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Ege men oli gar şi için de ki ça tış ma şid de ti ni art tı ra rak sü rü -
yor. Ama, ay nı za man da Dol ma bah çe'de te me li atı lan uz laş ma -
nın da dev re de ol du ğu gö rü lü yor. 

Dar be ya pa ma yın ca Dol ma bah çe' de uz la şan ve AKP'nin se -
çim ba şa rı sı nın ar dın dan ge ri çe ki len Or du, tür ba nın ser best
bı ra kıl ma sı nı ba ha ne ede rek ye ni den ham le yap tı. Ka pa tıl ma
bas kı sı al tı na gi ren AKP'de iç ge ri lim ler ar tı yor. Ab dül la tif Şe -
ner ve Me sut Yıl maz ye ni par ti gi ri şim le riy le dev re de ler. Fet -
hul lah Ho ca'nın ise, Er do ğan'a kar şı Gül'e ya kın laş tı ğı gö rü lü -
yor.

AKP, ge çen yıl ki "ulu sal cı" mi ting le re ben ze yen "li be ral" mi -
ting ler le, ka pat ma bas kı sı nı ge ri let me ye ça lı şı yor. "De mok ra si"
mas ke si ni ta ka rak ham le ya pan AKP, de mok ra si nin gün cel te -
me li Kürt so ru nun da sa vaş na ra la rı atı yor ve çö züm süz lü ğü
de rin leş ti ri yor. AKP'nin olay la rın akı şın da git tik çe ini si ya tif
kay bet ti ği gö rü lü yor 

Ça tı şan iki ka na dı da kav ra yan bü yük ser ma ye ve ABD-AB
mer kez li kü re sel güç ler, ça tış ma dan fay da la na rak ken di nü fuz

alan la rı nı ge niş le ti yor. Ser ma ye nin ye rel ve kü re sel çı kar la rı te -
me lin de dev le tin ye ni den ör güt len me si he def le ni yor. Ma ra zi
un sur la rı te miz le nen Or du, tü müy le Pen ta gon ve NA TO'ya bağ lı
bir alt bi ri me çev ri lir ken, AKP'nin da va sü re cin de ka nat la rı yo -
lu na cak ve hi za ya so ku la cak. 

İçi ne sü rük len di ği miz ka ran lık tü ne li par ça la mak ve ha zır la -
yan la rın su ra tın da pat lat mak ge re ki yor. Ne o-li be ral yok sul laş -
tır ma po li ti ka la rı na kar şı ör güt le ne cek di re niş ler den güç ala -
cak, yurt se ver Kürt hal kıy la ku ru la cak dost luk la halk güç le ri ni
bö len şo ve nist dal ga yı da ğı ta cak, Ale vi ler den eko lo jist le re, ka -
dın lar dan yurt se ver le re, de mok rat lar dan yok sul müs lü man la -
ra... vd. halk güç le ri ni top la ya cak sis tem kar şı tı bir ça tı ha re -
ke ti ya da par ti si bir ola nak ola rak önü müz de du ru yor. İş çi ha -
re ke tin de son dö nem ler de gö rü len can lan ma, şa yet de vam
eder ve ko mü nist bir te mel le iliş ki len di ri le bi lir se sis tem kar şı -
tı bü tün güç le rin mo ral ve ener ji kay na ğı ola cak tır.

gün le ri dev rim ci ham le le rin de önü nü açar, ye ter ki ge rek li
so ğuk kan lı lık, ba si ret ve cü re te sa hip olun sun.
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AKP ik ti da rı, hal kın, ka pi ta lizm

sos ya liz min teh di di al tın day ken

el de et ti ği ka za nım la rı or ta dan

kal dır ma ya ka rar lı gö zü kü yor.
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KARŞILIKLI
HAMLELER

Kadı na yö ne lik şid det ne şe kil de

olur sa ol sun, ka dı nın öz gür lü ğü -

nü ve in san ca ya şam ko şul la rı nı

elin den al ma ya de vam edi yor.
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YİNE ŞİDDET!

Lamb da is tan bul; Lez bi yen, Gey,
Bi sek sü el, Tra ves ti ve Trans sek -
sü el le rin si vil top lum gi ri şi mi,
1993 yı lın da ku rul du.

22. SAY FA GÖKÇE

ERKEK DEVLET 
LAMDAİSTANBUL’U
KAPATTI



iya set ka za nı son ay lar da ye ni den fo kur da -

ma ya baş la dı. Ger çi, Tür ki ye’de bu ka zan

hep kay nar du rum da ol muş tur. Top lum sal ya pı da -

ki sı nıf sal/ulu sal/ta rih sel çe liş ki le rin sü rek li ola -

rak ken di ni gös ter me si, söz ge li mi Ba tı Av ru pa

top lum la rı nın otur muş, ka tı laş mış ya pı sı nın ak si -

ne ül ke mi zin sü rek li de ği şim için de ol ma sı, Tür ki -

ye’yi son de re ce di na mik ve he ye can lı bir coğ raf ya

ha li ne ge ti ri yor. Özel lik le si ya sal alan da fır tı na la -

rın ar dı ar ka sı ke sil mi yor. 

Halk kit le le ri nin se çim ler de ço ğu za man bur ju va

par ti le ri nin pe şin den gi dip bir onu, bir bu nu ba şa

ge tir me si pek çok de mok ra tı, hat ta sos ya lis ti

umut suz lu ğa ve ka ram sar lı ğa iti yor. Ama on lar,

se çim ler de şu ve ya bu bur ju va par ti si ne oy ve ren

kit le nin ay nı za man da na sıl bir sı nıf sal/ulu sal/ta -

rih sel di na miz mi alt tan al ta ko ru duk la rı nı gö re mi -

yor. Eğer bu di na mizm yok sa Tür ki ye iş çi sı nı fı 15-

16 Ha zi ran gi bi mu az zam bir baş kal dı rı yı na sıl

yap tı? Ay nı iş çi sı nı fı 12 Ey lül fa şiz mi nin ka ran lı ğı

sü rer ken 1989’da yüz bin ler ha lin de Ba har Ey lem -

le ri ni na sıl ger çek leş tir di? Kürt hal kı 12 Ey lül’ün

en vah şi şid de ti al tın da ezi lir ken ve bir da ha aya -

ğa kal ka ma ya cak mış gi bi gö rü nür ken 1980’le rin

ikin ci ya rı sın dan son ra, ye di sin den yet mi şi ne ser -

hıl dan lar la na sıl ken di si ni ye ni den ya rat tı? Ka dın -

lar, yi ne 1980’ler den iti ba ren na sıl ken di kur tu luş -

la rı nı ken di el le riy le ger çek leş tir mek için ha re ke te

geç ti? Bu ve ben ze ri ör nek ler, en ge ri ci ve ka ran -

lık dö nem ler de bi le bi zim, sı nıf sal ve top lum sal di -

na mik le rin dö nüş tü rü cü gü cü ne, dev ri me olan

umu du mu zu can lı tu tu yor.

Gö rü nür de ki dal ga lan ma la rın al tın da ki be lir le yi ci

(sı nıf sal/top lum sal) akım la rı gör me ve bu na gö re

dav ran ma be ce ri si (eğer bu be ce ri yi gös te re bi lir -

sek) biz ko mü nist le ri sı nı fın ve emek çi hal kın ön -

cü sü du ru mu na ge ti rir. Si ya sal alan da ki dal ga lan -

ma lar, fır tı na lar el bet te önem li dir ve bun la rı ay rın -

tı la rıy la in ce le mek ge re kir; ta bi i alt ta ki ana akım -

lar la ba ğı nı da ku ra rak. 

Ga ze te mi zin ön ce ki sa yı la rın da, Tür ki ye’nin si ya -

set ala nın da ki ge liş me le ri dik kat le ana liz eden ya -

zı la ra yer ver dik. Bu sa yı mız da da, Or du mer kez li

odak ile AKP-Fet hul lah Ho ca mer kez li cep he nin si -

ya si ham le le ri ni, ça tış ma lı/uz laş ma lı iliş ki le ri ni ve

hep si nin ar ka sın da kü re sel ve ye rel (TÜ Sİ AD’cı)

ser ma ye nin, ta raf la rın her iki si ni de dö nüş tü rüp

iç sel leş ti re rek aş ma plan la rı nı or ta ya koy duk. 

Bu ara da, yu ka rı da be lirt ti ği miz umu du mu zun

ger çek leş me si için so mut bir araç/ze min ola bi le -

cek Ça tı Par ti si gi ri şi mi ni olum lu ve za af lı yön le -

riy le de ğer len dir dik ve ba kış açı mı zı or ta ya koy -

duk. Öte yan dan, da ha ge niş bi le şen ler le ça tı par -

ti si için de, ama ay nı za man da da ha dar bir grup

ola rak sos ya list ye ni den ku ru luş sü re cin de bir lik te

yü rü dü ğü müz/yü rü mek is te di ği miz dost la rı mı zı

yük se len li be ral dal ga nın et ki le ri ne kar şı uyar ma -

yı bir gö rev bil dik. Dost lar ara sın da açık söz lü lü -

ğün ve ya pı cı eleş ti ri nin yol daş lığın bir ko şu lu ol -

du ğu na ina nı yo ruz.

Ga ze te mi zi uzun za man dır tüm say fa la rı renk li

ola rak ba sı yor duk. Bu sa yı mız ise ka pak say fa la rı

dı şın da si yah-be yaz ba sı lı yor. Bu nun ne de ni, ga ze -

te nin ken di ken di si ni fi nan se et me si ko nu sun da ki

ka rar lı lı ğı mız dır. As lın da, okur la rı mı zın ga ze te ye

bi raz da ha faz la sa hip çık ma sı ve ga ze te pa ra la rı -

nın dö nü şü ko nu sun da bi raz da ha faz la si ya si so -

rum lu luk ve özen le dav ra nıl ma sı ha lin de eko no -

mik ba kım dan ken di ne ye ter li lik, ra hat lık la ula şı -

la bi le cek bir he def. Bu he de fe ulaş mak için ge rek li

or ga ni zas yo nu ya pı yo ruz ve ted bir le ri alı yo ruz.

Ga ze te mi zin da ha güç lü bir içe rik le ve da ha gü zel

bir ta sa rım/gö rü nüm le eli ni ze ulaş ma sı için ge rek

Ya yın Ku ru lu, ge rek se okur/da ğı tım cı ağı mı zın ge -

re ken ener ji, ya ra tı cı lık ve özen le ça lı şa ca ğı na ina -

nı yo ruz.
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66. SONE
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.

Wiliam shakespiare  (Çeviri: Can Yücel)
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li gar şik ege men li ğin zir ve sin de

olu şan çat lak, o çat la ğın ta raf -

la rı nın bir bir le riy le ça tış ma ya

baş la ma sı, ça tış ma nın şid de ti nin sis te -

min ras yo nel le ri ni ris ke so ka cak se vi ye -

le re dek yük sel me si, o nok ta da dev re ye

gi ren “ge çi ci uz laş ma” sü rer ken; “tür -

ban ser best li ği” ve “ka pat ma da va sı”

ham le le riy le ye ni den ça tış ma nın öne

çık ma sı ve so nuç ta, ta raf la rın her iki si -

ni de dö nüş tü re rek kap sa ma ya ça lı şan

kü re sel ve ye rel ser ma ye odak la rı nın

dip ten yü ze ye doğ ru çı kış ham le le ri…

Ve ça tış ma ve uz laş ma nın ay nı an da de -

vam et me si....

İş te, ya kın ta ri hin kı sa öze ti. Akıp ge len

bu sü reç, en te mel de ser ma ye nin 24

Ocak 1980/Özal ve 2001-02/Der viş

ham le le ri nin so nu cun da ulaş tı ğı ye ni

stra te jik ko num la nı şı na uy gun bir top -

lum sal-po li tik ege men lik in şa et me is -

te ği nin be lir le yi ci ol du ğu bir sü reç. Ve

ama, ta rih sel kök le ri olan ye rel top lum -

sal ak tör ler ön de sa va şı yor, sa vaş tı rı lı -

yor: Or du ve AKP-Fet hul lah Ho ca ek se -

ni.

O sa vaş için de, top lum sal ve po li tik

düz lem ler de sis te mi ye ni den ör güt le -

me nin ih ti yaç duy du ğu ener ji ve mo ti -

vas yon sağ la nı yor. Ve yi ne, o sa vaş sü -

re ci için de ser ma ye nin ken di sis te mi ni

ve onun ras yo nel le ri ni top lu ma de rin -

den iç sel leş tir me si ya şa nı yor. Öy le ol du

ki, as lın da her iki si de tü müy le ser ma ye

ta raf ta rı olan “li be ral” ya da “ulu sal cı”

cep he ler ne re dey se tüm top lu mu ken di

et raf la rın da saf laş tır dı lar. Yü zey de sü -

reç o bi çim de ya şa nır ken, top lum sal bi -

lin cin de rin lik le rin de ser ma ye sis te mi -

nin vaz ge çil mez li ği ve ka lı cı lı ğı ya nıl sa -

ma sı yer le şi yor.

Fark lı bir se çe nek ola maz mı? Ola bi lir,

ol ma lı.

En baş ta, her iki si de sis tem yan lı sı

olan “li be ral” ve ya “ulu sal cı” dal ga nın

sol için de ya rat tı ğı et ki alan la rı nın te -

miz len me si ge re ki yor. An cak her iki siy -

le de so ğuk ve net bir me sa fe ko yan lar

3. se çe ne ğin ku ru cu su ola bi lir ler.

Bir aya ğı “ulu sal cı” ze min dey ken “li be -

ral le ri” eleş ti ren ler (ki, bu tu tum so -

mut ta ço ğun luk la yurt se ver Kürt ha re -

ke tin den uzak dur ma şek li ni alı yor) ya

da bir aya ğı “li be ral” dal ga için de, elin -

de be yaz bay rak sal lar ken “ulu sal cı la rı”

eleş ti ren ler (ki, bu tu tum so mut ta iş çi

ha re ke ti nin gü cü ne inan ma ma ve ken di

gü cü ne de ğil Kürt ha re ke ti nin gü cü ne

gü ven me, de mok ra si ko nu sun da da li -

be ral bi lin ce sav rul ma an la mı na ge li -

yor), 3. se çe ne ğin in şa sı na an lam ve re -

me ye cek ya da sü rük le ne rek ka tıl sa bi -

le id dia lı ve güç lü ka tı lım gös ter me ye -

cek tir. Umu du baş ka yer ler de dir, ken di -

sin de de ğil. 3. se çe nek, he nüz baş lan gı -

cın da bi le güç lü ve ka rar lı bir ira dey le

ken di ni var ede bi lir. Sür dür mek ise,

ağır, şid det li ve komp leks ça tış ma lar la

ola cak tır.

İkin ci ola rak, ne o-li be ral sal dı rıy la, ka -

za nıl mış top lum sal hak la rın tas fi ye si ne

ve da ya tı lan yok sul laş tır ma sü re ci ne

kar şı, eği tim den sağ lı ğa, ulaş tır ma dan

ba rın ma ya vb. ka dar ay rı ay rı ve bü tün -

leş ti ril miş, ye rel ve ulu sal dü zey de di re -

niş le ri baş lat ma ve yay ma ey le mi, 3. se -

çe ne ğin in şa sı nın gün cel-halk çı yö nü nü

oluş tu ra cak tır.

Hal kın hak la rı nı ko ru mak için di ren me -

si meş ru dur ve an cak o di re niş, emek -

çi le re yö ne lik sal dı rı la rı nis pe ten dur du -

ra bi lir. Ak si, di ren me yip uy sal ca ka bul -

len me, yok sul laş ma nın ar tan yo ğun laş -

ma sı ve bağ lı ola rak top lum sal çü rü me -

nin ya yıl ma sı dır ki, halk çı se çe ne ğin ih -

ti ya cı mo ral ve güç de o du rum da fel ce

uğ ra ya cak tır. O güç ve mo ral, en iyi di -

re niş le ya ra tı lır ve bir kez ok yay dan çı -

kın ca, hal kın ener ji si bir kez açı ğa çı kın -

ca, va ro lan ye nil gi li ve ge ri ci bü tün top -

lum sal ka bul ler ve den ge ler, ye ni le ri ta -

ra fın dan ezi lip ge çi le cek tir.

Üçün cü sü, yurt se ver Kürt ha re ke tiy le

can dan ve ka lı cı dost luk tur. Bu gün de -

mok ra si mü ca de le si nin gün cel ön cü sü,

ba zı şaş kın la rın san dı ğı gi bi AKP de ğil,

yurt se ver Kürt hal kı dır ve şo ve nizm

hal kın sis te me di re niş po tan si ye li ni fel -

ce uğ rat mak ta dır. Şo ve nizm le sı nır çiz -

mek ve Kürt hal kıy la dost lu ğu Ana do -

lu'nun bü tün halk la rın dan emek çi le re

yay ma, dev rim ci se çe ne ğin ku ru cu un -

sur la rın dan dır.

Dör dün cü sü, ül ke de ki bü tün de mok ra -

tik dev rim ci di na mik le rin ken di le ri ni

ken di le ri ola rak öz gür ce ifa de ede cek le -

ri bir mü ca de le ala nı nın, ön cü ey lem ler

ve ör güt ler le önü nün açıl ma sı dır. Ale vi -

ler, ka dın lar, öğ ren ci ler, yurt se ver ler,

de mok rat lar, eko lo jist ler, ba rış se ver ler

vd. hep si ken di le ri ni öz gür ce ifa de ede -

bi le cek le ri sis tem kar şı tı bir ze mi ne ka -

vuş ma lı dır.

Be sin ci si, ye ni den can lan ma be lir ti le ri

gös te ren iş çi ha re ke ti için de ko mü nist

da ma rı inat la ve cü ret li ham le ler le in şa

ede bil mek tir. Bu sü reç sa de ce bir sı nıf

ha re ke ti de ğil, ama ay nı za man da, uzun

yıl lar dır ses siz ka lan sı nı fın top lum sal

dü zey de ken di ni ye ni den kur ma ey le mi -

dir. Hız lı so nuç ya da ba şa rı ga ran ti si

bek le me den, ıs rar la ve ka rar lı lık la sı nıf -

la kay naş mak, di ğer bü tün halk çı, de -

mok ra tik ve dev rim ci di na mik le re mo -

ral ve güç yük le ye cek, halk çı se çe ne ğin

en güç lü ala nı nı oluş tu ra cak tır.

DEVRİMCİ GÖREV: HALKIN 
ALTERNATİFİNİ YARATMAK

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Ulusalcı veya Liberal Kamplarla Aramıza Sınır Çekilmeli

O
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.

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.
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slın da iş ler Or du açı sın dan tam da
dü zel miş ti. 

Dar be yap ma meş ru ti ye ti ni ya ra -
ta ma yın ca “Dol ma bah çe mu ta ba ka tı” ile
den ge du ru mu nu ka bul le nip ge ri çe ki len
Or du, “ba şör tü sü nün ser best bı ra kıl ma sı”
yö nün de ki AKP ham le si nin mu ta ba ka tı
boz ma sıy la Yar gı ka na lıy la AKP’ye sı kı bir
yum ruk at mış tı.  Ka pa tıl ma ve ya “ka nat -
la rı yo lu na rak” or ta ya atıl mak AKP’nin
ka de ri gi bi gö rü nü yor du.

Evet, Ni san muh tı ra sı bir so nuç ya ra ta -
ma yan Or du’nun tek ya pa bi le ce ği, alış tı ğı
üze re “dar be” idi. An cak, kü re sel ve ye rel
meş rui yet ve özel lik le ABD ona yı ol ma yın -
ca, AKP’ye to kat at mak için kal kan el ler
usul ca tek rar ce be so kul mak zo run da ka -
lın dı.  Ve, or ta ya çık tı ki, ar tik Or du key fin -
ce dar be ya pa mı yor du. 

Ay rı ca “Sa rı kız” ve “Ayı şı ğı” is miy le kod -
lan mış 2004 dar be te şeb büs le ri nin or ta ya
sa çı lan bel ge le rin den an la şı lı yor du ki,
dar be he de fi ne yü rü nür ken emir-ko mu ta
zin ci ri için de bü tün lük bi le sağ la na mı yor -
du. Dar be ye doğ ru dan kar şı bir “Öz kök”
do ku su Ge nel kur may Baş kan lı ğı’na dek
çı ka bil miş ti ve ta bi i ki, Or du’da bir güç lü
du ru şu tem sil edi yor du. Dar be ci ler (Eruy -
gur-To lon) ve Öz kök eği li mi ara sın day sa,
için de Bü yü ka nıt ve Baş buğ’un da bu lun -
du ğu ge niş bir alan var dı.

So nuç suz ka lan Ni san muh tı ra sın dan
son ra AKP hem “mağ dur” hem “ga lip” ro -
lü nü oy na ya rak se çim le re gir di ve ezi ci
ço ğun luk la ka zan dı.  O ara da, muh tı ra nın
se be bi olan Gül’ün Cum hur baş kan lı ğı da
res mi leş ti.

Dar be ya pı la ma yın ca 
Dol ma bah çe mu ta ba ka tı ya pıl dı

Top, sü rek li gi dip ge li yor du. Ni san’a ka -
dar sin si ve de rin den ça lı şa rak ve açık ça -
tış ma dan ka çı na rak yol alan AKP-Fet hul -
lah Ho ca ek se ni, Cum hur baş kan lı ğı nı da
ka pa rak dev le tin di ğer zir ve nok ta la rı na
ora dan ulaş ma plan la rı ya pı yor du. Ni -
san’da ki Or du to ka dı ve ay nı za man da
dev re de olan “ulu sal cı” mi ting ler ise
AKP’yi san ki yok olup gi de ce ği bir eğik

düz le me sü rük lü yor du. An cak, bek le nen
“dar be” ya pı la ma yın ca AKP yük se li şe
geç ti ve Tem muz se çim le ri ve Gül’ün se -
çil me siy le ka za nan ko nu mu na sıç ra dı.
Ağus tos-Ey lül ay la rı Or du’nun sün gü sü -
nün düş tü ğü ve se si nin çık ma dı ğı gün ler -
di.  Ta raf lar ye ni du ru mu haz met me, ye ni
ko şul la ra ken di ni ha zır la ma dö ne min dey -
di.

Ve za ten, “dar be” ya pı la ma yın ca, “Dol -
ma bah çe mu ta ba ka tı” ya pıl mış tı. Se çim -
le rin ya pıl ma sı na ve Gül’ün aday lı ğı na
onay kar şı lı ğın da, tür ban ya sa ğı ve Kürt
so ru nun da ki sa vaş stra te ji si nin onay lan -
dı ğı an la şı lan “giz li” gö rüş me, bir “ge çi ci
uz laş ma” dö ne mi ne gi ril di ği ni gös te ri yor -
du. Öte yan dan, ne o-li be ral po li ti ka la rın
pü rüz süz de va mı ve ABD-AB’nin böl ge de -
ki ope ras yon la rı na ka tıl ma ko nu sun da da
bir an laş ma sağ lan dı ğı an la şı lı yor du. Gö -
rüş me nin te mel gü dü cü sü olan kü re sel ve
ye rel ser ma ye güç le ri, gö rüş me nin ze mi -
ni ni ve ka rar la rı nı da be lir le miş ol ma lıy dı.
Son ra ki po li tik ge liş me ler, “giz li” gö rüş -
me nin ze mi ni ve ka rar la rı nın bu bi çim de
ol du ğu nu or ta ya çı ka ra cak tı.

Se çim ler ve he men son ra sın da ki ses siz -
lik, za fer sar hoş lu ğu na ka pı lan AKP’nin,
ki mi le ri ne gö re MHP’nin oyu nu na ge le rek
ve onun ar ka dan it tir me siy le, “tür ba nı

üni ver si te ler de ser best bı rak ma” ham le -
si ni yap ma sıy la bo zul du. Hem Or du’nun
hem de TÜ Sİ AD’ın tep ki le rin den “Dol ma -
bah çe mu ta ba ka tı”nın AKP ta ra fın dan
çiğ nen di ği an la şı lı yor du. AKP, ya mu ta ba -
ka tı aşa bi le cek bir güç top la dı ğı nı sap ta -
mış tı ve ya bu den li bir tep ki bek le mi yor du.

“Uz laş ma”nın bo zul ma sı na tep ki kar şı
ham ley le gös te ril di ve “ka pat ma da va sı”
dev re ye so kul du. Ve sü reç ak tık ça,
AKP’nin ka pa tı la ca ğı ya da en azın dan
“uya rı la rak” ve ya ki mi mil let ve kil le ri nin, o
ara da Er do ğan’ın da ve kil lik le ri nin ip ta liy -
le “ka nat la rı yo lu na rak” ce za lan dı rı la ca ğı
bek le ni yor du. Dar be ya pa ma yın ca ge ri çe -
ki len ve za man ka za nıp güç top la yan Or -
du mer kez li ik ti dar oda ğı, za fer sar hoş lu -
ğu için de güç den ge le ri ni he sap la ya ma ya -
rak açık ve ren AKP’yi, “as ke ri” de ğil ama
“yar gı” yo luy la to kat lı yor du. Or du’ya ya -
kın çev re ler, to ka dın he men de ğil de ye rel
se çim le re ya kın atıl ma sı nın, AKP’yi ye rel
se çim ler de za yıf la ta ca ğı nı be lir ti yor lar,
da ha doğ ru su öne ri yor lar dı.

Na sıl Or du dar be teh di di ile ye tin mi yor,
kit le des te ği için “ulu sal cı” mi ting ler dü -
zen li yor sa, AKP-Fet hul lah Ho ca ek se ni de
Er ge ne kon kod lu “po lis dar be si”nden ön -
ce fark lı odak lar ca dü zen le nen “de mok ra -
si” mi ting le ri ni dev re ye sok tu. Muh te me -

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

“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 arasında 
ise, içinde Büyükanıt 
ve Başbuğ’un da 
bulunduğu geniş 
bir alan vardı.



An cak ne ak tör ler gö rü nen ler den iba ret ve ne de ça tış ma ze mi ni gö rün dü ğü ka -
dar. Gö rü nen sü reç ler, da ha ge niş bir ze mi nin için de ve da ha de rin den ge le rek
hem “ulu sal cı” hem de “li be ral” dal ga yı kon trol et me ye ça lı şan baş ka sü reç le rin
için de ya şa nı yor. O ge niş ze min ve de rin dal ga, gö rü nen ak tör le rin dı şın da baş -
ka güç ler ta ra fın dan kod la na rak ya pı sal laş tı rıl mış po li tik sü reç ler.
Sü reç, bir ya nıy la, NA TO’ya gi riş ve 27 Ma yıs son ra sı ku ru lan OYAK’la tü müy le
kon trol al tı na alın ma ya ça lı şı lan Or du için de hâ lâ ken di ni va re de bi len “ma ra zi”
güç le ri eze rek tas fi ye et me ve Or du’yu NA TO ve Pen ta gon'a emir-ko mu ta zin ci -
riy le bağ lı bir kü re sel-alt uy gu la yı cı ku ru ma dö nüş tür me yi he def li yor. O du rum -
da, böl ge sel em per ya list sa vaş içi ne
ra hat ça so ku la bi le cek. 
Ay nı sü re cin bir di ğer yö nün de, Or -
du, ege men lik blo ğu nun zir ve sin de ki
“ay rı ca lık lı” ve TC’ye öz gü ro lün den
ser ma ye le hi ne ge ri ye iti le cek tir. O,
ar tık sa de ce ser ma ye nin so mut-ta -
rih sel ha re ke ti nin ya rat tı ğı as ke ri
ham le le rin uy gu la yı cı sı ol mak la ye -
tin me li ve hiz me ti nin kar şı lı ğı ola rak
ser ma ye ta ra fın dan ken di si ne uy gun
gö rü len ege men lik blo ğu nun alt kat -
la rı na yer leş me li dir. An cak, ABD-İn -
gil te re-İs ra il ek se nin de ki kü re sel güç
oda ğın da İran’a acil sal dı rı ya ke net -
le nen ba zı un sur lar, Or du’nun ko nu -
mu nu şim di lik sor gu la ma mak tan ya -
na dır ve Or du da bun lar la iliş ki si ni
yo ğun laş tır mak ta dır.
Öte yan dan, doğ ru dan AKP ya da onun için de ço ğun luk la Er do ğan’ın şah sın da so -
mut la şan, sis te min po li tik-top lum sal den ge le ri ni zor la yan ve yer li (TÜ Sİ AD’cı)
ser ma ye nin yer le şik güç le ri ni ye te rin ce ka bul len me ye rek ye ni olu şan “ye şil” ser -
ma ye grup la rı nı “faz la dan kol la yan” tu tum lar da bu da na cak tır. “Hi za ya gel me ve -
ya tas fi ye ol ma” iki le mi AKP’nin güç lü bir da ma rı nı bas kı al tı na al mak ta dır. Kü -
re sel ve yer li ser ma ye nin yer le şik den ge le ri AKP’ye da ya tıl mak ta dır. Ve yi ne,
“tez ke re” oy la ma sın da so run çı ka ran ve ya “İs lam”ın Fet hul lah Ho ca’nın yap tı ğı

gi bi sis te me uy gun yo rum la rı nın dı şı na çı kan ki mi “ma ra zi” do ku la rın da tas fi ye -
si he def le ni yor. “Ka pat ma da va sı”, so nu cu ne olur sa ol sun, AKP’yi “hi za ya” çek -
mek te et ki li ola cak tır.
İş te, ge niş ze min de ye rel ve kü re sel ser ma ye nin ken di si ve po li tik-as ke ri güç le ri
ko num la nı yor ve ken di çı kar la rı na gö re oluş tur duk la rı bir de rin sü reç le, gün cel
dü zey de ya şa nan Or du-AKP ça tış ma sı nı ken di he def le dik le ri ko nu ma doğ ru ev -
rilt me ye ça lı şı yor lar: Or du içe ri sin de Öz kök’ü or ta ya çı ka ran do ku tü müy le kon -
tro lü ele ge çi re cek ve ye ni or ta ya çı kan ser ma ye grup la rı da ye rel (TÜ Sİ AD’cı)
ser ma ye nin yer le şik hi ye rar şi si nin içi ne yer le şe cek ler dir. O ara da, böl ge sel sa -

vaş tan baş la ya rak, hız la ger gin le şen
kü re sel dü ze nin fark lı böl ge ler de ki
ih ti yaç la rı nın da ikir cik siz hiz me tin -
de olan bir Or du ve gi de rek yok sul la -
şan emek çi le rin ola sı is yan la rı nı 1
Ma yıs’ta pro va sı nı yap tı ğı üze re acı -
ma sız ca eze cek bir po lis teş ki la tı da
sü re cin “ko ru yu cu” ve “sal dır gan”
öğe le ri ola cak tır.
Evet, hem Or du, hem AKP-Fet hul lah
Ho ca ek se ni ve hem de ye rel ve kü re -
sel ser ma ye güç le ri ken di le rin ce
ham le ya pıp, sü re ci yö net me ye ça lı -
şı yor lar. Ras yo nel olan so nuç, so nun -
cu la rın di ğer le ri ni hi za ya so ka rak
mut lak ege men lik le ri ni kur ma la rı dır.
An cak, bi rin ci si, ta rih her za man ön -
ce den sa nı lan ras yo na li te de ak maz
ve o ken di akı şıy la ken di ras yo na li te -

si ni ya ra tır. Ve ikin ci si, ta rih var mak is te di ği ye re kes tir me den de gi de bi lir, yo lu
epey uza ta rak da.
Ne Or du’nun ege men lik için de ki “ay rı ca lık lı” ro lün den ras yo nel dü şü ne rek vaz -
ge çe ce ği ni dü şü ne bi li riz, ne de ser ma ye nin mut lak ege men lik ar zu sun dan. Bu
kir li ik ti dar çe kiş me sin de oyu nu bo za cak güç ise, iş çi sı nı fı nın, Kürt le rin, ka dın -
la rın, Ale vi le rin, de mok rat ve yurt se ver le rin sis tem kar şı tı or tak bir ça tı et ra fın -
da top la na cak dev rim ci de mok ra tik ira de si dir.
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len ka pat ma da va sı bo yun ca sü re cek
olan ve yi ne ka tı lı mın adım adım yük sel -
ti le ce ği tah min edi len mi ting ler, Or du
mer kez li ik ti dar oda ğı nın “ka pat ma”
ham le si ne kar şı kit le des te ği oluş tur ma -
yı he def li yor.

Or du nun ma ra zi un sur la rın dan
kur tul ma he sap la rı

“Po lis dar be si” tam da bu nok ta da
dev re ye gir di. Or du mer kez li oda ğın
“aşı rı” uç la rı nı te miz le me yi he def le yen
dar be, şim di lik he de fi ne ulaş mış gö rü -
nü yor. Her ne ka dar Or du’nun iti ba rı
sar sıl sa da, gö zal tı la rın Ge nel Kur -
may’ın ona yı ve gö ze ti miy le ya pıl mış ve
da ha ön ce ya pı lan Er do ğan-Baş buğ gö -
rüş me sin de muh te me len onay alın mış
ol ma sı, Or du’nun dar be yi pek de üs tü ne
al ma dı ğı nı ve hat ta ken di ik ti dar he sap -
la rı nı göl ge le yen ki mi “ma ra zi” un sur -
lar dan “kur tul ma” im ka nı ola rak kul lan -
dı ğı nı gös te ri yor.

2004 yı lın da yap ma yı plan la dık la rı as -
ke ri-fa şist dar be yi ba şa ra ma yın ca, ge -
rek li ona yı ala ma dık la rı an la şı lan ABD-
AB ve NA TO’ya kar şı siv ri çı kış lar ya pan
ve Rus ya ile flört et me ye baş la yan bu
güç ler, öy le an la şı lı yor ki, çap la rın dan
epey bü yük yük le rin al tı na gir miş ler di.

Şim di gö zal tın da ki Eruy gur ve To lon’un
gö rev ba şın da ve dar be pe şin dey ken
ast la rı olan Baş buğ (ve ki mi le rin ce Bü -
yü ka nıt) için “gü ve nil mez” tes pi ti yap -
ma la rı, de mek ki bo şu na de ğil miş. O
ara da, Baş buğ ve Bü yü ka nıt’ın ABD-AB
ve NA TO için “gü ve ni lir” ol duk la rı nı da
biz tes pit ler den an la ya bi li riz.

Mi ting ler, de vam eden “ka pat ma” da -
va sı ve “po lis dar be si” cin sin den sür priz
ham le ler, ege men blo ğun ka nat la rı ara -

sın da ki ça tış ma nın sür dü ğü nü gös te ri -
yor. An cak, ay nı za man da, ta raf la rın
“Dol ma bah çe” ze mi nin den de kop ma -
ma ya ça lış tık la rı ve bir bi çim de; me se la,
bir bir le ri nin ona yı nı al ma “ne za ke ti”
için de “uz laş ma” ka pı sı nı da açık tut tuk -
la rı gö rü lü yor. “Ça tış ma” ve "uz laş ma”,
ça tış ma nın be lir le di ği bir ze min de, ay nı
sü re cin için de bu lu nu yor lar. Akı şın ne re -
ye ev ri le ce ği, ta raf la rın ham le le ri ne gö -
re be lir le ne cek.

Süreç, bir yanıyla, NATO’ya giriş ve 27 Mayıs sonrası kurulan
OYAK’la tümüyle kontrol altına alınmaya çalışılan Ordu içinde
hâlâ kendini varedebilen “marazi” güçleri ezerek tasfiye etme
ve Ordu’yu NATO ve Pentagon'a emir-komuta zinciriyle bağlı bir

küresel-alt uygulayıcı kuruma dönüştürmeyi hedefliyor. 
O durumda, bölgesel emperyalist savaş içine rahatça 
sokulabilecek. Aynı sürecin bir diğer yönünde, Ordu, 

egemenlik bloğunun zirvesindeki “ayrıcalıklı” ve TC’ye 
özgü rolünden sermaye lehine geriye itilecektir.

“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 gös-
teriyordu. Öte yandan, neo-
liberal politikaların
pürüzsüz devamı ve ABD-
AB’nin bölgedeki
operasyonlarına katılma
konusunda da bir anlaşma
sağlandığı anlaşılıyordu.

GENİŞ ZEMİN YA DA DERİN DALGA
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eçen yıl ki “ulu sal cı” mi ting ler den

son ra bu yıl da “li be ral” mi ting ler se -

ri si baş la dı. Öz gün bir odak Tü nel-

Ga la ta sa ray yü rü yü şüy le çı kı şı nı ya par ken,

bir baş ka sı Ma lat ya'da ken di ni gös ter di. Tü -

nel çı kı şı, için de epey ce “ta nı dık” ol du ğu için

dev rim ci ha re ke ti da ha çok il gi len dir se de,

iki si nin de or tak bir mer kez den ve “or tak

akıl” ta ra fın dan dü zen len dik le ri an la şı lı yor.

So nun cu “Er ge ne kon” ope ras yo nu nun da

ay nı sü re cin “vu ru cu gü cü” po lis ta ra fın dan

dü zen le nen bir “ön cü ey lem” ola rak gö re bi li -

riz: Ka tı lım cı kit le ye ve te red düt te olan ola sı

ka tı lım cı la ra mo ral ve gü ven ve ri li yor. Öy le

ya, Eruy gur ve To lon bi le kar ga tu lum ba içe -

ri alı na bi li yor sa, hem de as ke ri loj man la rın

için den, or ta da cid di bir güç ve id di a var dır

ve “be yaz bay rak” da ha ka rar lı tu tu lup da ha

yük se ğe kal dı rı la bi lir.

Evet, han gi si ola cak di ye me rak edi yor duk,

ön ce ki sa yı la rı mız da da me ra kı mı zı be lirt -

miş tik, bay rak için renk ler den be yaz se çil di:

Ma su mi yet ve te miz lik id dia sı var. Pe ki, öy le

mi? Sa de ce as ke ri dar be le re mi kar şı çı kı yor -

lar ve ya de mok ra si is te yen saf ve te miz bir

top lum sal ha re ket le mi ta nı şı yo ruz?

Li be ral dal ga nın po lis dar be si

Ön ce ki sa yı la rı mız da ne re dey se adım adım

gös ter dik; Fet hul lah Ho ca-AKP ek se ni ve ar -

ka la rın da ki ABD-AB mer kez li kü re sel odak

Or du mer kez li ege men lik oda ğı na ( ki o da yi -

ne ABD mer kez li bir odak la doğ ru dan iliş ki -

de dir ) kar şı dev le tin çe kir de ği için de mev zi

ka za na rak iler li yor du. Ve, bu iler le me nin,

ABD mer kez li kü re sel ope ras yo nun Af ga nis -

tan ve Irak'ta ken di ni gös te ren “as ke ri” yü -

zün den fark lı ola rak, Sır bis tan, Gür cis tan ve

Uk ray na'da ba şa rı lı, Be yaz Rus ya'da ise ba -

şa rı sız olan “renk li dev rim” se çe ne ği nin bir

kop ya sı ol du ğu nu vur gu la dık.

Po lis teş ki la tı, İçiş le ri ve Eği tim Ba kan lık la -

rı ta ma men, Dı şiş le ri ve MİT kıs men ele ge çi -

ril dik ten son ra Cum hur baş kan lı ğı mev zi si ne

de “renk li” bay rak di kil di. İş te za ma nı gel miş

ola cak ki, ilk kez so kak dev re ye so kul du ve

bay rak açı ğa çı ka rıl dı.

“Li be ral” dal ga nın bir top lum sal ha re ket

Na to'ya bü tü nüy le uyum laş tı rıl mış, Pen ta gon'un doğ -
ru dan hiz me ti ne gi re rek emir-ko mu ta zin ci ri için de
BOP pro je sin de rol alan ve kon trol dı şı na çı kan ya da
ye ni sü re ci ka bul len me yen siv ri uç la rı tör pü len miş
bir Or du he def le ni yor. Tü müy le ABD'nin hiz me tin de -
ki Fet hul lah Ho ca'nın kon tro lü ne şim di den gir miş
olan Po lis Teş ki la tı da ma dal yo nun di ğer yü zü ola -
cak tır. Bir bi riy le uyum laş tı rı la rak, il ki böl ge de em -
per ya list iş ga le di re nen halk la ra, di ğe ri şe hir ler de
is yan eden yok sul la ra sal dı ran Or du-Po lis ek se ni ku -
ru la cak ve bu si lah lı ek sen le ken di ni ko ru ma al tı na
ala rak ik ti dar da mut lak ege men li ği ni kur muş ser -
ma ye, he de fi ne ulaş mış ola cak tır. 
Şim di ki kı sıt lı de mok ra tik hak la rı bi le tas fi ye et me
ih ti ma li yük sek olan bu “as ke ri-po li si ye” re jim, eğer
siz ka bul eder se niz, es ki T.C.'nin sim ge si olan “as ke -
ri ve sa yet” re ji mi ne kar şı “de mok ra si” di ye ser vis
edi le cek tir.
“Li be ral” ka nat tan sü reç öy le kur gu lan mış tır ki, şa -
yet is ten di ği gi bi yü rü tü le bi li nir se, şim di ön de gö rü -
nen iki ka na dı da kap sa ya rak aşıp ve her iki si nin de
siv ri yan la rı nı tör pü le yip eh li leş ti re rek iç sel leş ti re -
cek ve kü re sel-ye rel ser ma ye ile doğ ru dan, pü rüz süz

ve de rin den kay na şan bir ze min de dev let ye ni den ör -
güt le ne cek tir. Dev let, ABD-AB'nin böl ge de ki ham le -
le ri ne pü rüz süz uyum gös te re ce ği bir ze mi ne ko -
num lan dı rı la cak tır.
Evet, ba sit bir ik ti dar ça tış ma sı ya şan mı yor. Bu ra da
te mel ih ti yaç, dev le tin ser ma ye nin kü re sel ve ye rel
dü zey de ki so mut- ta rih sel ha re ke tiy le tam ve de rin -
den uyu mu nun sağ lan ma sı dır. Şim di ye dek sü re ge -
len dev let dü ze ni ser ma ye açı sın dan ye ter siz kal -
mak ta dır. Ser ma ye nin ye rel dü zey de ya şa dı ğı dö nü -
şü mün do ğal ege men lik ta le biy le; ka pi ta liz min kü re -
sel ve ye rel dü zey de ola ğa nüs tü ger gin ve risk li ko -
num la nı şı nın ya rat tı ğı so run la ra kar şı, da ha güç lü
ko run ma ta le bi nin kay naş ma sı ve mev cut es ki miş
dev le te da ya tıl ma sı ya şan mak ta dır.
“Dev let ga ran ti si”; evet, bı ra kı nız o ser best pi ya sa
ve li be ral lik pa lav ra la rı nı, her dü zey de, üre tim, do la -
şım, sa tış ve kâr da “dev let ga ran ti si” ve böl ge sel
açı lım da “dev let ko ru ma sı”, şim di, ol maz sa ol maz
dü zey de şart tır. Şim di ye dek yok muy du, el bet te var -
dı. Ama şim di, da ha pü rüz süz ve da ha de rin den bir
kay naş ma, bi re bir uyum is te ni yor. “Be yaz bay rak”
da onun için çe ki li yor, “Ta raf” da onun için çı kı yor...

vd. Evet, de rin le şen kri zi ar tık gün lük ga ze te le re
yan sı yan kü re sel ser ma ye ve 150 mil yar dış borç la o
kri zin en ağır dar be si ni ye me ye aday yer li ser ma ye,
şim di dev le tin çe lik ten ve ateş ten zır hı nı ta ma men
kon tro lün de tut mak is ti yor. Eh, pek de hak sız sa yıl -
maz lar.

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.

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.

Sermayenin Çıkarları Doğrultusunda Devlet Yeniden Şekillendiriliyor

TÜNEL’DE AÇILAN BEYAZ BAYRAK

G
ALP AYDIN

HE DEF: SİV Rİ LİK LE Rİ TÖR PÜ LEN MİŞ BİR OR DU
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Li der le ri Öca lan, an ti-te kel ci bir halk çı ve de mok ra tik-dev -
rim ci ça tı par ti si öne rir ken, koş tu ra rak “li be ral” dal ga nın pe -
şi ne di zi len yurt se ver Kürt ha re ke ti nin ki mi ya sal si ya si kad -
ro la rı na öne ri miz, Öca lan'ın ve dağ lar dan ge len rüz gar la rın
se si ni iyi din le me le ri. O be yaz bay ra ğın ar ka sı na di zi lir ken ve
böy le ce Kürt hal kı nı ba sit bir BOP pi yo nu na dö nüş tü re cek ve
kur ban la rı nı bü tün Kürt ev le ri ne tek tek uğ ra ya rak ko pa rıp
ala cak böl ge sel em per ya list sa va şın içi ne sü rük le nir ken, 30
bin den faz la ge ril la nın şe hit olur ken ne dü şün dü ğü nü ve ki -
me, ne ye hiz met uğ ru na o sa va şa gir dik le ri ni hiç dü şün dü nüz
mü? Yurt se ver ha re ke tin te mel il ke si ne dir; ken di gü cü ne gü -
ven mi, baş ka la rı nın pe şi ne ta kıl mak mı?
İna nıl maz bir şaş kın lık, si ya sal sar hoş luk ve pa nik için de Tü -
nel'e gi den sos ya list le re ise, şim di lik so ğuk kan lı lık ve ba si ret
di le mek le ye ti ne lim. Ve ola sı “as ke ri-po li si ye” re ji min, şim di -
ki “as ke ri ve sa yet” re ji min den ne üs tün lü ğü ola ca ğı nı dü şün -

me le ri ni ta lep ede lim. İçi ne gir di ği niz dal ga nın her ta ra fı ye -
rel-kü re sel ser ma ye ve ABD-AB'nin BOP pro je si ne gö re kod -
la na rak ya pı sal laş tı rıl mış öz gün bir kim li ğe sa hip tir ve onun
ile ri ye doğ ru yap tı ğı her ha re ket ken di ni oluş tu ran la ra hiz met
ede cek tir. Ve da ha da öte si, as lın da da ha dip ten ge len bir de -
rin dal ga, ki si zin kar şı sın da ol du ğu nu zu dü şün dü ğü nüz Or -
du'yu da dö nüş tü re rek kap sa yan bir bü yük dal ga, ha zır la dı ğı
ka bus se nar yo la rıy la, ses siz ve de rin den yol ala rak yü ze ye
doğ ru çık mak ta dır. Ve bir sos ya list ola rak gö re vi niz, hal kın
ba ğım sız-dev rim ci ira de si nin bay ra ğı nı aç mak ve as lın da tek
bir bay rak al tın da da top lan ma ya baş la yan “ulu sal cı” ve “li -
be ral” ka nat la ra al ter na tif öz gür lük çü dev rim ci de mok ra tik
po li tik gü cü ya rat mak tır. O be yaz bay rak si ze ya kış mı yor!
Eğer “Biz ken di bay ra ğı mız la git tik ora ya “ di yor sa nız, Tü -
nel'de ki ko nu mu nu zu de vam et tir se niz hız la so la ca ğı nı gör -
mü yor mu su nuz?

ham le si ha zır lı ğın da ol du ğu, as lın da,

80'ler de An ka ra'da dev rim ci öğ ren ci li -

der li ğiy le baş la dı ğı po li tik ya şa mı nı na sıl

ol du ğu he nüz açı ğa çık ma yan bir dö nü -

şüm le ABD'nin ka ran lık dev let ko ri dor la -

rın da “ga ze te ci lik le” sür dü ren Ya se min

Çon gar'ın Tür ki ye'ye gön de ril me si ve Ta -

raf'ın çı kı şıy la an la şı lı yor du. İçiş le ri Ba -

kan lı ğı ve Po lis Teş ki la tın da ki is tih ba rat

bi rim le ri ta ra fın dan gü dü len di ği bel li

olan ra por la rı ya yın la ya rak “ser vis” ya -

pan ga ze te, ne ye hiz met et ti ği ni an la yın -

ca yü zü kı za ra cak mı me rak edi len Ah -

met Al tan'ın “bo ra zan cı ba şı”lı ğıy la dev -

re ye so kul du.

Dal ga nın baş lı ca gö rü nür gü dü cü le rin -

den Fet hul lah Ho ca, ta nın mış bir Ame ri -

kan ya yın or ga nın da dün ya nın en bü yük

dü şü nü rü se çil me ko mik li ğiy le par la tı lıp

“dö nüş” ha zır lı ğı na ay nı dö nem de baş la -

dı. Ya se min'i gön de ren ler Ho ca'yı da gön -

der me nin ze mi ni ni yok lu yor lar dı. Ve as -

lın da, son haf ta lar da ki ge liş me le re ba kı -

lır sa, Er do ğan'ı boş luk ta bı ra kan bir Fet -

hul lah Ho ca-Ab dul lah Gül ek se ni nin de

de nen di ği göz le ni yor du. Kim bi lir, bel ki de

Er do ğan ve onun dam ga sı nı vur du ğu AKP

faz la “ka ba” ve “uç kun” bu lun muş tu.

Ay rın tı lar bir ya na, “li be ral” dal ga nın

gö rü nen ön cü yü rü tü cü le ri AKP-Ho ca ek -

se ni, Ana do lu'da ki baş ka ba zı ta ri kat lar

ve “ye şil” ser ma ye grup la rı iken, bü yük

şe hir ler de şim di lik ay dın “li be ral ler”, ba -

zı ”Kürt ler” ve ki mi “sol cu lar” olu yor. Tu -

haf bir it ti fak ama, ge ri li min yük sel di ği

gün ler de, kay ma lar, da ğıl ma lar ve ye ni

saf laş ma lar da dev re ye gi rer, gi ri yor da.

An cak, gö rü nen ön cü ler bi zi ya nılt ma -

ma lı dır. O dal ga nın ar ka sın da, or du-ser -

ma ye ege men blok it ti fa kı nı tek ta raf lı

ola rak ken di le hi ne boz ma yö ne li min de

olan ser ma ye ve bir böl ge sel “dü zen le -

me” fa ali ye tin de epey dir T.C.'yi de dev re -

ye so kan ABD-AB ek se ni var. 

Ön de olan AKP-Ho ca ek se niy le Or du

ara sın da “ha kem lik” ro lü nü ka pan ser -

ma ye için, her iki si nin de siv ri lik le ri ni

tas fi ye edip ken di is te di ği bi çim de hi za ya

sok mak ve ik ti dar ala nı na so ğuk ve mut -

lak ege men li ği ni kur mak, ger çek he def -

tir. Ve, kü re sel bağ lan tı la rın en mad di ve

so mut bi çi mi olan do lar la ya pı la nı ken di

kon tro lün de dir.

Ke za, ABD-AB ek se ni de, her iki ka na -

dın ar ka sın da fark lı odak la rıy la ko num la -

nı yor ve ham le ler, ha zır lı ğın dan uy gu la -

nı şı na dek on la rın tam ko or di nas yo nuy la

ve on lar dan meş ru luk-onay alı na rak ya -

pı lı yor.

“Po lis dar be si” ile des tek le nen “li be ral”

dal ga, bü tün yü ze yi ve de rin li ğiy le kon -

trol edi len, uy gun kod lar ge rek li yer le re

yer leş ti ri le rek ya pı sal ola rak kü re sel ve

ye rel dü zey de ser ma ye nin so mut-ta rih -

sel ha re ke tiy le kay naş mış bir kim li ğe sa -

hip.

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. 

BEYAZ BAYRAK SİZE YAKIŞMAZ
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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.

Emekçilerin ve Ezilenlerin Mücadele Odağını Oluşturmalıyız

OLANAKTAN GERÇEĞE, ÇATI PARTİSİ

TUNCAY YILMAZ

i zans oyun la rın dan, “ye rin ve gö ğün” tem sil ci -
si “sul tan ha li fe” ik ti da rın dan, ye ni çe ri ayak -
lan ma la rın dan, te fe ci be zir gan ke mir gen li ğin -

den sen tez le nen Tür ki ye Cum hu ri ye ti ken di ta rih sel
öz gün lük le riy le kü re sel ser ma ye nin ih ti yaç la rı ara sın -
da sen de le yip dur mak ta. Bir ta raf ta 1000 yıl lık dev let
sı nı fı or du ge le ne ği nin im ti yaz la rı nı sür dür me ça ba sı,
di ğer ta raf ta 7000 yıl lık sö mü rü bi ri ki miy le fi nans ka -
pi ta lin böl ge sel-kü re sel plan la rı…

Apo li tik bir göz le ba kıl dı ğın da Holl ywo od’dan fır la -
mış yük sek büt çe li ak si yon film le ri ni arat ma ya cak bir
sü reç ya şa mak ta Tür ki ye… Ne re dey se 30 yıl dır sü ren
sa vaş, Er ge ne kon ope ras yo nu, e-muh tı ra lar, Cum hur -
baş kan lı ğı kri zi, Cum hu ri yet mi ting le ri, 22 Tem muz

se çi mi, Dağ lı ca bas kı nı, sı nır öte si ope ras yon lar, Sos -
yal Gü ven(siz)lik Ya sa sı ve kar şı tı ey lem ler, Tuz la’da ki
iş çi kat li am la rı, 1 Ma yıs mey dan mu ha re be si, vs…
Tüm bu sı ra la dık la rı mız dan da ha faz la sı ne fes al dır -
ma dan peş pe şe ya şan mak ta… 

Po li tik bir göz ise bu nun dü pe düz bir si ya sal kriz sü -
re ci ol du ğu nu fark ede cek tir el bet te… Re ji min kriz di -
na mik le riy le (Kürt so ru nu, si ya sal İs lam), sis te min
kriz di na mik le ri (ka pi ta liz min için de bu lun du ğu ya pı -
sal kriz dal ga sın dan bir tür lü çı ka mı yor olu şu ve bu -
nun fa tu ra sı nı emek çi le re ve yok sul halk la ra kes mek
için uy gu la dı ğı ne oli be ral po li ti ka lar) Tür ki ye ege men -
le ri ara sın da ki ik ti dar kav ga sın da boy lu bo yun ca dev -
re de dir ler…

He nüz bir tür lü dev re ye gi re me yen ise bu kriz ko şul -
la rı nı emek çi le rin ve ezi len le rin le hi ne çe vi re cek si ya -
sal ve ör güt sel ham le le ri ya pa bi le cek bir ta rih sel ko -
lek tif öz ne… Va ro lu şu nu emek çi le rin ve ezi len le rin çı -
kar la rı na da yan dı ran si ya sal olu şum la rın böy le si ne bir
sü re ci de ğer len di re me me le ri du ru mun da, ken di le ri
yap(ama)ma sa da hi ta ri hin bu olu şum la rın ge rek li lik -
le ri ni sor gu la ya ca ğın dan hiç şüp he si ol ma sın.   

Ezi len le rin Güç Bir li ği: Ça tı Par ti si

Tür ki ye emek çi le ri ne ve ezi len le ri ne re va gör dük le ri
eko no mi po li ti ka lar ko nu sun da bir bir le rin den ne re -
dey se hiç bir fark lı ol ma yan bur ju va zi nin her iki kam pı
dı şın da bir mü ca de le oda ğı na ih ti yaç var dır. Ka lı cı, ku -
rum sal laş mış, kit le sel leş me ve ik ti dar he de fi olan bir
odak, ege men le rin mev cut kri zi ko şul la rın da ezi len le -
rin ve emek çi le rin en te mel so run la rı nı bay rak laş tı ra -
cak bir prog ram la so ka ğa, ev le re, iş ye ri ne, tar la la ra,
okul la ra yö ne lir se bu gi ri şi min so nuç suz kal ma sı ne -
re dey se im kân sız. 

Fi nans ka pi tal ve ne oli be ral/te kel ci eko no mi po li ti -
ka la rı kar şı sın da iş çi sı nı fı nın ve yok sul la rın eko no mik
ve de mok ra tik hak la rı nı sa vu nan; Kürt hal kı nın ken di
ka de ri ni öz gür ce ta yin ede bi le ce ği bir si ya sal at mos -
fe ri he def le yen; ka dın la rın ev için de ve dı şın da uğ ra dı -
ğı çif te sö mü rü ye ve ta hak kü me kar şı du ra cak; yok sul
köy lü yü bi tir me nok ta sı na ge ti ren ko ta ve ta rım po li ti -
ka la rı na ha yır di ye cek; her ke sin inan cı nı öz gür ce ve
bir di ğe ri nin ala nı nı kı sıt la ma dan ya şa ma sı nı gü ven ce
al tı na ala cak bir prog ram la so ka ğa ine cek bir si ya sal
öz ne, kı sa za man içe ri sin de emek çi le rin ve ezi len le rin
umu du ola cak tır.  

Üs te lik böy le bir ham le yi ya pa bil mek için ye ter li tec -
rü be, bi ri kim ve avan ta ja da sa hi biz. 2002 se çim le rin -

B

DTP, EMEP ve SDP’nin baş lat tı ğı ça tı par ti si gö rüş me le ri dö nem dö nem yük se -
len, dö nem dö nem dü şen bir tem po da da ol sa de vam et mek te. Üç lü, bir ku ru cu -
lar he ye ti oluş tur mak üze re çe şit li si ya si par ti, plat form, çev re, de mok ra tik kit -
le ör gü tü ve bi rey ler le gö rüş me le ri ni sür dür mek te. Geç ti ği miz haf ta lar da İs tan -
bul’da sos ya list çev re ler le ya pı lan top lan tı ya Top lum sal Öz gür lük Plat for mu,
Emek çi Ha re ket Par ti si, Sos ya list Par ti Gi ri şi mi, Sos ya list Da ya nış ma Plat for mu,
Ezi len le rin Sos ya list Plat for mu, 14 Ma yıs Plat for mu,  Sos ya list Emek Ha re ke ti,
Tür ki ye Ger çe ği, Teo ri ve Po li ti ka, An ti ka pi ta list ve Odak ka tıl dı. Top lan tı da ge -
liş me le re iliş kin bil gi ve ren DTP tem sil ci le ri di ğer çev re ler le gö rüş me le rin sür dü -
ğü nü, bir an ön ce bir ku ru cu lar mec li si be lir le ye rek olu şu mun prog ram ve iş le -
yiş tar tış ma la rı na baş la mak is te dik le ri ni ifa de et ti ler. 
Du ru ma iliş kin bu ra ya ka dar ki ak ta rım da ha çok bir bil gi pay la şı mıy dı. 
He pi miz bi li yo ruz ki bu tak vim şu an asıl ola rak Kürt Ha re ke ti ne bağ lı ola rak iş -
le mek te dir. Kürt Ha re ke ti ise ça lış ma yı he nüz ken di gün cel me se le le ri nin dı şı na
ta şı yıp ba ğım sız bir iler le me çiz gi si oluş tu ra ma mış tır. Ör ne ğin Ha zi ran so nu na

ka dar çağ rı cı mec li sin oluş tu ru la ca ğı na iliş kin bir bil gi ve ril me si ne rağ men, gö -
rü nen o ki, ça tı par ti si tar tış ma la rı DTP kon gre si ni bek le mek te dir. An cak, me se -
le nin gel di ği ye re ba kıp bir ta kım tes pit ler ve öne ri ler yap mak da müm kün.
2002’den bu gü ne ya pı lan it ti fak lar dan ge rek li ders ler çı kar tıl ma lı dır. Se çim at -
mos fe ri ne sı kış mış bir bir lik ça lış ma sı is ter is te mez se çim ih ti yaç la rı na gö re şe -
kil len mek te ve bu du rum da ih ti ya cı du yu lan ka lı cı güç bir li ği ne çe şit li za rar lar
ver mek te dir. Ül ke se çim at mos fe ri ne gir me den bu me se le de so mut adım lar atıl -
ma lı dır.
DTP, EMEP, SDP ola rak baş la yan sü reç bir an ön ce tar tış ma la rın par ça sı ol mak
is te yen ke sim le ri kap sa ya cak şe kil de ge niş le til me li, bun dan son ra ki sü reç eşit
bi le şen le rin (ta bi î ki ken di ger çek lik le ri nin far kın da ola rak) be lir le yi ci li ğin de iler -
le me li dir.
Bir baş lan gıç yap mak için il lâ da ay dın lar dan olu şan bir çağ rı cı grup ta meş ru -

luk ara mak doğ ru de ğil dir. Sü re ce olum lu ba kan si ya sal öz ne ler le de bu sü reç
baş la tı la bi lir; mü him olan sü re cin na sıl de vam et ti ri le ce ği dir.

ÇATI PARTİSİ NE DURUMDA?



Ya şa mın renk li li ği ni for mül le rin si yah ve be ya zı na ta -
şır ken ya şa nı lan ka yıp la rın far kın da ola rak Ça tı Par ti si -
nin he def kit le si ni 5K+1M di ye ba sit bir bi çim de for -
mü le ede bi li riz: Ko mü nist ler (iş çi sı nı fı)+Kürt ler+Ka -
dın lar+Köy lü ler+Kı zıl baş lar+Müs lü man De mok rat -
lar.
Ko mü nist ler, de mok ra si me se le si nin de an cak iş çi sı -
nı fı pers pek ti fiy le çö zü le bi le ce ği nin bi lin cin de ola rak,
ni ha i kur tu lu şa gi der ken müt te fik le ri nin so run la rı na
sa hip çı ka cak, or tak mü ca de le ala nı nın ku ru cu öz ne le -
rin den ola cak tır. 
Kürt ler, de mok ra tik ve ba rış çıl bir çö zü mün an cak di -
ğer ezi len ler le bir lik te ül ke nin de mok ra tik leş ti ril me siy -
le müm kün ol du ğu nun bi lin cin de ola rak or tak mü ca de -
le yi bü yü te cek tir.
Ka dın lar, bir yan dan her yer de er kek ege men li ği ne ve
sö mü rü sü ne kar -
şı asıl mü ca de le -
le ri ni sür dü rür -
ken, top lu mun
di ğer sö mü rü len
ve ezi len ke sim -
le riy le tüm sö -
mü rü bi çim le ri ne
kar şı mü ca de le -
si ni or tak laş tı ra -
cak tır. Ay rı ca her
tür den cins ay -
rım cı lı ğı na kar şı
ala ca ğı mız tu -
tum he te ro sek -
sizm kar şı tı baş -
ta eş cin sel ler ol -
mak üze re  di ğer
bü tün ke sim le ri
de par ti nin bi le -
şe ni ol ma ya ça -
ğı ra cak tır.
Köy lü ler, te fe ci,
tüc car ve dev let
kıs ka cın da met -
ro pol le rin iş siz -
ler or du su na ka -
tıl ma ma nın yo lu -
nun gı da te kel le -
rin den de ğil,
halk tan ya na bir
ta rım po li ti ka sıy -
la müm kün ola ca ğı nı an la ya cak ve bu mü ca de le nin en
önem li par ça la rın dan ola cak tır. Ay nı za man da hız la ge -
ri dö nü le mez eşi ğe doğ ru gi den do ğa tah ri ba tı na kar şı
mü ca de le nin te mel öz ne si eko lo jist ler de en te mel ta -
lep le ri ni Ça tı Par ti si nin prog ra mın da bu la bi le cek ler dir.
Kı zıl baş lar, Ale vi ler, inanç la rı nı öz gür ce ya şa ya bil mek
için na mer de bo yun eğ mek zo run da ol ma dık la rı nı, de -
mok ra tik bir halk cum hu ri ye tin de inanç la rı nı ve iba det -
le ri ni öz gür ce ya şa ya cak la rı nı ta rih sel bi ri kim le riy le
kav ra ya cak lar dır.
Müs lü man de mok rat lar, yok sul Müs lü man lar da din
be zir gan la rı nın oyun la rı na alet ol ma dan, baş ka bir
inan cı ya da inanç sız lı ğı hor gör me den, kul hak kı ye -
me den, kom şu su aç ken ken di si tok yat ma dan, inan cı -
nın ve ci be le ri ni öz gür ce ye ri ne ge ti re ce ği tek sis te min
de mok ra tik halk cum hu ri ye ti ola ca ğı nı ka bul ede cek tir.

den bu ya na sa de ce se çim sü reç le riy le sı nır lı ya pı -
lan güç bir lik le ri, de mok ra tik-halk çı bir prog ra ma
sıç ra ya rak ka lı cı la şıp ku rum sal la şa bi lir ve halk la rı -
mı zı “kırk sa tır mı, kırk ka tır mı” iki le min den kur -
ta ra rak de mok ra tik bir halk dü ze ni ne gi di şin önü nü
aça bi lir. Ay rı ca de ğer len di ril di ğin de bir çok eleş ti ri -
yi ge rek ti ren se çim güç bir lik le ri nin ka za nı mı olan
mec lis tem si li ye ti de böy le bir güç bir li ği nin top -
lum la bu luş ma sı nı hız lan dı ra cak bir avan taj ola -
cak tır.

Ça tı Par ti si Bi le şen le ri

Top lu mun tüm ke sim le rin den yu ka rı da ki prog ram
çer çe ve si ni ka bul ede cek her bi rey, çev re, plat -
form, par ti bu güç bir li ği nin bi le şe ni ola bi le cek tir.
Ama il lâ da bir spek trum ta nım la mak ge re kir se

yü zü nü ser ma ye ye de ğil halk la rın çı ka rı na dön -
müş de mok rat lar dan sos ya list le re, de mok rat
Müs lü man lar dan Kürt ha re ke ti ne bir ze min bu ta -
lep le ri ken di ne şi ar edi ne bi lir. Ta bi i ki bu ge niş ze -
mi nin doğ ru bir hat ta yü rü me si nin ga ran ti si Kürt
Ha re ke ti ve sos ya list le rin sü re ce bir lik te mü da ha -
le et me siy le müm kün ola cak tır. 

Kürt Ha re ke ti sa vaş gü cü, kit le sel li ği, mü ca de le
bi ri ki miy le Ça tı Par ti si nin en di ri ve önem li bi le şe -
ni ola cak tır. Sos ya list Ha re ket ise ta rih sel li ği ve
ide olo jik ze mi niy le bu ham le nin si gor ta sı dır. Kü -
re sel ve böl ge sel ge liş me ler bu iki ha re ke ti ye ni -
den sa de ce kon jonk tü rel de ğil ay nı za man da stra -
te jik ola rak da bir bi ri ne da ha ya kın dur ma ya it -
mek te dir.  

Te kel ci ser ma ye nin ne oli be ral po li ti ka la rıy la hız -
la yok sul la şan ve Tür ki ye ka pi ta liz mi nin çar pık ya -
pı sın dan muz da rip or ta sı nıf sos yal de mok rat lar ve
Müs lü man de mok rat lar da ege men le rin sah te ge ri -
lim le rin den ve ser ma ye nin prog ra mın dan kop ma yı
gö ze alır lar sa halk çı bir  de mok ra si prog ra mın da
ken di le ri ne yer bu la bi le cek ler dir.

Sos ya list le rin Ro lü

Bu it ti fak ze mi ni nin ide olo jik si gor ta sı ko nu mun -
da ki sos ya list le re bu sü reç te iki li bir gö rev dü şe -
cek tir: Bir yan dan acil ih ti yaç olan sos ya list ye ni -
den ya pı lan ma nın ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek, bir
yan dan da Kürt Ha re ke ti içe ri sin de önem li bir ye ri
olan sos ya list ler ve sis tem kar şı tı di ğer bü tün top -
lum sal güç ler le bir lik te it ti fa kın sı nır la rı nı mev cut
dü ze nin öte si ne ta şı ma yı he def le yen bir pers pek -
tif le  halk çı-dev rim ci-de mok ra tik bir güç oda ğı
oluş tur mak. Tam da bu nok ta da ha ya ta iş çi sı nı fı
pers pek ti fin den ba ka rak mü da ha le et mek is te -
yen le rin ola sı it ti fak içe ri sin de bir lik te ha re ket
ede bil me si ol maz sa ol maz bir ko şul ola rak or ta da
gö rün mek te dir. 

Ön ce li ği (do ğal ola rak) Kürt me se le si olan Kürt
Ha re ke tiy le ara sın da ki güç eşit siz li ği de göz önün -
de bu lun du rul du ğun da ve bu na bir de it ti fak içe ri -
sin de yer ala ca ğı ön gö rü len, uf ku dü ze nin de mok -
ra tik leş ti ril me siy le sı nır lı bir di zi po li tik öz ne nin
Kürt Ha re ke ti içe ri sin de ya ka la ya bi le ce ği re zo -
nans lar da ek len di ğin de it ti fa ka sı nı fın çı kar la rı nı
sa vun mak üze re gi ren sos ya list le rin bir lik te ha re -
ke ti da ha da ka çı nıl maz du ru ma ge le cek tir.
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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. 

BASİT BİR ÇATI FORMÜLÜ: 5K+1M

Ko mü nist ler, 
de mok ra si 
me se le si nin de 
an cak iş çi sı nı fı 
pers pek ti fiy le 
çö zü le bi le ce ği nin 
bi lin cin de ola rak, 
ni ha i kur tu lu şa 
gi der ken müt te fik le ri nin 
so run la rı na sa hip 
çı ka cak, or tak 
mü ca de le ala nı nın 
ku ru cu öz ne le rin den 
ola cak tır. 

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.



TEMMUZ2008POLİTİKA
ÖZGÜRLÜKTOP LUM SAL

10

öze ön ce yan lış bir an la ma -

yı dü zel te rek baş la ma lı yız.

Kar şı mız da ve ya ya nı ba şı -

mız da du ran  iş çi sı nı fı ve iş çi le rin,

gün de lik ya şam da ki dav ra nış la rı ve

gö rüş le ri sa nıl dı ğı nın ter si ne apo li -

tik de ğil po li tik tir, ya ni si ya si dir.

Ama bu “si ya si” iş çi ler ve onun

oluş tur du ğu sı nı fın si ya sal dav ra -

nış la rı, bu gün ta ri hin iş çi sı nı fın da

gör mek ve ona ver mek is te di ği ta -

rih sel-si ya sal rol den ol duk ça uzak -

tır. Sö zü eğip bük me den söy ler sek,

bir yan da iş çi ler ve iş çi ha re ke ti nin

şu an da ağır lık lı ola rak için de ak tif

ve pa sif ola rak yer al dı ğı din sel,

mil li yet çi, ulu sal cı si ya sal renk ler

ve on la rın par ti le ri ve sen di ka la rı

bu lu nu yor. Öte yan da he nüz, onun

gön lü nü ve ken di si ni tam an la mıy la

ve rip ya ra tım sü re ci ne ka tıl ma dı ğı

dev rim ci bir ta rih sel ey le min ara cı

ola rak, dev rim ci si ya set ve onun

ya ra tıl ma yı bek le yen par ti le ri, ör -

güt le ri ve sen di ka la rı var dır. Pe ki

ne den iş çi ler ve iş çi sı nı fı bu gün,

dev rim ve dev rim ci bir si ya se te ak -

maz lar ve ter sin den dev rim ve dev -

rim ci si ya set de on la rın dün ya sı na

ak maz, aka maz? 

Evet, ne den?

Tür ki ye´de 90´lı yıl lar da yük se li şe

ge çen ken di li ğin den ci lik ve ağır lık la

eko no mik ve sen di kal hak la rı el de

et me yi he def le yen sı nıf mü ca de le si -

ne tam ola rak ben ze me se de, bu -

gün bam baş ka ko şul lar al tın da sı nı -

fın ken di li ğin den ci lik ve  eko no mik-

sen di kal hak lar ağır lık lı mü ca de le si

ye ni den iv me ka za nı yor. Ve ağır lık la

ye ni den dev rim siz ve dev rim ci siz

bir sü reç te akan bu yük se liş, bi zi

ye ni den ken di miz le yüz leş me ye ve

bu “ne den”in ya nı tı nı ara ma ya  zor -

lu yor. 

Sı nı fın ne re dey se son çey rek yüz -

yıl da bu ka dar dev rim ci siz ve dev -

rim siz kal ma sı nın ye ga ne suç lu su

sı nıf ola bi lir mi? Bu nu tar tış mak

için he men he pi mi zin bil di ği bir ör -

ne ğe “iş çi le re dı şa rı dan bi linç ta şı -

ma” öner me si ne baş vu ra bi li riz. Sı -

nı fa “dı şa rı dan bi linç ta şı ma” alın -

ya zı sı na sa hip ol du ğu na ina nan Sol

ve dev rim ci le rin ço ğun lu ğu , bu ra da

bir çey rek yüz yıl dır çal dı ğı bo zuk

plak tan ses le ne cek ve “biz de sı nı fa

gö tü re cek bi linç var ama bu nu kav -

ra ya cak ve ala cak sı nıf yok” ve ya

“sos ya lizm yı kıl dı; ka pi ta liz min bi -

zim le sı nıf ara sın da ör dü ğü bi linç

du va rı ne re dey se aşı la maz ha le gel -

di” di ye cek tir. Bu yan lış al gı, ken di ni

kan dır ma ve te sel li nin al tı nı bi raz

ka zı dı ğı mız da, So lun ken di sin den

ka çı şı nı gö rü rüz. Bu ra da dev rim ci -

ler ken di le ri ni ak tif hal de ki  “bi linç

ak ta rı cı lar” ola rak,  sı nı fı da pa sif

“bi linç alı cı la rı” ola rak ta nım la dı -

ğın da, iş çi ler ve dev rim ci le rin bu lu -

şa ma ma sı, da ha sı iş çi le rin dev rim -

ci le şe me me si nin gü na hı, alı cı da ki

arı za ya bağ la nıp sı nı fın üze ri ne yı kı -

la cak tır. Oy sa bu,  dev rim ci le rin tam

ola rak dü zel te me dik le ri ta rih sel ya -

nıl gı la rın dan bi ri dir. Gün cel den ör -

nek ver mek ge re kir se, Tuz la´da ya -

şa nan ölüm le rin iş çi ler de ya rat tı ğı

bi linç ve şok la rı dü şün me den “Tuz -

la iş çi le ri nin hiç bil me di ği ger çek le -

rin bi lin ci ni  ona ta şı dı ğı mız da, iş çi -

ler sen di ka la şa cak ve dev rim ci le şe -

cek tir”öner me siy le ha re ket et ti ği -

miz de, dev rim ci ve iş çi yi bil dik bas -

ma ka lıp şek lin de yi ne iki ay rı dün -

ya ya ko ya rız ve her bi ri ne, sa de ce

ken di si ne ait ne re dey se kut sal bir

rol bi çe riz. Oy sa ne 19. yüz yıl da ne

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.

Mevcut Örgüt Biçimleri Sınıfın 
Değişimine Yanıt Veremiyor

BARAN ANIL

S

Eski model Sendikal Hareket nasıl
aşılır?

Sı nıf mü ca de le si ka pi ta liz min her fır tı na ve ger -
gin lik dö ne min de bam baş ka slo gan lar, ta lep ler
ve ör güt ler le ta rih sah ne si ne çı kar. 15-16 Ha zi -
ran Tür ki ye´de ne re dey se ya rım yüz yıl bo yun ca
bi ri kip du ran sı nıf mü ca de le si nin dün ya yü zü ne
çık tı ğı an lar dan bi riy di. İş çi le rin ken di li ğin den
mü ca de le siy le DİSK’e sa hip çık ma ka rar lı lı ğıy dı.
1970’ler de ki ma den ci di re niş le ri, me tal iş çi le ri -
nin grev le ri, 1 Ma yıs´lar,  TA RİŞ di re ni şi,
1960´lar da ki iş çi ha re ke ti nin ta lep le ri ni ve slo -
gan la rı nı yi ne ay nı sen di kal ör güt ler le, ama bun -
la rı bel li öl çü ler de dev rim ci lik si ya se tin de de do -
ku du ğu zir ve ey lem le riy di. 12 Ey lül´le bu yük se -
li şin önü ke sil di. 1980´ler de, DİSK´in ve Türk-
İş´in, iş çi sı nı fı için de ki kap sa yı cı lık, ta şı yı cı lık
ve tem si li yet öl çü sü gi de rek aşın dı ve ka pi ta liz -
min ye ni sö mü rü ve bi ri kim yön tem ve bi çim le ri -
ne kar şı ko ya ma dık ça bü rok ra tik leş ti ler, taş laş -
ma ya baş la dı lar. Gü nü mü zün sı nıf mü ca de le si -
nin ta lep et ti ği, ye ni akıl, ye ni ör güt mo de li, ye ni
sen di kal si ya se ti kar şı la ma da ye ter siz kal dık la rı
öl çü de DİSK çok ge ri le re düş tü, Türk-İş ise ge ri -
ci li ğin pen çe sin de kıv ran ma ya baş la dı.  
Tür ki ye´de ar tan ka pi ta list leş mey le pat la yan
pro le ter leş me dal ga la rı, “dev let me mu ru”nu çıp -
lak emek-ser ma ye çe liş ki siy le sars tık ça, bu kez
90´la rın baş la rın dan iti ba ren, pro le ter leş me sü -
re ci nin için de ki ka mu ça lı şan la rı ha re ke ti ta rih
sah ne si ne çık ma ya baş la dı. Yak la şık 20 yıl lık bir
geç mi şe sa hip ka mu ça lı şan la rı ha re ke ti, ku ru lu -
şu nun ta ze li ği, he ye ca nı ve ener ji si ile DİSK ve
Türk-İş´in aşıl ma sın da önem li bir rol oy na ya ca -
ğı na, kla sik sen di kal ik ti dar ağı nın ege men li ği ni
yay ma ya baş la dı ğı bir ala na dö nüş me ye baş la dı.
Sı nı fın bü tü nü nün bir önem li par ça sı ola rak ka -
mu ça lı şan la rı ha re ke tin de ki bo zul ma lar, ay nı
za man da sı nı fın bü tü nü nü kav ra yan ve onu pra -
ti ğe dö ken bir ye ni sı nıf ha re ke ti nin yok lu ğun -
dan, da ha sı 90´lar son ra sın da iyi ce açı ğa çı kan
sı nıf mü ca de le sin de ki ana hal ka nın ya ka la na ma -
ma sın dan kay nak lıy dı. 1980´den bu ya na üre tim
alan la rı na akan ve bü yük-or ta öl çek li fab ri ka lar -
da ça lı şan Tür ki ye´nin üçün cü ve dör dün cü ku -
şak iş çi le ri, ta şe ron fab ri ka la rın iş çi le ri, ku ral sız
sö mü rü ağın da ki  iş gü ven ce siz iş çi le rin oluş tur -
du ğu pro le tar ya nın dün ya sı, bir leş ti ği, mer ke zi -
leş ti ği ve yo ğun laş tı ğı tak dir de par ça lan mış lık -
tan kur tu la rak ye ni bir iş çi ha re ke ti ni ya rat ma
sü re ci ni de baş lat mış ola bi le cek ti. Ama dev rim
ve dev rim ci ler, bu mil yon la rı bu lan pro le ter dün -
ya ya gi re me dik çe, bu dün ya nın iş çi le ri bir an -
lam da ka pi ta liz min he ge mon ya sı na terk edil di.
İş te tam da Tuz la ter sa ne le rin de ol du ğu gi bi, gü -
ven ce li ve iş gü ven ce siz iş çi ler ve yi ne ana fir ma
ve ta şe ron fir ma da ça lı şan iş çi ler, hâ lâ par ça lan -
mış ay rı dün ya lar için de ya şa dık la rı için, bun la rı
ve bun la rın ya ni ba şın da ki ye rel lik te ki di ğer iş çi -
le ri bir leş ti re cek sen di ka, sen di kal bi çim dı şın -
da ki ör güt sel bi çim ler ola rak top lum sal da ya -
nış ma ağ la rı, ye rel böl ge sel iş çi mec lis le ri ve
da ha ni ce ör güt sel ya pı cık lar örü le me di ği için
dev rim ci ler le iş çi le rin bu luş ma sı sü rek li er te le -
ni yor, ge cik me ler ya şan dık ça ka pi ta lizm ka zan -
ma ya de vam edi yor.
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de 20 yüz yıl da olan lar böy le de ğil di. He le

21. yüz yıl da iş çi sı nı fı nın ka fa ve kol eme -

ği nin ya rat tı ğı ko lek tif bi linç ka pa si te le ri -

ni dü şün dü ğü müz de, dev rim ci le rin ve iş -

çi le rin da ha faz la bir bir le ri ni ta mam la -

yan bir bi linç oluş tur ma ve ya rat ma ey le -

min de bu lu şa bi le cek le ri ni gö rü rüz. Bu ra -

da biz far kı na var ma sak da, ka bul et me -

sek de tek-yan lı de ğil çift-yan lı bir bi linç

ta şı ma sü re ci iş le yip du rur. Eğer bu doğ -

ruy sa o za man, sı nı fın dev rim ci siz ve

dev rim siz kal ma sı nın suç lu su hem dev -

rim ci ler hem de iş çi ler dir. 

Tam da bu ra da, çu bu ğu her iki ya na da

bük mek zo run da yız. Dev rim ci ler den

baş la ya cak olur sak , Dev rim ci ler, ha la

20. yüz yı lın ör güt ler ai le sin den dev rim ci

bir tarz da bağ la rı nı ko pa ra rak öz gür le -

şe me miş ler dir. 20. yüz yı lın sen di kal ve

par ti ya pı la rı, sa hip ol duk la rı dev rim ci

ta rih sel  mi ra sa rağ men ta pı nı la sı de ğil,

aşıl ma sı ge re ken ör güt ler dir. Çün kü kök -

le ri 19. yüz yı la ka dar uza nan ör güt sel

ara cı lar ola rak bu gün kü par ti ve sen di -

ka, 21. yüz yıl iş çi sı nı fı nın komp leks ya -

pı sı nı kav ra ya mı yor, ku cak la ya mı yor,

onun la bir lik te ye ni den ta rih ya za mı yor.

Sı nı fın bu ka dar çe şit le nen, bu ka dar ço -

ğa lan; fark lı ırk, cins, sta tü, iş let me ya pı -

sal lık la rı kar şı sın da ve yi ne dü ne gö re

çok bü yük öl çü de ye ni le nen ve zen gin le -

şen, ama  bir o ka dar da ol duk ça par ça -

lan mış ve da ğı tıl mış ya pı sı kar şı sın da

sen di ka lar ve par ti ler, dev rim ve dev rim -

ci lik eşi ği ni aşa mı yor, avu tu cu di re niş ler

ve ey lem le ri say maz sak, aşa ğı dan yu ka -

rı ya doğ ru yük se len bü yük bir ta rih sel

ey le min ta şı yı cı sı ola mı yor lar. Çün kü,

dev rim ci ler ne tam an la mıy la iş çi sı nı fıy -

la ko nuş ma nın, ey le min ve  ya rat ma nın

dil le ri ni kur ma da re zo nan sı ya ka la ya bi li -

yor, ne gü nü mü ze uy gun es nek ve fark lı

mü ca de le bi çim le ri ve ya pı la rı nı sı nıf la

ku rup onu ye ni den ve ye ni den sı nı fa mal

ede bi li yor, ne de ör gü te ve ör güt len me ye

du yu lan gü ven so ru nu nu aşa cak bir ör -

güt mo de li ni in şa ede bi li yor.   

Eleş ti ri oku nun ye ri ni bul ma sı nı is ti yor -

sak , bu ra da dur ma ma lı, dev rim ci ler ka -

dar iş çi le rin de ken di le ri ni ne öl çü de

ken di le rin den arın dır dık la rı nı sor gu la -

ma lı yız. İş çi sı nı fı nın ta rih sel-si ya sal bir

rol ve so rum lu lu ğa sa hip ol ma sı na da

ta pı na ma yız. İş çi ler, zi hin sel ve duy gu sal

akıl la rı na ya pı şıp ken di si ni ke mi ren ve

ken di do ğa sı na tam da ay kı rı mil li yet çi -

lik, kur tu lu şu “öte ki “dün ya da ara ma al -

da nı şı ve ka pi ta liz min ruh la rı ve akıl la rı

kir le ten sis tem içi çı kar cı lık ve prag ma -

tizm den  kök lü bir şe kil de kop ma dan ta -

ri hin so rum lu lu ğu nu yük le ne cek bir sı nıf

ola maz lar. An cak; 

•Ka pi ta liz mi aş ma ya so yu nan, 

•Dün ya nın ge le ce ği ne sa hip çı kan, 

•Tüm ezi len le rin çe liş ki le ri nin çö zü -

mün de or tak so rum lu luk alan  ve 

•Ta rih sel ko lek tif ey le min de bun la rı ye -

ni bir uy gar lık kon sep tin de bir leş ti ren 

bir iş çi sı nı fı bu ta rih sel so rum lu lu ğu ve

ro lü hak ede bi lir. Tıp kı bi linç olu şum ve

ta şı ma da ol du ğu gi bi bu ra da da dev rim -

ci ler ve iş çi ler an cak bir kar şı lık lı et ki le -

şim, öğ ren me ve öğ ret me  sü re cin de yer

ala rak bir bir le ri ni kar şı lık lı ola rak öz gür -

leş ti re bi lir ler. An cak, dev rim ci le rin ve iş -

çi le rin ken di le rin den kop tuk la rı ve ken di -

le ri ni ye ni den ya rat tık la rı bir ta rih sel ey -

lem ler bü tü nün de, iş çi le rin iz le dik le ri si -

ya se tin pu su la sı, dev ri me ve dev rim ci li -

ğe doğ ru dön me ye baş la ya cak  ve ye ni

yüz yı lın iş çi ha re ke ti nin do ğu şu nu müj -

de le ye cek tir.

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.

Kaç Tür lü İş çi Si ya se ti Var ?

•Sen di kal bü rok ra tik ik ti da rın,
ka pi ta lizm le bü tün le şen ve onun
kü re sel ve ül ke sel ih ti yaç la rı na
ola bil di ğin ce ya nıt ver me ye ça lı -
şan sen di kal si ya set, bu gün ağır -
lık la Türk-İş, Hak-İş ve sağ cı me -
mur sen di ka la rın da  tem sil edi li -
yor. 
•De mok ra siy le ter bi ye edil miş ku -
ral lı sos yal bir ka pi ta lizm si ya se ti
ise bu gün DİSK´te ve KESK´te
epey yan kı sı nı bu lu yor. Te mel de
re form cu ola rak ta nım la ya bi le ce -
ği miz bu si ya set, “An ka ra Kri ter le -
ri”ni “Ko pen hag Kri ter le ri”ne çe -
vir me ye ça lı şı yor. 
•Üçün cü iş çi si ya se ti sı nı fın ken -
di li ğin den ci ey lem ve bi lin ciy le ül -
ke nin fark lı yer le rin de bir bi rin den
ba ğım sız ve ko puk ola rak baş lat tı -
ğı di re niş ve ey lem ler de ken di si ni
gös te ri yor. He de fin de iş çi le rin
eko no mik ve sen di kal hak la rı nı el -
de et mek ve el de edil miş  ka za -
nım la rı ko ru mak var. Türk-İş,
DİSK ve KESK´in ini si ya tif le ri nin
dı şın da, da ha çok  ken di li ğin den -
ci lik le or ta ya çı kan bu ha tı rı sa yı -
lır iş çi si ya se ti, ya rat tı ğı ener ji ve
mo ti vas yon la ta ban ha re ke ti ola -
rak  sen di ka ve kon fe de ras yon la rı
zor lu yor. On la rı dö nüş tür mek ten
ol duk ça uzak olan ken di li ğin den ci
iş çi ha re ke ti, bu gün bir kez da ha
baş ka bir ola na ğın ka pı sı nı ara lı -
yor. Dev rim ve dev rim ci ler le bu lu -
şa bi le ce ği nin, bel ki de ye ni bir iş -
çi ha re ke ti nin baş la tı la bi le ce ği nin
sin yal le ri ni ve re rek, dö nüş tür me -
ye ve dö nü şü me açık bir po tan si -
yel de ol du ğu nu ser gi li yor. Ama
bu na rağ men, on lar la bu lu şa ma -
dı ğı tak dir de, sı nıf mü ca de le sin de
ken di ba şı na uzun bir sü re da ha
va ro la ma ya ca ğı için, sö nüp kay -
bol ma nın dı şın da bir baş ka se çe -
ne ğe de sa hip ola mı yor. 
•Dör dün cü si ya set, yi ne ül ke nin
fark lı yer le rin de ki fab ri ka lar,
okul lar, has ta ne ler ve di ğer üre -
tim ve hiz met  alan la rın da  iş çi ler
ve ka mu ça lı şan la rıy la  bu luş ma
de ne me le ri ya pan dev rim ci le rin
si ya se tin de ken di si ni gös te ri yor.
Dev rim ci si ya set, dev rim ci iş çi
ha re ke tin de ki ana hal ka yı ya ka la -
mak ta epey ge cik ti ği için, onun
ya ra tıl ma sı için şu an da ye ter li
zi hin sel ve fi zi ki ha zır lık la ra ve
ka pa si te le re de sa hip ola ma dı ğı
için ken di li ğin den ci iş çi ha re ke -
tiy le bu luş ma da ol duk ça zor la nı -
yor ama ta ri hin sun du ğu bu ye ni
ola nak ve fır sa tı da ka çır mak is -
te mi yor.
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Geç ti ği miz haf ta lar da Lüb nan'da Hiz bul lah’ın Bey rut’un önem li bir bö lü mü nü kon -
trol al tı na al ma sıy la tır ma nan kriz Or to do ğu’da ola ğa nüs tü bir ha re ket len me ya rat -
tı. Lüb nan’da ABD kar şı tı ve İran ile Su ri ye’nin des tek le di ği Hiz bul lah’ın Ba tı yan lı sı
kam pa sa vaş aç ma sı ABD çı kar la rı açı sın dan ye ni he sap la rın ya pıl ma sı nı ge rek li kıl -
dı. İki yıl ön ce İs ra il’in Lüb nan’ı iş ga liy le baş la yan ve 34 gün sü ren sa vaş tan Hiz bul -
lah güç le ne rek çık mış tı. Son ya şa nan ça tış ma la ra iliş kin İs ra il med ya sın da de şif re
edi len bir plan ABD’nin Or ta do ğu üze ri ne
oy na dı ğı oyun la rın so mut ve ri le ri ni su nu -
yor:   
ABD yö ne ti mi, özel lik le de şa hin ler ka na dı,
İs ra il'den 10 Ma yıs'ta Hiz bul lah'a sal dır ma -
sı nı is ter. Plan la ra gö re Lüb nan için de ki Ba -
tı yan lı la rı (Lüb nan Baş ba ka nı Fu at Sin yo ra,
Dür zi ce maa ti li de ri Ve lid Can bo lat ve Sün -
ni li der Sa ad Ha ri ri) Ti re, Si don, Da mu or ve
Bey rut sa hil şe ri di ni ele ge çi re cek ti. Do ğu -
dan da Ne ba ti ye, Jez zi ne hat tı nı de ne tim al -
tı na ala cak lar dı. Bu ara da İs ra il, gü ney den
gi rip Bey rut'a yü rü ye cek ti.  İs ra il yö ne ti min -
ce tar tı şı lan bu plan İs ra il ta ra fın dan uy gu -
lan maz ama Lüb nan’ın ABD yan lı sı baş ba -
ka nı Fu at Sin yo ra, Ve lid Can bo lat ve Sa ad
Ha ri ri ile pay la şı lır. 
ABD’nin ta le bi doğ rul tu sun da Lüb nan Hü -
kü me ti Bey rut Ha va ala nı so rum lu su Hiz bul -
lah yan lı sı su ba yı gö rev den al dı. Ar dın dan
Hiz bul lah'ın ile ti şim şe be ke si de şif re edil di. Bu nun üze ri ne Hiz bul lah ha re ke te geç ti
ve Bey rut'u de ne tim al tı na al dı. İs ra il'in des tek ver me me si yü zün den Lüb nan'da hem
dar be, hem iç sa vaş pla nı uy gu la na ma dı. 
ABD, İran ve Su ri ye’yi he def ala rak Lüb nan’da baş la yan ve ora dan ya yı lan böl ge sel
bir sa vaş çı kar ma pe şin de. Son ay lar da ABD'nin Irak'tan Lüb nan'a kar go uçak la rıy la
içe ri ği bi lin me yen mal ze me ta şı ma sı, ül ke nin ku ze yin de Su ri ye sı nı rın da ku ru lan
ABD as ke ri üs sü ve Lüb nan sa hil le ri nin ABD ve ya ban cı güç le rin kon tro lün de tu tul -
ma sı bi ze adım adım bu pla nın na sıl ha ya ta ge çi ril me ye ça lı şıl dı ğı nı gös ter mek te dir. 
Lüb nan, ço ku lus lu bir oyu na  kur ban edil me ye ça lı şı lı yor. İran ile ABD ara sın da ki
mü ca de le nin kur ba nı olu yor. ABD ora yı bir gar ni zon ül ke ye çe vir mek için si lah yı ğı -
na ğı nı ar tı rır ken İran ve Su ri ye ise sa vun ma hat tı nı Lüb nan'dan baş la tı yor. Öy le an -
la şı lı yor ki  ABD'nin Bü yük Or ta do ğu Pro je si bu se fer Lüb nan'da çök tü. ABD kar şıt -
la rı bu  sa vaş ta önem li mev zi ler ka zan dı. Bu ABD için bü yük bir ka yıp tır. An cak ABD
ve stra te jik or tak la rı boş dur mu yor; ay nı yön te mi Fi lis tin'de de de ni yor. Mah mud Ab -
bas üze rin den Ha mas'ı ez me ye ça lı şı yor. Ben zer bir he zi me ti Gaz ze'de de ya şa ma la -
rı güç lü bir ih ti mal.  
Lüb nan'da ya şa nan si ya si kriz ye rel, böl ge sel ve kü re sel güç le rin mü da hil ol du ğu Do -
ha an laş ma sı ile kı sa sü re li ği ne du rul du. An cak güç den ge le ri ha re ket ha lin de. Baş -
ta ABD ol mak üze re İn gil te re, Tür ki ye, İs ra il, İran, Hiz bul lah, Su ri ye, Ha mas, Suu di
Ara bis tan ve di ğer le ri nin ken di çı kar la rı doğ rul tu sun da ay nı an da hem ça tış ma ve
hem de mü za ke re yön tem le ri ni kul la na rak güç den ge le ri ni ken di leh le ri ne çe vir me -
ye ça lı şa cak la rı şüp he gö tür mez.

eç ti ği miz gün ler de İn gil te re

Kra li çe si II. Eli za beth, İn gil -

te re Dı şiş le ri Ba kan lı ğı’nın

is te ği doğ rul tu sun da Tür ki ye’ye özel

bir zi ya ret ger çek leş tir di. Kra li çe nin

zi ya re ti ne denk ge len dö nem de ge -

rek Tür ki ye’de ge rek se Or ta do ğu’da

çok önem li ge liş me ler ya şa nı yor du.

Ni te kim Tür ki ye’de bir sü re dir ça tış -

ma lı uz la şı ze mi nin de de vam eden

AKP ve Or du mer kez li ik ti dar kav ga -

sın da Or du’nun yar gı eliy le ham le

ya pa rak bir adım öne geç ti ği, Or ta -

do ğu’da şid de tin tır man dı rı la rak kö -

şe taş la rı nın ye ni den be lir len di ği bir

dö nem de ger çek leş ti bu zi ya ret.

Hak lı ola rak biz ler de so ru yo ruz:

“Bay ram de ğil sey ran de ğil Kra li çe

bi zi ni ye öp tü?” Bu so ru ya bir kar şı -

lık bul mak için böl ge de ya şa nan ge -

liş me le re göz at mak ye rin de ola cak.

Ba şın dan so nu na ka dar da ha çok

ma ga zi nel bo yu tuy la med ya da yer

bu lan zi ya re tin ar ka pla nın da ya tan

se bep le ri gör mek için, bir kaç gün

son ra sın da Or ta do ğu ve Tür ki ye’de

ya şa nan ge liş me le re bak mak ye ter -

li. İn gil te re’de sem bo lik dü zey de,

ge le nek sel bir ko nu ma sa hip, si ya -

set ten uzak laş tı rıl mış Kra li çe’nin zi -

ya re ti ba şın dan so nu na ka dar Or ta -

do ğu’da ki ak tör le ri be lir le me, de -

ğiş tir me ve BOP’u ha ya ta ge çir me

stra te ji si üze ri ne ku ru luy du. Uzun ca

bir sü re dir Tür ki ye’nin böl ge si ya se -

tin de ABD çı kar la rıy la uyum lu ola -

rak da ha ak tif rol al ma sı yö nün de

ya pı lan pa zar lık lar so nuç ver miş

gö zü kü yor. Che ney’in böl ge yi son zi -

ya re ti son ra sın da re vi ze edi len

BOP’un ha ya ta ge çi ril me si doğ rul -

tu sun da atı la cak adım lar ve uy gu la -

na cak ma nev ra lar ko nu sun da Kra li -

çe’nin be ra be rin de ge len he yet le ya -

pı lan mü za ke re ler de fi kir bir li ği ne

va rıl mış ola cak ki, he men ha re ke te

ge çil di. Kra li çe nin zi ya re ti nin aka -

bin de Tür ki ye, dün ya nın en kar ma -

şık böl ge sin de son de re ce önem li

bir dip lo ma tik gi ri şi me ön cü lük et ti.

İs ra il ve Su ri ye ara sın da, Go lan te -

pe le ri nin ia de si gi bi cid di pa zar lık la -

rın ya pı la bil di ği bir ba rış sü re cin de

ara bu lu cu luk yap ma ya baş la dı. Go -

lan Te pe le ri'nin Su ri ye'ye ia de edil -

me si ko nu sun da İs ra il ta ah hüt le ri -

nin ye ni len me si, Tür ki ye'nin ta raf la -

ra ga ran ti ver me si gi bi cid di so nuç -

G

Türkiye, ABD-İsrail-İngiltere Ekseninin Politikasını Uyguluyor

“BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL 
KRALİÇE BİZİ NİYE ÖPTÜ”

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. 

Lüb nan, ço ku lus lu 
bir oyu na  kur ban 
edil me ye ça lı şı lı yor.
İran ile ABD 
ara sın da ki mü ca de le nin 
kur ba nı olu yor. 
ABD ora yı bir gar ni zon 
ül ke ye çe vir mek için 
si lah yı ğı na ğı nı ar tı rır ken 
İran ve Su ri ye ise 
sa vun ma hat tı nı 
Lüb nan'dan baş la tı yor. 

M. RAMAZAN

LÜBNAN’DAKİ ÇATIŞMALARDAN
HİZBULLAH GÜÇLENEREK ÇIKTI
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Bir kaç ay ön ce Che ney’nin Or ta do ğu ve Tür ki ye zi ya re tin de
BOP’un re vi ze edil me si ve bu yön de ye ni ham le ler ya pıl ma -
sı üze rin de du rul du ğu an la şı lı yor. Ya şa nan bu sı cak ge liş -
me ler ve Tür ki ye’nin yap tı ğı ham le le rin za man la ma sı nın ve
so nuç la rı nın ön ce den be lir len miş ve he sap lan mış bir pla -
nın par ça sı ol du ğu nu söy le mek müm kün. Tam da bu dö ne -
me denk ge len İn gil te re Kra li çe si’nin zi ya re ti nin en önem li
se be bi nin re vi ze edi len BOP’un Tür ki ye aya ğı nın ak sa ma -
sın dan du yu lan en di şe dir. Tür ki ye’de Or du ile ser ma -
ye/AKP ara sın da ya şa nan ik ti dar sa va şı nın bir re jim kri zi -
ne dö nüş müş ol ma sı nın ya rat tı ğı içe dö nüş ABD-İn gil te re-
İs ra il it ti fa kı nı kay gı lan dır mış ol ma lı. Özel lik le Tür ki ye’nin
za ma nın da dev re ye gi re me me sin den en di şe du yu lu yor ol -
ma lı ki İn gi liz ler
eliy le doğ ru dan mü -
da hil ol du lar. Hat ta
Or ta do ğu’da ki çı -
kar la rı nın za rar gör -
me me si için AKP’nin
ka pa tıl ma sı ih ti ma -
li ne kar şı lık, ye ri ne
ge çe cek si ya si olu -
şum ve ki şi le rin bi le
be lir len miş ol ma sı
güç lü ih ti mal ler ara -
sın da. Ana ya sa
Mah ke me si’nin tür -
ban ya sa sı nı ip tal
ka ra rı nın bu ih ti ma li
güç len dir di ği ni söy -
le ye bi li riz. An cak bu
sü re cin so nuç la rı nın
da ha be lir gin ola rak
or ta ya çık ma sı bi raz
za man ala cak. Her
iki ta raf da he nüz
son koz la rı nı oy na -
mış de ğil. Hem böl -
ge sel ge liş me le rin
hem de ulus la ra ra sı
ak tör le rin bu sü re ce
mü da ha le le ri so nu -
cu et ki le ye bi lir.

la ra va rıl dı.

Tür ki ye'de ki Su ri ye-İs ra il gö rüş me le ri as ga ri

dü zey de de ol sa an laş may la so nuç la nır sa; yıl -

lar dır Or ta do ğu'da et ki si sü rek li sı nır lı tu tu lan

Tür ki ye önem li bir ham ley le böl ge sel ak tör ler -

den bi ri ha li ne ge le cek. Bu, yıl lar dır BOP’un içe -

ri sin de da ha ak tif rol al mak is te yen Tür ki ye'nin

ki lit ül ke ol ma sı an la mı na ge li yor. Eğer he sap lar

tu tar İn gil te re he ye tiy le uz la şı lan plan uy gu la -

nır sa Tay yip Er do ğan'ın “Ar tık bu böl ge de Tür ki -

ye’siz oyun ku ru la maz” sö zü da ha bir ete ke mi -

ğe bü rü ne cek. 

Şa yet bu gö rüş me ler plan lan dı ğı şe kil de gi der -

se fa tu ra bü yük ola sı lık la İran'a ke si le cek tir. Son

yıl lar da nü fuz ala nı nı hız la ge niş le ten İran, en

önem li müt te fi ki ni kay be de cek, İran-Su ri ye ek -

se ni kı rı la cak, Tah ran yal nız laş tı rıl mış ola cak tır.

Lüb nan'da Hiz bul lah Su ri ye des te ği ni kay be de -

cek; Su ri ye ol ma dan da İran, Hiz bul lah'a is te di -

ği des te ği ve re me ye cek tir. Bu gö rüş me le rin an -

laş may la so nuç lan ma sı na bağ lı ola rak Hiz bul -

lah'ın si lah sız lan dı rıl ma sı söz ko nu su ola bi le -

cek. Böy le ce ABD ve İs ra il’e kar şı böl ge de ki en

bü yük di renç un su ru kı rıl mış, İran'ı tec rit et me

yo lun da en önem li adım atıl mış ola cak. Bel ki de,

Su ri ye’siz İran da ha açık he def ha li ne ge ti ri le -

cek. Ve bu sü reç, Fi lis tin’de ki güç den ge le ri ne si -

ra yet ede rek  Ha mas’ın is te ni len ze mi ne çe kil -

me si ne bir ka pı ara la ya bi le cek. Ya da Tür ki ye,

Su ri ye üze rin de ki et ki si ni ar tı ra rak bu yol la Lüb -

nan ve Fi lis tin’de ABD çı kar la rı na uy gun ma nev -

ra lar ge liş ti re bi le cek. Ta bi i bü tün bu ge liş me ler

Tür ki ye açı sın dan, PKK ile yü rü tü len sa vaş ta da -

ha faz la des tek bul ma, özel lik le de Ku zey

Irak’ta ki Kürt yö ne ti miy le iliş ki le ri ni ge liş ti re rek

da ha et kin bir ko nu ma gel me im ka nı nı, önem li

koz lar el de et me he sap la rı nı da içer mek te dir.

Ortadoğu, enerji kaynaklarıyla bölgesel ve

küresel aktörlerin iştahını kabartmaya devam

ediyor. Gücün ve iktidar alanının sınırlarını

gösteren, özgürlük mücadelesinin meşaleleştiği,

savaşın ve sömürünün sıradanlaştığı, dünyanın

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

anlaşılıyor. 

Ortadoğu büyük bir yangın yeri, Türkiye’nin

yangına daha yakından, içinden müdahil olacağı

düşünülürse yakın zamanda havaların daha da

ısınacağını söyleyebiliriz. 

Tür ki ye’de Or du ile 
ser ma ye/AKP ara sın da 
ya şa nan ik ti dar 
sa va şı nın bir re jim 
kri zi ne dö nüş müş 
ol ma sı nın ya rat tı ğı 
içe dö nüş ABD-İn gil te re-
İs ra il it ti fa kı nı 
kay gı lan dır mış ol ma lı.
Özel lik le Tür ki ye’nin 
za ma nın da dev re ye 
gi re me me sin den en di şe
du yu lu yor ol ma lı ki 
İn gi liz ler eliy le 
doğ ru dan mü da hil 
ol du lar.

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.

TÜRKİYE SİYASETİNDEKİ
GERİLİM EMPERYALİSTLERİ
KAYGILANDIRIYOR
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on ay lar da gö rü len pek çok işa -
ret, ABD-İs ra il iki li si nin İran’a
kar şı bir sal dı rı ha zır lı ğın da ol du -

ğu nu gös te ri yor. ABD’nin Or ta do ğu’da ki
ve özel lik le Irak’ta ki as ker le ri ne ko mu ta
eden Cent com’un ba şı na, İran’a as ke ri
sal dı rı ya ke sin ola rak kar şı çı kan Ge ne -
ral Fel lon’un ye ri ne Bush çiz gi sin de ki
Da vid Pet rae us’un ge ti ril me si İran’la il -
gi li bir ge liş me ola rak gö rü nü yor. İran’a
sal dı rı ha zır lık la rı na iliş kin da ha net bir
bil gi New Yor ker der gi sin de ya yım lan dı.
Ebu Ga rib’te ya şa nan iş ken ce le ri dün ya
ka mu oyu na du yu ran ün lü ga ze te ci Sey -
mo ur Hersh, Bush yö ne ti mi nin ABD
Kon gre si’nden İran’da ki re jim mu ha lif -
le ri ni (Arap, Be lu ci ve Kürt grup la rı nı)
des tek le me de ve giz li ope ras yon lar da
kul la nıl mak üze re 400 mil yon do lar

har ca ma yet ki si al dı ğı nı açık la dı. ABD
yet ki li le ri sü rek li ola rak İran’ın nük le er
si lah ge liş tir me si ni ön le mek için her
tür lü yön te mi kul la na bi le cek le ri ni vur -
gu lu yor lar.

ABD’nin Or ta do ğu’da ki aja nı İs ra il ise
bir yan dan ken di sal dı rı ha zır lık la rı nı
ya par ken, di ğer yan dan da ABD yö ne ti -
mi nin te red düt le ri ni gi der me ye ve sal -
dı rı ka ra rı al dır ma ya ça lı şı yor. İs ra il’in
İran’a bir ha va sal dı rı sı ha zır lı ğı nın ilk
gös ter ge si, Ey lül 2007’de Su ri ye’de ki
bir he de fi uçak la rıy la vur ma sıy dı. Bom -
ba kı zak la rı nı da Tür ki ye sı nır la rı içi ne
bı ra kan İs ra il uçak la rı nın asıl he de fi nin
İran’da ki ler le ay nı se ri den olan Su ri ye
ha va sa vun ma sis tem le ri ni de ne mek ol -
du ğu ile ri sü rül müş tü.

İs ra il 28 Ma yıs-12 Ha zi ran ara sın da

da Ak de niz üze rin de 2000 ki lo met re
men zil li uçuş la rı içe ren bir tat bi kat ger -
çek leş tir di. Bu, İs ra il-İran ara sın da ki
1500 ki lo met re lik me sa fe nin de nen di ği -
ni or ta ya ko yu yor du. Tat bi ka tın ya pıl dı -
ğı gün ler de İs ra il Baş ba kan yar dım cı sı
Şa ul Mo faz, “Nük le er prog ra mı nı so na
er dir mez se İran’a ka çı nıl maz ola rak
sal dı ra ca ğız” di ye rek asıl he de fi de
açık la mış ol du.

İran’ın et ki ala nı nı
da ralt ma gi ri şim le ri

İran’a sal dı rı ha zır lık la rı sa de ce as ke ri
ve (doğ ru dan İran’a yö ne lik) si ya si yön -
tem ler den iba ret de ğil. İran’ın böl ge de -
ki ge niş et ki ala nı nı za yıf lat mak, müt te -
fik le rin den ko par mak da bu sal dı rı pla -
nı nın önem li bir par ça sı nı oluş tu ru yor.
Ni te kim geç ti ği miz ay lar da Irak’ta ki ra -
di kal iş gal kar şı tı Şi i le rin as ke ri gü cü
Meh di Or du su’nu ez me gi ri şi mi bu nun
bir adı mıy dı. (“Ilım lı” ya ni iş bir lik çi Şi i -
le rin kon tro lün de ki Irak Hü kü me ti’nin
yü rüt tü ğü bu ope ras yon ba şa rı lı ola ma -
dı.) Ar dın dan Lüb nan’da ki Şi i Hiz bul lah
ör gü tü nün say gın lı ğı ve gü cü kı rıl ma ya
ça lı şıl dı. Ba tı yan lı sı hü kü met Hiz bul -
lah’ın ba ğım sız ile ti şim ağı nı yok et mek
ve Bey rut Ha va ala nın da ki kon tro lü ne
son ver mek is te di. (Hiz bul lah, bu gi ri şi -
me Bey rut’un tüm Müs lü man ke si mi ni,
Gü ney ve Ba tı Bey rut’u ele ge çi rip Hü -
kü me ti ken di ko şul la rı nı ka bul et me ye
zor la ya rak ya nıt ver di. Ya ni Lüb nan’daki
ope ras yon da ba şa rı sız ol du.) 

ABD-İs ra il ek se ni nin en bü yük ope -
ras yo nu ise Su ri ye üze rin de ger çek leş -
ti ri li yor. Tür ki ye’nin de ara bu lu cu luk
ro lüy le ka tıl dı ğı Su ri ye-İs ra il gö rüş me -
le ri, ola sı bir an laş may la Su ri ye’nin
İran’ı böl ge de yal nız bı rak ma sı nı he def -
li yor. Böy le bir du rum da İran’dan baş -
la yıp Ak de niz’e uza nan Şi i Hi la li kı rıl -
mış, Hiz bul lah’a lo jis tik des tek ke sil miş
ola cak. Su ri ye’nin, 1967’den be ri İs ra -
il’in iş ga li al tın da ki Go lan Te pe le ri’ni
ge ri al ma kar şı lı ğın da İs ra il’le ba rış an -
laş ma sı yap ma, İran’la iliş ki le ri ni sı nır -
la ma ve mü ca de le ci Arap ör güt le ri ne
(baş ta Hiz bul lah, Ha mas ve dev rim ci
ör güt ler) ver di ği des te ği azalt ma ih ti -
ma li bu lu nu yor. Bu nun la bir lik te Su ri -
ye’nin İran’la olan ya kın ve stra te jik iliş -
ki si, Rus ya’yla (SSCB’nin da ğıl ma sın -

dan son ra) ye ni den can la nan it ti fak po -
li ti ka sı Su ri ye’nin tü müy le saf de ğiş tir -
me si ni ön le ye cek tir. 

Öte yan dan Kör fez ül ke le rin de ve hat -
ta Suu di Ara bis tan’da Şi i top lu luk lar
bu lu nu yor. Irak’ta ise ço ğun lu ğu oluş tu -
ru yor lar. Bu top lu luk lar İran’ın do ğal
des tek çi le ri du ru mun da dır. İran’ın en
önem li des tek çi le ri olan Lüb nan’da Hiz -
bul lah ve Irak’ta Sadr Ha re ke ti (Meh di
Or du su), as ke ri ve po li tik ola rak ba şa rı -
lı, ül ke po li ti ka sın da et ki li ve kök le ri kit -
le le rin için de olan ör güt ler dir. ABD, İs -
ra il ve ge ri ci Arap re jim le ri ta ra fın dan
et ki siz leş ti ril me le ri çok zor dur.

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

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.

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.

HALİT ELÇİ

S
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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.

ABD’nin Irak’ı iş ga li ve bu nun ya rat tı ğı so nuç lar, pa -
ra dok sal bi çim de, İran’ın böl ge de ki nü fu zu nun art -
ma sı na yol aç tı. Irak nü fu su nun ço ğun lu ğu nu oluş -
tu ran Şi i ler, Sün ni Arap azın lı ğa da ya nan Ba as yö -
ne ti mi sı ra sın da si ya sal ola rak gö re ce et ki siz du -
rum da iken, ABD ve müt te fik le ri nin iş ga liy le bir lik -
te, bi çim sel de -
mok ra si uy gu la ma -
la rı (ge nel se çim,
par la men to vb.)
ne de niy le Irak si ya -
se ti nin be lir le yi ci
gü cü ha li ne gel di -
ler. Ger çi ABD,
Irak lı Şi i le ri böl -
mek ve için den
ken di iş bir lik çi le ri -
ni çı kart mak ko nu -
sun da önem li ba -
şa rı lar sağ la mış
du rum da. Ni te kim
Şi i ağır lık lı mev cut
Hü kü met ve Baş -
ba kan Nu ri Ma li ki
iş gal ci ler le ga yet
iyi iliş ki ler ve iş bir -
li ği için de dir. Ama
Şi i hal kın İran’la
olan di ni ve si ya si
bağ la rı ne de niy le
Ma li ki bi le İran’ı zi -
ya ret edip “iyi ni -
yet le ri ni” ifa de et -
mek zo run da kal dı.
Kal dı ki, Irak’ın
yok sul Şi i hal kı nın
des te ği ni alan Sadr
Ha re ke ti nin İran’la
iliş ki le ri çok da ha
sı kı dır. Ha re ke tin
li de ri Muk te da es
Sadr İran’la or ga -
nik bir iliş ki yi red -
de dip ba ğım sız lı ğı -
nın al tı nın çiz se de,
İran’a ya pı la cak bir
sal dı rı kar şı sın da
ilk ha re ke te ge çe -
cek güç du ru mun -
da dır. 
Irak’ı iş ga le gi ri şir -
ken ABD’nin baş lı -
ca amaç la rın dan
bi ri de, bir son ra ki
ve da ha önem li he de fi olan İran’ı ku şat mak ve Irak’ı
bir sal dı rı üs sü ola rak kul lan mak tı. Oy sa bu gün kü
Irak, İran’ın et ki ala nı na gir miş tir. Irak bir bü tün
ola rak ka lır sa, Şi i ço ğun luk oy gü cüy le ül ke si ya se -
ti ni be lir le ye cek; üç par ça ya bö lü nür se de or ta ya,
önem li pet rol re zerv le ri ne sa hip, İran’la -onun gü -
dü mün de ol ma sa da- en azın dan iyi iliş ki le ri bu lu -
nan ye ni bir Şi i dev let çı ka cak tır. Özet le, ABD Irak’ı
iş gal ede rek İran’ı kö şe ye sı kış tır ma yı plan lar ken,
ak si ne ken di eliy le düş ma nı nı güç len dir miş tir.

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.

Irak’ı iş ga le gi ri şir ken
ABD’nin baş lı ca 
amaç la rın dan bi ri de,
bir son ra ki ve da ha
önem li he de fi olan
İran’ı ku şat mak ve
Irak’ı bir sal dı rı üs sü
ola rak kul lan mak tı.
Oy sa bu gün kü Irak,
İran’ın et ki ala nı na 
gir miş tir. 
Irak bir bü tün 
ola rak ka lır sa, Şi i 
ço ğun luk oy 
gü cüy le ül ke 
si ya se ti ni 
be lir le ye cek; üç 
par ça ya bö lü nür se de
or ta ya, önem li pet rol
re zerv le ri ne sa hip,
İran’la -onun 
gü dü mün de ol ma sa 
da- en azın dan iyi 
iliş ki le ri bu lu nan 
ye ni bir Şi i dev let 
çı ka cak tır. 
Özet le, ABD Irak’ı 
iş gal ede rek İran’ı 
kö şe ye sı kış tır ma yı
plan lar ken, ak si ne
ken di eliy le düş ma nı nı
güç len dir miş tir.

IRAK’IN İŞGALİ 
İRAN’I GÜÇLENDİRDİ
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on dö nem de, İn gil te re’de ye rel

se çim ler de Mu ha fa za kâr Par -

ti’nin önem li bir za fer ka zan ma -

sı, İş çi Par ti si’nin son 40 yı lın en bü yük

dü şü şü nü ya şa ma sı, Al man ya’da Hı ris -

ti yan De mok rat An ge la Mer kel’in, Fran -

sa’da Sar kozy’nin ik ti da ra gel me si, İtal -

ya’da Ber lus co ni’nin ye ni den baş ba kan -

lık kol tu ğu na otur ma sı ve ilk de fa ırk çı

par ti nin çok kuv vet li şe kil de ik ti da ra or -

tak ol ma sı, “Sağ Av ru pa’yı ye ni den kap -

lı yor mu?” dü şün ce si ni güç len dir di.

Mer kez sağ ve aşı rı sağ par ti le rin bu

hız lı yük se li şi, ırk çı par ti le re de güç ve -

ri yor. Hız la ya yı lan ırk çı ha va da mer kez

sağ ve aşı rı sağ par ti ler, ırk çı par ti le re

oy la rı kap tır ma mak için söy lem le ri ni

sert leş ti ri yor.

2. Pay la şım Sa va şı ön ce si ve sı ra sın -

da, ge rek in san kay bı, ge rek eko no mik

yı kım ge rek se ay dın lan ma dü şün ce sin -

de olu şan de rin sar sın tıy la Av ru pa, fa -

şist yı kı mın so nuç la rı nı de rin den ya şa -

mış tı. Pe ki, 2. Pay la şım Sa va şı nın Hit ler

ve bağ la şık la rı nın ye nil gi siy le so nuç lan -

ma sı hem Av ru pa'da hem de dün ya da

fa şiz min ebe di yen ye nil di ği ni gös te rir

mi?

50'le rin son la rın da sa va şın ya ra la rı

sa rı lır ken Av ru pa’nın ye ni den in şa sı

gün de me gel di. Ama bü yük bir iş gü cü

açı ğı var dı. Bu nun için Üçün cü Dün ya -

dan iş çi ge ti ril me si yo lu na gi dil di. An -

cak 1970'le rin ikin ci ya rı sın dan son ra

tek no lo jik dev rim le bir lik te sa na yi de iş -

gü cü ge rek si ni mi aza lın ca ya ban cı la ra

yö ne lik ya sak la ma lar gün de me gel di.

Da ha kö tü sü tek no lo jik dev rim ne de niy -

le işi ni yi ti ren Av ru pa lı lar da bu nun so -

rum lu su ola rak göç men iş çi le ri gör me -

ye baş la mış tı. Aşı rı sağ par ti ler bu du -

ru mu sö mür mek ama cıy la he men ça lış -

ma la ra gi riş ti ler. Ve po tan si yel ola rak

var olan ırk çı lı ğı ha re ke te ge çir me yi

bel li bir öl çü de sağ la dı lar. 

Irk lar ara sın da ki fark lı lı ğı, in san la rın

bi yo lo jik ya pı sın da, gen ler de ara yan ırk -

çı lık an la yı şı, hem bi lim sel alan da hem

de po li tik alan da ağır bir ye nil gi ye uğ ra -

mış tı. Son yıl lar da ırk çı lık fark lı bir gö -

rü nüm le, ye ni den in san lı ğın kar şı sı na

çık tı. Et no san trizm (et nik ay rım cı lık),

ya ni ki şi nin, or tak geç miş, kan bağ la rı,

ak ra ba lık ve coğ ra fi ya kın lık iliş ki le riy le

bir bi ri ne bağ lı olan ken di gru bu nu ya -

ban cı dan da ha üs tün gör me si ne da ya -

nan ye ni ırk çı lık, kı sa sü re de aşı rı sağ

par ti le rin ide olo ji si ha li ne dö nüş tü.

Av ru pa’da Ge nel Du rum

Al man ya’da sa ğın yük se li şi ken di ni

mer ke zin sa ğa kay ma sı şek lin de gös te -

ri yor. İlk ba kış ta Al man ya’da aşı rı sağ

za yıf gö rü nü yor. An cak hal kın or ta la ma

yüz de 15 ile 20’si aşı rı sağ cı la rın dün ya

gö rü şü ne ya kın. 

İn gil te re’de Mu ha fa za kâr Par ti, İş çi

Par ti si’ne kar şı son ye rel se çim ler de

159 be le di ye nin 100’ün de ka zan dı. İş çi

Par ti si son 40 yı lın en ağır ye nil gi si ni al -

dı. Bu nun mil li yet çi duy gu la rın ka bar -

ma sın dan da ha çok, İş çi Par ti si’nin son

yıl lar da bir çok skan da la ka rış ma sın dan

kay nak lan dı ğı nı söy le mek da ha doğ ru

olur. 

Da ni mar ka’da, aşı rı sağ yük se liş

1995’te Da ni mar ka Halk Par ti si’ni ku -

ran ve po li ti ka sı nı ya ban cı kar şıt lı ğı

üze ri ne bi na eden Kja ers ga ard, Ka sım

2001’de ya pı lan ge nel se çim ler de yüz de

12 oy ala rak mec li se 22 mil let ve ki li

sok ma yı ba şar dı. Li be ral-Mu ha fa za kâr

koa lis yon hü kü me ti ni dı şa rı dan des tek -

le yen DF, bu dö ne me dam ga sı nı vur du.

“Da ni mar ka Da ni mar ka lı la rın dır” slo -

ga nı nı bay rak laş tı ra rak se çim le rin tek

gün de mi nin ya ban cı lar so ru nu ol ma sı nı

sağ la dı. 1 Tem muz 2002’de yü rür lü ğe

gi ren Av ru pa’nın en sert Ya ban cı lar Ka -

nu nu’nun giz li mi ma rı ol du. Da ni mar ka

Halk Par ti si, 13 Ka sım 2007’de ya pı lan

se çim de 25 san dal ye ka za na rak Da ni -

mar ka’nın 3. bü yük par ti si ol du. 

İtal ya’da son se çim ler de, fa şist par ti -

nin za man la ev ri le rek gü nü mü ze ge len

son şek li olan Mil li İt ti fak Par ti si (AN) ile

be ra ber Öz gür Halk Par ti si’ni (PDL) ku -

ran Ber lus co ni dı şa rı dan des tek al dı ğı

aşı rı sağ ve ay rı lık çı Ku zey Li gi Par ti si

(LN) ile be ra ber İtal yan lar dan 5 yıl lı ğı na

İtal ya’yı yö net me yet ki si al dı.

Fran sa Sar kozy’ye Tes lim!

Sos ya list Fran ço is Mit te rand’ın 14 yıl -

lık cum hur baş kan lı ğı nın ar dın dan

1995’te Ely se e Sa ra yı’nı ele ge çi ren

Fran sız sa ğı, geç ti ği miz yıl se çi len Ni co -

las Sar kozy ile ik ti da rı nı ta ze le miş ol du. 

Ba ba sı Ma car, an ne si nin ba ba sı Se la -

nik göç me ni bir Ya hu di; ya ni et nik kö ken

ola rak çok bü yük oran da "ya ban cı" olan

Sar kozy, sı kı bir Fran sız mil li yet çi si. Ve

göç men ler den hiç hoş lan mı yor: "Ça lı şıp

ça ba la ya rak Fran sa ile bü tün le şe cek le -

ri ne, ta ri hin de rin lik le ri ne ba ka rak

Fran sa'nın ken di le ri ne borç lu ol du ğu nu

ile ri sü rer ler; Fran sa'yı sev mez ler; ona

bir şey ver mek is te mez ler; ama her şe -

yi Fran sa'dan bek ler ler... Ben de on la ra

söy lü yo rum: Top rak la rı mız da kal mak

zo run da de ğil si niz..." 

Sar kozy emek çi sı nıf ve kat man la rın iç

bö lün me le ri ni bes le me ye de özel ça ba

gös te ri yor. Ona gö re, Fran sa'nın te mel

bö lün me si nin bir ka na dın da sen di ka lı -

lar, ka mu per so ne li gi bi gü ven ce li ko -

şul lar da az ça lı şıp çok ka za nan lar ve ya

"ça lış mak is te me yen", sos yal gü ven lik

sis te min den bes le nen; böy le lik le "bi -

linç li ola rak baş ka la rı nın sır tın dan ge çi -

nen" bir grup var. Di ğer ka na dın da da

"er ken kal kıp, çok ça lı şan la rın", me zi yet

ve ye te nek le ri nin kar şı lı ğı nı al ma dık la -

rı nı his se den le rin ve "be ce ri ye, eği ti me,

ça lış ma ya inan mış, şi kâ yet et me yen,

ara ba la rı yak ma yan, tren le ri dur dur -

ma yan, ses siz ço ğun lu ğun Fran sa'sı"

var dır.

Sar kozy, böy le ce, emek çi sı nıf la rın

geç miş ka za nım la rı nı tas fi ye et me is te -

yen bur ju va si ya se ti ni Fran sa ko şul la rı -

na uyar la mak ta dır. An cak, Av ru pa dev -

rim ci ge le ne ği nin tem sil ci si olan Fran -

sa’da so kak sık lık la son sö zü söy ler.

Ufuk ta va roş iş siz le rin den, öğ ren ci ler -

den, iş çi grup la rın dan kay nak la na cak

çal kan tı lar gö rü nü yor.

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.

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?

ÇAĞRI KARADAĞ

S

Irkçılık, Etnik Ayrımcılık Şekline Bürünüyor



aman dağ Hal ke vi 2 Tem muz 1993’te Si vas

Ma dı mak Ote li’nin ate şe ve ril me siy le kat le -

di len 33 ay dı nı an mak için kit le sel ba sın açık la ma -

sı yap tı.

Oy tun Ala nı’nda dü zen le nen ba sın açık la ma sın da

ko nu şan Hal ke vi baş ka nı Ali Ka ra su, Si vas kat li -

amı nın an lık tep ki so nu cu oluş ma dı ğı nı, gün ler ön -

ce sin den ya pı lan ha zır lık lar so nu cun da, çev re il ler -

den ge ti ri len ırk çı-şe ri at çı lar eliy le ger çek leş ti ril di -

ği ni söy le di. Ka ra su şöy le de vam et ti: “İs lam di ni ni

si ya sal amaç la rı na uy du ra rak sah ne ye çı kan bu ge -

ri ci zih ni ye tin te mel gö re vi top lu mu böl mek tir. Di ni

ör güt len me adı na ya pı lan bir çok fa ali yet le ken di

rant grup la rı nı oluş tur muş lar dır. Bun lar ege men

din ve si ya set an la yı şı dı şın da ki hiç bir fark lı lı ğa ta -

ham mül ede me yen bir zih ni ye tin ürü nü dür. Şim di

de AKP Hü kü me ti ay nı an la yı şın de vam et ti ri ci si

ko nu mun da. Ale vi le rin oy la rı nı al mak için eşit lik ve

kar deş lik ten bah set ti. Se çil dik ten son ra da İs tan -

bul’da Cem Ev le ri ni ka pa tıp ca mi in şa sı na git mek

is te miş tir. Din ders le ri ni ha la zo run lu bı ra ka rak,

Sün ni ol ma yan ço cuk la ra bu din öğ re ti si ni da yat -

mak ta dır. Bu nun de mok ra siy le, in san hak la rıy la bir

iliş ki si ola bi lir mi?” 

Hal ke vi baş ka nı Ali Ka ra su, ba sın açık la ma sı nı şu

söz ler le bi tir di: “Biz le ri Si vas’ta, Ço rum’da, Ma -

raş’ta, Ga zi’de kat let ti ler. An cak biz ler yo lu muz dan

dön me dik. Pir Sul tan lar gi bi, Ba ba İs hak lar gi bi.

İnanç ta cir le ri ne, la ik lik ta cir le ri ne kar şı bi lin ci mi zi

her da im açık tut ma lı yız. Pa ra ve iş ta kip çi li ği adı -

na inan cı nı, kül tü rü nü sat ma mak ve sat tır ma mak

için bi lin ci mi zi açık tut ma lı yız. İn san la rın ken di le ri -

ni öz gür ce ifa de et ti ği; bas kı nın, zul mün ve şid de -

tin ol ma dı ğı bir dün ya ya rat mak için bi lin ci mi zi

açık tut ma lı yız. Hak aş kı na ya nan 33 ay dı nı mız için

bi lin ci mi zi açık tut ma lı yız. Ve yi ne le me li yiz: Dö nen

dön sün ben dön me sem yo lum dan” 

An tak ya’da ise Si vas kat li amı nı pro tes to et mek

ama cıy la Eği tim Sen, SES, BES, Ya pı Yol Sen, DİSK,

TÖP, ESP, İHD, HTO, Se rin yol Pir

Sul tan Ab dal Der ne ği, An tak ya

Kül tür Sa nat Der ne ği ta ra fın dan

Eği tim Sen önün den Ulus Ala -

nı’na ka dar bir yü rü yüş dü -

zen len di. 

Si vas Kat li amı nı An ma Ko -

mi te si baş ka nı Ser vet

Ka vu koğ lu yap tı ğı açık -

la ma da, “Tür ki ye’de,

12 Ey lül hu ku ku ve

kül tü rü nün ana un -

sur la rın dan bi ri

olan ve top lu ma

da ya tı lan Türk-

İs lam sen te zi an la yı şı so -

nu cun da ırk çı lık ve ge ri ci li ğin ge liş -

me si ne ze min ha zır lan mış ve Si vas kat lia mı bu

ze min de ger çek leş ti ril miş tir” de di. Ka vu koğ lu söz -

le ri ne şöy le de vam et ti: “Tür ki ye’de geç miş te halk -

la rı bir bi ri ne dü şü re rek kat li am la ra ze -

min ha zır la yan lar, bu gün ha la ay rım cı, ırk çı-ge ri ci

po li ti ka la rı nı sür dü re rek halk la rın kar deş li ği ve

emek çi le rin bir li ği ni en gel le mek için el le rin den ge -

le ni ya pı yor lar. Top lum sal ba rı şı teh dit eden ha re -

ket ve kat li am lar, Ana do lu’nun fark lı renk le ri nin

bir lik te ya şa ma is te ği ni as la kı ra ma mış tır. Biz ler,

ül ke mi zi ge ri ci li ğe ve ırk çı-şo ven odak la ra as la tes -

lim et me ye ce ğiz. Si vas kat li amın da ha ya tı nı kay be -

den le rin di ren ci, bi lin ci ve inan cı nın biz le re ışık

ola ca ğı na ina nı yor, kat li am da ya şa mı nı yi ti ren le ri

bir kez da ha say gıy la anı yo ruz.”
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İs tan bul-İki tel li Meh met Akif Ma -

hal le si hal kı 2 Tem muz ak şa mı Si -

vas kat li amın da ya şa mı nı yi ti ren -

le ri an mak için ma hal le nin par kın -

da top lan dı. De re Genç li ği ve ma -

hal le hal kı nın or ga ni ze et ti ği an -

ma, genç le rin mü zik eş li ğin de 35

mum yak ma la rıy la baş la dı. Si -

vas’ta yi ti ri len ler için ya pı lan say gı

du ru şun dan son ra, gü nün an la mı -

na iliş kin ko nuş ma lar ya pıl dı. An -

ma da çe şit li mü zik din le ti le ri su -

nul du ve Si vas kat li amı nı an la tan

bir bel ge sel si ne viz yon dan gös te -

ril di.

Ma hal le hal kı nın yo ğun il gi siy le

kar şı la nan an ma ya yak la şık 300

ki şi ka tıl dı.

SAMANDAĞ VE ANTAKYA’DA
SİVAS KATLİAMI PROTESTO EDİLDİ

2 Temmuz’da Sivas’da Yitirilenler Anıldı

S

İKİTELLİ HALKI SİVAS’TA
YİTİRİLENLERİ ANDI
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amu oyun da İs tih dam Pa ke ti ola -

rak bi li nen “İş Ka nu nu ve Ba zı

Ka nun lar da De ği şik lik Ya pıl ma sı

Hak kın da Ka nun” geç ti ği miz haf ta lar da

ka bul edil di.

Ka nu nun çı ka rıl ma ama cı, Ge nel Ge -

rek çe sin de is tih dam ya ra tıl ma sı ola rak

be lir ti li yor ve şöy le de ni li yor: “Ya tı rım -

la rın ço ğal tıl ma sı, ye ni iş alan la rı nın

ya ra tıl ma sı, iş pi ya sa sı nın es nek leş ti -

ril me si ve ak tif is tih dam po li ti ka la rı nın

uy gu lan ma sı.” Ay rı ca, Ça lış ma Ba ka nı

da TİSK’in İş ve ren Der gi si’ne yap tı ğı

açık la ma da, “Bu ya sa mu afi yet ve teş -

vik ya sa sı dır” di yor.  Ba kan doğ ru söy -

lü yor. Bu ya sa ser ma ye yi teş vik ve ba -

zı yü küm lü lük ler den mu af tut ma ya sa -

sı dır. 

İs tih dam Pa ke ti ile:

•İş ve ren le rin iş çi ler için öde mek zo -

run da ol du ğu sos yal gü ven lik prim le ri -

nin yüz de 5’i ha zi ne ta ra fın dan kar şı la -

nı yor. Böy le ce ser ma ye ye ha zi ne eliy le

des tek ve ril mek te dir. 

•Genç ler ve ka dın la rın is tih da mı nı

ar tır mak ge rek çe siy le, mev cut is tih da -

ma ila ve ola rak işe alı nan ka dın la ra,

18-29 yaş ara sı genç le re ait SSK iş ve -

ren pay la rı nın 5 yıl bo yun ca ka de me li

ola rak İş siz lik Fo nu’ndan kar şı lan ma sı

ön gö rü lü yor. 

•Genç yaş gru bu nun SSK prim le ri ni

iş ve ren le rin 5 yıl sü re sin ce ka de me li

ola rak öde me me si ya da az öde me si,

iş ve ren le rin işe alım ter cih le ri ni genç -

ler le hi ne yap ma sı na yol aça cak, 30

yaş üze rin de ki ler sü rek li iş ten atıl ma

teh li ke si ve kor ku su ile ya şa ya cak lar.

İş ye rin de ilk iş ten çı ka rı la cak lar 30 ve

üs tü yaş gru bun da ki ler ola cak tır.

•Kreş ve em zir me oda sı aç ma yü -

küm lü lü ğü nün hiz met alı mı ile de kar -

şı la na bi le ce ği hük mü ge ti ri li yor. İş ye ri

he ki mi ça lış tır ma zo run lu lu ğu kal dı rı lı -

yor. Böy le ce iş ye ri he kim li ği nin ve iş

sağ lı ğı ve gü ven li ği hiz met le ri ile kreş

ve em zir me oda la rı için ta şe ron laş ma -

nın önü açı lı yor.

•500 ve ya da ha faz la iş çi ça lış tı ran

iş yer le rin de spor te si si kur ma yü küm -

lü lü ğü kal dı rı lı yor. Böy le ce, iş ve ren ler

üze rin de ki sos yal yü küm lü lük ler sı nır -

lan dı rı lı yor. 

•Ya sa ile özür lü le rin SSK iş ve ren

prim le ri nin ha zi ne ce öden me si ön gö -

rü lü yor.

•İş siz lik fo nu özel lik le GAP böl ge sin -

de ki ya tı rım lar ve eği tim hiz met le ri nin

yay gın laş tı rıl ma sı, iş gü cü pi ya sa sı

araş tır ma la rı ve plan la ma sı na yö ne lik

hiz met ler, eği tim ve da nış man lık hiz -

met le ri gi bi ki mi fa ali yet ler için de kul -

la nı la cak tır. Ya kın da bir çok eği tim ve

da nış man lık şir ke ti ile kar şı kar şı ya

ka lı na cak. Bu şir ket ler iş siz lik fo nun -

dan fi nan se edi le cek.

•İş siz lik öde ne ği mik ta rı nın he sap -

lan ma sın da as ga ri üc re tin ne ti ye ri ne

brü tü baz alı na cak. Bu da iş siz lik öde -

ne ğin de yak la şık 50 YTL ar tış an la mı na

ge li yor.

•İş gü cü pi ya sa sın da de za van taj lı

grup lar ola rak ta nım la nan es ki hü küm -

lü ve te rör mağ dur la rı için ça lış tır ma

zo run lu lu ğu kal dı rı lı yor. Bu na gö re 50

ve da ha faz la iş çi ça lış tı rı lan iş yer le -

rin de ar tık iş ve ren es ki hü küm lü ve te -

rör mağ du ru ça lış tır mak zo run da de -

ğil dir. Top lam da yüz de 6 olan zo run lu

ça lış tır ma ora nı yüz de 3’e dü şü rül -

mek te dir. Te rör mağ du ru ça lış tır ma

yü küm lü lü ğü ise sa de ce ka mu ya yük -

len mek te dir. 

•İs tih dam pa ke ti es ki hü küm lü le ri

de za van taj lı bir grup ola rak ta nım la -

ma sı na rağ men zo run lu ça lış tır ma uy -

gu la ma sı nın dı şı na at mak ta, böy le lik le

bu ke sim ler için iş siz li ği ka çı nıl maz kıl -

mak ta dır.

•İf las eden iş ve re ne üc ret öde me

des te ği ve ri le cek. An cak bu des tek ten

ya rar lan mak için iş çi nin o iş ye rin de 1

yıl sü re ile ça lış ma zo run lu lu ğu var ve

İş siz lik Si gor ta sı Fo nu’ndan öde ne cek

üc re ti de 3 ay lık dö nem için öde ne cek.

•İş let me ler özel ku ru luş lar dan hiz -

met sa tın al ma ya yön len dir mek te ve iş

sağ lı ğı-gü ven li ği pi ya sa ya dev re dil -

mek te dir.

•İş ve ren le re prim af fı ge ti ril mek te -

dir.

•Ba kan lar Ku ru lu’na, an laş ma la rı nı

dö viz üze rin den ya pan mü te ah hit fir -

ma la rın gir di fi yat la rın da ki ar tış la rı nı

te la fi ede bil me si im kâ nı sağ la ya cak

ka rar na me çı kar ma yet ki si ve ril di.

Böy le ce, kur far kı ne de niy le “za rar”

eden iş ve re ne des tek sağ la na cak.

Ser ma ye ye Dev let Des te ği

İş ve ren le re çe şit li ne den ler le ha zi ne

eliy le des tek sağ la ma, as lın da ka mu

kay nak la rı nın ser ma ye ye ak ta rı mı dır.

Bu nun da ha açık adı, iş çi ve emek çi ler -

den ver gi yo luy la sağ la nan ge lir le rin

ser ma ye ye dev ri dir.

Ser ma ye nin ik ti da rı, sa hip le ri nin ta -

lep le ri ni kar şı la ma ya de vam edi yor. Bu

de ği şik lik ler le dev let bir kez da ha ser -

ma ye nin hiz me tin de.

Dev let ken di ne ait ol ma yan iş siz lik

fo nu nu da ken di kay na ğı gi bi kul lan -

mak ta dır. Gi de rek bü yü yen fon lar, iş çi -

le re ait olan ve adı üze rin de ol du ğu gi -

bi iş çi le rin iş siz lik hal le rin de kul la nıl -

ma sı ge re ken kay nak lar, dev le tin ken di

kay na ğı gi bi ya tı rım lar da kul la nı la cak

ve ser ma ye ye ak ta rı la cak. Bu du rum

dev let eliy le emek çi le rin bi rik miş fon -

la rı na el ko nul ma sı de mek tir.

‘İŞÇİDEN AL 
PATRONA VER’ YASASI

İRFAN KAYGISIZ

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. 

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.

İstihdam Paketi: İşverene Devlet Desteği

K
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KP hü kü me ti kar şı dev rim ci po -

li ti ka la rı nı sis te ma tik bir şe kil de

ha ya ta ge çi ri yor. İş çi sı nı fı nın

ge le ce ği ni yok eden, sağ lı ğı özel leş ti ren

ve ku ral sız ça lış ma yı sis tem ha li ne ge ti -

ren SSGSS ve İs tih dam Pa ke ti ya sa la rı

Mec lis’ten hız la çı ka rıl dı. 

Özel lik le iş çi sı nı fı nın 14 Mart’ta zir ve -

ye ula şan ko lek tif re ak si yo nu, sen di kal

bü rok ra si nin uz laş ma cı tav rıy la ön ce

et ki siz leş ti ril di, da ha son ra izo le edil di.

1 Ni san ve 6 Ni san atak la rı SSGSS’nin

çık ma sı na en gel ola ma dı. Baş ta Hak-İş

ve ar ka sın da Türk-İş, si ya si ik ti da rın

tam gü dü mün de ha re ket et ti. DİSK ve

KESK bir dü zey de tep ki gös ter me ye ça -

lış sa da ba şa rı lı ola ma dı. Bü rok ra tiz -

min ana fo run da ki bu iki ya pı da et ki siz

bir güç ola rak kal dı.

AKP hü kü me ti tam bu sü reç te sı nıf

kar şı tı po li ti ka la rı na bir ye ni si ni da ha

ek le di. 

Re form adı al tın da sen di ka lar ya sa sı

tas la ğı gün de me ge ti ril di. Bü rok ra tiz -

min ve kor pa ra tiz min ba tak lı ğın da ki

Hak-İş ve Türk-İş tas la ğı ses siz ce kar şı -

la dı. DİSK kıs mi eleş ti ri ler yap tı. İş çi sı -

nı fı nın ge ne li nin ise ya sa hak kın da hiç -

bir bil gi si yok. Kon fe de ras yon lar ve

sen di ka la rın ko nu üze ri ne he men he -

men hiç bir açık la ma sı bu lun mu yor.

Hat ta Hak-İş tas la ğı “ILO’ya gi der ken

ilk de fa ba şı mız önü müz de git mi yo ruz”

di ye rek olum la dı. Türk-İş ses siz ona yı -

na de vam edi yor. 

Tas la ğın önem li nok ta la rı nı be lirt mek

ve özet le mek ge re kir se: Tas lak sı nı fın

ba ğım sız ör güt len me si ni en gel le me yi ve

dev let gü düm lü sen di ka cı lı ğı yay gın laş -

tır ma yı amaç lı yor. 12 Ey lül fa şiz mi nin

2821 ve 2822 sa yı lı ya sa lar da yap tı ğı

te mel dü zen le me ler ko ru nu yor. Ya pı lan

ba zı rö tuş lar re form ola rak su nu lu yor. 

Sen di ka ya sa sı tas la ğı asıl ola rak 28

Ma yıs’ta ki ILO’nun 97. yıl lık kon fe ran sı -

na yö ne lik bir ma nev ra ola rak gün de me

gel di. 

Ne var ki tas lak ta ILO söz leş me le riy le

net bir kar şıt lık içe ren bir çok mad de

bu lu nu yor. Ba zı dü zen le me ler le prob -

lem le rin üs tü ör tül me ye ça lı şı lı yor.

1947-1970 yıl la rı ara sın da ka pi ta list

sis te min ras yo nel le ri doğ rul tu sun da et -

kin rol oy na yan ILO, ne o-li be ral res to -

ras yon lar son ra sın da gi de rek iş lev siz -

leş ti. Be lir le di ği norm lar öz ola rak ras -

yo nel ka pi ta liz min iş ler li ği ne hiz met

edi yor. AKP hü kü me ti yap tı ğı bu ma -

nev ray la Tür ki ye’yi ILO’nun ka ra lis te -

sin den “kur tar dı”.

Tas lak sen di kal ör güt len me, top lu söz -

leş me yap ma ve grev hak kı önün de ki

ya sak la rı kal dı rı yor di ye su nul sa da, an -

ti-sen di kal po li ti ka la rı ra fi ne et mek ten

baş ka iş lev gör mü yor. 

Grev ya sa ğı bun lar dan bi ri. Grev ya -

sak la rın dan bir kıs mı kal dı rı lı yor ama

mil li gü ven lik ve ge nel sağ lık ge rek çe le -

riy le grev er te le me me ka niz ma la rı ye ri -

ne du ru yor. 

Özel okul lar da ça lı şan öğ ret men le re,

ban ka cı lık ve şe hir içi ta şı ma cı lı ğa grev

hak kı nın ve ril me si, ka mu ça lı şan la rı nın

bü tü nü nün bu hak tan mah rum edil me si

ya sa nın de ma go jik ka rak te ri ni or ta ya

ko yu yor. Ay rı ca mev cut ya sa grev le rin

ya pıl ma sı nı si ya sal ik ti da rın ini si ya ti fi -

ne bı rak mış du rum da. Her grev mil li

gü ven lik, ol ma dı ge nel sağ lık ge rek çe -

siy le er te le ne bi lir. Bu du rum ger çek bir

grev hak kı nın bu lun ma dı ğı nın gös ter ge -

si dir. Ay rı ca tas lak bir in san lık su çu

olan lo kavt hak kı na do kun ma mak ta dır.

Ser ma ye her şart al tın da ken di “gre vi -

ni” kul la na bil me yet ki si ne sa hip tir.

Bu nun ya nın da ya sa ta sa rı sı sen di kal

yet ki so ru nu nu mu al lak ta bı ra kı yor.

Mev cut sis tem bü tün ma hi ye tiy le ko ru -

nu yor. Ne re fe ran dum uy gu la ma sı dev -

re ye so ku lu yor, ne de ba kan lık dev re den

çı ka rı lı yor. 

Bir yan dan iş ko lu ba ra jı kal dı rı lı yor,

no ter şar tı na son ve ri li yor ama öte yan -

dan dev let/ ser ma ye gü düm lü sen di ka -

cı lı ğın pe kiş ti ril me si için kon fe de ras -

yon la rın Eko no mik Sos yal Kon sey’de

tem sil edil me si şar tı ge ti ri li yor.

Kı sa ca sen di ka lar ya sa sı, SSGSS ve

İs tih dam Pa ke ti gi bi Çin ça lış ma re ji mi -

nin bir alt ya pı sı dır. 

Çin ça lış ma re ji mi iş çi sı nı fı nın kö le -

leş ti ril me si ni ifa de eder ken, iş yer le ri ni

ce hen ne me çe vir mek tir. 

Amaç, TC’nin Çin ça lış ma re ji miy le

AB’ye en teg ras yo nu dur. TC AB’nin Çin’i,

ucuz iş gü cü cen ne ti ol ma ya ha zır la nı -

yor. 

Bu nun iş çi sı nı fı için an la mı kö le ce ça -

lış mak tır ve bü tün ta rih sel ka za nım la rı -

nı kay bet mek tir. 

AKP’nin 6 yıl lık ic raa tı sı nıf kar şı tı po -

li ti ka la rı nı net ola rak or ta ya koy du. Re -

form ola rak su nu lan sen di ka ya sa tas -

la ğı iş çi sı nı fı nın ba ğım sız ör güt lü lü ğü -

nü felç et me ye yö ne lik bir ham le dir. İş -

çi sı nı fı şu nu unut ma ma lı dır: Öz gür lük -

ler ve hak lar an cak meş ru ve mi li tan

mü ca de ley le ka za nı la bi lir. Ser ma ye nin

açık sal dı rı la rı na kar şı, iş çi sı nı fı bir le -

şik ve ba ğım sız gü cü nü ör güt le ye rek ce -

vap ve re bi lir. Bu gü nün acil gö re vi sı nı fın

ba ğım sız ve bir le şik gü cü nü ya rat mak -

tır. Ve bu gö rev bü tün iş çi le rin gö re vi dir.

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. 

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.

VOLKAN YARAŞIR

A

Hak ve Özgürlükler Meşru ve Militan Mücadeleyle Kazanılır
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ESK, 27–29 Ha zi ran ta rih le rin -
de An ka ra’da, ya sa ya gö re 3.
ken di ta ri hi nin ise 6. ge nel ku ru -

lu nu yap tı.  KESK’in bun dan ön ce ki ge -
nel ku rul sü reç le ri ni ya şa mış olan de le -
ge ve iz le yi ci le rin bü yük bir kıs mı na gö -
re bu ge nel ku rul bir çok ne den den ötü -
rü ör gü tün yap mış ol du ğu en kö tü ge nel
ku rul ola rak ta ri he ge çe cek. KESK ve
bağ lı sen di ka la rın ge nel ku rul la rı ge nel -
lik le mu ha se be yap ma ya izin ver me -
mek, ge le ce ğin gö rev le ri ni açı ğa çı kar -
ma mak la, seç me ve se çil me iliş ki le ri ne
in dir gen mek le eleş ti ri lir. Bu ge nel ku rul
ise bu nun da ge ri sin de, bir ge nel ku rul -
dan baş ka her şe ye ben ze yen bir tu haf -
lık lar yu ma ğıy dı.
KESK, ge nel ku ru lu nu, 2007 yı lı or ta la -
rın dan baş la yan, ken di le ri nin de par ça -
sı ol du ğu iş çi sı nı fı ha re ke tin de ki yük se -
li şin için de ger çek leş tir di. Ha zır la nan
ça lış ma ra po run da “AKP’nin emek çi

kar şı tı uy gu la ma la rı so nu cun da Tür ki -
ye’nin pek çok ye rin de grev ler yay gın -
laş mış tır. AKP’nin ik ti da ra gel di ği 2002
yı lın da 62 iş ye rin de grev var ken, 2007
yı lı iti ba riy le grev de ki iş ye ri sa yı sı 793
ol muş tur. Gre ve ka tı lan iş çi sa yı sı da
ay nı dö nem de 4.618’den, 25.920’ye çık -
mış tır” de nil me si ne rağ men bu iş çi ha -
re ke tin de ki yük se li şin mo ra li, ha va sı
KESK’in ge nel ku rul sa lo nun dan içe ri ye
gi re me di. Çün kü ge nel ku rul sa lo nu faz -
la sıy la kol tuk, mev ki, ik ti dar, ik bal hırs -
la rıy la dol muş tu. Bu hırs lar la bir ge nel
ku rul yap mak müm kün ola ma dı. Böy le -
si bir or tam da ya pı lan ge nel ku rul da
bir ge nel ku rul dan baş ka her şe ye ben -
ze di. KESK’te si ya set sa ğa kay dık ça ge -
nel ku rul sa lo nun da “sol cu luk oyu nu”
slo gan laş tı rıl dı. Dev rim ci slo gan lar la
“sağ cı laş ma” ör tül me ye ça lı şıl dı. Ge nel
ku rul da bir “si ya si lik” var dı. Ama bu
“sen di kal si ya set” de ğil di. Emek çi le rin

hak kı na, sö mü rü ye, sen di kal mü ca de le -
ye da ir si ya set yok tu. DSD’li ler hi zip si -
ya se ti ni yü rü tür ken, DEH'li ler (Yurt se -
ver ler) “Kürt So ru nu”, “Böl ge nin So run -
la rı”ndan öte ye gi de me di ler. Dev rim ci
Me mur Ha re ke ti gi bi ki mi di na mik ler de
sek ter sol mu ha le fe tin çe şit li tür le rin de
eleş ti ri nin öte sin de bir po zi tif sen di kal
si ya set öner me sin de bu lun ma dı lar.

DSD’nin Bö lün me si Ge nel
Ku ru lu Be lir le di

ÖDP’nin KESK ör güt len me si olan Dev -
rim ci Sen di kal Da ya nış ma (DSD) için de -
ki bö lün me şu be ge nel ku rul la rın dan
baş la ya rak bü tün bir ge nel ku rul lar sü -
re ci ni iş le mez ha le ge tir di. ÖDP’nin 22
Tem muz se çim le ri dö ne min de ya şa dı ğı
ay rış ma hiç bir kı rıl ma ya, de ği şik li ğe uğ -
ra tıl ma dan ol du ğu gi bi KESK ge nel ku -
ru lu na ta şın dı.
12 Ey lül’le he sap laş ma, so lun to par lan -
ma sı an lam la rı da ta şı yan, salt sen di kal
de ğil si ya sal bir açı lım de ğe ri de ta şı yan
KESK’in ge nel ku rul sü re ci DSD’nin bö -
lün me si nin ya rat tı ğı ge ri li me kur ban
edil di. Ör gü tün en önem li ka rar al ma
sü re ci ne, her ge çen gün da ha da yok -
sul la şan ka mu emek çi le ri nin mü ca de le
bi ri ki mi ne ya zık ol du.
İs ma il Hak kı Tom bul ve Ala at tin Din çer
ka mu emek çi le ri sen di kal ha re ke tin de ki
ge ri le me yi nes nel so run la ra bağ la sa lar
da bu ör gü tün çok cid di tar tı şıl ma yı ve
çö zül me yi bek le yen ya pı sal so run la rı
var. Bu so run la rın bir neb ze ol sun tar tı -
şıl ma sı na izin ver me di ği için DSD, ka -
mu emek çi le ri sen di kal ha re ke ti nin ih ti -
yaç la rı na ne ka dar ya ban cı laş tı ğı nı ken -
di hırs la rın dan baş ka bir şey gö re mez
ha le gel di ği ni gös ter miş ol du.
KESK’te ki ge ri le me nin biz ce esas kay -
na ğı, 28 Şu bat, Ab dul lah Öca lan’ın ya -
ka lan ma sı ve F-Ti pi ce za ev le ri sal dı rı sı
ile Tür ki ye’de si ya sal or ta mın sert leş -
me si dir. Tür ki ye’nin Av ru pa Bir li ği
aday lı ğı ile şi şi ri len de mok ra tik leş me
ba lo nu KESK’in için de ki yö ne ti ci eki bin
ira de sin de bir kı rıl ma ya yol aç mış tır.
4688’e uyu mun, ya şa nan so run la rı ka -
mu emek çi le ri nin öz gü cü nü, ör güt lü lü -
ğü nü açı ğa çı ka ra rak de ğil, AB’ye,
AİHM’e da ya lı çöz me is te ği nin bir po li -

tik tar za dö nüş me si nin ar dın da böy le si

bir ira de kı rıl ma sı nın pa yı çok bü yük tür.

KESK’te Bü rok ra tik leş me ye 
Son Ve ril me li

KESK ör güt sel ola rak cid di so run lar la

kar şı kar şı ya dır. KESK’te bü rok ra tik leş -

me cid di bir teh li ke dir. Sen di ka içi de -

mok ra si iş le me mek te, bü tün ka rar al -

ma sü reç le ri esas ta mer kez yö ne tim

ku rul la rı ta ra fın dan yü rü tül mek te dir. Bu

ör güt sel du ru mu de ğiş tir mek için baş -

lan gıç ola rak pro fes yo nel yö ne ti ci sa yı sı

as ga ri ye in di ril me li, KESK Ge nel Yö ne -

tim Ku ru lu (GYK) ka rar or ga nı ola rak

ye ni den oluş tu rul ma lı dır. Mer kez Tem -

sil ci ler ya da Ge nel Tem sil ci ler Ku ru lu

bü tün sen di ka lar da var ol ma lı dır. Ka mu

emek çi le ri, sen di ka la rı nı ken di zor

mad di ola nak la rıy la ya rat tı lar. Bu gün

ise yö ne ti ci le rin har ca ma la rı na bir sı -

nır la ma ge tir me yi ge rek ti ren bir sü re ci

ya şa mak ta yız.

Ay rı ca şu be se çim le ri tek de re ce li ya pıl -

ma lı, bu se çim ler de nis pi tem sil uy gu -

lan ma lı ve sü re 3 yıl dan 2 yı la in di ril me -

li dir. 

Bun la rın dı şın da 4688 sa yı lı ya sa yı iş -

lev siz kı la cak fii li adım lar atıl ma lı dır.

Söz leş me li ve staj yer emek çi ler ör güt -

len me li dir. Şu be le rin ai dat pay la rı ar tı -

rıl ma lı, eği tim ve ör güt len me so run la rı -

nı aş mak için kap sam lı prog ram lar ge -

liş ti ril me li dir.

Sen di kal ha re ket te ya şa nan ağır kri zin

için de KESK, önem li bir dev rim ci ola -

nak tır. Bu ola na ğın sis te ma tik ha ta lar,

yö ne ti le me me kriz le riy le he ba edil me si -

ne göz yu mu la maz. Bu nun için KESK’in

ken di te mel le ri üze rin de bir prog ram

et ra fın da dev rim ci mi li tan ka mu emek -

çi le ri ta ra fın dan ye ni den ör güt len me si -

ne ih ti yaç var dır. Ka mu emek çi le ri ya -

şa dı ğı mü ca de le ve di re niş ta ri hiy le ya -

rat tı ğı 4-5 Mart des tan la rıy la sı nıf ha re -

ke ti nin iler le me si ne bü yük kat kı sun -

muş tur. Ken di te mel le ri üze rin de ye ni -

den ör güt le nen bir KESK, sı nıf ha re ke ti -

nin ser ma ye güç le ri kar şı sın da sa va şı -

mın da çok da ha önem li bir si lah ola cak -

tır.

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.

Sendikal harekette yaşanan ağır krizin içinde KESK, önemli bir
devrimci olanaktır. Bu olanağın sistematik hatalar, yönetile-
meme 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.

B. AKPOLAT

K



EMEKTEMMUZ2008
ÖZGÜRLÜKTOP LUM SAL

21

op lum sal Öz gür lük çü Ka mu

Emek çi le ri 5. Yaz Kam pı’nı bu

se ne 3–6 Tem muz ara sın da Ba lı -

ke sir-Gö nen’de Bir le şik Me tal-İş Sen di -

ka sı’nın Ke mal Türk ler Eği tim ve Din -

len me Te sis le ri’nde ger çek leş tir di. 4

gün sü ren eği tim kam pı na 9 il den 45

eği tim ve sağ lık emek çi si ka tıl dı. 

Yaz kam pın da sen di ka eği tim uz man -

la rı ve aka de mis yen le rin ka tıl dı ğı eği tim

se mi ner le ri, KESK’in ve sı nıf ha re ke ti -

nin mev cut du ru mu na ve da ha ile ri ye

ta şın ma sı na da ir tar tış ma lar, si ne ma ve

ti yat ro gös te rim le ri ile mü zik din le ti si

gi bi et kin lik ler ger çek leş ti ril di. 

Kam pın bi rin ci gü nün de, çe şit li sen di -

ka lar da eği tim uz man lı ğı yap mış olan

aka de mis yen Ha kan Ars lan; Mark -

sizm’in da yan dı ğı fel se fi, eko no mik ve

si ya sal te mel le ri, Mark sizm’in ken din -

den ön ce ki dü şün sel akım lar dan far kı,

Mark sizm oku ma la rın da na sıl bir yol iz -

len me si ge rek ti ği ni açık la yan ol duk ça il -

gi çe ki ci bir su num ger çek leş tir di. 

İkin ci gün, Tez Ko op İş Sen di ka sı Eği -

tim Da nış ma nı, sı nıf ha re ke ti ne da ir

pek çok ça lış ma sı bu lu nan Vol kan Ya ra -

şır ta ra fın dan, dün ya da ve Tür ki ye’de

iş çi sı nı fı nın do ğu şu ve ge li şi mi, Tür ki ye

ve Av ru pa’da ki sı nı fın olu şum sü reç le ri -

nin bir bi riy le kı yas lan ma sı; Tür ki ye’de ki

iş çi sı nı fı ha re ke ti nin 19. yüz yıl dan gü -

nü mü ze ev ri mi, Tür ki ye’de sı nıf ha re ke -

ti ya rat ma nın ola nak la rı üze ri ne, sı nıf

için de ça lış ma yı önü ne ko yan ve bu ko -

nu da adım lar atan biz ka mu emek çi le ri

için pra tik ön açı cı lı ğı da olan bir su num

ger çek leş ti ril di. Kam pa ka tı lan ka mu

emek çi le ri, bu ça lış ma ya ön ha zır lık

ola rak, 1969 yı lın da Oya Sen cer ta ra fın -

dan Bo ğa zi çi Üni ver si te si’ne dok to ra

te zi ola rak su nu lan, po li tik ge rek çe ler le

ka bul edil me yen ve bu se bep le De niz

Gez miş’in de için de bu lun du ğu üni ver -

si te öğ ren ci le ri nin üni ver si te yi iş gal et -

me si ne ne den olan “Tür ki ye’de İş çi Sı -

nı fı Do ğu şu ve Ya pı sı” ad lı ça lış ma yı in -

ce le di ler. 

Kam pın üçün cü gü nün de Bir le şik Me -

tal İş Sen di ka sı Eği tim Uz ma nı İr fan

Kay gı sız, Ye ni Sen di kal Ara yış lar ve

Top lum sal Ha re ket Sen di ka cı lı ğı ko nu lu

bir su num yap tı. Dün ya da ge le nek sel

sen di ka la rın üye kay bı na uğ ra ma sı ve

si ya sal ve top lum sal et kin lik le ri ni yi tir -

me le ri vur gu sun dan ha re ket le İr fan

Kay gı sız, dün ya da fark lı ül ke ler de ger -

çek le şen ye ni sen di kal ara yış lar, top -

lum sal ha re ket sen di ka cı lı ğı ola rak ad -

lan dı rı lan fark lı ül ke ler de ki de ne yim le -

rin or tak yan la rı ve bu de ne yi min ül ke -

miz de ya ra tı la bil me im kân la rı nı ka tı -

lım cı lar la tar tış ma ya aç tı. Fark lı sek tör -

ler de iş ko lu, iş siz, kad ro lu, ta şe ron ay -

rı mı yap mak sı zın iş çi sı nı fı nın bir ara da

ör güt len me si ni sa vu nan Da ya nış ma

Sen di ka sı’nın, sen di -

kal ha re ke tin güç kay -

bet me si ne kar şı lık, sı -

nıf ha re ke ti nin ge liş -

me si ne yol aça bi le cek

dün ya da ki top lum sal

ha re ket sen di ka cı lı ğı -

na ben zer bir ör güt -

len me mo de li ol ma sı -

nın im kân la rı de ğer -

len di ril di.

Kam pın dör dün cü

gü nün de ti yat ro eğit -

me ni Hik met Sa rı oğ -

lu ta ra fın dan, Sa mu -

el Bec ket’ın Go dot’u

Bek ler ken ad lı ti yat -

ro ese ri nin, ya zıl dı ğı

dö nem de ne ifa de et -

ti ği, gü nü müz de ne

an lam ta şı dı ğı üze ri -

ne ke yif li ve ufuk açı -

cı bir su num ve tar -

tış ma ger çek leş ti ril -

di. Ha tay Eği tim-Sen

üye si ka mu emek çi -

le ri ta ra fın dan ese rin gün cel bir uyar -

lan ma sı sah ne len di. 

Ka tı lım cı lar ta ra fın dan ka mu emek çi -

le ri ha re ke ti ve sı nıf ha re ke ti nin mev cut

du ru mu üze ri ne ya pı lan tar tış ma lar da;

bir yı lı aş kın dır sı nıf ha re ke ti nin bir can -

lan ma içe ri sin de ol du ğu tes pi ti ya pıl dı.

An cak ka mu emek çi le ri ha re ke ti nin

uzun za man dır için de bu lun du ğu ge ri le -

me sü re ci ni aşa ma dı ğı ifa de edil di. Bu

sü reç te ulus la ra ra sı ne o-li be ral po li ti -

ka lar la ka mu ala nı na yö ne lik es nek leş -

tir me ve pi ya sa laş tır ma ha re ke ti ile ül -

ke de ya ra tı lan şo ve nist or ta mın ve

KESK içe rin de hâ kim olan dar grup çu

ve li be ral sen di kal an la yış la rın ya rat tı ğı

olum suz et ki ler de ğer len di ril di. Ka mu

emek çi le ri ha re ke ti nin iler le me si için

ne o-li be ral po li ti ka la rın ya rat tı ğı üc ret -

li-söz leş me li-kad ro lu ay rım la rı na kar şı

du rul ma sı ge rek ti ği gü ven ce li ve gü ven -

ce siz ka mu emek çi le ri nin bir ara da ör -

güt len me si nin zo run lu ol du ğu vur gu lan -

dı. Top lum sal Öz gür lük çü Ka mu Emek -

çi le ri de ğer len dir me gün de mi nin ar dın -

dan,  Top lum sal Öz gür lük Plat for mu 3.

Kon fe ran sı’nda alı nan tav si ye ka ra rı

uya rın ca, ka mu emek çi le ri ha re ke ti içe -

rin de  “Dev rim ci Emek İni si ya ti fi” adı

al tın da ör güt len me ka ra rı nı ala rak top -

lan tı la rı nı ta mam la dı lar.

ÜCRETLİ-SÖZLEŞMELİ-KADROLU
AYRIMINA KARŞI BİRLİKTE
ÖRGÜTLENELİM

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.

ESER SANDIKÇI

T

Toplumsal Özgürlükçü Kamu Emekçileri Yaz Kampı Yapıldı

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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amb da is tan bul; Lez bi yen, Gey, Bi sek sü el, Tra -

ves ti ve Trans sek sü el le rin si vil top lum gi ri şi mi,

1993 yı lın da ku rul du. Ku rul du ğun dan bu ya na,

Tür ki ye ve dı şın da ya şa yan LGBTT (lez bi yen, gey, bi -

sek sü el, tra ves ti, trans sek sü el) bi rey le re yö ne lik et -

kin lik ler dü zen le me ye ça lış tı. Tür ki ye eş cin sel le ri ni,

AİDS ve cin sel sağ lık ko nu sun da bi linç len dir mek üze -

re fa ali yet ler de bu lun du. İlk ya yı nı, 1996 yı lın da ba sı -

lan “100’de 100 Gey ve Lez bi yen” ol du. Ge ne ay nı yıl

Açık Rad yo’da ilk Gey ve Lez bi yen ya yı nı baş la dı. 1996

yı lın da ki BM Ha bi tat 2’de ki ra la nan stant la tüm Tür ki -

ye ba sı nın da ilk kez yer al dı ve ay nı se ne ilk kez, ile ri -

de “Eş cin sel Onur Haf ta sı Et kin lik le ri”ne dö nü şe cek

Onur et kin li ği ni dü zen le di. 1998 yı lın da ilk kez Ka os

GL, Sapp ho’nun Kız la rı, Bur sa Spar ta küs ve Al man ya

Türk Gay’ın da ka tıl dı ğı “Tür ki ye li Eş cin sel le rin Bu luş -

ma sı”nda yer al dı. Bu bu luş ma 2004 yı lı na ka dar de -

vam et ti. 2000 yı lın da “..cins..” ad lı ya yı nı nı çı kar dı.

Ge ne ay nı yıl “Si vil Bir Ana ya sa için Gi ri şim” adı al tın -

da bir ara ya ge len ku ru luş la ra ka tıl dı. 2002 yı lın da Sa -

va şa Ha yır Plat for mu bün ye sin de 1 Ma yıs gös te ri le ri -

ne ka tıl dı. Ay nı yıl ni ha yet eş cin sel le rin kul la nı mı na ta -

ma men açık bir me ka na ka vuş tu. 1 Ara lık 2002’de Sa -

va şa Ha yır Plat for mu’nun dü zen le di ği “Irak’ta Sa va şa

Ha yır” yü rü yü şü ve mi tin gi ne “Lamb da is tan bul EŞ -

CİN SEL Si vil Top lum Gi ri şi mi” pan kar tıy la ka tıl dı.

2003 yı lın da ken di kü tüp ha ne si ni oluş tur ma ya baş la -

dı. 2004 yı lın da Lamb da is tan bul bül te ni nin ilk sa yı sı

çık tı. Ay nı yıl Eş cin sel Da nış ma Hat tı, 0 212 244 57 62

nu ma ra ile hiz met ver me ye baş la dı, hâ lâ hiz met ver -

me yi sür dü rü yor. Ekim 2004’te Tür ki ye’nin ilk gey-lez -

bi yen film fes ti va li “Ou tis tan bul”a ka tıl dı. 2005, 8

Mart Dün ya Ka dın lar Gü nü yü rü yü şü ne ilk kez “Lamb -

da is tan bul lu bi sek sü el, lez bi yen, tra ves ti ve trans sek -

sü el ka dın lar” ola rak ka tıl dı. Ve 12 yıl lık sü reç içe ri sin -

de bu ra da yer ve re me ye ce ğim sa yı sız et kin lik te bu -

lun du. Bir cin sin baş ka bir cin se hük met ti ği bu dün ya -

da, bu lun du ğu her or tam da, eş cin sel li ğin bir has ta lık

ol ma dı ğı nı ve eş cin sel le rin var ol du ğu nu an lat ma ya

ça lış tı. Er kek do ğan bir in sa nın ken di ni ka dın gi bi his -

se de bi le ce ği ni, ka dın do ğan bir in sa nın da ken di ni er -

kek gi bi his se de bi le ce ği ni, ka dı nın ka dı nı, er ke ğin er -

ke ği ya da her iki si ni se ve bi le ce ği ni hay kır dı bun ca za -

man.

Tür ki ye’de, cin sel kim lik le rin öz gür leş me si için ör -

güt le nen ve ay nı za man da top lu mun ile ri ci ve de mok -

ra tik mü ca de le sin de yer alan kı sa ca ta rih çe si ni an lat -

tı ğım bu ku rum, geç ti ği miz haf ta lar da İs tan bul Va li li ği

ta ra fın dan "lez bi yen, gey, bi sek sü el, tra ves ti, trans -

sek sü el” ke li me le ri nin ve der ne ğin ama cı nın “Ge nel

ah la ka ve Türk ai le de ğer le ri ne ay kı rı” ol du ğu id di asıy -

la ka pa tıl dı. Ka pa tıl ma ge rek çe si ni sor gu la ma dan

ede me ye ce ğim.

Ne dir bu “Türk ai le de ğer le ri”?
•Kız ço cu ğu ise pem be giy me si ni, oğ lan ço cu ğu ise ma -
vi giy me si ni öğ re ten
•Ka dın sa er ke ği, er kek se ka dı nı sev me yi öğ re ten
•Ka dın sa ka pan ma yı, er kek se açıl ma yı öğ re ten

•Ka dın sa sus ma yı, er kek se ba ğır ma yı öğ re ten
•Ka dın sa evi, er kek se so ka ğı öğ re ten
•Ka dın sa da yak ye me yi, er kek se  at ma yı öğ re ten

•Ka dın sa ita at et me yi, er kek se hük met me yi öğ re ten
•Ka dın sa utan ma yı, er kek se se viş me yi öğ re ten
•Ka dın sa tö re yi, na mu su, er kek se öl dür me yi öğ re ten

•Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüelse
belli etmemeyi, belli ederse ölmeyi öğreten

Ya “ge nel ah lak”? Ki şi den ki şi ye, top lum dan top lu ma

de ği şen bu kav ram na sıl ge nel leş ti ri lir? Ge nel leş ti ril -

mek le kal ma yıp hu kuk sis te min de ki ka rar me ka niz -

ma sı nı na sıl be lir le ye bi lir? O hal de hu kuk çu lar hu kuk

ya sa la rı nı de ğil ken di ya sa la rı nı mı yü rüt mek te dir ler?

Ay nı hu kuk çu la ra, eş cin sel ör güt len me si nin yan lış ol -

du ğu nu, eş cin sel le rin var ol ma dı ğı nı doğ ru ka bul et ti -

ren he te ro sek sist zih ni yet ne re de ve na sıl ge liş miş tir?

İş te er kek ege men sis te min do ğu şu na gi de bi le cek so -

ru lar. Ya nıt la rı, geç miş te ve biz de; çö züm le ri ise biz de

ve ge le cek te… Eş cin sel lik ah lak sız lık sa biz de ah lak -

sı zız di ye bil mek te…

ERKEK DEVLET
LAMBDAİSTANBUL’U KAPATTI

GÖKÇE

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.

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.

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

L
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adı na yö ne lik şid det ne şe kil de

olur sa ol sun, ka dı nın öz gür lü -

ğü nü ve in san ca ya şam ko şul -

la rı nı elin den al ma ya de vam edi yor.

So kak lar ha la aşı rı teh li ke arz edi yor.

Böy le si or tam lar dan kaç mak ve ken -

di ne da ha gü ven li or tam bu la mak is -

te yen ka dın, ai le kur ma yı bir ça re ola -

rak gö rü yor. Ki mi ka dın lar, ken di le ri

is te me se de bi ri le ri on lar adı na bu nu

da ya tı yor. Oy sa  so kak ta ki şid det ai le

için de bü tün zul müy le ya şa nı yor. Kı sa

sü re de yı kı lan ha yal le rin ye ri ni mut -

suz luk, umut suz luk ve acı alı yor.  

Top lum da ay dın, dev rim ci er kek le rin

dün ya gö rüş le rin den do la yı ka dı na da -

ha eşit lik çi yak laş tı ğı sa nı lır. Ma ale sef

ay dın (!) er kek ler de şid de tin de ği şik

bo yut la rı nı ya şa tır ka dın la ra. Kı sa sü -

re ön ce Agos Ga ze te si Ya yın Ku ru -

lu’nda gö rev ya pan Se van Ni şan yan,

eşi Müj de Ni şan yan’ın ka fa sı na bir ka -

va noz dış kı dö kü yor. Müj de Ni şan yan,

ya şa dı ğı şid de ti fe mi nist ler le pay laş tı -

ğı için de ya kın çev re si ta ra fın dan ya -

dır ga nı yor. Bu tab lo da ya dır ga nan ve

yar gı la nan yi ne ka dın olu yor. Bir ka va -

no zun içi ne dış kı dol du rup, bir ka dı nın

ka fa sı na dö ken er kek ha la ma sum (!)

ka bul edi li yor. Ne den kol kı rı lın ca yen

için de bı ra kıl ma dı?... Her ke sin bil me -

si şart mıy dı? Se van Ni şan yan gi bi

pres tij sa hi bi bir er ke ğin bu şe kil de

teş hir edil me si doğ ru muy du? Ses siz -

ce bo şa nıp git sey di ya! Müj de Ni şan -

yan’a ka dın lar ola rak bir te şek kü rü -

müz var. Kı rı lan ko lu yen için de bı rak -

ma dı ğı için. Her ke sin bu ola yı bil me si -

ni sağ la dı ğı için. Er ke ğin dı şa rı da ser -

gi le di ği (!) de mok rat kim li ği nin, ka dı -

na eşit ve in san ca yak laş ma sı na yet -

me di ği ni bi ze ye ni den gös ter di ği için.

Et raf ta ki tüm ser ze niş le re rağ men

tav rın da dim dik dur du ğu için.

Dev let, va tan da şı için
Er kek, ka rı sı ve ai le si için

Fe mi nist ka dın la rın bu ko nu da ki tu -

tum la rı nı Agos Ga ze te si’ni yıp rat ma -

ya yö ne lik adım lar ola rak de ğer len di -

ren ler var. Bu son de re ce yan lış. Fark -

lı lık la rın bir ara da ya şa ma sı için yıl la -

rı nı mü ca de le ve re rek ge çi ren ka dın -

la rın böy le bir ama cı ola maz. Bu eleş -

ti ri nin al tın da “Se van Ni şan yan” ad lı

bir er ke ğin, yi ne er kek ler ta ra fın dan

sa vu nul ma sı ya tı yor. Bu sa vun ma me -

ka niz ma sı nı, tıp kı Or ta do ğu’da er kek

ege men zih ni yet le mü ca de le eden ka -

dın la rın an ti Ame ri kan cı lar ta ra fın dan

ABD iş bir lik çi si ola rak ilan edil me si ne

ben ze te bi li riz. Ve ya fe mi nist ha re ke ti

ki mi sos ya list çev re le rin ha la ti pik

bur ju va ha re ke ti gör me si gi bi. Ata er -

kil li ği top lu mun ge ne li açı sın dan de -

ğer len dir di ği miz de, bah set ti ği miz

çev re ler den çok sert bir ya nıt gel mi -

yor. An cak kü çük dün ya la rı mız sor gu -

lan ma ya baş lan dı ğın da ra hat sız lık lar

boy gös te ri yor. Çün kü er kek ler ken di -

le rin den da ha za yıf bel le dik le ri ka dın -

lar üze rin de kur duk la rı ik ti dar la mut -

lu lar. Bas kı cı dev let ik ti da rı ile ata er -

kil ik ti dar ara sın da ki or tak özel lik le ri

gör mek du ru mun da yız: Hük met me,

is te di ği ni yap tır ma, iş çi ola rak ça lış tı -

rıp eme ği nin kar şı lı ğı nı ver me me de

ıs rar cı ol mak. Hak ta lep edin ce şid -

det le bas tır mak. Ye ri gel di ğin de “Dev -

let va tan da şı için var dır = er kek ka rı -

sı ve ai le si için var dır” man tı ğı nı iş le -

mek. Kı sa ca sı “ik ti dar” de ni len ol gu -

dan vaz geç me mek için her tür lü kı lı ğa

gir mek. Hi ye rar şik iliş ki le ri red de di -

yor sak, ta ri hin her dö ne min de ezen le

iş bir li ği ya pan ata er kil li ğe açık tan

kar şı çık mak so rum lu lu ğu muz dur. 

Ka dı na öz gür lük mü?
Onu da biz ge ti ri riz

Alı şı la ge len si ya si kim li ğin er kek ve

ka dın açı sın dan ye ter li ol ma dı ğı nı bir

kez da ha gö rü yo ruz. Er kek ege men

zih ni ye tin ile ri ci, dev rim ci er kek le ri de

na sıl sar ma la dı ğı nı gö rü yo ruz. Öte ki -

leş me ye kar şı bu er kek le rin ver di ği

mü ca de le ye he pi miz ta nı ğız. An cak

ay nı ki şi ler ka dı nı “öte ki” gör mek ten

vaz geç mi yor. Bir lik te ya şa dı ğı ka dın -

la ra ıs rar la öte ki mu ame le si ya pı yor.

Bu ka dar bü yük çe liş ki ler le yap tı ğı nız

si ya se te kim ina na bi lir ki?.. İnan dır -

ma gü cü inan mak tan ve inan dı ğın gi bi

ya şa mak tan geç mez mi? Ha la 8 Mart -

lar da, ya nı ba şın da du ran ka dın la rı

ev de bı ra ka rak, alan lar da on lar için

slo gan atan er kek ler gö rü yo ruz. Bu nu

“Ka dı na öz gür lük la zım sa, onu da biz

ge ti ri riz” man tı ğıy la ya pı yor lar. Ev de

ve ya çe şit li ça lış ma alan la rın da ka dı -

na ata er kil zih ni yet le yak la şı lı yor. Ha -

ya li ni kur du ğu muz top lum pro je sin de

bu dav ra nış la ra yer var mı?  

Biz ka dın lar özel alan da ya şa dı ğı mız

ezil miş li ği miz le si ya set yap ma ya kal -

kış tı ğı mız da, tı kan ma nok ta la rı mı zın

ne ka dar art tı ğı nı ken di mi ze da hi iti -

raf ede mi yo ruz. İti raf la rı mı zın biz le ri

ta vır al ma ya zor la ya ca ğı nı bil di ği miz

için. Ve ta vır al mak is te me di ği miz

için. Özü iti ba rıy la top lum sal cin si ye ti

er kek ler ka dar biz de ka nık sa mış du -

rum da yız. Ev için de ki kü çük mut lu luk

oyun la rıy la oya lan mak bi ze da ha ko -

lay ve da ha mut lu luk ve ri ci ge li yor. Ni -

şan yan la rın ya şa dı ğı olay biz le re şu nu

dü şün dü re bi li yor mu? Bu vb. olay ba -

şı mız dan geç sey di, bu nu kız kar deş le -

ri miz le ve ka muo yu ile pay la şa bi lir

miy dik? Biz ka dın la rın esas kur tu lu şu

bu so ru ya “evet” di ye bil mek de ğil mi -

dir? Çağ daş ka dı nın ba ğım sız lık kor -

ku la rı biz le ri na sıl da sar ma la mış. Bu

zin cir den kur tul ma nın zor luk la rı nı he -

pi miz ya şı yor ve gö rü yo ruz. Bu na rağ -

men Müj de Ni şan yan gi bi ce sur ol -

mak tan baş ka ça re miz 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!

Müjde Nişanyan’a kadınlar olarak bir teşekkürümüz var.
Kırılan kolu yen içinde bırakmadığı için. 

Herkesin bu olayı bilmesini sağladığı için.

TÜLAY HATİMOĞULLARI

K

Müjde Nişanyan Gibi Cesur Olmaktan Başka Çaremiz Yok
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DURDURUN İSTANBUL’U,
İNECEK VAR

(Kent ve Ekoloji Üzerine Bir Deneme)

LEVENT GÜRSEL ALEV

stan bul ve ge nel an lam da
kent/kır iliş ki ve çe liş ki si, üze -
rin de has sa si yet le du rul ma sı

ge re ken bir ko nu. Ta rım ve gı da, ar tık
kent li le rin de il gi duy ma sı ve dü şün me -
si ge re ken, ya şa mı mı zın en ha ya ti so -
run la rın dan bi ri. Ya şa mın sür me si için
ge re ken kla sik üç le me; “bes len me, ba -
rın ma ve üre me”nin ilk aya ğı olan bes -
len me yi ay rın tı la rıy la ele ala bil mek için
mut la ka eko lo ji kav ra mı nı göz önün de
bu lun dur mak ge re kir.

İn san nü fu su nun ağır lık lı ola rak ön ce
kır lar da, son ra ise kent ler de yo ğun laş -
tı ğı top lum sal sü reç ler den geç tik. Ar tık
kent ve kır lar da ki ya şa mın den ge len di -
ği bir top lum sal dü ze ni tar tış ma ya aç -
ma nın za ma nı gel di. Bu yüz den, eko lo ji
kav ra mı sa de ce do ğal ya da kır sal alan -
la ra iç kin miş gi bi gö rün me si ne rağ -
men, kent ve eko lo ji tar tış ma sı nı dış la -
maz. Bu ya zı, sö zü edi len tar tış ma ya
bir kat kı da bu lu na bi lir se ama cı na ula -
şa cak tır.

Kent li ay dın ar ka daş la rı mı zın ta rım la
olan iliş ki si, bak kal dan ya da mar ket -
ten alın mış bir ku tu süt ya da bir pa ket
mar ga rin le sı nır lı gi bi gö rü nü yor. An -
cak, ta rım ve gı da ko nu su pek çok baş -
ka ko nuy la ya kın dan iliş ki li. O ne den le
kent le il gi li so run la rı tar tı şır ken ta rım
ve gı da ko nu su nu bir ke nar da bı ra ka -
ma yız.

Gı da gü ven li ği kav ra mın dan baş la ya -
rak, eko lo jik sis tem, ta rım, gı da ve
kent li le rin ta rım ve gı day la iliş ki si üze -
ri ne ya pı la cak tar tış ma lar da iki te mel
nok ta üze rin de dur mak ge re kir. Bun lar -
dan bi ri eko lo jik de ğer ler. İs tan bul açı -
sın dan ve kent sel alan lar açı sın dan ba -
ka cak olur sak, or man lar, bi yo çe şit li lik
ya ni en de mik tür ler, bit ki ler, hay van lar,
su hav za la rı, ba raj lar, göl ler, de re ler bu
de ğer ler ara sın da sa yı la bi lir. İkin ci ko -
nu ise ta rım sal alan lar. Zi ra at Mü hen -
dis le ri Oda sı’nın açık la ma sı na gö re; İs -
tan bul ve ci va rın da ki ta rım alan la rı, bu
kent te ya şa yan la rın gı da sı nı te min et -
me ye yö ne lik ola rak prog ram la nır sa ve
bu na uy gun bir ta rım po li ti ka sı oluş tu -
ru lur sa, İs tan bul lu la rı do yur mak için
ye ter li ola bi lir. Bu gün İs tan bul’un tü ke -
ti mi ne ta rım sal açı dan ba ka cak olur -
sak, bir yıl da üret ti ği ni bir gün de tü ket -
ti ği ni gö rü rüz. 

Kent bah çe le ri

Kent bah çe le ri, da ha çok ta rı mın ve
gı da nın ti ca re te ko nu ol ma dı ğı dö nem -
ler de ya pı lan, hat ta gü nü müz de de ba -
zı kent ler de uy gu la nan bir ta rım bi çi mi.
Bu geç miş dö nem ler de, ör ne ğin İkin ci
Dün ya Sa va şı ön ce si Vi ya na’da uy gu -
lan dı, gü nü müz de New York’ta da yay -
gın bir bi çim de uy gu la nı yor. Ka na da ve
ba zı Af ri ka ül ke le rin de ol duk ça ge liş -

miş du rum da. Ör ne ğin Ka na da’nın Van -
cou ver eya le tin de ev sa hip le ri nin yüz de
44’ü bal kon ve ça tı la rın da ta rım ya pa -
rak gı da ih ti ya cı nı kar şı lı yor.  Kü ba Ha -
va na’yı ör nek ve re bi li riz. Kü ba ta rım da
tek tip, şe ke re da ya lı üre tim den kur tul -
duk tan son ra, ye ni ta rım sal uy gu la ma -
lar gün de me ge tir di. Bu uy gu la ma lar -
dan bi ri kent bah çe le riy di. Şu an da kent
bah çe le ri sa ye sin de Ha va na nü fu su nun
fark lı ürün ler de yüz de 40 ila 70’inin gı -
da sı nı kar şı la ya bi li yor.

Kü ba, bu gün dün ya da ta rı mı nın ta ma -
mı nı eko lo jik ta rım yön tem le riy le yap -
ma po li ti ka sı nı uy gu la yan ve bu nu ana -
ya sa sın da te mel ya sa bi çi mi ne ge ti ren
tek ül ke dir. Ve ne zü el la da “gı da ege -
men li ği” kav ra mı nı ana ya sa sı na yer leş -
tir me ye biz zat Baş kan Cha vez’in ağ zın -
dan söz ver miş tir.

Kü ba’da, do ğal ve eko lo jik ta rım yön -
tem le ri sa ye sin de yıl lık seb ze ve mey ve
üre ti mi yüz de 250 ar tı rıl dı. Tü ke ti len
seb ze nin yüz de 60’ı kent ler de ki eko lo -
jik bah çe ler de üre ti li yor. 1 mil yon dan
faz la kü çük bah çe nin 62 bi ni Ha va -
na’da bu lu nu yor. Bu bah çe le rin bü yük
ço ğun lu ğu 800 met re ka re nin al tın da dır.
Bah çe ler de ye tiş ti ri len ürün ler, üre til -
dik le ri yer de sa tı şa su nu lu yor. 1998’de
sa de ce Ha va na çev re sin de 8 bin den
faz la bah çe ve çift lik te 30 bin den faz la
ki şi ça lış mak ta, 376 okul ve iş ye ri ken -
di ça lı şan la rı nın ve öğ ren ci le ri nin yi ye -
ce ği ni ye tiş tir mek tey di. 1999’da or ga -
nik şe hir ta rı mı, pi rin cin yüz de 65’ini,
seb ze le rin yüz de 46’sı nı, na ren ci ye dı -
şın da ki mey ve le rin yüz de 38’ini sağ la -
mak tay dı. (İMF’siz de olu yor muş-Kü ba
Ta rı mı, E.To ros, www.ba ri kat-lar.de,
36. Sa yı, Ara lık 2005.)

Az man laş tı rıl mış kent ler

Kent ler ve ya şam lar kü re sel leş me
kıs ka cın da. Bü tün ül ke ler de az man laş -
tı rıl mış kent ler so ru nu gi de rek da ha da
bü yü yor. Bu nun se be bi bel li: kâr, rant
ve bun la rın so nu cu ola rak or ta ya çı kan
ser ma ye bi ri ki mi. Bu gün için de ya şa dı -
ğı mız sis te min ser ma ye bi ri ki mi ol ma -
dı ğı sü re ce ken di ni tek rar üret me si
müm kün de ğil. Do la yı sıy la, az man laş -
mış kent ler, as lın da bu ya pı nın ve sis te -

min ol maz sa ol maz ger çe ği ve ser ma ye
bi ri ki mi ya rat ma nın ye ni bir yön te mi ve
ala nı.

Mus ta fa Sön mez, “İs tan bul’u ‘Plan lı’
Sa tar ken Ana do lu’yu Ku rut mak” baş -
lık lı ma ka le sin de ko nu yu açık lı yor: “Sa -
na yi İs tan bul’dan de san tra li ze edi le -
cek, bo şa lan ar sa la ra da bü yük pla za -
lar, vil la si te le ri, alış ve riş mer kez le ri,
eğ len ce mer kez le ri, tu rizm, kül tür en -
düs tri si ya tı rım la rı ya pı la cak tı. Bu ya tı -
rım lar, da ha çok kü re sel ser ma ye ye
hiz met ve re cek, kü re sel ser ma ye, Ak -
de niz, Bal kan lar, Or ta do ğu, Kaf kas ya’yı
İs tan bul’da ki üs le rin den kon trol ede -
cek ti.” 

İs tan bul’un nü fu su, muh tar lık lar üze -
rin den ya pı lan bir an ket ça lış ma sı na
gö re, 21-22 mil yon çık mış. Mü ker rer ler
ek sil til di ğin de 17-18 mil yon ol du ğu
tah min edi li yor. An cak kı sa bir sü re
son ra 20-22 mil yo na çı ka ca ğı ön gö rü -
lü yor. Oy sa va ro lan su kay nak la rı an cak
12 mil yon ki şi nin ge rek sin me si ni kar şı -
la ya bi le cek du rum da. İs tan bul’un ge -
niş le me pro jek si yo nu ise 16 mil yon nü -
fu sa gö re ya pı lı yor. (İs tan bul Bü yük şe -
hir Be le di ye si, İs tan bul Çev re Dü ze ni
Pla nı.)

İs tan bul’un da ha da az man laş ma sı ve
bü yü me si teh li ke si ni de ifa de et mek ge -
re kir. Si liv ri ve Ça tal ca’da ki ta rım alan -
la rı kent sel alan ola rak ta nım lan ma ya
baş lan dı ve il sı nır la rı Edir ne’ye ka dar
da yan dı. Bu ay nı za man da ne le ri ge ti -
re cek? Or man lar, ta rım sal alan lar, su
kay nak la rı, can lı tür le ri, bi yo çe şit lik gi -
bi de ğer ler az gın ca yok edi le cek. İs tan -
bul’un çok dı şın da ve çok uza ğın da üre -
til miş gı da lar kam yon lar la, ya ni fo sil
ya kı ta ba ğım lı ola rak ta şı na cak. Ener ji -
ye ba ğım lı lık ko nu sun da cid di sı kın tı la -
ra yol açı la cak. 

Ula şım da ta ma men fo sil ya kı ta bağ lı -
yız. Bi lin di ği gi bi bu tür uy gu la ma lar
pet rol ve oto mo tiv şir ket le ri nin önü nü
aç mak için ya pı lan uy gu la ma lar. Bu ko -
nu da eko lo jist le rin çok te mel bir yak la -
şı mı var. Fo sil ya kı ta ba ğım lı lık tan kur -
tul mak için mut la ka ve mut la ka te miz,
ye ni le ne bi lir, rüz gâr ve gü neş gi bi kay -
nak la ra da ya lı bir ça ğın açıl ma sı ge re -
kir. 

İ

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.

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.
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Ta rım da “dev rim”

Kent ler hak kın da dü şü nü lür ken kır sal
alan ne ka dar he sa ba ka tıl ma lı? Ça tış -
ma ve bir lik te li ğe na sıl ba ka ca ğız? Bu
ko nu önü müz de ki 10 yı la dam ga vu ra -
cak tar tış ma lar dan bi ri ola cak. Tür ki -
ye’de 1950’li yıl lar da ta rım da me ka ni -
zas yo nun baş la ma sıy la bir lik te kır dan
çö zül me de baş la dı. İlk bü yük göç dal -
ga sı kır sal alan dan İs tan bul’a doğ ru ol -
du. 1970’ler den iti ba ren ise nü fus yı ğıl -
ma sı geo met rik ola rak art tı. Gü nü müz -
de ise çok da ha bü yük bir teh dit le kar -
şı kar şı ya yız. Hü kü met bu nu Baş ba -
kan’ın ağ zın dan açık la dı. Eko no mist
der gi si nin 3-9 Ara lık 2006 sa yı sın da
bu, “Ta rım da Dev rim” slo ga nıy la açık -
lan dı. 

İçin de bu lun du ğu muz yıl da pi lot uy gu -
la ma lar ya pı lı yor. Trak ya’da Edir ne, İç
Ana do lu için Kon ya, Gü ney do ğu Ana do -
lu için de Di yar ba kır pi lot uy gu la ma
böl ge si ola rak se çil di. Uy gu la ma bu yıl
(2008) baş lı yor. Pla na gö re; 100 baş tan
aşa ğı sı ğır bes le yen le re teş vik yok. 200
dö nüm den aşa ğı (ya ni 20 hek tar dan
aşa ğı) ara zi si ola na teş vik yok. Tür ki -
ye’yi ta rım sal plan açı sın dan 24 hav za -
ya ayı rı yor lar. Bu hav za lar da ta nım lan -
mış ürün ler; ço ğun luk la ay çi çe ği, so ya,
ka no la gi bi  5-6 ürün ile sı nır lı ola cak.
Bu ürün ler de tek tip leş me yi ar tı rı cı ve
da ha çok ge ne tik ya pı sı de ğiş ti ril miş
(GDO’lu) ürün le rin önü nü açan bir
prog ram. Bun la rı ek me yin ce teş vik yok.
Bu nun so nu cu, kü çük köy lü nün tas fi ye -
si dir. Önü müz de ki 10 yıl da mu az zam
bir göç so ru nuy la kar şı kar şı ya yız.

Önü müz de ki 10 yıl da top lu mun te mel
di na mi ği nin kır sal alan ek sen li
bu sü reç ten doğ ru dan et ki le ne -
ce ği or ta da. Çün kü bü -
yük bir tas fi ye
o p e  r a s  y o  n u y  l a
kar şı kar şı ya yız.
Tür ki ye’de kır sal
alan da ya şa yan nü fu -
sun kent li le re ora nı
yak la şık yüz de 30. Hü -
kü met yak la şık 10 yıl içe -
ri sin de bu ora nı yüz de 10’a
çek mek ni ye tin de. 

2001 ve ri le ri ne gö re; köy lü
nü fu su içe ri sin de 50 dö nüm -
den az top ra ğı olan köy lü le rin
ora nı yüz de 65. Kü çük köy lü ola -
rak ta bir edi len, 50-90 dö nüm top -
ra ğı olan lar yüz de 19; 100-400 dö -
nüm ara sı top ra ğa sa hip olan or ta
hal li köy lü ler yüz de 16; 500-900 dö -
nüm ara sı top ra ğı olan zen gin köy lü ler
yüz de 0,6; 1000 dö nüm den faz la top ra -
ğı olan bü yük top rak sa hip le ri nin ora nı
ise yüz de 0,14. (Ta rım ve Mü hen dis lik,
Zi ra at Mü hen dis le ri Oda sı ya yın or ga nı,
sa yı 76-77, 2006.)

Yu ka rı da ki ra kam lar dan da an la şıl dı ğı
gi bi, köy lü nü fu su nun çok bü yük bir kıs -

mı nı oluş tu ran yok sul köy lü ler ve kü çük
köy lü le rin ora nı yüz de 84. Bu na 100-
200 dö nüm ara sı top ra ğı olan or ta hal li
köy lü le rin yüz de 16 ora nın dan bir bö lü -
mü nü de ek ler sek en iyim ser ih ti mal le
yüz de 90’dan faz la nü fu sun sa hip ol du -
ğu or ta la ma ara zi bü yük lü ğü nün 200
dö nüm den az ol du ğu nu açık ça gö re bi li -
riz. Yok sul ve kü çük köy lü ler ile önem li
bir bö lüm or ta köy lü lük hü kü me tin teş -
vik uy gu la ma yı plan la dı ğı ke sim içe ri -
sin de yer al mı yor. Bu ke sim dev le tin
teş vik le rin den ya rar la na ma ya ca ğı için
ta rım ya pa maz ha le ge le cek, top ra ğın -
dan ko pup göç et mek zo run da ka la cak.

Ül ke miz de kır sal alan da ya şa yan nü -
fu sun kent li le re ora nı yüz de 30 ola rak
be lir ti li yor. An cak bu ra kam köy ler de
ya şa yan nü fus göz önün de bu lun du ru -
la rak be lir le ni yor. As lın da ül ke miz de
ta rım dan ge çi nen in san sa yı sı çok da ha
faz la. Şöy le ör nek len di re lim; Ça nak ka -
le’nin Ecea bat il çe si ne bağ lı 12 köy var.
Köy ler de top lam nü fus 5500, Ecea bat
il çe sin de ya şa yan nü fus da 5500. Kır sal
alan köy ler ve mez ra lar ola rak, Ecea -
bat il çe siy se kent sel alan ola rak ta nım -
la nı yor. Ecea bat’ta ya şa yan la rın hay -
van var lı ğıy la Ecea bat köy lü le ri nin hay -
van var lı ğı nı kar şı laş tır dı ğı mız da, iki si -
nin yak la şık ola rak ay nı sa yı da ol du ğu -
nu gö rü yo ruz. Kent sel alan ola rak ta -
nım la nan il çe de nü fu sun en az ya rı sı,
bel ki yüz de 60-70’i yi ne ta rım la uğ ra şı -
yor. Bir ile ri aşa ma ya gi de lim. Ecea -
bat’ın bağ lı ol du ğu il olan Ça nak ka -
le’nin nü fu su 60.000, nü fu sun ya -
rı sın dan faz la sı yi ne ta -
rı ma bağ lı. İs -

tan bul
hal kı nın da

önem li bir kıs mı nın kır sal
alan la iliş ki si hâ lâ sü rü yor. Do la yı sıy la
kır sal alan da ki bu tas fi ye ope ras yo nu
ül ke miz de ki nü fu sun yüz de 60-70’ini il -
gi len di re cek özel lik te. Bu, önü müz de ki

10 yıl zar fın da, yak la şık 20-25 mil yon -
luk nü fu sun ha re ket len me si de mek tir. 

Av ru pa’da kır sal alan da ya şa yan nü -
fus yüz de 5,5, ABD’de yüz de 3,5 ci va -
rın da. Önü müz de ki 10 yıl içe ri sin de kır -
sal alan da ki nü fu su Av ru pa or ta la ma sı -
na ge tir mek müm kün ol ma ya cak, an -
cak po li ti ka lar bu nu ger çek leş tir me ye
yö ne lik ola rak oluş tu ru lu yor. Bu ra da
amaç kü çük köy lü yü tas fi ye edip, ta rı -
mın şir ket leş me si nin önü nü aç mak. Ta -
rı mı sa de ce şir ket ler ta ra fın dan ya pı lır
ha le ge tir mek ve çift çi li ği yok et mek.
Ni te kim; ba zı şir ket ler önü müz de ki sü -
re ci gö re rek ha re ket et me ye baş la dı.
Ba zı bü yük şir ket ler kır sal alan da bü -
yük ara zi ler ala rak ta rım yap ma ya so -
yu nu yor. Bu şir ket ler yer leş tik le ri böl -
ge de ha ki mi ye ti ele ala rak, ci var da bu -
lu nan köy le rin ger çek leş tir di ği, ken di le -
rin den baş ka alan lar da ya pı lan ta rım -
sal üre ti mi yok edi yor. Ör ne ğin bir köy -
de 150 hek tar ara zi top la yan bir şa rap -
çı lık şir ke ti, ken di ara zi le rin den sü rü
ge çi şi ya pı la ma dı ğı için, o böl ge de ki 6-
7 kü çük baş sü rü sa hi bi ni hay van la rı nı
sat mak zo run da bı rak tı.

İs tan bul’u yal nız ca bu gün kü so run la -
rıy la dü şün me mek ge re kir; da ha bü yük
bir so run la kar şı kar şı ya ka la ca ğız. İs -
tan bul’un bü yü me si so ru nu sa de ce İs -
tan bul’a yö ne lik so run la rı tar tı şa rak
çö zü le mez. Kent leş me nin, ül ke mi ze ge -
nel öl çek te ba kıp, ye -
rel, böl ge -

sel, eko lo -
jik de ğer le re ve do -

ğal kay nak la ra gö re ta nım lan -
ma sı, gö çün mut la ka dur du rul ma sı ge -
re kir. Bu, ya sak ko ya rak de ğil, in san la -
rı göç et mek zo run da bı rak ma ya cak ta -
rım ve gı da po li ti ka la rı, sos yal po li ti ka -
lar vb. üre te rek ba şa rı la bi lir. Bu nu ya -
pa bil mek için de ye rel, böl ge sel eko lo -
jik de ğer le ri, ta rım ve gı da ya da ya lı de -
ğer le ri ve do ğal kay nak la rı gö zet mek

şart tır. 
İs tan bul’un kent sel so run la rı nı tar tı -

şır ken mut la ka Ana do lu’yu da he sa ba
ka ta rak tar tış mak, kent-kır iliş ki si ve
çe liş ki si ni de ele al mak ge re ki yor. Çün -
kü, bir bi ri mi ze çok bağ lı yız ve önü müz -
de ki teh di di çok iyi gör me miz ge re ki -
yor. Kent sel ala nın ko run ma sı ya da
ger çek ten ya şa na bi lir kent ler oluş tu -
rul ma sı tar tış ma sın da; nü fus me se le si,
eko lo jik de ğer ler, ta rım ve gı da me se le -
si mut la ka önem li bir bo yut ola rak ele

alın ma lı. 
So nuç ola rak; kır sal alan da mü ca -
de le eden ör güt ler, eko lo ji/çev re

ör güt le ri baş ta ol mak üze re;
‘baş ka bir dün ya müm kün’ di yen

tüm ör güt ler önü müz de ki 10
yıl da top lum sal nab zın kır sal

alan ek sen li ata ca ğı nı ve yu -
ka rı da da açık la dı ğı mız ne -

den ler den do la yı kent sel
ala nı da doğ ru dan ve ya

do lay lı cid di bir şe kil de
et ki le ye ce ği ni ar tık

gör mek zo run da dır lar.
Bu ger çek lik ül ke miz de ”eko lo jik top -

lum” he def le yen bir gö rü şün te mel ze -
mi ni ni oluş tu ra cak, ül ke si ya sal lı ğı na
dam ga sı nı vu ra ca ğı gi bi ça ğı mı za da
dam ga sı nı vu ra cak tır…

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. 
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ni ver si te ler Sos yal Fo ru mu ay rı -
ca Genç-Sen için de ki ki mi eği lim -
le rin de ken di ni or ta ya koy du ğu

bir alan ol du. Bu iki zıt uç eği li mi açı ğa
çı kart mak ve ana liz et mek ge rek mek te -
dir ki bun la rın önün de Genç-Sen'in bir -
leş ti ri ci ana-hat tı ola bi le cek, kit le sel-
mi li tan, fii li-meş ru mü ca de le ci çiz gi yi
bi linç li bir şe kil de in şa ede lim, bü yü te -
lim ve pra tik te dö vüş tü re bi le lim.

1. eği lim: Kit le sel ci lik… 

Genç-Sen için de ki ken di li ğin den ci lik
eği li mi ola rak da ad lan dı ra bi li riz. Bu
eği lim sol için de ye ni de ğil dir, ta rih sel
bir eği lim dir. Bi linç li, plan lı, prog ram lı
bir fa ali ye tin ye ri ne ala nın ken di eği lim -
le ri ne ta bi bir fa ali ye ti öne alır. Ye rel,
kon jonk tü rel eği lim le re ta bi ol du ğu için
ken di ik ti dar ve ala nı za yıf, ka lı cı la şa -
ma yan ve dö nem sel ola rak yük se len ha -
re ke tin ge ri çe kil me siy le ka ra ya otur -
ma ya mah kum bir an la yış tır. Ya hut bu
tarz fa ali yet fa şist bas kı al tın da öz-ör -
güt lü lü ğü nü ikin cil leş tir di ği için ken di ni
sa vun mak tan aciz ka lan bir eği lim dir.

Ken di li ğin den ci lik eği li mi kar şı sın da
meş ru-mi li tan mü ca de le tar zı nı ge liş -
tir mek ge re kir. 

“Mi li tan me tot gi ri şim ci dir ve ini si ya tif
ken di sin de ola cak bi çim ve tarz lar da
sis te me mü da ha le eder. O, sis te min
gün lük dü zey de da hi ken di li ğin den akı -
şı na kar şı iş çi sı nı fı nın dev rim ci ira de si -
nin di le ge li şi ve mü da ha le si dir. Ken di li -
ğin den akı şa pa sif çe uyum gös te ren ler -
den ve ya ak tif tep ki gös ter se de ken di li -
ğin den akış tan ko pu şa ma yan lar dan
fark lı dır. 

“Mi li tan me tot, fark lı bir dü ze nin gün -
cel ta şı yı cı sı ola rak, ken di de vi ni mi ni
ken di si oluş tu rur. Gün lük ha ya tın sun -
du ğu im kân lar la ye tin mez ve ken di si nin
be lir le di ği he def le re yö ne lir. Sis tem le
iliş ki sin de, ini si ya ti fi hep ken din de tu tar
ve o tu tu şun özel bir uya nık lı ğı ve sü -
rek li leş miş son suz sa yı da gi ri şi mi ge -
rek sin di ği nin de bi lin cin de dir. 

“İş çi sı nı fı nın ör güt len me me to du, mi -
li tan bir kim li ğe sa hip tir ve gi ri şim ci lik,
ya ra tı cı lık ve dö nüş tü rü cü lük öğe le rin -
den olu şur.

“Mi li tan me tot, ken di si ni ifa de edi şin -
de top lum sal meş ru iye ti ni esas alan bir
ze min de tu tu nur ve bu ra da den ge le ne -
rek sis te me kar şı sa va şı den ge siz ve

key fi sav rul ma lar dan ko rur.” (Top lum -
sal Öz gür lük Ga ze te si - Ni san 2006)

Özet le, ken di li ğin den ci eği li me kar şı
Genç-Sen’in ken di or tak po li tik hat tı ve
mü ca de le çiz gi si ol du ğu nu bir an ol sun
ak lı mız dan çı kart ma ma mız ge re kir. Bu
po li tik hat ta bi i ki de ğiş mez de ğil dir,
böl ge sel tak tik po zis yon lar la zen gin le -
şe bi lir ve stra te jik ze mi ni böy le lik le de -
rin le şir. So mut du rum lar üze rin den sü -
rek li ye ni den ve ye ni den ken di ni üre tir. 

Genç-Sen’in ver di ği her pra tik sı nav,
yap tı ğı her ey lem ör gü tün bü tü nü açı -
sın dan öğ re ti ci dir. Böl ge sel ey lem le rin
ya hut et kin lik le rin, sen di ka nın bü tün sel
mü ca de le si, ül ke de ki ko num la nı şı için -
de ki an la mı nı ge ne le pro pa gan da et mek
ge re kir. 

Genç-Sen’in önü müz de ki sü reç te da ha
da ağır la şa ca ğı bel li olan sal dı rı lar kar -
şı sın da ye re sağ lam ba sa bil me si için
ör güt lü lü ğü nü ya tay ola rak ge niş let ti ği
ka dar di key ola rak da güç len dir me si ge -
re kir. 

Pe ki bu nun so mut araç la rı ne ola bi lir?
Mer ke zi bir bül ten ya hut ga ze te, MYK
üye le ri nin de ka tı lım cı sı ola ca ğı pe ri yo -
dik böl ge top lan tı la rı bu sü reç için de
sen di ka yı sen kro ni ze ede cek, or tak ref -
leks ler le, bir ara da tu ta cak ve vu ruş gü -
cü nü ar tı ra cak araç lar dır… Bu araç lar
ço ğal tı la bi lir, an cak aci len üre til me le ri
ge re kir, çün kü bu sa ye de Genç-Sen’li
bü tün bi rey ler sen di ka nın po li tik/pra tik
ha re ke ti nin or tak an la mı nı bi lin ce çı -
kart ma im ka nı ka za na cak tır. İş te bu,
asıl tem sil ci si ol ma yı mu rat et ti ği miz,
ezi len genç lik ke sim le riy le Genç-Sen’in
ka der bir li ği et me si ni sağ la ya cak tır.

Pa ro la mız şu: Ken di li ğin den ci li ğe, ob -
lo mo viz me yer yok! Bi linç li, ka rar lı ve
ör güt lü mü ca de le de yo ğun la şa lım.

2. eği lim: “Laf ta dev rim ci lik” ve
“ka ğıt üs tün de mi li tan lık”

Bu eği li mi her ne ka dar ken di le ri ak si -
ni id di a et se ler de, dar ve ba si ret siz bir
eği lim ola rak ta nım la mak ge re kir. “Laf -
ta dev rim ci ler” ge nel dev rim ci doğ ru la -
rın pro pa gan da sı nı yü rüt me yi dev rim ci
fa ali yet le ka rış tır mak ta dır. 

Genç-Sen’e yö ne lik ilk ba kış ta ku la ğa
hoş ge len eleş ti ri le ri, sü reç için de id di a
ve pra tik te ki ba şa rıy la bir lik te ken di ni
kur ma dık ça la fa zan lı ğa dö nüş mek te dir.
Genç-Sen için de “dev rim ci-mi li tan” sı -

fat la rıy la boy gös ter me eği li min de bir
do ku oluş tur ma ya ça lış mak ta dır lar.
“Söz de dev rim ci ve ka ğıt üs tün de mi li -
tan lı ğı” aşa ma yan bu eği li me men sup
ar ka daş lar Genç-Sen’i “bü rok ra tizm”le,
“ta be la sen di ka sı” ol mak la, “ey lem kaç -
kın lı ğı”yla, “po pü lizm”e kaç mak la eleş -
tir mek te dir.

Ön ce lik le he nüz Ara lık 2007’de ku ru -
luş sü re ci baş la yan Genç-Sen’in böy le -
si ne “sol dan sa ğa, sağ dan so la, sal la
bay ra ğı düş man üs tü ne” de dir te cek
bol luk ta eleş ti ri ye ma ruz kal ma sı nı ya -
dır ga mak ta yız. Eleş ti ri le rin içe ri ği az
ön ce be lirt ti ği miz gi bi kim se nin kar şı
çık ma dı ğı ge nel dev rim ci doğ ru la rın
tek ra rın dan olu şu yor. Ya ni ge nel an lam -
da eleş ti ri le rin içe ri ğiy le ay rı düş tü ğü -
müz söy le ne mez. Far kı mız açık ça şu dur
ki bu ar ka daş lar fa ali yet le ri nin mer ke zi -
ne Genç-Sen’i ör güt le me yi ve ge niş let -
me yi de ğil eleş tir me yi koy mak ta dır lar. 

“Laf ta dev rim ci” bu eği lim, eleş ti ri nin
dev rim ci le re da yat tı ğı yü küm lü lü ğün ya
tam an la mıy la bi lin cin de de ğil dir, ya ni
zi hin le ri boş luk ta uçuş mak ta dır; ya bu
yü küm lü lü ğün ağır lı ğı al tın da ezil miş tir
ve bi linç le ri ve ey lem le ri kö tü rüm leş miş
du rum da dır. Ya hut son bir ih ti mal da ha
var dır ki, “bu eği lim Öğ ren ci Genç lik
Sen di ka sı fik ri ne ik na de ğil dir”… Bu
so nun cu so ru nu bu ra da aç ma ya ca ğız,
bu nu bu eği li min ken di için de çö zü me
ka vuş tur ma sı da ha doğ ru ve ha yır lı dır.

Bu eği lim de ki ler, da ha ku ru luş sü re ci
tar tış ma la rın dan be ri dir ay nı po zis yon -
da dır. (Bu eği lim için de gör dü ğü müz bir
si ya sal grup ise ku ru luş sü re cin de göz -
lem ci kal ma yı yeğ le miş ve an cak Genç-
Sen’in ku ru lu şu son ra sın da “faz la geç
kal ma dan” sü re ce da hil ol muş ve “laf ta
dev rim ci lik” kam pı na ka tıl mış lar dır.) 

Genç-Sen’in acil ve so mut so run la rı
üze ri ne ya pı lan tar tış ma lar ve ka rar

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. 

ERKAN GÖKBER

Ü

Kitlesel. Militan, Fiili-Meşru Mücadeleci Genç-Sen’i Yaratalım

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. 
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bi ne ya kın üye ye ula şan, 30 şu be ve 8 tem sil ci lik açan Öğ ren ci Genç lik Sen di ka sı Genç-Sen adım adım bü yür ken ege -
men le rin sal dı rı sı yo ğun la şı yor. Genç-Sen ey lem le ri ne ve üye le ri ne dö nük ya şa nan res mi ve si vil fa şist sal dı rı lar, gö -
zal tı ve tu tuk la ma lar ar tar ken şim di ise Genç-Sen’i top ye kün or ta dan kal dır ma ya dö nük bir “hu ku ki sal dı rı” baş la tıl -

mış du rum da. Sen di ka ku ru lu şu için ya sal bil di ri min ya pıl dı ğı İs tan bul Va li li ği, “Yal nız ca ça lı şan lar ve iş ve ren ler sen di ka ku -
ra bi lir, genç ler emek ser ma ye iliş ki si içe ri sin de de ğil dir ler” ge rek çe si ile Genç-Sen’e ka pat ma da va sı aç tı. 

İs tan bul Va li li ği’nin bu ham le si bi zim için sür priz ol ma mış tır. Ege men ler düş man la rı nı iyi ta nı mak ta dır. Genç-Sen’in da ha
ön ce Emek li-Sen’in na si bi ni al dı ğı ka pat ma
ça ba sı nın he de fi ol ma sı za ten bek le ni yor du.
Şim di bi zim üs tü mü ze dü şen gö rev, ege men -
le rin ka pat ma ham le si ne kar şı “Hak lar ya sa -
lar dan ön ce ge lir” di ye rek, tu tuk luk yap ma -
dan, mü za ke re ci li ğe düş me den, Genç-Sen’in
ör güt lü lü ğü nün bu lun du ğu her yer de fii li-meş -
ru mü ca de le yi ger çek leş tir mek tir. 

Mev cut du ru mu bir adım öte si ne ge çe rek
kav ra mak ge re kir. Ko nu yu “Genç-Sen’in ka pa -
tıl ma sı so ru nu” dar lı ğıy la de ğil bü tün sel bir
mü ca de le nin bir par ça sı ola rak gör me li yiz.
Ka pat ma teh di di ne kar şı ıs rar la “Genç-Sen
bü yü ye cek” de me li yiz! Gö rev önü müz de:
Genç-Sen ör güt lü lü ğü nü bü yüt mek ve ey lem li -
li ği yük selt mek…

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

al dı rı la ra rağ men adım adım yo lu na de vam eden

Genç-Sen, geç ti ği miz Ma yıs ayı için de önem li bir de -

ne yim ya rat mış tır: Üni ver si te ler Sos yal Fo ru mu (ÜSF).

Fo ru mun ama cı nı, Genç-Sen’in po li tik/prog ra ma tik hat tı nı

ge liş tir mek, bu hat tı sen di ka nın iliş ki de ol du ğu genç ler le bu -

luş tur mak ve ül ke nin dört bir ya nın dan ge len Genç-Sen üye -

le ri nin yol daş lık kur ma sı nı ve kay naş ma sı nı sağ la mak bi çi -

min de özet le ye bi li riz.

ÜSF, Genç-Sen’in Tem sil ci ler Mec li si top lan tı sın da ka rar laş -

tır dı ğı “Baş ka bir üni ver si te müm kün” kam pan ya sı nın po li tik

ze mi ni ni dol du ra cak tar tış ma la rın yü rü tü le ce ği mer ke zi bir

et kin lik ol ma fır sa tı da ta şı yor du. Özel lik le na sıl bir üni ver si -

te is te di ği miz ve yük se len iş çi sı nı fı ha re ke tiy le öğ ren ci ha re -

ke ti nin iliş ki si nin na sıl ku rul ma sı ge rek ti ği ko nu sun da ge nel

ge çer söy lem ler dı şın da ye ni dö ne me iliş kin ye ter li bir ana liz

ya pıl ma dı. 

Tek tük ya pı lan ba zı vur gu lar la ko nu la ra gi riş ya pıl sa da, fo -

ru mun bü tü nü açı sın dan bak tı ğı mız da, ÜSF ge nel doğ ru la rın

tek rar lan dı ğı bir alan ol du ve ye ni dö ne me iliş kin bir hat

oluş tur ma ih ti ya cı nın ge ri sin de bir tar tış ma yü rü tül dü. 

Fo ru mun tek nik ha zır lı ğı için ise Genç-Sen’in (özel de İs tan -

bul Genç-Sen) iyi bir or ga ni zas yon ger çek leş tir di ği ni söy le ye -

bi li riz. Ay rı ca ÜSF’nin po li tik an lam da de rin lik li ve ye ter li bir

tar tış ma üre te me me si nin so rum lu lu ğu he pi mi ze ait tir.

ÜSF’nin ha zır lık sü re cin de yü rü tü len tar tış ma la rın ye rel

ayak la rı nın za yıf kal ma sı, yi ne ge nel bir za af olan tek nik ha -

zır lı ğın/ha ma li ye iş le rin, teo rik ha zır lı ğı he men ce cik ge ri pla -

na it me si ve on lar ca-yüz ler ce be lir siz lik le bo ğuş mak bi rin ci -

si dü zen le nen Üni ver si te ler Sos yal Fo ru mu’nun ka li te si ni sı -

nır la mış tır. Bu ek sik le ri miz le yüz le şe rek ve ders ler çı kar ta -

rak yo la de vam et me miz ge re kir.

S

Kapatma Tehdidine Karşı Örgütlenmeye ve Eyleme!

BAŞKA AMA NASIL BİR ÜNİVERSİTE

Üniversiteler Sosyal Forumu’nun ardından

alın ma sı sü re cin de, tar tış ma yı en il kel
ze mi ne çe ken ve en gel le yi ci tu tum
alan bu eği lim han gi ko nu gün de me
gel se, so mut hiç bir öne ri de bu lun -
mak sı zın de ma go jik tar tış ma lar yü -
rüt müş, gün de mi sü rek li blo ke et me ye
ça lış mış tır. 

Genç-Sen’in önün de ki ger çek so run -
la ra ba kış la rı kü çük bur ju va ay dı nı nın
dı şa rı dan ba kı şı dır. Ken di le ri san ki
baş ka bir âlem de ya şar ca sı na dav ran -
mak ta dır lar. Olay lar san ki ken di dış la -
rın da olu yor ya da ola yı ta rih ki ta bın -
dan oku yor lar mış gi bi ra hat, ka yıt sız
ve akıl ve ren bir üs lu bu dil le ri ne yer -
leş tir miş tir ler.

Genç-Sen için de ki Öz gür lük çü Genç -
le rin ger çek dev rim ci tu tum dan an la -
dı ğı, eleş ti ri nin ey lem le ve id di ay la
bir lik te ele alın ma sı dır. Ya pı lan eleş ti -
ri le rin ge re ği olan so rum lu lu ğu ta şı -
mak ve bu nu pra tik te gös ter mek, bi -
zim için her tür lü la fa zan lık tan da ha
ik na edi ci dir. 

De niz li pra ti ği: Mey ve 
ve ren ağaç taş lan dı!

“Laf ta dev rim ci” eği li min, ÜSF’de
De niz li pra ti ği üze ri ne yap tı ğı so rum -
suz ve de ma go jik de ğer len dir me le ri,
Genç-Sen’e iliş kin dev rim ci sa mi mi -
yet le ri nin gös ter ge si dir. Bu eği li min,
De niz li gi bi bir taş ra* ilin de ki mer ke zi
dü zey de gün de me gel miş ve Genç-Sen
ge ne li ne mo ral ta şı mış bir ör güt len me
ve ey lem pra ti ği ne kar şı üs lup suz ve
ca hil ce çı kış la rı ay nı za man da “ye rel -
den ko puk luk” ve “bü rok ra tizm”le
eleş tir dik le ri Genç-Sen’in ül ke ça pın -
da ki pra ti ği kar şı sın da ne ka dar bil gi -
siz ol duk la rı nın da gös ter ge si. Ye ri ge -
lin ce “ta ban ini si ya ti fi” de mek te dir ler,
an cak De niz li’de ki ör nek fa ali ye ti po -
pü lizm le eş tu ta bi le cek ka dar ha ber -
siz ve ay maz ola bi li yor lar. De mek,
eleş tir mek bu eği lim için amaç tır. Ki -
mi yer de “ye rel lik ve kit le sel lik” ki mi
yer de “dar lık ve bü rok ra tizm” eleş ti ri -
lir ve “her du rum da hak lı” çı kı lır! Ger -
çek ten kö tü rüm leş miş, so rum suz bir
eleş ti ri tar zı iz len mek te dir.

Bu “en dev rim ci” ar ka daş la ra tav si -
ye miz, ge nel dev rim ci doğ ru la rın la fa -
zan lı ğı nı yap mak tan sa, dik kat le ri ni ve
ref leks le ri ni Genç-sen’in için de bu lun -
du ğu so mut du ru ma so mut dev rim ci
çö züm ler ge tir mek ko nu sun da yo ğun -
laş tır ma la rı dır. Ak si hal de eleş ti ri sev -
da lı sı ha li ne ge li ne cek tir. Ama el bet te
Genç-Sen yo lu na de vam ede cek tir…

Genç-Sen’in kit le sel-mi li tan, fii li-
meş ru mü ca de le ci hat tı nı bi linç li bir
şe kil de in şa et mek, bü yüt mek ve dö -
vüş tür mek için yo lu mu za de vam edi -
yo ruz!

*De niz li -ve ba zı ben ze ri şe hir ler-
kül tü rel/üst ya pı sal an lam da taş ra sa -
yı la bi lir an cak ser ma ye bi ri ki mi ve sa -
na yi leş me an la mın da için de bu lun du -
ğu böl ge nin ge liş kin bir mer ke zi dir.

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. Bunun somut araçları,

merkezi bir bülten yahut gazete, periyodik bölge
toplantıları bu süreç içinde sendikayı senkronize 
edecek, ortak reflekslerle, bir arada tutacak ve 

vuruş gücünü artıracak araçlardır… 
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z gür lük çü Genç li ğin 2008 yaz

kam pı ha zır lık la rı yo ğun la şa rak

de vam edi yor. İs tan bul’dan,

Sam sun’a, İz mir’den An tak ya’ya, De -

niz li’den, Ada na’ya, Mer sin’den Kü tah -

ya’ya… da ha ni ce şe hir ve böl ge de Öz -

gür lük çü Genç ler 2008 Yaz Kam pı’nda

bir ara ya gel mek için gün sa yar ken, ça -

lış ma lar gi de rek yo ğun la şı yor. “Akın tı ya

kar şı yol cu luk sü rü yor” slo ga nıy la du -

yu ru su ya pı lan kamp 2-6 Ağus tos ta -

rih le ri ara sın da Ba lı ke sir Gö nen’de

DİSK Bir le şik Me tal-İş Sos yal Te sis le -

ri’nde dü zen le ne cek.

2008 Yaz Kam pı’nın an la mı

Öz gür lük çü Genç lik Yaz Kam pı, 5 gün

bo yun ca, genç li ğin öf ke si ni bi linç le bi -

le di ği, bi lin ci ni yol daş lık la bü tün leş tir -

di ği, ne şe si ni ve mut lu lu ğu nu pay la şa -

rak ço ğalt tı ğı ve ken di ni bir çok bo yu -

tuy la ge liş tir me ve ger çek leş tir me fır -

sa tı nı üret ti ği bir ya şam sa ha sı ola cak.

Genç li ğin sis te min şid de ti ve bas kı sı

al tın da sö mü rü, tek tip leş me ve kö le -

leş me zin cir le riy le tes lim alın ma ya ça -

lı şıl dı ğı, sı ra dan lık la ve gün lük ha ya tın

ru tin akı şı için de genç le rin ora dan ora -

ya ku ru yan yap rak lar gi bi sav rul du ğu,

ada let için, öz gür lük için di ren me nin

ve is ya nın 40 yıl lık bir ma sal, nos tal ji

ya hut an lam sız, çıl gın ca bir ma ce ra

ola rak su nul du ğu, dev rim ci ey le min ve

öf ke nin içe rik siz leş ti ril me ye ça lı şıl dı ğı

gü nü müz de…

Ka pi ta liz min ve onun po li tik, as ke ri,

ide olo jik ay gıt la rı nın bi ze zor la, gü de -

rek ya da uyuş tu ra rak da yat tı ğı ve

“nor mal bir şey”, “oyu nun ku ra lı” ya -

hut “ve ri li du rum” ola rak ka bul et me -

mi zi is te di ği bu sı ra dan, sı kı cı ve soy -

suz akın tı ya kar şı gel mek biz Öz gür -

lük çü Genç le rin boy nu nun bor cu dur! 

68’ler de, 78’ler de ve da ha ni ce ni ce

kı vıl cım lar la in san lık ta ri hin de kay da

ge çen ler, akın tı ya kar şı yol cu luk eden -

ler dir! Biz de Öz gür lük çü Genç lik 2008

Yaz Kam pı mı zı bu slo gan la du yu ru yo -

ruz: “Akın tı ya Kar şı Yol cu luk Sü rü yor

ve Sü re cek!”

İlk adı mı 2006’da at mış tık

Ey lem de ol du ğu ka dar bi linç te de tu -

tun ma nın ve ayak ta kal ma nın ge rek li li -

ği ni da ha en baş tan önem le be lirt miş -

tik. Öz gür lük çü Genç li ğin ilk ola rak

2006 yı lın da baş la yan yaz kamp la rı bu

tarz üze rin de ge liş ti. Ve her yıl da ha

faz la sa yı da genç ar ka da şın ka tı lı mıy la

bu hat ken di ni da ha güç lü ve da ha ko -

lek tif bir ze min de ye ni den üret ti. 

İlk yıl sa lon da yap tı ğı mız kamp, gün -

düz “Me de ni yet ler ça tış ma sı”, “Ulus la -

ra ra sı Ka pi ta lizm Na sıl İş li yor?”, “68’

ve Öğ ren ci Genç lik Ha re ke ti”, “Ya rat -

ma Ce sa re ti” ko nu lu se mi ner ler ve ge -

ce yat mak üze re gi di len ev ler de ya pı -

lan or tak soh bet ler le ger çek leş miş ti.

Geç ti ği miz yıl, 2007’de, id di amı zı bü -

yüt tük ve 4 gün bo yun ca her anı bir lik te

pay laş tı ğı mız ve üret ti ği miz Yaz Kam pı -

mı zı 90 ki şi nin ka tı lı mıy la Ba lı ke sir Gö -

nen’de DİSK Bir le şik Me tal-İş Sos yal Te -

sis le ri’nde ger çek leş tir dik. Gün düz dü -

zen le nen “De mok ra tik Halk Dev ri mi”,

“Ke ma lizm Eleş ti ri si”, “Genç-Sen”,

“Eko lo ji”, “Ede bi yat eleş ti ri si: Ma dam

Bo vary”, “Fe mi nizm” ko nu lu se mi ner le -

rin ar dın dan ge ce kül tü rel et kin lik ler

yer al dı… Din le ti ler ve ril di, film gös te -

rim le ri ya pıl dı, ateş ba şın da soh bet ler

edil di, ha lay lar çe kil di ve en son gün ya -

pı lan kamp de ğer len dir me fo ru mun da

ye ni dö ne me “Da ha bi linç li! Da ha ka rar -

lı!” gir me sö zü ve ril di.

AKINTIYA KARŞI 
YOLCULUK SÜRÜYOR!

Özgürlükçü Gençlik Yaz Kampında Buluşuyoruz

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!”

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! 

Ö
ERKAN GÖKBER

Da ha faz la sı için id dia mız bü yü yor!

Şim diy se, 2008 ya zın da, kam pı mız 5 gün sü re cek… 5 gün bo yun ca

do lu do lu bir prog ram oluş tur ma ya ça lış tık. Gün düz le ri yi ne fo rum -

lar, pa nel ler, söy le şi ve in ce le me ler yer ala cak, bun la rın ko nu baş lık -

la rı şöy le:

Fo rum: Üni ver si te de ki Ha ya let Vü cut Bu lu yor: Genç-Sen, 
Pa nel: Em per ya lizm/Dün ya Eko no mi Po li ti ği, 
Söy le şi: Kü re sel Isın ma ve Su Kri zi, 
İn ce le me: Ob lo mov ve Ob lo mov lu ğu muz
Ay rı ca geç ti ği miz yıl lar dan fark lı ola rak bu se ne kam pı mız için de,

ka tı lan ar ka daş la rın il gi le ri ne gö re ter cih te bu lu na bi le cek le ri ve da -

ha ay rın tı lı ça lış ma lar üre te bi le cek le ri Atöl ye le re yer ver dik. Be lir -

gin le şen ko nu lar şöy le: Din ler ve Me de ni yet ler de Ka dın, Ya zı ve Ka -

dın: Vir gi ni a Wo olf, Ka dın Ça lış ma la rı ve De ne yim ler, Genç-Sen, Si ne -

ma, Ti yat ro, Eko lo ji, Mü zik, Li se li genç lik, Ede bi yat, Web ve ga ze te -

ci lik.

Yi ne kon ser ler, film, si ne viz yon ve ti yat ro gös te ri le ri, spor prog ra -

mı, oyun lar ve ya rış ma lar, kamp rad yo su ve da ha da faz la sı nı ger -

çek leş tir mek üze re yaz kam pı mız da bu lu şa ca ğız.

Umu du ve is ya nı bü yü te lim!

Yaz Kam pı 2008’de Öz gür lük çü Genç ler umu du ve is ya nı bü yü te cek!

Bü tün se ne bo yun ca ezi len, sö mü rü len, şid det gö ren, di re nen, ta ci -

ze uğ ra yan, yok sul luk çe ken, umut la rı nı ıs lık la tek ba şı na söy le yen ya

da hep bir ağız dan tür kü söy le yen, ey le me ge çen, sus tu ru lan bü tün

genç ler bir ara ya ge li yor… Akın tı ya kar şı yü rü yü şü müz sü rü yor!

Hay di! Öz gür lük çü Genç lik Yaz Kam pı 2008’e bir lik te yü rü ye lim!

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

Nazım Hikmet


