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MESS ve Metal iflkolunda örgütlü sendikalar aras›nda, grup toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri sürüyor.
15. SAYFA ‹RFAN KAYGISIZ

ERGENEKON

KAP‹TAL‹ZM
SARSILIYOR
Dünya kapitalizminin merkezi ABD’de bir deprem
yaflan›yor.
Son 30 y›l›n pek haval› ve tart›fl›lmaz neo-liberal tespitleri flimdi yerlerde sürünüyor. “Piyasalar›n” her fleyin en
iyisini “görünmez elleri”yle bulaca¤›n› vaaz eden büyük
mali flirketler, devletlerinin kendilerine aktard›¤› halka
ait paralarla ayakta durabiliyorlar. Kimilerine o da yetmiyor, devrilip gidiyorlar. Emekçilere sald›r› zaman›nda
“B›rak›n›z yaps›nlar” diyenler, flimdi sars›lan flirketlere
“B›rak›n›z bats›nlar” de¤il, “Aman kurtaral›m” telafl›yla
sar›l›yorlar. ‹flte kapitalist devletin yeni bir tan›m›:
Kârlar› sermayeye, zararlar› halka aktarma arac›!
1973 petrol kriziyle bafllayan sistemik krizin, yeni bir
zirvesini, belki de finalini yafl›yoruz. Azalan kâr oranlar›n›n yaratt›¤› krizden ç›k›fl yollar›ndan olan finans
piyasalar›n›n fliflirilmesi olgusu, trilyonlarca dolarl›k bir
“küresel” balon oluflturdu ve flimdi o balon patl›yor.
Hemen yak›nda gözüken bir olas›l›k, y›k›c› bir küresel

GELMEYECEK OLANIN ADI

CHAVEZ-FARC GERG‹NL‹⁄‹

SOLU AYRIfiTIRDI
Anayasa Mahkemesi’nin AKP ile
ilgili verdi¤i “kapatmama” karar›n›n ard›ndan Ergenekon tart›flmas› gündemden düflmüfl görünüyordu.
3. SAYFA B. AKPOLAT

durgunluk ve sanayi flirketlerinde yaflanacak çöküfllerdir.
Bunun dünya halklar› aç›s›ndan anlam› ise, en baflta
iflsizli¤in ve enflasyonun artmas›, ücretlerdeki h›zl›
düflüfller ve artan savafllar olacakt›r. Ç›k›fl için “daha çok
savafl” ve “daha çok sömürü”den baflka yollar› yok.
Sermaye faflizmi yeniden diriltebilir.
Kapitalizm sert bir krize girerken, iflçi s›n›f›
hareketindeki flimdiki yetmezlikler, sistemin en büyük
avantaj›. Y›k›l›fl›n› bir kez daha erteleyebilecekse, o pek
flaflaal› piyasa önlemleriyle de¤il, iflçi s›n›f›n›n sessizli¤i
sayesinde olacak. fiimdi, sald›r› zaman›d›r.
Meksika ve Arjantin’le birlikte Türkiye de, süren krizden en fazla hasar alma potansiyelini tafl›yor. fiimdiye
dek emperyalist merkezlerden akan s›cak parayla ayakta
durabilen Türkiye ekonomisi, flimdi o musluklar
kapan›nca karanl›k bir kaderle yüzleflebilir. O süreçte,
iflçi s›n›f›n›n ve ezilenlerin tarihsel ç›karlar›n›
savaflt›rmak, komünistlerin en temel görevidir.

DER‹NS‹Z/TEM‹Z DEVLET...

‹fiÇ‹DEN ES‹YOR YEL

TC NEREYE G‹D‹YOR
Yeni Genelkurmay Baflkan› ‹lker
Baflbu¤, mesle¤i ve bulundu¤u
konum aç›s›ndan de¤erlendirilirse az bulunur ‘aç›k sözlülükte’
konufltu: ABD ile “mükemmel seviyede” giden “iflbirli¤i ve anlay›fl” içindeymifl, TC ve ordusu.
4. SAYFA ALP AYDIN

KADIN EME⁄‹, UCUZ ‹fi GÜCÜ

Sahne aç›l›r; iki adam ›ss›z bir Bundan tam bir sene önce, 1 Ey- 1-Ergenekon, sonuçta bir devri- Kapitalist dünya, 2008’e gelindi- Neo-liberal politikalar›n bir yanlül 2007 tarihinde Venezüella... min, yeralt› delicileri gibi...
¤inde yeni bir döneme girdi.
s›mas› olarak enformel sektör...
patikada, c›l›z bir a¤ac›n...
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ED‹TÖRDEN

MEDYA SAVAfiLARI NE KADAR SAH‹C‹?

S

on haftalarda kamuoyunu meflgul eden

Öte yandan bu h›rlaflma görecedir ve geçicidir.

(ettirilen) en s›cak konu, Baflbakan Tayyip

Çünkü bunlar egemen s›n›f›n kendi içindeki çe-

Erdo¤an ile Do¤an Medya Grubu patronu Ayd›n

liflkilere dayan›r ve emekçilerin iliklerine kadar

Do¤an aras›ndaki tart›flma; daha do¤rusu ka-

sömürülmesi, bafllar›n› kald›rd›klar›nda ezilme-

p›flma. Bu ikisi aras›ndaki h›rlaflman›n geçmifli

si gündeme geldi¤inde, yani s›n›f tavr› almak

önceki y›llara dayansa da, son kap›flman›n ç›k›fl

gerekti¤inde bir domuz topu oluverirler. Bugün

noktas›, Do¤an medyas›n›n Almanya’daki Deniz
Feneri Derne¤i hakk›nda aç›lan davada, yolsuz-

sahip olduklar› sermayenin güncel ç›karlar› gere¤i bo¤az bo¤aza gelirler; yar›n s›n›fsal ç›kar-

lu¤un bir ucunun (hem de güçlü bir ba¤lant›yla)

lar› söz konusu oldu¤unda kol kola girerler.

Erdo¤an ve AKP kadrolar›na uzand›¤› yönünde
suçlamalar oldu¤unu haberlefltirmeye bafllamalar›yd›.

Söz medyadan aç›lm›flken birkaç söz de Taraf’›n “taraf”› üzerine edelim.
Taraf gazetesi, ç›kmaya bafllad›¤› günden beri

Erdo¤an’›n buna yan›t› çok sert oldu. Do¤ru-

yapt›¤› etkili ve sivri dilli yay›nc›l›kla dikkatleri

dan Ayd›n Do¤an’›n ad›n› vererek, bu kiflinin sat›n ald›¤› Hilton Oteli’nin bahçesine mevcut fle-

üzerine toplad›. Gerçekten de Taraf, devlet ve
ordu içindeki “yasad›fl›”, “derin”, darbeci ve

Kad›n Eme¤i Ucuz ‹flgücü
Reha Keskin ...................................................... 20

hir plan› d›fl›nda yeni binalar dikmek için kendi-

komplocu oluflumlara karfl› savafl açm›fl görü-

lerine baflvurdu¤unu, buna izin vermedikleri

nüyor. Bu do¤rultuda kendisine “servis edilen”

Gelmeyecek Olan›n Ad›: Godot
Hikmet Sar›o¤lu ................................................ 21
Küresel Is›nma ve ‹klim Adaleti
Mebruke Bayram ............................................... 22

için Do¤an’›n flantaj maksad›yla bu haberleri

belge ve bilgileri cesurca yay›ml›yor. Bunlar da

yapt›rd›¤›n› söyledi. Do¤an medyas› bu yay›nla-

solda, baz› sosyalist çevrelerde sempati yarat›-

r›n› sürdürürse daha fazlas›n› aç›klayaca¤›n›

yor.

ekledi.
Buna karfl›l›k Ayd›n Do¤an, sahibi oldu¤u ga-

Oysa öte yandan Taraf yazarlar›, solculukla,
hele hele sosyalizmle hiçbir ilgisi olmayan, tam

zete ve TV kanallar› (tüm ulusal yay›n organla-

tersine burjuvazinin has ideolojisi olan libera-

r›n›n yaklafl›k yar›s›) arac›l›¤›yla karfl› sald›r›ya

lizmin bayraktarl›¤›n› yap›yor. Kimi zaman saf

g e çti. Do¤an, usulsüz bir fley yapmad›¤›n›, Er-

liberalizm, kimi zaman sivil toplumcu solculuk

do¤an ve AKP hakk›ndaki haberlerin do¤ru ol-

aç›s›ndan devrimci sosyalizme ve sosyalistlere

du¤unu ve bu nedenle “bas›n özgürlü¤ü” gere-

sald›r›yorlar. Sadece sosyalizmi de¤il, iflçi hare-

¤i bunlar› yay›mlamaya devam edeceklerini
söyledi.

ketini, devrimci-yurtsever Kürt Hareketini, feminizmi vb “büyük anlat›”lar› olan her toplum-

‹flçiden Esiyor Yel
H. Ar›kuflu ......................................................... 16

K›v›lc›m› Gençlik Çakar
Emrah Ar›kuflu .................................................. 24

YEN‹DEN MERHABA D‹YECE⁄‹M GÜNEfiE
Yeniden merhaba diyece¤im günefle
Gövdemde akan nehirlere
Bulutlar gibi uzay›p giden düflünceme
Benimle birlikte kuru mevsimlerden gecen
Bahçemdeki a¤açlar›n hüzünlü büyümesine
Gecenin kokusunu hediye eden kargalara
Yafll›l›k biçimim olan ve aynada yaflayan anneme
Tekrarlanan flehvetimle döllenen yeryüzüne
Yeniden merhaba diyece¤im
Geliyorum, geliyorum, geliyorum,
Saçlar›mla: Yeralt› kokular›n›n devam›
Gözlerimle: Karanl›k tecrübesiyle
Duvarlar›n ötesinden kopard›m dallar›mla,
Geliyorum, geliyorum, geliyorum,
Ve aflkla dolu avluda bekleyen k›za
Yeniden merhaba diyece¤im.

Furu¤ FERRUHZAD

‹flin do¤rusu, hem Erdo¤an hem Do¤an do¤ru

sal ak›m›, “her fley tart›fl›labilir”, “hiçbir fley ke-

söylüyordu. Türkiye’de medya kurulufllar›n›n ve

sin de¤ildir” noktas›ndan hareketle elefltirerek

kimi yazar/yorumcular›n›n patronlar›n›n ifl ta-

de¤ersizlefltirmeye çal›fl›yorlar. Post-modern

kipçili¤ini yapt›¤›; Hükümet karfl›s›ndaki tav›r-

bir “inanç”la inançs›zl›¤›n teorisini yap›yorlar.

lar›n›n devletten al›nacak ihaleler, kopar›lacak

Bu bir kaos ça¤r›c›l›¤› olarak görünüyor. Ama

arpal›klara endeksli oldu¤u aç›k seçik ortada.
Öte yandan Erdo¤an’›n, Almanya’da yolsuzluk

de¤il. Taraf yazarlar›n›n tart›flmaya açmad›¤›,
kesinli¤inden flüphe etmedi¤i bir fley var: Kapi-

yapt›¤› kan›tlanan Deniz Feneri’ni perde arka-

talizm ve onun temelindeki özel mülkiyet. Bu

s›ndan idare eden Türkiye’deki Kanal 7 yöneti-

da zaten “her fleyi” aç›kl›yor. Bütün o yukar›-

cileri ile s›k› iliflkileri apaç›k ortada.

daki kaos benzeri parçalanm›fll›k, da¤›n›kl›k,

Bu h›rlaflma, sahici bir kap›flmad›r. Çünkü pa-

“ço¤ulluk”un alt›ndaki birlefltirici ilke kapita-

ra ve iktidar paylafl›m› için yap›l›yor. Kald› ki

lizmdir.

bu kap›flman›n üstü kaz›nd›¤›nda, biraz daha
derinlerde, “müesses”, köfle bafllar›n› tutmufl fi-

Devrimci sosyalistler olarak görevimiz, Taraf’›n “taraf”›n› iyi kavramak ve buna karfl› ide-

nans-kapital ile bu çelik çekirde¤in kap›s›n› zor-

olojik mücadeleyi etkinlefltirmektir.

layan, k›smen de içeri s›zan Anadolu sermayesi-

Yeni say›lar›m›zda buluflmak üzere…

nin pay kapma mücadelesi ç›k›yor.

Merhaba!
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Darbeye Karfl› Mücadele AKP’yi Desteklemeyi Gerektirmez

ERGENEKON SOLU AYRIfiTIRDI
AKP’nin Ergenekon davas›n› açmas›n›n ve desteklemesinin nedeni, kendi siyasi konumunu korumak ve yerel ve
küresel sermaye için tehlikeli olabilecek maceralara girmifl olan, derin devletin kontrol d›fl› unsurlar›n› tasfiye
etme zorunlulu¤udur. Ergenekon sistem için, bir temizlik operasyonudur. Bu operasyon militarizme karfl› ve
Ordu’ya ra¤men de¤il, Ordu üst yönetiminin onay›yla gerçeklefliyor.
B. AKPOLAT

A

nayasa Mahkemesi’nin AKP ile
ilgili verdi¤i “kapatmama” karar›n›n ard›ndan Ergenekon tart›flmas› gündemden düflmüfl görünüyordu.
‹lker Baflbu¤’un, Genelkurmay Baflkan›
olur olmaz Hurflit Tolon ve fiener Eruygur’u TSK ad›na ziyaret ettirmesi tart›flmas› da, Deniz Feneri davas› ve Ayd›n
Do¤an ile Tayyip Erdo¤an’›n tart›flmalar›n›n gerisinde kalm›flt›. Tam bu s›rada gelen Ergenekon soruflturmas›ndaki
8. tutuklama dalgas›yla ilk kez muvazzaf subaylar da gözalt›na al›nd›. Nurseli ‹diz, Seyhan Soylu ve ‹stanbul Ülkü
Ocaklar› eski baflkan› Levent Temiz’in
yan› s›ra 5 te¤men ve 1 askeri ö¤renci
yakaland›.
Öyle görünüyor ki, Ergenekon davas›n›n tutuklama, iddianame ve duruflma
dalgalar› daha uzun süre gündemden
düflmeyecek. Bu dava vesilesiyle yaflanan tart›flma ve kamplaflmalar toplumda çok anlaml› izler yarat›yor. Türkiye

Sosyalist Solu da, Ergenekon konusunda ciddi ayr›flmalar yafl›yor.
Ordunun merkezi hatt›ndan bir süredir
kopmufl ve kontrolden ç›km›fl, macerac›, planlar›n› orduya darbe yapt›rarak
gerçeklefltirmeyi hedefleyen eli kanl› katiller ekibinin; ABD, AKP, TSK anlaflmas›yla tasfiyesinin asl›nda bu kadar kafa
kar›fl›kl›¤› ve savrulma yaratmamas›
gerekirdi. Ama hiç de öyle olmad›.
Soldaki bu ayr›flmalar, tabii ki birdenbire ortaya ç›kmad›. Dönemsel ve tarihsel kökleri olan, biraz da Solun soya¤ac›ndan kaynaklanan nedenler, kendini
bu dava sürecinde çok netçe aç›¤a ç›kard›.
28 fiubat darbesi, Türkiye’de siyasal
‹slam’›n arkas›ndaki sermaye gücünün
tefeci-bezirgânl›ktan tekelleflmeye do¤ru att›¤› ad›mlar, AB ile adayl›k görüflmelerinin bafllamas› ve Türkiye finans
kapitalinin özellikle Kemal Dervifl’le beraber yaflad›¤› hacim art›fl›n›n talep et-

Ergenekon davas›nda ortaya dökülen pisliklerin daha
da aç›¤a ç›kar›lmas› için mücadele ederken, egemen
s›n›f içindeki çat›flmalarda taraf olmadan, demokratik
hak ve özgürlükleri iflçi s›n›f› ve emekçi kitlelerin ç›karlar›
do¤rultusunda ve kendi iktidar perspektifimize uygun biçimde
savunmak, üçüncü cepheyi açmak gerekir.

ti¤i devletin karakterindeki de¤iflimler,
anlafl›lan o ki, baz› Solcular taraf›ndan
yeterince iyi kavranamam›fl.

AKP desteklenmeli mi?
Sol liberaller, Ergenekon soruflturmas›n› AKP’nin, askeri vesayet rejimine
karfl› bir hamlesi olarak gördüler ve Solu “demokrasi için” orduya karfl›
AKP’nin yan›na geçmeye aç›ktan ça¤›rd›lar. Murat Belge bu görüflün resmi gazetesi Taraf’ta yazd›¤› yaz›da flöyle bir
örnek vererek bizi uyard›. “Sokakta yürürken iri k›y›m bir adam›n, c›l›z bir
adam› öldüresiye dövdü¤ünü gördünüz.
Ne yapars›n›z? Tabii ki c›l›z adam›n yan›na geçersiniz. Bana ne, bana kar›flan
yok, fluradan geçip gidivereyim diyemezsiniz. Bu anlamda evet, benim müdahalem AKP’yi kay›rmaya yöneliktir.”
Bu örnekte iri k›y›m adam güçlü devleti
ve özelde de orduyu ifade ederken, c›l›z
adam da AKP ya da seçilmifller oluyor.
Ortada “zalimden dayak yiyen mazlum
AKP” görmek için, insan›n dünyaya sol
liberal bir ideolojik angajmanla bakmas› gerekiyor. Neo-liberalizmin flampiyonlu¤unu yapan, en fazla grev erteleyen, 1 May›s’ta ezilenlere ve iflçilere
karfl› aç›ktan savafl ilan eden, Kürt halk›na karfl› sürekli sald›r› politikas› yürüten, Polisin yetkilerini artt›rarak, onlarca kiflinin polis taraf›ndan öldürülmesinin önünü açan parti olan AKP mi mazlum? Bunlar›n ABD ve TSK ile anlaflarak, bir dönem kullan›lan kontrgerillan›n baz› unsurlar›n› tasfiye etmesiyle mi
darbeler önlenecek? Bunu Taraf’›n ve
2008 1 May›s’›nda polisin orant›l› güç
kulland›¤›n› söyleyen, ordu devleti yerine polis devleti özlemindeki Önder Aytaç’›n ve sermayenin geliflip güçlenmesinin demokrasiyi güçlendirece¤ini söyleyen liberallerin savunmas›n› anl›yoruz
da; baz› sosyalist dostlar›m›z› anlamakta büyük bir güçlük çekiyoruz. Umar›z,
bu geçici bir gaflet halidir. AKP’nin Ergenekon davas›n› açmas›n›n ve desteklemesinin nedeni, kendi siyasi konumunu korumak ve yerel ve küresel sermaye
için tehlikeli olabilecek maceralara girmifl olan, derin devletin kontrol d›fl› unsurlar›n› tasfiye etme zorunlulu¤udur.
Ergenekon sistem için, bir temizlik ope-

rasyonudur. Bu operasyon militarizme
karfl› ve Ordu’ya ra¤men de¤il, Ordu üst
yönetiminin onay›yla gerçeklefliyor. Genel Kurmay-Hükümet uzlaflmas›n›n arkas›nda ise ABD ve TÜS‹AD sermayesi
deste¤i bulunuyor. Rejimin kriz dinamiklerini önemseyen, ama rejim karfl›tl›¤›yla yetinmeyen bir antikapitalizm,
bütün taktiklerimizi belirleyen programatik çerçevemiz olmaktan hiçbir zaman ç›kar›lmamal›d›r.

Ergenekoncular
Amerika karfl›t› m›?
Ergenekon soruflturmas›nda AKP karfl›tl›¤› pahas›na, tutuklananlardan yana
tav›r alan TKP gibi ulusal solcu güçler,
bu süreci “silahl› kuvvetlerdeki ABD
karfl›tlar›n›n tasfiyesi” olarak okuyorlar. Onlar da, dolayl›/dolays›z Ergenekon san›klar›n›n savunulmas›na, davan›n bir komplodan ibaret oldu¤una dair yaklafl›mlar›yla, hiç de¤ilse bir ucundan yakalanm›fl olan pisli¤in aç›¤a ç›kar›lmas›n› zorlaflt›r›yorlar. Ergenekoncular›n ABD’den ba¤›ms›z ya da
ona karfl› olduklar› bir hayaldir.
2004’te haz›rlanan darbelerin gerçekleflmemesinin bafll›ca nedeni, ABD’nin
onay›n› alamamalar›d›r. Bunlar,
ABD’den izin almadan harekete geçemeyen bir ekiptir. Çünkü ço¤u Amerika’n›n e¤itiminden geçmifl, NATO’da
görev yapm›fl kadrolard›r.
Abdullah Öcalan’›n “Bu Ergenekoncular, otuz y›ld›r Amerikan karfl›tl›¤›
yapt›klar›n› belirtiyorlar. Hay›r, asl›nda otuz y›ld›r Amerika’ya hizmet ediyor. Amerika, otuz y›l önce onlar› haz›rlam›flt›” görüflü ve Kürt hareketinin
AKP’nin yede¤ine düflmemesine dair
d ü fl ü n c e l e r i, solun ve Kürtlerin Ergenekon davas› sürecine beraber müdahalesinin olanaklar›n› açarken, liberal
savrulman›n dozunu azaltt›.
Ortaya dökülen pisliklerin, daha da
aç›¤a ç›kar›lmas› için mücadele ederken, egemen s›n›f içindeki çat›flmalarda taraf olmadan, demokratik hak ve
özgürlükleri iflçi s›n›f› ve emekçi kitlelerin ç›karlar› do¤rultusunda ve kendi
iktidar perspektifimize uygun biçimde
savunmak, üçüncü cepheyi açmak gerekir.
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Türkiye ABD-AB Ekseninin Hizmetinde Savafla ‹tiliyor

TC NEREYE G‹D‹YOR?
TC devletinin geleneksel olarak ba¤l› oldu¤u ABD-AB eksenindeki emperyalist güç oda¤›n›n ve özellikle de ABD’nin, küresel
ç›karlar› do¤rultusunda yürüttü¤ü savafllar ve iflgaller süreci, ana e¤ilimlerden biridir. TC devleti ve ordusu, bu sürece
eklemleniyor. Egemenlerin farkl› kanatlar›n›n iç çat›flma seviyesine s›çrayan gerilimleri de bu bölgeye aç›l›m ve
eklemlenme e¤ilimleri taraf›ndan bask› alt›na al›nd›. O çat›flman›n flimdilik belli bir düzeyin alt›na çekildi¤i bir
“uzlaflma” süreci, “Dolmabahçe görüflmesi” sonras›nda devreye sokuldu.
ALP AYDIN

Y

eni Genelkurmay Baflkan› ‹lker
Baflbu¤, mesle¤i ve bulundu¤u
konum aç›s›ndan de¤erlendirilirse az bulunur ‘aç›k sözlülükte’ konufltu:
ABD ile “mükemmel seviyede” giden
“iflbirli¤i ve anlay›fl” içindeymifl, TC ve
ordusu. En önemli görevlerden biri de,
bu durumun “korunmas›” imifl. Üstelik
“köklü ve tarihi” bir derinli¤e sahip ve
“ortak de¤erler üzerine infla edilmifl”
olan bu “mükemmel” “iflbirli¤i ve anlay›fl”, hem “belirli bir konuya ba¤lanamayacak kadar genifl ve kapsaml›” ve
hem de “her zaman oldu¤undan çok daha önemli” imifl.
Böylesi tespitleri daha ‘aç›k sözlü’ yapan devrimci yazarlar›n “orduya hakaret”ten yarg›lanmalar›n›n üstünden henüz çok da fazla zaman geçmedi.
Bu “aç›k sözlülük”, sermayenin küresel ve yerel somut-tarihsel hareketinin
güncel kapasitesinin geçmiflin gizemli
alanlar›n› art›k aç›¤a ç›kartmas› ve
onun güncel küresel krizinin üretti¤i
kompleks gerilimlerin, geçmiflin yerel ve
bölgesel siyasal dengelerini da¤›lmaya
zorlamas›n›n ürünüdür. Sermayenin hareketinin etraf›nda toplan›p hizmetinde
olan politik ve askeri güçler de, bu gerilimli ve yüksek risk içeren kriz sürecinde hamle yapmak, her fleyden önce
ayakta kalmak ve mümkünse olas› yeni
dengelerde eskisinden daha güçlü pozisyon kapmak telafl›ndalar.
O arada eski yan›lsamalar ya da gizemlerin de, yerlerini baflkalar›na devretmesi gerekecek. Art›k ABD ile iç içe
geçme gerçe¤i saklanmayacak, tam tersine vurgulanacak. Ama hemen belirtelim ki, “iflbirli¤i ve karfl›l›kl› anlay›fl”
pek haval› olsa da, Baflbu¤ da iyi bilir
ki, yeterince “aç›k sözlü” de¤il; ‘hizmette kusur etmeme ve pay› artt›rma’ veya
‘daha genifl zeminde tafleronluk ve tafleronluk ücretini artt›rmak’ ya da ‘sermayenin hizmetinde olmak ortak de¤eri üstünde her zamankinden daha çok hassas olmak’ vb. saptamalar› daha uygun
de¤il midir?
Evet, Baflbu¤’un son aç›klamalar›ndan sonra art›k iyice aç›¤a ç›k›yor ki, ‹stanbul’un Bo¤az’a naz›r tepelerinden
birine çürük bir difl gibi yap›fl›p o güzel

‹çine girilen her savafl ekseni, bir dizi direniflçi gücü ve
baz› bölge devletlerini TC’nin karfl›s›na dizecek ve süreçte
ilerlendikçe düflman konumuna sokacakt›r. Bir batakl›k gibi,
içine gireni daha çok çekme potansiyeli olan bu savafl
sürecinin, flayet emekçi muhalefetiyle durdurulmazsa,
Anadolu’nun yoksul emekçi gençlerinin kan› üzerinden
yürütülece¤ini ve içerde bask› ve sömürünün artmas›n›
zorunlu k›laca¤›n› belirtmeliyiz.
tepeyi kirleten devasa ABD Konsoloslu¤u, bofluna yap›lmad›. O, bir yan›yla küresel sermayenin yeni üstlenme mekanlar›ndan biri olan ‹stanbul’u daha derinden kontrol etmeyi, öte yandan bölgesel
emperyalist sald›r›n›n koordinesinin ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmeyi hesaplayan
bir politik iradenin ürünü. Hesaplar ço¤ald›kça hizmetliler ve odalar da art›yor, bina büyüyor ve sald›rganl›k artt›kça korku büyüyor ve korunma önlemleri
en yükse¤e ç›k›yor, tepelerde yüksek
duvarlar ve elektrikli teller içinde konumlan›l›yor. Irak’taki “yeflil bölge” bu
sürecin zirvesi olsa gerek. ‹stinye ve
çevresinin emekçilerini zor günler bekliyor.

Sebepler ve sonuçlar
‹ki ana e¤ilim ve onlar›n talepleri do¤rultusunda TC’nin içine çekildi¤i befl
olas› bölgesel savafl ekseni gittikçe kendilerini aç›¤a ç›kar›yorlar:
‹lk ana e¤ilim, belli bir güce ulaflan ye-

rel sermayenin bölgesel ve küresel aç›l›m hamlesidir. O aç›l›mlarda engellerin
temizlenip ön aç›lmas›, risklerin azalt›lmas› ve kâr transferinin garantilenmesi
için, ordunun atefl gücünün kapasitesi
ve ikna yetene¤inin yüksek olmas› ve ihtiyaç duyuldu¤unda kullanma iradesine
sahip olunarak ve kullan›larak rakiplere
gözda¤› verilmesi gerekiyor.
‹kinci ana e¤ilim, TC devletinin geleneksel olarak ba¤l› oldu¤u ABD-AB eksenindeki emperyalist güç oda¤›n›n ve
özellikle de ABD’nin, küresel ç›karlar›
do¤rultusunda yürüttü¤ü savafllar ve iflgaller sürecidir. TC devleti ve ordusu,
bu sürece eklemleniyor.
Egemenlerin farkl› kanatlar›n›n iç çat›flma seviyesine s›çrayan gerilimleri de
bu bölgeye aç›l›m ve eklemlenme e¤ilimleri taraf›ndan bask› alt›na al›nd›. O
çat›flman›n flimdilik belli bir düzeyin alt›na çekildi¤i bir “uzlaflma” süreci, “Dolmabahçe görüflmesi” sonras›nda devreye sokuldu. Öte yandan, yerel sermaye-

nin küresel sermaye ile iç içe geçmiflli¤i
hat›rlan›rsa, iki e¤ilimin birbiriyle do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤u aç›kt›r.
‹flte, etraflar›nda baz› yan e¤ilimler de
bar›nd›ran bu iki ana e¤ilim, TC’yi befl
olas› savafl ekseninin içine çekiyor.
‹lki, Ortado¤u’nun emperyalizm taraf›ndan y›llard›r kanat›lan yaras› Filistin
ve etraf›nda oluflan direniflçi dokular›n
(Filistin’de Hamas, Lübnan’da Hizbullah) TC eliyle sisteme içerilmesi faaliyetinin yarataca¤› sonuçlard›r. Filistin’de
iflbirlikçi Filistin burjuvazisiyle birlikte
serbest ticaret bölgeleri kurmak, Hamas’ta çatlak oluflturmak ya da direniflçi dokusunu çözmek, Lübnan’da iflbirlikçi Hariri sermaye grubuyla derinleflen
ekonomik-siyasi iliflkiler, paran›n hareketinin çözdü¤ü dü¤ümler ve açt›¤› kanallar üzerinden ars›zca yürütülürken,
ayn› utanmazl›kla ve t›pk› tarihte Muaviye’nin yapt›¤› gibi, dinin kutsal ritüelleri halk›n bilincini buland›rmak amac›yla kullan›l›yor.
‹stanbul’da süren Suriye-‹srail görüflmelerinin amac› ise, emperyalist ç›karlara uygun hale dönüfltürülmüfl bir Suriye yaratarak ‹srail’i bir düflmandan kurtar›p bir Arap iflbirlikçiye kavuflturmak;
o noktaya ulafl›lamazsa ‹ran-Suriye iflbirli¤i eksenini da¤›tarak ‹ran’› yaln›zlaflt›rmak ya da Hamas ve Hizbullah’a
giden ‹ran yard›mlar›n›n ikmal üssü
olan Suriye’deki ilgili yap›lar› da¤›tarak, direniflçileri ‹srail karfl›s›nda zay›f
düflürmektir.
Ortaya ç›kan en aç›k olgu ise, artan
h›zla güçlenen ‹srail-Türkiye iflbirli¤idir.
TC, ‹srail’in dostu, daha do¤rusu yard›mc›s› konumuna yerleflti¤i oranda,
bölgedeki bütün direniflçi dokular›n düflman› olacak ve o bölgedeki “atefl” bir
biçimde Türkiye’ye s›çrayacakt›r.
‹kinci olarak, Irak’taki iflgalci güçlerin
iflbirlikçisi hükümetle geçti¤imiz ay ilan
edilen iflbirli¤inin de ötesindeki stratejik
ittifak ise, çok k›sa bir sürede 25 milyar
dolar› hedefleyen ekonomik iliflki derinli¤iyle, adeta iki rejimi bir kader birli¤ine itiyor ve Türkiye sermayesinin ifltah›n›n ana hedeflerinden birini iflaret ediyor.
Bu anlaflmayla emperyalist iflgale kar-
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Baflbu¤’un son aç›klamalar›ndan sonra art›k iyice aç›¤a ç›k›yor
ki, ‹stanbul’un Bo¤az’a naz›r tepelerinden birine çürük bir difl
gibi yap›fl›p o güzel tepeyi kirleten devasa ABD Konsoloslu¤u,
bofluna yap›lmad›. O, bir yan›yla küresel sermayenin yeni
üstlenme mekanlar›ndan biri olan ‹stanbul’u daha derinden
kontrol etmeyi, öte yandan bölgesel emperyalist sald›r›n›n
koordinesinin ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmeyi hesaplayan bir
politik iradenin ürünü.
fl› direnen güçlerin karfl›s›nda konumlanan TC’yi yönlendiren küresel güçlerin,
‹srail-iflbirlikçi Irak hükümeti-TC üçgenini kurarak, ABD-‹srail-‹ngiltere ekseninin bölgedeki emperyalist ç›karlar›na uygun bir güç oda¤›n› hedefledi¤ini saptayabiliriz.
Üçüncüsü, Afganistan’da ABD iflgalini
desteklemek amac›yla oluflturulan askeri
güçlere kat›l›m ve iflbirlikçi siyasi organizasyonda Hikmet Çetin kanal›yla en üst
düzeyde görev alarak bafllat›lan deste¤i
sürdürmektir.
Dördüncüsü, çok dillendirilen ‹ran sorunu etraf›ndaki savafl eksenidir. TC, bir
yandan Filistin, Suriye, Lübnan ve
Irak’ta ABD’nin ç›karlar›na göre konumlanarak fiilen ‹ran’a karfl› pozisyon al›rken ve o pozisyonla ‹ran’›n bölgede tecrit edilmesine destek verirken, öte yandan olas› bir fiili ABD-‹srail sald›r›s›n›n
askeri ve siyasi cephe gerisi olma konumuna yerlefltiriliyor. ‹ran’la yürütülen
görüflmelerin ise, sözüm ona ABD’ye
ra¤men yap›l›yor görüntüsü verilse de,
esas olarak ‹ran’› yumuflatmay› ve iradesini k›rmay› hedefledi¤i ya da olmaz ise
ikirciklenme ve flüphe içine düflürmeye
yönelik oldu¤u aç›kt›r.
Ayr›ca, bölgede ‹srail’in konumuna ve
Hindistan’›n Çin’e karfl› ABD-AB eksenine çekilme sürecine bir stratejik derinlik
katmay› hedefleyerek oluflturulmaya çal›fl›lan ‹srail-Hindistan eksenine, bir
ucundan TC’nin de kat›lmas›yla, bütün
bu süreçleri güneyinden saran bir genifl
bölgesel alan oluflturulmaya da çal›fl›l›yor. Su ve do¤al gaz boru hatlar›yla, bu
stratejik alana ekonomik boyut katmak
amaçlan›yor.
Beflincisi, Kafkasya’da flimdilerde gün-

celleflen ama esasen 90 sonras›nda bafllayan ve Rusya’ya karfl›, onu parçalamay› ya da olmazsa etki alan›n› daralt›p
ABD güç alan›yla çevrelemeyi hedefleyen projedeki TC’nin rolüdür.
“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk varl›¤›” palavralar›yla Türkiyeli emekçilere
pazarlanan projedeki tafleronluk hizmeti; TC’yi, ABD merkezli emperyalist oda¤›n ç›karlar› do¤rultusunda Rusya ile bir
düflmanl›k eksenine sokuyor. Özellikle
Gürcistan ve Azerbaycan’› NATO’ya çekerek Rusya’ya düflmanl›k hatt›na yerlefltirmek TC’nin önemli görevi ve BaküTiflis-Ceyhan petrol boru hatt› bu iflbirli¤ine ekonomik boyut kat›yor.
Son Gürcistan olaylar›nda iyice aç›¤a
ç›kan bu süreç, yak›ndaki Azerbaycan
seçimlerinde, hala Rusya’dan net olarak
kopmamakta ›srar eden Azerbaycan’›n
iç kar›fl›kl›klara itilerek kontrole al›nmas› hedefiyle devam edecektir. Gürcistan’daki Saakaflvili ekibinin benzeri bir
ABD kontrollü ekibin Azerbaycan’›n tepesine yerlefltirilmesi hedefleniyor.
Bu befl eksende yerleflip derinleflen
TC’nin, olaylar›n ak›fl›yla Sincan-Uygur
bölgesi kanal›yla Çin’e karfl› ve baflka bir
kanaldan da Afrika’daki ABD ç›karlar›na
hizmete yönlendirilmesi s›rada beklemekte ve flimdiden kimi yoklamalar› yap›lmaktad›r. Afrika’ya, ABD ajan› Fethullahç› flebekenin özel bir rol oynad›¤›
aç›l›mdaki canl›l›k ve birden 13 milyar
dolara s›çrayan ve katlanarak artt›r›lmas› hedeflenen ekonomik iliflkilerin çap›,
baz› kanallar›n birden aç›ld›¤›n› gösteriyor ki, böylece oradaki politik ve askeri
süreçlere kat›l›m›n da önü aç›lm›fl oluyor.
16.09.2008

Özellikle Halk Cephesi ve TKP’deki arkadafllara belirtmeliyiz ki, yaflanan süreçler, tek tarafl› bir emperyalist komploya kurban olan TC manzaras›na indirgenemez. Bizzat TC’nin egemen zümresi, ordu ve sermaye, bilinçli ve militan bir
tutumla ve kendi güncel ve acil ç›karlar› gere¤i, bu sürecin içindedir. TC ordusu, “d›flar›da” savaflarak hem ülkedeki egemen rolüne yeni bir ivme vermeyi ve
hem de k›sa vadede bölgesel güç olmay› hedefliyor. Türkiye yerli sermayesi ise,
söz gelimi 25 milyar dolarl›k Irak pastas›na ya da neredeyse bir o kadar› hedefleyen Afrika aç›l›m›na, pefli s›ra gelen petrol do¤al gaz ve su boru hatlar›n›n yaratt›¤› ç›karlara ve di¤er ‘av’lara, ifltahla gözünü dikmifl durumda.
Bu savafl eksenlerine giren TC’nin demokratikleflmesini sürecin ana yürütücüsü AKP hükümetinden beklemek ise, ahmakl›¤›n da ötesinde bir de¤erlendirilmeyi hak ediyor.
Aç›kt›r ki, böylesi savafl ve sermaye birikim süreçleri, demokrasiyi de¤il TC’nin
hiç de yabanc›s› olmad›¤› oligarflik ya da faflist bask› ve fliddet rejimlerini talep
eder. Ancak, Ordu merkezli “ulusalc›” güç oda¤›na karfl› AKP hükümetinin etraf›nda oluflan sermaye merkezli “liberal” güç oda¤›n›n medya kanal›yla yaratt›¤› etki alan›, baflta Ufuk Uras ve çevresindekiler olmak üzere kimi sosyalistleri
ve yurtsever Kürt hareketi içindeki önemli bir kanad› yan›ltabiliyor. Baz›lar› ise
asla yan›lm›yor, bilinçlice “Taraf”
tutarak yapt›klar› “gölgeleme” göreviyle, yeni süreçlerde h›zla yeni konumlar elde etmeyi, maddi ve siyasi
ç›karlar kazanmay› hedefliyorlar.
Cepleri flifliyor, medyadaki görünürlükleri birden art›yor ve siyasi ko- Olup bitenler, esas olarak
numlar da pefli s›ra gelecektir.
TC’nin ABD-AB merkezli
Yeni fiafak gazetesinde üslenen
emperyalist oda¤›n
AKP ya¤danl›¤› kimi tatl› su antiemperyalistlerine ise, hem sisteme ç›karlar›na uyum sa¤lamas›
uflak hem de direniflçi Müslüman ve hizmet vermesidir.
olamayacaklar›n› hat›rlatal›m. Lüb- Ortada dönen “Yeni-Osmanl›”
nan Hizbullah›, Hamas ve Sadr’dan
söylemi ise, bir yan›yla
ö¤renmeleri gereken çok fley var.
sürece toplumsal meflruluk
Olup bitenler, esas olarak TC’nin
ABD-AB merkezli emperyalist oda- kazand›rma hedefli olsa da,
¤›n ç›karlar›na uyum sa¤lamas› ve içinde belli bir gerçe¤i de
hizmet vermesidir. Ortada dönen tafl›yor ve egemen bloktaki
“Yeni-Osmanl›” söylemi ise, bir ya- ordu ve yerli sermayenin
n›yla sürece toplumsal meflruluk kabölgesel aç›l›m›n›n önünün
zand›rma hedefli olsa da, içinde belaç›lmas›n› simgeliyor.
li bir gerçe¤i de tafl›yor ve egemen
bloktaki ordu ve yerli sermayenin
bölgesel aç›l›m›n›n önünün aç›lmas›n› simgeliyor.
TC, emperyalizme ba¤›ml› bir tafleron olma alan› içinde kalma kayd›yla, kendi oyun alan›n› ve etki gücünü artt›rma telafl›nda. Elbette, “patronlar›n”
aras›ndaki çeliflkilerden faydalanarak kendi konumunu güçlendirmeye de çal›flacakt›r. Ancak, ne kendine ait bir “stratejik derinli¤e” ne de ABD-AB ekseninin
stratejik yönelimlerinin d›fl›na ç›kma özgürlü¤üne sahip de¤il. Pay›na düfleni
kapmak ve artt›rmak için, hizmette kusur etmemek ve emperyalist ç›karlara sürekli uyum göstermek zorunda.
Son olarak bir kez daha vurgulamal›y›z ki, içine girilen her savafl ekseni bir dizi direniflçi gücü ve baz› bölge devletlerini TC’nin karfl›s›na dizecek ve süreçte
ilerlendikçe düflman konumuna sokacakt›r. Bir batakl›k gibi içine gireni daha
çok çekme potansiyeli olan bu savafl sürecinin, flayet emekçi muhalefetiyle durdurulmazsa, Anadolu’nun yoksul emekçi gençlerinin kan› üzerinden yürütülece¤ini ve içerde bask› ve sömürünün artmas›n› zorunlu k›laca¤›n› belirtmeliyiz.
O arada, TC’ye sürekli düflman üreten bu sürecin, PKK aç›s›ndan bak›l›nca,
daha genifl cephe gerisi ve manevra olana¤› anlam›na gelece¤i de aç›kt›r. Ancak, TC egemenlerinin, PKK ile savafl›, önüne konulan bölgesel savafl süreçlerinin yürütülmesi için gerekli toplumsal deste¤i sa¤layabilmek olana¤› olarak de¤erlendirecekleri, yarat›lan toplumsal histeri ve flovenist dalgalar›n, flimdiye
dek oldu¤u gibi, devrimci emekçi muhalefetinin önünün kesilmesi ve toplumun
egemenlerin istedi¤i tarzda mobilize edilmesi için kullan›laca¤› da bellidir
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Gladio’suz Devlet Olur Mu?

DER‹NS‹Z/TEM‹Z
DEVLET YANILSAMALARI
Bir kamyon kazas› derken Susurluk, bir gecekondu bask›n› derken Ergenekon, bir Kand›ra ziyareti derken devlet tekrar ve tekrar
bütün haflmetiyle ortaya ç›kar; incir yapraks›z, örtüsüz, flals›z, ç›r›lç›plak.
BARAN ANIL

1-

Ergenekon, sonuçta bir devrimin,

dünyan›n befl k›tas›nda aç›k savafllara

yeralt› delicileri gibi kaz›ya kaz›ya ilerleyerek bafllataca¤› temiz-

paralel olarak istihbarat, zor, fliddet,
manipülasyonlarla sentezlenen bir tür

leme hareketinde karfl›s›na ç›kacak
olan o kompleks devletin yan ve yüzle-

standardize
edilmifl
ayg›tç›klar;
“Gladio”, “Kontr-gerillla”, “Özel Harp

rinden sadece biridir. Onun bin bir surat›na geçirdi¤i ve flimdi art›k yere düflen

Dairesi” vb. ile gizli savafllar, darbeler,
komplolar sürecini bafllat›r.

maskelerinden biridir.
2- Ayd›nlanma´dan günümüze devlet,

6- 20. yüzy›lda kapitalizme meydan
okuyan sosyalizmin birinci döneminin

s›n›fl› toplumun organik bir yap›s› olarak, binlerce y›l öncesinde inflas›na bafl-

sona ermesinin ard›ndan kapitalizm
“ebedi zaferini”, tarihin sonunu ilan

lanm›fl ilkel, ceberrut ve yüzey devletinden öteye geçerek, kurumsal ayg›t› ol-

eder. Bir kaç Gladio (K›l›ç) art›¤›n›n deflifre edilmesi ve temizlenmesiyle Gladi-

du¤u iktidar gibi, toplumsal ve bireysel
yap›/lar›n içlerine kadar yay›lm›fl, hük-

olar›n tarih sahnesinden çekildi¤i iddia
edilecek, böylece devlet art›k temize ç›-

münü sadece d›fltan de¤il, içten de icra
etmeye bafllam›flt›r. “Burjuva” devletin

kar›labilecektir. Oysa bu kapitalizmin
oluflturdu¤u büyük 21. yüzy›l yan›lsa-

“fliddeti kendi tekeline”almas› ve bireyin devletle iliflkisini “Toplum sözleflme-

malar zincirinin en büyük halkalar›ndan
biridir.

siyle” düzenledi¤i sav›, devleti tüm toplumsal iliflkiler a¤› içinde, bir tür piya-

7- 2001´de ‹talya’da Cenova´da G-8
zirvesini protesto eden kapitalist küre-

san›n gizli eli gibi “görünmez” ve kendinde iyi bir yasa koyucu, yürütücü ve

selleflme karfl›t› harekete karfl› s›k›lan
kurflun ve 2002´de Guantanamo´da ku-

yarg›lay›c› k›lmaya çal›fl›r. “Sosyal Devlet” ise devleti bireye içkin k›lma girifli-

rulan Amerikan iflkence-sorgulama üssü ile tarihin tekeri yeniden kendi z›d-

minde kalan eksiklikleri gidermek üzere
zaman›nda devreye girer.

d›ndan dönmeye bafllar. Bir ucu, Do¤u
Avrupa’da Polonya ve Çekoslovakya;

3- Fenikelilerin icat etti¤i çarm›ha germe ile Irak’ta iflkence an›t›na dönüfltürülen Abu Gharip hapishanesi aras›nda

Bat› Avrupa’da Almanya, ‹talya; Balkanlar´da Romanya, Bulgaristan; di¤er
ucu Türkiye, Pakistan ve Afganistan;

geçen yaklafl›k üç bin y›ll›k zamanda,
zor, engizisyon ile kurumlaflmaya bafl-

Afrika’da M›s›r ve daha nice ülkelere
uzanan CIA’nin iflkence, sorgu, kaç›r-

layan fliddet ayg›t›n›n hamuruna yedirilir. Engizisyon “kutsal bir daire” olarak

ma, imha ve gizli hapishaneleri ortaya
ç›kar. Altyap›s› 20. yüzy›lda örülen dev-

feodal imparatorlukta flubeleriyle, arflivi ve elemanlar›yla bir örgüte dönüflür.

letin küresel hapishanesinin sütunlar›ndan “kapital imparatorlu¤u” yükselir.

ve onun tetikledi¤i r›zayla içe sindiril-

10- Yeryüzünde Kurtulufl Mücadele-

4- Kraliçe Elizabeth´in 15. yüzy›lda
kurdurdu¤u istihbarat örgütü, devletin

8- Bir kamyon kazas› derken Susurluk,
bir gecekondu bask›n› derken Ergene-

mifl “halk›m›z›n devletçili¤i” de¤il midir
ki ayn› zamanda, onun, Devlet-i Ali´nin,

si’nde soluklanan iflçiler, kad›nlar, köylüler ve tüm di¤er ezilenler sanki bir an

genetik haritas›nda nevi flahs›na münhas›r yerini al›r. Onun yüzy›llara yay›-

kon, bir Kand›ra ziyareti derken devlet
tekrar ve tekrar bütün haflmetiyle orta-

saklanmaya bile gerek duymadan fiillerini bir bir ifllemesine yol veren?

“devletin ortadan kald›r›lmas›” ya da
“devletin sönümlenmesini” unutmufllar.

lan deneyim ve birikimlerinin üzerinde
20. yüzy›l›n küresel istihbarat örgütleri

ya ç›kar; incir yapraks›z, örtüsüz, flals›z, ç›r›lç›plak. “Baba devlet”, “her fleye

9- Bush Guantanamo’ya ve küresel hapishane a¤›na “iflkence yapar›z” diye

Temiz, derinsiz, maskesiz, fleffaf, Gladio’suz bir devletin olaca¤›na inananla-

yükselir; devletin bir uzvunun daha geliflimi doruklar›na ç›kar.

muktedir devlet”, “Devlet-i Ali”, “devletlular” ve flu “devletçili¤imiz” de¤il

sahip ç›kar, Berlusconi, Carlo Giuliani´ye kurflun s›kanlar›n arkas›nda durur

r›n; o büyük 21. yüzy›l yan›lsamalar›ndan birine kap›lanlar›n kuflatmas› alt›n-

5- Kapitalizm uluslaras›lafl›rken devlet
de ona efllik eder. Ulus-devlet kab›ndan

midir ki, binlerce y›ld›r kuflaktan kufla¤a, bir yüzy›ldan öteki yüzy›la toplum-

ve Kand›ra ziyaretiyle Ergenekon´un
paflalar›na “Arkan›zda koca bir ordu

da bazen bafllar›n› kald›r›p ileriye do¤ru
bak›yor ve arada bir geçmifl zamana da-

taflan kapitalizme devlet kol kanat gerer. 20. yüzy›lda ortaya ç›kan en büyük

sal benli¤imize kaz›nm›fl haline güvenerek Susurluk-Ergenekon´la aç›¤a ç›km›fl

var” mesaj› verilir. Tüm yollar küresel
kapitalizmin garantörlerinden birine

l›p gelece¤i hayal ediyorlar; “Ütopyan›n bayra¤›n› yeniden yükseltmeliyiz,

ölüm tehdidi olarak sosyalizme karfl›
kapitalizm seferber olur; emperyalizm

yan ve yüzlerinden bir kaç›na “benimdir” demekten çekinmiyor. fiu, korkuyla

yani devlete ç›kar. Devlet kendisine sahip ç›kar.

ama nas›l?”

Emperyalizm dünyan›n befl k›tas›nda aç›k savafllara
paralel olarak istihbarat, zor, fliddet, manipülasyonlarla
sentezlenen bir tür standardize edilmifl ayg›tç›klar;
“Gladio”, “Kontr-gerillla”, “Özel Harp Dairesi” vb.leriyle
gizli savafllar, darbeler, komplolar sürecini bafllat›r.
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Anayasa Mahkemesi AKP’nin Kapat›lmamas›n› Kararlaflt›rd›

AKP NEOL‹BERAL
SALDIRIYI DER‹NLEfiT‹RECEK
Emekçilerin, egemenler aras›nda süregelen ve rejim krizine yol açan çatlaklar› derinlefltirmesi ve esas olarak da
kendisine yönelik sald›r›lara yan›t verebilecek örgütlenme alanlar›n› oluflturmas›, fiili-meflru direnifller
örgütlemesi ç›k›fl yoludur. Yaflanan bu süreçler bize, fillerin flimdilik kendi aralar›nda tepiflmeyi b›rakt›¤›n›,
ama çimleri ezmekten asla vazgeçmediklerini göstermektedir.
M. RAMAZAN

A

KP davas›ndan Ergenekon’a,
egemenler aras›nda uzunca bir

süredir devam eden çat›flmal›
süreç Anayasa Mahkemesi’nin verdi¤i
karardan sonra farkl› bir momente tafl›nm›fl durumda. Ordu-AKP özelinde,
sermayenin farkl› kutuplar›n› karfl› karfl›ya getiren bu çat›flmal› süreç, emperyalist merkezlerin (ABD, AB) de devreye
girmesiyle sermayenin yerel ve bölgesel
ç›karlar›na uygun olarak normallefltirilmifltir. Tansiyonu düflürücü hamleler
hayata geçirilirken, AKP iktidar›na anjiyo uygulanarak, önümüzdeki dönemlerde planlara uyum güçlü¤ü yaflamamas›
sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Anayasa
Mahkemesi’nin vermifl oldu¤u karar ve
yap›lan oylaman›n say›sal verileri, bir
yönüyle kapat›lmayan AKP’ye duyulan
ihtiyac›, di¤er taraftan da ibresi s›k s›k
flaflan AKP’den iç beklentisini temsil etmektedir. AKP beklentileri karfl›lamak
aç›s›ndan mesaj› alm›flt›r. Önümüzdeki
dönem, karar sonras› de¤iflimlerin gerçekleflece¤i bir dönem olacakt›r.

Anayasa Mahkemesi’nin
“çok ciddi ihtar”›
Henüz gerçekleflmemifl de olsa, egemenler aras›ndaki iktidar kavgas›n›n flu
geliflmeleri sergilemesi sürpriz olmayacakt›r: Anayasa Mahkemesi'nin, “çok
ciddi ihtar”›ndan sonra AKP'nin bir iç
gerilime sürüklenme olas›l›¤› yüksektir.

bölgesel düzeyde yürütülen kirli savafltaki yetkilerinin art›r›lmas›n› istemesine
ba¤l› olarak da, savafla tam destek sunulmas› perçinlenecektir. AKP’nin sistemin kendine güvenini art›r›c›(!) önlemleri ne kadar sürdürece¤i, yerel seçimler
sonras› dönemin özellikleri taraf›ndan
da belirlenecektir.

taya ç›kan her ihtilâf tablosunun bir
y e r inde, Türkiye’yi hem etkileyen hem
de içerisine girmeye zorland›¤› bir süreç yaflanmaktad›r.

Fiili meflru
direnifller örgütlenmeli
Yaflanan bu geliflmeler kimseyi yan›lt-

AKP, mevcut koflullarda, siyasal gelece¤ini AB rotas›yla daha fazla birleflti-

mamal›d›r. AKP temsil etti¤i sermaye

recek, finans kapitalle uyuma daha büyük bir önem verecektir. O nedenle, fi-

t›flmal›-uzlaflmal› zeminde devam et-

nans kapitalin “de¤iflim” blo¤u içinde,
politik ‹slamc› taleplerle zora sokulma-

l› olarak, bazen Ordu merkezli iktidar

dan, süreci AB rotas› yönünde daha rahat yürütme imkan› güçlenmifltir. Bu

öne ç›kmaktad›r. Bu durumu genel se-

kapsamda da yar›m kalan neo-liberal
hamleler tamamlanacakt›r. Özellefltir-

Tabii ki yaflanan bu çat›flmal› süreç, sa-

melere h›z verilecek, emekçilere yönelik
sald›r›lar boyutlanacakt›r.

mamakta; iktidar odaklar›n›n içinde,

s›, türban yasas› gibi politik ‹slamc› ta-

AKP “sivil anayasa”dan vazgeçti

limler ve çat›flma alanlar› oluflturmak-

leplerin ve dolays›z bir dille ortaya kon-

AKP'nin, Anayasa Mahkemesi'nin ver-

Bunun mahkeme karar›na ba¤l› olarak
geri ad›m at›p atmamak zemininde cereyan edece¤i görülmektedir. Yine yüksek olas›l›kla, önümüzdeki dönemlerde
güven tazelemek aç›s›ndan, liberal unsurlar› daha fazla içine alarak neoliberal politikalarda daha da derinleflen zeminde bir politik hat izleyecektir. Bu duruma ba¤l› olarak da, yeni bir anayasa
vaadinin yerini anayasan›n baz› maddelerinin konsensüs aranarak de¤ifltirilmesi, kimi bakanlar›n görevden al›nma-

mas›ndan kaç›n›lmas› vb. geliflmeler
güçlü ihtimaller aras›ndad›r. Askerin,

AKP geçen dönem yo¤un protestolara neden olan, sa¤l›k,
ulafl›m, e¤itim ve çal›flma alan›nda piyasac›laflmay› öngören
anayasa de¤iflikli¤ini, "paket" olarak tekrar tart›flmaya
açmaya ve yaklafl›k 40 maddeden oluflan bir anayasal
de¤ifliklikle AB uyum kriterlerini yerine getirmeyi planl›yor.

di¤i karar›n ard›ndan, daha önce son
fleklini verdi¤i "sivil anayasa"dan vazgeçti¤i belirtiliyor. Yeni bir anayasa
yerine, AB kriterleri çerçevesinde demokrasi paketi(!) haz›rlanaca¤› dillendirilmektedir. Bunun hayata geçirilmesi noktas›nda da Meclis’te uzlaflma
aray›fllar›na yönelece¤i, AKP’ye yak›n
çevrelerce ifade edilmifltir. AKP geçen
dönem yo¤un protestolara neden olan,
sa¤l›k, ulafl›m, e¤itim ve çal›flma alan›nda piyasac›laflmay› öngören anayasa de¤iflikli¤ini, “p a k e t” olarak tekrar
tart›flmaya açmay› ve yaklafl›k 40
maddeden oluflan bir anayasal de¤ifliklikle AB uyum kriterlerini yerine getirmeyi planl›yor. Bu sayede, Anayasa
Mahkemesi karar›ndan sonra, AKP
destekli blokun Ordu merkezli bloka
karfl› toparlanma ve yeni hamleler gelifltirme zemini ve olanaklar› haz›rlanm›fl olacakt›r.
Ayr›ca, Türkiye'nin çevresinde meydana gelen yeni geliflmelere biraz yak›ndan bak›ld›¤›nda ç›plak gözle bile
görülebilen geliflmeler; Ortado¤u'da,
Güneydo¤u Asya'da, Kafkaslar'da or-

ile Ordu aras›ndaki iktidar kavgas› çamektedir. Ancak yap›lan hamlelere ba¤bloku bazen de sermaye merkezli blok
çimler öncesi ve sonras›nda da gördük.
dece taraflar aras›nda yaflanmakla kaltek tek bileflenlerine s›çrayan yeni geritad›r. Bu, beraberinde yerel ve bölgesel
dengelere ba¤l› uzlaflma ve çat›flma
alanlar›n› da yaratacakt›r. Uluslararas›
ve bölgesel geliflmelerin, buna ba¤l› güç
dengelerinin Türkiye’deki egemenleri etkilemesi de kaç›n›lmazd›r.
Emekçi s›n›flar aç›s›ndan son yaflanan
uzlaflma sürecinin olumsuz sonuçlar
üretmesi en güçlü olas›l›kt›r. Zaten
emekçilere yönelik hiçbir uygulamada
ihtilafa düflmeyen iktidar bloku, AB
Uyum Yasalar› ad› alt›nda emekçilere
sald›rmaya ve haklar›n› törpülemeye
devam edecektir. Ancak bilinmelidir ki,
rejim krizi tüm fliddeti ile sürmekte, bu
krize yol açan politik ve toplumsal dinamikler taleplerinin arkas›nda durmaya,
iradelerini dayatmaya devam etmektedirler. Emekçilerin, egemenler aras›nda
süregelen ve rejim krizine yol açan çatlaklar› derinlefltirmesi ve esas olarak da
kendisine yönelik sald›r›lara yan›t verebilecek örgütlenme alanlar›n› oluflturmas›, fiili-meflru direnifller örgütlemesi
ç›k›fl yoludur. Yaflanan bu süreçler bize,
fillerin flimdilik kendi aralar›nda tepiflmeyi b›rakt›¤›n›, ama çimleri ezmekten
asla vazgeçmediklerini göstermektedir.
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TC Yeniden Planlan›yor

SAVAfi MAK‹NES‹ VE ‹fiÇ‹ CEHENNEM‹
Sorun çokça zikredilen “askeri vesayet” rejiminden ç›kma de¤il, TC’nin “yeni dönemde” emperyalizmin küresel
tahakkümüne göre flekil al›fl›, bir nevi küresel tahakkümün bölgesel vurucu gücüne dönüflmesidir.
Bu dönüflüm hem askeri, hem ekonomik, hem de diplomatik içeriktedir.

VOLKAN YARAfiIR

T

ürkiye Cumhuriyeti (TC) küresel
sermayenin ihtiyaçlar›na uygun

entegrasyon, ABD ve AB'nin Ortado¤u
co¤rafyas›ndaki hamleleri her düzeyde

l› olarak Ortado¤u’nun “stabilizasyonunda” aktif rol almas› isteniyor. TC

yönelik ad›mlar, sendikal hak gasplar›
bunlardan birkaç›. Son olarak finans-

bir yeniden yap›lanma süreci yafl›yor. So¤uk Savafl döneminin devlet

"uyumlu" ve tam angaje bir devlet yap›s›n› koflullad›. TC deyim yerindeyse, ser-

bölgede emperyalizmin vurucu gücü/
polis kuvveti gibi hareket etmeye haz›r-

kapitalin en önemli temsilcilerinden Sabanc› Holding’in aç›kça anti-sendikal

yap›s›, son 20 y›lda her ne kadar belirli
revizyonlardan geçse de, yeni döneme

mayenin küresel ve yerel düzeydeki projelerine ve hamlelerine “uygun" hale ge-

lan›yor. D›flar›da agresyon politikalar›,
içeride fliddetli gericilik ve militarizas-

tavr›n› göstermesi ve Brisa iflçilerini
tehdit etmesi dikkat çekicidir. Bu “bat›-

uygun refleksler gösterecek içeri¤e bürünemedi. Yeni süreç özellikle devletin

tirilmeliydi. Bu durum halihaz›rda baflka bir konseptin ya da So¤uk Savafl dö-

yon hamleleriyle bir arada yürütülüyor.
Bu süreç her ne kadar egemen klikler

c› ve laik” sermayenin tavr›d›r. Yörsan’da yaflanan tenkisat ve iflverenin

çelik çekirde¤ini koruyup, yeniden biçimlendirirken, So¤uk Savafl›n ürünü

neminin özelliklerini tafl›yan TC’nin revizyonuydu. Do¤al olarak bu süreç

aras›nda uzlaflma-çat›flma sarmal›nda
devam etse de, s›n›f karfl›t› politikalar

sistematik bask›lar› ise “‹slamc›” sermayenin tavr›d›r. Yani sermayenin bü-

olan ve bugün ›skartaya ç›km›fl ama
varl›¤›n› bir düzeyde sürdürmeye de-

TC’yi meydana getiren bütün aparatlar›n ve yap›lar›n sars›lmas›n›, çözülmesi-

en sert flekilde hayata geçiriliyor.

tün fraksiyonlar›, s›n›f›n ezilmesi, itaat
etmesi ve r›za göstermesi için aralar›n-

vam eden safralar›n› at›yor. Bu safra
at›m›n›, çelik çekirde¤in ya da kontrge-

ni ve fliddetli iç gerilimler yaflamas›n›
beraberinde getirdi. “Revizyon” küresel

rillan›n tasfiyesi olarak görmek muazzam bir yan›lg›d›r. Yap›lan bir taraftan

ihtiyac›n ürünüydü ve sermayenin yeni,
derin ve daha fazla nüfuz etmesine ya-

Finans-kapitalin bütün klikleri s›n›f›
nesnelefltirmek, kazan›lm›fl haklar›n›

AKP hükümeti paraperestli¤ini gizlemek, hay›rsever/cemaatçi kapitalizmi

Ergenekon art›klar›n›n tasfiyesiyken,
di¤er taraftan çelik çekirde¤in yeniden

rayacak bir ad›m›yd›.
TC bir yandan pazar devletine ve sa-

gasp etmek ve biat etmesini sa¤lamak
için blok tav›r al›yor. Türkiye küresel

infla etmek için “‹slam›” ideolojik çimento olarak kullan›yor. Hay›rsever kapita-

biçimlenmesini sa¤lamak ve üstünü tart›fl›lmaz biçimde örtmektir. Yani “mefl-

vafl makinesine dönüflüyor, di¤er yandan Ortado¤u’nun yeni dizayn› içinde

sermayenin ihtiyaçlar›na uygun ucuz
emek cenneti haline getiriliyor ve bu

lizm, s›n›f› iflsiz, geleceksiz, umutsuz ve
yoksul b›rak›yor. S›n›f›n yoksullu¤u, ge-

ruluk” düzeyinde onu yeniden kurmakt›r. Hem de “demokratikleflme” ad› ve

devasa kontrol, ikmal ve denetim üssü
haline getiriliyor.

yönde radikal düzenlemeler yap›l›yor.
Bölgesel asgari ücret tart›flmalar›, k›-

leceksizli¤i ve umutsuzlu¤u paradoksal
bir flekilde hay›rsever kapitalizmi besli-

Küresel sermayenin hareketlerine ba¤-

dem ve ihbar tazminat›n›n tasfiyesine

yor. “Il›ml› ‹slam” s›n›f› teskin edici ve
ac›lar›n› dindirici bir ifllev görü-

ad›mlar› alt›nda.
Küresel sermayenin yönelimle-

Hay›rsever/cemaatçi
kapitalizmin inflas›

ri ve yeni uluslararas› ifl bölümünün gerekleri TC'nin tutuk,

daki “tüm farkl›l›klar›” göz ard› ederek
ortak davran›yorlar.

yor.

‹flçi cehenneminden
iflçi direnifline

ink›talar içeren politikalar›n›
zorluyor ya da direnç noktalar›n› afl›nd›r›yor, hatta k›r›lmalara
yol aç›yor. Her fleyden önce bu-

Bugün s›n›f›n ba¤›ms›z, birleflik ve siyasal gücünü aç›¤a ç›-

güne kadarki devlet yap›s›, akl›
ve refleksleri süreci bloke ede-

karmak yak›c› önem tafl›yor.
Her eylemi ve direnifli bu pers-

cek özellikler tafl›d›¤›ndan süreç,
devletin h›zl› ve sars›c› bir tarz-

pektifle de¤erlendirmeli ve müdahale etmeliyiz. fiu anda yafla-

da yeniden yap›lanmas›n› zorunlu k›l›yor. Bu ad›mlar yeni jeo-

nan E-Kart grevi, Desa direnifli,
tersane iflçilerinin öfkesi, bele-

politi¤e uygun bir biçim al›fl olarak da de¤erlendirilebilir.

diye iflçilerinin hak alma kararl›l›¤› de¤erli birikimlerdir.

TC’nin revizyonu

Metal iflkolundaki toplusözleflme süreci, s›n›f mücadelesi aç›s›n-

Sorun çokça zikredilen “askeri vesayet” rejiminden ç›kma de¤il, TC’nin “ye-

dan ciddi önem tafl›maktad›r. Bu sürecin seyri 2009’un s›n›f hareketini etki-

ni dönemde” emperyalizmin küresel tahakkümüne göre flekil al›fl›, bir nevi küresel tahakkümün bölgesel vurucu gücüne dönüflmesidir. Bu dönüflüm hem
askeri, hem ekonomik, hem de diplomatik içeriktedir.
Özellikle 2001-2002 Kemal Dervifl dönemi, AB'yle girilen iliflki düzeyi ve bunun etkileri, h›zl› ve sars›c› kapitalist

Yap›lan bir taraftan Ergenekon art›klar›n›n tasfiyesiyken,
di¤er taraftan çelik çekirde¤in yeniden biçimlenmesini
sa¤lamak ve üstünü tart›fl›lmaz biçimde örtmektir. Yani
“meflruluk” düzeyinde onu yeniden kurmakt›r. Hem de
“demokratikleflme” ad› ve ad›mlar› alt›nda.

leyecek içeriktedir. S›n›f›n cemaatlefltirilmesine ve Türkiye’nin iflçi cehennemi haline getirilmesine karfl› her eylem, her direnifl bozk›r› tutuflturacak
aleve dönüfltürülmelidir. Bütün faaliyetler s›n›f›n ba¤›ms›z gücünü aç›¤a ç›karmaya yönelik olmal›d›r. Bu ayn› zamanda s›n›f›n y›k›c› gücünün de aç›¤a
ç›kmas› demektir.
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“Bay Yüzde 10” Devlet Baflkan› Seçildi

PAK‹STAN’DA GER‹L‹MLER ARTIYOR
Zerdari, her iflbirlikçi yönetici gibi bir yol a¤z›nda: Ya “cesur” davran›p efendilerinin her istedi¤ini yerine
getirecek ve halk›n›n öfkesiyle bo¤ulacak; ya da efendileriyle halk›n›n istekleri aras›nda bir denge kurmaya
çal›flacak ve bu kez efendileri taraf›ndan cezaland›r›lacak. Tabii bu k›s›r döngüyü k›racak gerçek çözüm,
emekçi halk›n ülkenin kaderine el koymas›d›r; ama flimdilik bunun için erken görünüyor.

SEM‹H GÖKÇE

B

undan sadece 1,5 y›l kadar önce
Pakistan Devlet Baflkan› Pervez
Müflerref, ABD’den ald›¤› deste¤i arkas›nda hissederek yeniden devlet
baflkan› olmaya haz›rlan›yordu. Ama
olaylar h›zla geliflti ve onun kontrolünden ç›kt›.
Müflerref’in Yüksek Mahkeme’ye yapt›¤› müdahaleler kitlesel ve yayg›n protestolara yol açt›. Buna ra¤men devlet
baflkanl›¤›na yeniden (parlamento ve
bölge meclisleri taraf›ndan) seçilen Müflerref, bu seçimi onaylamayan Yüksek
Mahkeme’nin bafl yarg›c›n› ve 60 kadar
yarg›c›n› görevinden al›p ola¤anüstü
hal ilan etti. Siyasi muhaliflerini hapse
att›. Bu geliflmeler Müflerref’in halk nezdindeki meflruiyetini yok etti.
Bu geliflmeler olurken ABD Müflerref’e

sürgündeki Benazir Butto ve Pakistan
Halk Partisi (PHP) ile uzlaflmas›n› tavsiye ediyordu. Nitekim Müflerref, devlet
baflkanl›¤›n› tan›mas› karfl›l›¤›nda Butto’nun geri dönüp seçimlere kat›lmas›n›
kabul etti. Benazir Butto Ekim 2007’de
ülkeye geri döndü. Ayn› dönemde, Müflerref’in darbeyle devirip mahkum ettirdi¤i eski baflbakan, Pakistan Müslümanlar Birli¤i (PMB) lideri Navaz fierif
de döndü.
Bundan sonra geliflmeler daha da h›zland›. Benazir Butto, 27 Aral›k’ta bir seçim gezisi s›ras›nda konvoyunda patlat›lan bombayla, 130 kifliyle birlikte can
verdi. Parti baflkanl›¤›na Butto’nun vasiyeti uyar›nca o¤lu genç yafltaki Bilawal seçildi; Benazir’in efli As›f Zerdari
ise onun naipli¤ine getirildi. fiubat ay›n-

Baflkan George Bush'un Pakistan hükümetinin r›zas›
olmadan, bu ülke içlerinde militanlara karfl› sald›r›lar
düzenlenmesine onay verdi¤i yönünde haberler yay›mland›
ve yalanlanmad›. Pakistan Genelkurmay Baflkan› Aflfak
Keyani ise daha önce s›n›r ötesi Amerikan sald›r›lar›na
karfl› ç›karak, ülkesinin egemenli¤i ve bütünlü¤ünün ne
pahas›na olursa olsun korunaca¤›n› söylemiflti.

da yap›lan seçimlerde PHP ile PMB parlamentoda ço¤unlu¤u elde ettiler. Hükümeti birlikte kurdular.
Yeni hükümetin ilk ifllerinden biri, her
iki partinin liderlerini sürgüne yollayan,
muhaliflerini sindiren, tek kifli yönetimi
kuran Müflerref’i azletme planlar›n› uygulamaya koymak oldu. Nitekim Müflerref üzerindeki bask›lar sonuç verdi. 18
A¤ustos’ta Müflerref istifa etti. Böylece
Pakistan tarihinde yaklafl›k 10 y›ll›k
Müflerref dönemi kapanm›fl oldu.

ABD uflakl›¤›: Nereye kadar?
Pakistan ordusu, bu ülkenin topraklar›nda üslenen Taliban ve El Kaide militanlar›na karfl› operasyonlar yap›yor
ama baflar›l› olam›yordu. ABD bu konuda daha sert önlemler almas› için Müflerref yönetimine sürekli bask› yap›yordu.
Müflerref ise bir yandan ABD’nin taleplerini yerine getirirken di¤er yandan
halk›n ve ordunun hassasiyetlerini gözetmeye, bir denge tutturmaya çal›fl›yordu. ABD bu yüzden daha “cesur” birini aramaya bafllad›. Benazir Butto,
Taliban/El Kaide militanlar›na ve ülke
içindeki radikal ‹slamc›lara karfl› gerekirse ABD askerlerini yard›ma ça¤›raca¤›n› söyleyerek Amerika’n›n güvenini
kazanm›flt›. Bu görev flimdi yeni devlet
baflkan› Zerdari’nin üzerinde. Zerdari,
engin yolsuzluk deneyimi ve dosyalar›
nedeniyle ABD’nin rahatl›kla kullanabilece¤i bir baflkan.
Ama Zerdari gibi biri bile, halk›n›n
yüzde 80’i Afganistan’daki ABD/NATO
askerlerine karfl› olan bir ülkede kolayl›kla bunu yapamaz. Nitekim Zerdari bu
s›ralarda ilk s›nav›yla karfl› karfl›ya geldi. Baflkan George Bush'un Pakistan hükümetinin r›zas› olmadan, bu ülke içlerinde militanlara karfl› sald›r›lar düzenlenmesine onay verdi¤i yönünde haberler yay›mland› ve yalanlanmad›. Kald›
ki son haftalarda Amerikan askerlerinin
Pakistan topraklar›nda çeflitli operasyonlar yapt›¤›, bu arada 20 sivili öldürdü¤ü biliniyor. Pakistan Genelkurmay
Baflkan› Aflfak Keyani ise daha önce s›n›r ötesi Amerikan sald›r›lar›na karfl› ç›karak, ülkesinin egemenli¤i ve bütünlü-

¤ünün ne pahas›na olursa olsun korunaca¤›n› söylemiflti.
Zerdari, her iflbirlikçi yönetici gibi bir
yol a¤z›nda: Ya “cesur” davran›p efendilerinin her istedi¤ini yerine getirecek
ve halk›n›n öfkesiyle bo¤ulacak; ya da
efendileriyle halk›n›n istekleri aras›nda
bir denge kurmaya çal›flacak ve bu kez
efendileri taraf›ndan cezaland›r›lacak.
Tabii bu k›s›r döngüyü k›racak gerçek
çözüm, emekçi halk›n ülkenin kaderine
el koymas›d›r; ama flimdilik bunun için
erken görünüyor.

ASIF ZERDAR‹:
“BAY YÜZDE 10”
Pervez Müflerref’in istifas›yla boflalan devlet baflkanl›¤› koltu¤una kimin oturaca¤› konusu hükümet koalisyonu içinde anlaflmazl›¤a neden
oldu. PHP, As›f Zerdari’yi aday göstermiflti. Navaz fierif ise bir yandan
Müflerref’in görevden ald›¤› yüksek
yarg›çlar›n görevlerine iadesinin yap›lmas›n›, di¤er yandan devlet baflkanl›¤›na baflka birinin seçilmesini
istiyordu. Koalisyon da¤›ld›. Ard›ndan 6 Eylül’de yap›lan seçimle As›f
Zerdari Pakistan’›n yeni devlet baflkan› oldu.
Zerdari, politikada uzun süre efli Benazir Butto’nun gölgesi alt›nda kald›. Benazir, Pakistan’da demokrasi
kahraman› say›lan ve darbeci general Ziya ül-Hak taraf›ndan idam ettirilen Zülfikar Ali Butto’nun k›z›yd›.
Ayn› zamanda kendisi de etkili, karizmatik bir liderdi. Zerdari ise bir
yandan eflinin hükümetlerinde bakanl›kla yetinmek zorunda kal›rken,
di¤er yandan ald›¤› rüflvet ve komisyonlarla cebini doldurarak kendisini
avutuyordu! Bu ifli öylesine fütursuzca yap›yordu ki, ad› “Bay yüzde
10”a ç›km›flt› ve bu yüzden iki kez
mahkum oldu, toplam 11 y›l hapis
yatt›. ‹lkinde, bir ifladam›n›n aya¤›na
uzaktan kumandal› bomba ba¤lay›p
bankadan para çektirmeye zorlamakla suçlanm›flt›.
Zerdari bugün Pakistan’›n ikinci en
zengin kiflisidir.

10

DÜNYA

EK‹M 2008

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

Bir taraftan y›llarca okuduklar›m›z,
dinlediklerimiz, izlediklerimiz ve
sosyalizme dair hayallerimizin
verdi¤i heyecanla; di¤er taraftan
turizmin yozlaflt›r›c› etkileri, fuhufl,
yoksulluk, piyasa ekonomisine
geçifl üzerine söylenenlerin bilincimizde
yarat›¤› kayg›yla Küba’ya ulaflt›k.
Acaba Türkiye’ye dönerken
göreceklerimiz, yaflayacaklar›m›z
hangi duygu ve düflüncelere
yerini b›rakacakt›?

Küba Sosyalizmde Direniyor

MUTLU ‹NSANLAR ÜLKES‹
Küba kapitalizmden kopmakta sonuna kadar ›srarl›; insan› ve do¤ay› merkeze alan bir sosyalizmi yaflatmakta
kararl› bir ülke. ‹nsanlar› mutlu ve bu mutlulu¤u her fleyin önüne koyan bir ülke. Sorunlar› büyük; bu kocaman
küreselleflmifl dünyada o ufac›k haliyle yapayaln›z kalm›fl ve bu yaln›zl›kla sorunlar› daha da büyümüfl; ancak
sorunlar› alt›nda ezilmeyerek, çözümler üreterek devleflen ufac›k bir ülke.
fiENGÜL ÖZDEM‹R–ESER SANDIKCI

Ü

lkemizden uçakla 16 saatlik mesafede, okyanus afl›r› uzak bir ülke olmas›na karfl›n; sosya-

lizme inanm›fl herkes için bir o kadar yak›n bir
ülke Küba. Bir taraftan y›llarca okuduklar›m›z, dinlediklerimiz, izlediklerimiz ve sosyalizme dair hayallerimizin verdi¤i heyecanla; di¤er taraftan turizmin yozlaflt›r›c› etkileri, fuhufl, yoksulluk, piyasa ekonomisine
geçifl üzerine söylenenlerin bilincimizde yaratt›¤› kayg›yla Küba’ya ulaflt›k. Acaba Türkiye’ye dönerken
hangi duygu ve düflünceler içinde olacakt›k?
Bu yaz›; bu sorulara cevap bulabilme heyecan›yla on
gün gibi k›sa bir sürede gerçekleflebilen gözlemlerimiz
ve yapt›¤›m›z sohbetlerle s›n›rl›, politik tespitlerden
öte izlenimlerimizi paylaflmaya yönelik bir yaz›.

Herkese paras›z e¤itim ve
paras›z sa¤l›k hakk›
Yapt›¤›m›z sohbetlerde, Küba’daki uygulamalar› bir
de halk›n kendi dilinden duymak bizi son derece keyiflendiriyor: “Sa¤l›k için para ödemiyoruz” “En küçük
flikayetimizde doktora gidiyoruz.” “Dünyan›n her yerine doktor gönderiyoruz (gururla söylüyorlar).”
“Hastanelerimiz ve doktorlar›m›z son derece geliflkin.” “Ana okulundan üniversiteye hiçbir ücret ödemiyoruz.” “Lisede okurken e¤itimin parças› olarak belli
bir süre tarlalarda çal›fl›yoruz; üniversitede
alan›m›zla ilgili kamu hizmetinde bulunuyoruz.”
“Elektrik, su faturalar› son derece düflük, sembolik
ücretler ödüyoruz.”
Küba’da sa¤l›k ve e¤itim alan›nda sa¤lanan geliflmelerden memnun olmayan yok gibi. Hatta yapt›¤›m›z sohbetlerde bu hizmetlere ücret ödenmesi fikrini
kavrayamayanlar oluyor.

Çal›flma yaflam›
Kendi içinde s›n›fsal farkl›l›klar› da yok etmifl bir ülke. Halk, ülkede yeteri kadar zenginlik olmad›¤›ndan,
k›s›tl› olanaklar› eflit düzeyde paylafl›yor. Bir iflçi, bir
doktor ve bir bakan›n, ayn› ücreti almasalar da, arala-

da, uza¤›nda duymam›fl. Küba’da gazetelerin üçüncü
sayfalar› bofl olmal› diye düflünüyoruz.

Sanat

sorunlar›ndan biri olan iflsizli¤in Küba’da çözülmüfl oldu¤unu ve iflsizli¤in hemen hemen hiç olmad›¤›n›, her-

Küba’da kültür ve sanat alan›ndaki geliflkinlik bizleri
büyülüyor. Sinema ve tiyatrolar›n önü t›kl›m t›kl›m.
Çoluk çocuk ailece haftada 2-3 kez sinemaya, tiyatroya gittiklerini söylüyorlar. Fiyatlar ise çok düflük.
Dans ve müzik zaten yaflamlar›n›n bir parças›. Bunlar
için belli bir mekan ve zamana ihtiyaç duymuyorlar.
Küba sanki koskocaman bir sahne. Her yerde müzik
ve dans var. Resimdeki zenginlik sokaklara taflm›fl.
Ressamlar› ve sergilerini sokakaklarda kurulan sergilerde izlemek mümkün.

kesin ilgi, yetenek ve becerileri dikkate al›narak istihdam edildi¤ini, çal›flma süresinin, herkes için 8 saat ol-

Irkç›l›k yo k

du¤unu, y›lda 1 ay y›ll›k izin kulland›klar›n›, hiç kimseye angarya ifl yapt›r›lmad›¤›n›, yapt›¤›m›z sohbetler-

Günlük hayatta gözlemledi¤imiz di¤er bir olumlu yan
da, Küba'da ›rka dayal› hiçbir ayr›m›n olmamas›. Si-

den ö¤reniyoruz.

yahlar, beyazlar, yerli ›rk ve bu ›rklar›n kar›fl›m› olan
melezler aras›nda yaflam ve çal›flma koflullar› b a k ›-

r›ndaki ücret fark›n›n çok düflük oldu¤unu ö¤reniyoruz. Emekli bir diplomat›n evinde misafir olmam›z ve
onun yaflam koflullar›n›n genelden farkl› olmad›¤›n›
görmemiz söylenenlerin do¤rulu¤unu bir kez daha kan›tl›yor.
Dünya üzerinde bugün kapitalist ülkelerin en büyük

Kad›nlar
Küba’da kad›nlar›n çal›flma yaflam›nda oldukça fazla yer ald›¤› gör ü l üyor. Kad›nlar her alanda çal›fl›yorlar. Yine yapt›¤›m›z sohbetlerde, kad›nlar›n en büyük
sorunlar›ndan olan taciz ve tecavüz vakalar›n› soruyoruz. Görüfltü¤ümüz kad›n ve erkeklerin hepsi bildikleri
ve duyduklar› herhangi bir taciz ve tecavüz vakas› olmad›¤›n› söylüyorlar. Soruyoruz, “ Bir erke¤in sevdi¤i
ve k›skand›¤› için bir kad›n› öldürdü¤ü herhangi bir vaka da m› olmad›?” fiafl›r›yorlar. Böyle bir fleyi zihinleri
tasavvur edemiyor. Ya hiç sinirlenip cinnet geçiren,
annesini öldüren, çocu¤unu kesen, arkadafl›n› b›çaklayan da m› olmuyor? Hiç kimse böyle vakalar› yak›n›n-

m›ndan hiçbir farkl›l›k yok. Devrimin en büyük kazan›mlar›ndan birinin de, ›rk ayr›m›na dayal› ayr›mc›l›¤›n kald›r›lmas› oldu¤unu övünerek söylüyorlar.

“Özel Dönem”in etkileri
Gelelim sorunlara. Küba SSCB’nin y›k›lmas›n›n ard›ndan çok zor günler geçiriyor. Bir ada olmas›ndan
ve ikliminden dolay› Küba’da yetiflebilen ürünler s›n›rl›. Her ihtiyac›n› kendi bafl›na karfl›lamas› mümkün de¤il. SSCB y›k›lmadan önce, Sovyetler için fleker kam›fl›
üretiyor ve karfl›l›¤›nda Sovyetlerden baflta petrol olmak üzere her tür ihtiyac›n› temin ediyor. Sovyetlerin
y›k›lmas›n›n ard›ndan Küba, Amerika’n›n ambargosu
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sonucu dünya üzerinde yaln›zlaflt›r›l›yor; açl›¤a ve
yoks u llu¤a terk ediliyor. “Özel dönem” ad› verilen bu
dönemde Küba çok büyük sorunlar yafl›yor; bu dönemden ç›kmak için çeflitli aray›fllara gidiliyor. Turizme
aç›lmak bu dönemdeki çözüm yollar›ndan biri. Yaz
mevsiminde Küba’n›n neredeyse yar›s› dünyan›n bir
çok ülkesinden buraya gelen turistlerden olufluyor.
Devrim öncesinde yap›lan oteller kamulaflt›r›larak
devlet eliyle turizme aç›lm›fl durumda. Dünyadaki benzerleri gibi her türlü konfora sahipler (gerçi mobilyalar, klimalar dahil her fley 1950’li y›llara ait). Turistlerin para harcamalar› için, devlete ait restoranlar, kabareler ve dükkanlar turizm sektörünün hizmetine
aç›lm›fl. Böylece ülkeye büyük bir ekonomik girdi sa¤lanabiliyor. Bu gelirin de e¤itime, sa¤l›¤a, tar›ma ve
di¤er alanlara aktar›ld›¤›n› söylüyorlar. En önemli gelir kaynaklar› turizm olsa da, turizmin yaratt›¤› belli
tahribatlar söz konusu. Çok duydu¤umuz fuhuflla ilgil i, biz bir fleye rastlam›yoruz. Kübal›lara sordu¤umuzda “çok azald›” diyorlar. Otellere (lobi hariç) Kübal›lar›n girmesini yasaklama gibi önlemlerin yan›nda, kad›n örgütlerinin ve devrim savunma komitelerinin bilinçlendirme çal›flmalar›n›n fuhuflun azalmas›nda etkili oldu¤unu söylüyorlar.
Turizmin di¤er bir olumsuz yan› da Küba halk› ile turistlerin farkl› para birimini kullanmas› sonucu, t u r i s tlerin yapm›fl oldu¤u harcamalar›n Küba halk› taraf›ndan yap›lamamas›. Her ne kadar Küba kendi içinde s›n›fsal farkl›l›klar›n› yoketmiflse de, dünyan›n geri kalan›nda kapitalist üretim iliflkileri hakim. Bu ülkelerin insanlar›, Kübal›lar›n hayatlar›nda görmedikleri ve ulaflamayacaklar› renkli bir y›¤›n meta ile (fl›k k›yafetler,
kozmetikler; teknolojik araçlar, cep telefonlar› ve kendilerinde olmayan para ile) ülkelerine gelince turizmin
yozlaflt›r›c› etkileri de ortaya ç›k›yor. “Sosyalizm yoksulluk, kapitalizm refah m›? ” sorular› oluflabiliyor bilinçlerde. Kendi ülkelerinde yok ettikleri s›n›fsal farkl›-
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Son olarak flunu rahatl›kla söyleyebiliriz ki; Küba kapitalizmden kopmakta sonuna kadar ›srarl›, insan› ve

Küba kendi içinde s›n›fsal farkl›l›klar›
da yok etmifl bir ülke. Halk, ülkede
yeteri kadar zenginlik olmad›¤›ndan,
k›s›tl› olanaklar› eflit düzeyde
paylafl›yor.

do¤ay› merkeze alan bir sosyalizmi yaflatmakta kararl› bir ülke. ‹nsanlar› mutlu ve bu mutlulu¤u her fleyin
önüne koyan bir ülke. Sorunlar› büyük; bu kocaman
küreselleflmifl dünyada o ufac›k haliyle yapayaln›z kalm›fl ve bu yaln›zl›kla sorunlar› daha da devleflmifl; ancak sorunlar›n alt›nda ezilmeyerek; çözümler üreterek
devleflen ufac›k bir ülke.

ve paralar›n›n çoklu¤una ulaflma arzusu do¤abiliyor.
Bu tip e¤ilimleri sokaklarda turistlerden para isteyen
baz› Kübal›larda gözlemlememize ve potansiyel bir
tehlike oldu¤unu hissetmemize ra¤men, varolan sosyalist e¤itim ve ahlak›n etkisiyle, bunlar›n henüz genele yay›lan bir e¤ilim olmamas›n›n mutlulu¤unu yafl›yoruz.

Ekolojik toplum
Amerikan ambargosu ve ülkenin co¤rafi koflullar› nedeniyle, g›da maddeleri hala s›n›rl›. Devlet her aileye
karne karfl›l›¤›nda temel g›dalar› (pirinç, fleker, un, süt
tozu, çocuklara süt…) veriyor. Ancak bunlar pek y eterli de¤il. Aileler parayla d›flar›dan ihtiyaçlar›n› alabiliyorlar. Ancak özellikle temizlik malzemeleri, sabun,
flampuan, tuvalet ka¤›d› vb. ithal mal oldu¤u için çok
pahal›. Kübal›lar her alanda çok az tüketiyor. Özellikle elektronik malzemeleri, mobilyalar›, arabalar› uzun
y›llar kullan›yorlar. Bat› toplumlar›ndaki tüketim ç›lg›nl›¤›ndan burada eser yok. Her modelde sürekli yenisi sat›n al›nan tüketim malzemeleri düflünüldü¤ünde,
Kübal›lar do¤aya çok az zarar veren ekolojik bir toplum yaratm›fllar.

Konut sorunu
Küba'da flu an yaflanan s›k›nt›lardan birinin de ko-

l›klar›n, bu kez di¤er ülkelerle kendi ülkeleri aras›nda
oldu¤unu gözlemliyorlar. Onlar sadece ülkelerine tu-

nut sorunu oldu¤unu ö¤reniyoruz. Önceli¤in sa¤l›k ve
e¤itime verilmesinden dolay›, konut için ayr›lan bütçe-

rist olarak gelen, belli bir ekonomik seviyenin üstünde
yaflama ayr›cal›¤›na sahip insanlar› görüyorlar. O ül-

nin yeterli olmamas› nedeniyle yeni binalar›n yap›lamad›¤›, eski binalar›n ise tamir edilemedi¤i, bu neden-

kelerde ve dünyan›n geri kalan›ndaki açl›¤›, yoklu¤u,
sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤inden kaynaklanan

le yeni evlenecek çiftlerin ailelerini n yan›nda ikamet
etme zorunda kald›klar›n› anlat›yorlar. Ancak konut

ölümleri göremediklerinden, yaflad›klar› yoksullu¤un
bir sonucu olarak bat›l› kapitalist ülkelerin metalar›na

s›k›nt›s›n›n olmas›na karfl›n, Küba’da sokaklarda yaflayan evsizlerin olmad›¤›n› da ekliyorlar.

Görüfltü¤ümüz kad›n ve
erkeklerin hepsi, bildikleri
ve duyduklar› herhangi
bir taciz ve tecavüz vakas›
olmad›¤›n› söylüyorlar.
Soruyoruz, “Bir erke¤in
“sevdi¤i ve k›skand›¤› için
bir kad›n› öldürdü¤ü
herhangi bir vaka
da m› olmad›?”
fiafl›r›yorlar.
Böyle bir fleyi zihinleri
tasavvur edemiyor.
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Küresel Güç Olma Yolunda Rusya’n›n Cüretkar Ad›m›

DE⁄‹fiEN GÜÇ DENGELER‹ ‹Ç‹NDE
GÜRC‹STAN-RUSYA SAVAfiI
Gürcistan’a sald›r› ve Güney Osetya ile Abhazya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas›yla, Rusya ad›m ad›m ördü¤ü küresel
güç olma yönelimi do¤rultusunda riskli ve büyük bir hamle yapm›flt›r. ABD buna h›zl› ve etkili bir yan›t üretememifltir.
Ancak ABD’den de yak›n zamanlarda karfl› hamleler beklemek gerekir.
HAL‹T ELÇ‹

G

ürcistan Devlet Baflkan› Mihail Saakaflvili’nin

deki bu karar, hemen Devlet Baflkan› Medvedev tara-

tan’la yak›n iliflkiler kurdu. (Bu arada Türkiye de ken-

emir verdi¤i askerler, 8 A¤ustos günü, resmen
bu ülkeye ba¤l›, ama y›llard›r fiilen ba¤›ms›z

f›ndan onaylanarak kesinleflti. Buna karfl›l›k, Gürcistan, Birleflik Devletler Toplulu¤u’ndan çekildi¤ini aç›k-

di çap›nda avantajlar sa¤lad›. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt›n›n ard›ndan Bakü-Tiflis-Kars demiryo-

olan ve Rusya’n›n himayesinde bulunan Güney Osetya’ya girip bölgenin baflkenti Tsinvali’yi topa tuttular.

lad› ve Rusya ile diplomatik iliflkilerini kesti.
fiu anda Gürcistan’da ateflkes sa¤lanm›fl durumda.

luyla bölgeye yönelik ticaretini gelifltirme, nüfuzunu
artt›rma flans›na kavufltu. Türkiye Gürcistan’la s›k›

Sald›r›n›n ilk günlerinde, büyük ço¤unlu¤u sivil Oset
olan 2500 kifli öldürüldü. Güney Osetya Gürcistan’›n

Frans›z Cumhurbaflkan› Nicolas Sarcozy’nin arabuluculu¤uyla yap›lan anlaflmaya göre Rusya askerlerini

ekonomik ve politik iliflkiler kurdu. TC subaylar› Gürcistan ordusuna e¤itim verdi.)

kontrolüne geçti.
‹lk bak›flta Saakaflvili baflar›l› bir hamle yapm›fl gibi

geri çekiyor; tabii “art›k Gürcistan’a ait olmayan” G.
Osetya ve Abhazya’dan de¤il!

Saakaflvili, seçimlerde çözmeyi vaat etti¤i G. Osetya
ve Abhazya sorunlar›nda somut ad›mlar atamam›flt›.

görünüyordu. Rusya’y› gafil avlam›flt›. Baflbakan Vladimir Putin Pekin’de Olimpiyat aç›l›fl›nda, Devlet Bafl-

Saakaflvili’nin ölümcül hatas›

Bu iki bölge, Rusya’n›n destek verdi¤i Oset ve Abhaz
ba¤›ms›zl›kç› güçlerin denetiminde kalm›flt›. Gürcü

kan› Dimitri Medvedev tatildeydi. Askeri harekat amac›na ulaflm›fl ve Güney Osetya’da merkezi Gürcü hükümeti kontrolü ele geçirmiflti. S›rada, benzeri durumdaki Abhazya olmal›yd›. Acara bölgesi zaten daha

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›l›rken 1991’de ba¤›ms›z
olan Gürcistan, ilk y›llardaki kar›fl›kl›klar›n ard›ndan
eski Sovyet D›fliflleri Bakan› Eduard fievardnadze’nin

Devlet Baflkan›, G. Osetya’ya sald›r›rken, muhtemelen
Rusya’n›n sert bir karfl›l›k veremeyece¤ini, verse bile
baflta ABD olmak üzere Bat›’n›n kendisine sahip ç›k›p
Rusya’y› engelleyebilece¤ini düflünüyordu. Yan›ld›.

önceden halledilmiflti! ABD’nin s›k› destekçisi ve iflbirlikçisi Saakaflvili böylece ülkenin toprak bütünlü-

yönetimi alt›nda, Rusya ile Bat› aras›nda bir denge
politikas› uyguluyordu. 2003 y›l› sonlar›nda, ABD’nin
ve özel olarak Soros’un destekledi¤i kitle gösterileri

¤ünü sa¤lam›fl olacak ve içeride yitirdi¤i itibar› geri
kazanacakt›.

sonunda fievardnadze çekilmek zorunda kald›. Yerine
ABD yanl›s›, s›k› liberal Mihail Saakaflvili Devlet Bafl-

ya’n›n kesin olarak Gürcistan’dan kopmas›na yol açt›.
Bunun bir baflka sonucu, muhtemelen kendisinin de

Ama evdeki hesap çarfl›ya uymad›. Rusya çok k›sa
bir sürede toparlan›p karfl› sald›r›ya geçti. Birkaç günde G. Osetya’y› ele geçirdi¤i gibi, Gürcistan toprakla-

kan› seçildi. “Gül Devrimi” denen bu hareketle ABD,
Rusya’n›n nüfuz alan›n›n bir parças›n› daha ondan ko-

yak›n zamanda iktidardan düflmesi olacakt›r. Kendi
yapt›¤› hareket sonucunda toprak kaybeden, a¤›r bir
askeri yenilgiden sorumlu olan birinin iktidarda kal-

r›na girdi ve bu ülkenin stratejik noktalar›n›, askeri üslerini bombalad›. Gürcistan ordusuna a¤›r darbeler indirdi. Rusya, Gürcistan askerlerini sadece G. Osetya’dan de¤il, (benzer durumdaki) Abhazya topraklar›ndan da sürdü.
Savafl›n patlamas›ndan 15 gün kadar sonra da, Rusya Parlamentosu Duma oybirli¤iyle Güney Osetya ve
Abhazya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›d› ve tavsiye niteli¤in-

parm›fl oldu.
ABD h›zla Gürcistan’a askeri ve ekonomik yard›mlarda bulundu. Gürcistan’›n NATO üyeli¤inin önünü
açt›. Hazar petrolünü Bat›’ya aktaracak olan petrol
boru hatt› (Bakü-Tiflis-Ceyhan) bu ülkeden geçirildi.
ABD bu hamleyle Rusya’y› güney s›n›rlar›ndan çeviriyor ve petrol ve do¤al gaz zengini Hazar ile Orta Asya’ya s›çramak için aya¤›n› basacak zemini elde ediyordu. Avrupa ülkeleri de ABD’nin arkas›ndan Gürcis-

Saakaflvili’nin hesap hatas›, Rusya ordusu taraf›ndan
a¤›r bir yenilgiye u¤rat›lmas›na, G. Osetya ve Abhaz-

mas› çok güçtür.
Saakaflvilinin hatas›, dünyada de¤iflen dengeleri ve
yükselen yay›lmac› küresel güç olarak Rusya’n›n artan inisiyatifini görememesiydi.

Rusya: Sözden eyleme
Rusya’n›n, Gürcistan’›n askeri harekat›na bu kadar
sert bir tepki göstermesi, ABD’nin hamilik yapt›¤› bu
ülkeyi yar› yar›ya iflgal ve ordusunu tahrip etmesi,
ABD’yle s›cak çat›flmaya girme tehlikesini göze alma-

Gürcistan önümüzdeki dönemde
Rusya-ABD bilek güreflinin yaflanaca¤›
bir alan olacakt›r. Rusya ABD
iflbirlikçisi Saakaflvili yönetimine
a¤›r bir darbe vurmufltur.
Her ne kadar ABD kendi
yandafl›na aç›k ve net biçimde
sahip ç›km›fl olsa da, Gürcistan
halk›n›n gözünde mevcut yönetim
a¤›r bir güven ve meflruiyet
kayb›na u¤ram›flt›r.
Gürcistan’da iktidar kavgas›n›n
k›z›flmas› beklenmelidir.

s› flafl›rt›c› m›yd›?
Asl›nda, Rusya’n›n son y›llarda izledi¤i küresel politikay› takip edenler için, ortada çok fazla flafl›racak durum yoktu. Rusya, Putin’in iki dönem baflkanl›¤› süresinde önce belini do¤rultup, sonra küresel bir güç haline gelmiflti. Bu dönemde, h›zla artan petrol fiyatlar›n›n da yard›m›yla Rusya ekonomisini ray›na oturttu,
bütün d›fl borçlar›n› ödedi, kendi topraklar›ndaki ve
BDT ülkelerindeki petrol ve do¤al gaz› Avrupa’ya tafl›yan boru hatlar› sistemini ve ticari iliflkilerini kurdu.
Putin’in yönetimi alt›nda Rusya, ordusunu yeniden organize edip silahlar›n› yenilemeye giriflti ve yeniden
“büyük devlet” politikas› gütmeye bafllad›. Bir yandan
Kuzey Buz Denizi’nin dibine Rusya bayra¤› dikilirken,
di¤er yandan okyanuslar üzerinde Rus uçaklar› silahl›
olarak devriye gezmeye bafllad›. Rus donanmas›, Suriye’de bulunan ve Sovyetlerin y›k›l›fl› döneminde terk
edilen deniz üslerine geri dönüyor.
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Ekonomisini düzelten, ordusunu
güçlendiren, dünyada siyasi
iliflkilerini sa¤lamlaflt›ran ve yeniden
süper güç olma hedefi güden
Rusya’n›n art›k ABD’nin bu kuflatma
ve tacizlerine karfl› somut bir ad›m
atmas› zorunlu hale gelmiflti.
Aksi halde, küresel güç olma
iddias› inand›r›c›l›¤›n› yitirecekti.

Rusya, son y›llarda Putin’in a¤z›ndan sürekli ve ›srarla ABD’nin dünya imparatorlu¤u hayalini, tek kutuplu dünya tasar›m›n› ve askeri yay›lmac›l›¤›n› elefltirdi. Elefltirinin dozunu giderek artt›rd›. Rusya,
fianghay ‹flbirli¤i Örgütü içindeki orta¤› Çin’le birlik-

ABD haz›rl›ks›z yakaland›

te, ABD’nin yeryüzünde her istedi¤ini yapamayaca¤›n›, dünyan›n çok kutuplu bir sistem oldu¤unu ken-

Amerikan yönetimi, Rusya’n›n önce G. Osetya’y› ele geçirip sonra Gürcistan’a girmesine ve ordusunu tahrip etmesine karfl› h›zl› ve etkili bir tepki gösteremedi. Bu da, asl›nda Bush yönetiminin Rusya’n›n bu aske-

dilerini de dikkate almas› gerekti¤ini devaml› vurgulad›. ABD’nin, eski Sovyet cumhuriyetlerini ve Varflo-

ri/politik harekat›n› beklemediklerini gösteriyor. (Gerçi, Putin’in iflaret etti¤i gibi Cumhuriyetçi baflkan aday›
John McCain’in Saakaflvili’yi sald›rmaya cesaretlendirdi¤ine dair güçlü iflaretler var.)

va Pakt› üyelerini Rusya’n›n nüfuz alan›ndan kopar›p, NATO çerçevesinde kendi etki alan›na çekmesin-

‹lk flaflk›nl›k atlat›ld›ktan sonra ABD’nin tepkileri giderek sertleflti. ABD sözcüleri, Rusya’n›n bu tavr›n› sürdürmesi halinde, bu ülkeyle bütün iliflkilerini gözden geçireceklerini sert ifadelerle aç›klad›. Bu, diplomatik

den rahats›zl›k duydu¤unu güçlü biçimde defalarca
ifade etti. Gerçekten de ABD, dünya egemenli¤i stra-

bir dille, art›k Rusya’n›n resmen rakip, hatta düflman bir statüde görülece¤ini ilan etmek anlam›na geliyordu.

tejisi do¤rultusunda, sürekli olarak Rusya’n›n s›n›rlar›n› çevreliyordu. Son y›llarda Ukrayna ve Gürcis-

ABD D›fliflleri Bakan› Condoleezza Rice, yapt›¤› aç›klamada, Rusya’n›n “kas gösterisi” yaparak çok tehlikeli bir oyunun içine girdi¤ini, bu ülkenin Gürcistan’daki stratejik amaçlar›na ulaflmas›na engel olacaklar›n› ve

tan’da, kendisinin aç›kça destekledi¤i “renkli devrimler” ile Rusya’yla dengeli iliflkiler içindeki iktidar-

Avrupa’da yeni bir “Demir Perde”ye izin vermeyeceklerini söyledi.
Eylül ay› bafl›nda, Gürcistan’› ziyaret eden ABD Baflkan Yard›mc›s› Dick Cheney, Gürcistan’›n Rusya’n›n

lar› devirip, aç›kça ABD yandafl› yöneticileri bafla geçirdi. En son Kosova’n›n, Rusya’n›n geleneksel müt-

kontrolüne girmesine izin vermeyeceklerini ifade etti, Gürcistan’›n NATO’ya üye olaca¤›n› söyledi. Ondan bir
gün önce de, D›fliflleri Bakan› Rice, bu ülkeye 1 milyar dolar yard›m yapacaklar›n› aç›klad›. Bu yard›m›n eko-

tefiki S›rbistan’dan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesi ve bunun ABD ve Avrupa ülkeleri taraf›ndan tan›nmas›,

nominin ve altyap›n›n onar›m›nda kullan›laca¤› söylense de, öncelikle tahrip olmufl Gürcistan ordusunu yenilemeye yönelik oldu¤u aç›kt›r.

Rusya’n›n tahammül s›n›rlar›n› zorlad›.
Ekonomisini düzelten, ordusunu güçlendiren, dünya-

Rusya’n›n Gürcistan üzerinden ABD’ye verdi¤i mesajlara karfl›l›k, ABD de Rusya’ya, Kafkaslar’da elde etti¤i bu mevziyi terk etmeyece¤i, gerekirse gerilimi t›rmand›rmaya ve karfl› fliddet uygulamaya haz›r oldu¤u me-

da siyasi iliflkilerini sa¤lamlaflt›ran ve yeniden süper
güç olma hedefi güden Rusya’n›n art›k ABD’nin bu

saj›n› veriyor.
Gerçi ABD ve Rusya’n›n, bu aflamada birbirleriyle do¤rudan silahl› çat›flmaya girmeleri beklenmez. Çünkü

kuflatma ve tacizlerine karfl› somut bir ad›m atmas›
zorunlu hale gelmiflti. Aksi halde, küresel güç olma

her iki ülke de birbirine a¤›r biçimde zarar verecek miktarda nükleer silaha sahiptir. Hele s›rf yerel/bölgesel
bir sorun yüzünden topyekün bir savafla giriflmeleri mümkün de¤ildir. Bunun yerine, birbirlerinin ç›karlar›na

iddias› inand›r›c›l›¤›n› yitirecekti.
Öte yandan Rusya’n›n Gürcistan’a yönelik askeri ha-

zarar vermek, kendi ç›karlar›n› kollamak için bölge ülkelerini ve ülkeler içindeki yerel siyasi güçleri kullanmak isteyeceklerdir. Bu ise, bölgemizde savafllar›n ve fliddetin artaca¤› anlam›na geliyor.

rekat› kuflkusuz bir anl›k öfke patlamas›ndan ibaret
de¤ildir. Hatta belli ki G. Osetya’da Gürcistan k›flk›r-

Gürcistan önümüzdeki dönemde Rusya-ABD bilek güreflinin yaflanaca¤› bir alan olacakt›r. Rusya ABD iflbirlikçisi Saakaflvili yönetimine a¤›r bir darbe vurmufltur. Her ne kadar, ABD kendi yandafl›na aç›k ve net biçim-

t›lm›flt›r. Rusya’n›n h›zl› ve sonuç al›c› harekat›na
bak›ld›¤›nda, bunun planlar›n›n çoktand›r haz›r oldu-

de sahip ç›km›fl olsa da, Gürcistan halk›n›n gözünde, mevcut yönetim a¤›r bir güven ve meflruiyet kayb›na u¤ram›flt›r. Gürcistan’da iktidar kavgas›n›n k›z›flmas› beklenmelidir.

¤u anlafl›l›r. Bu, dikkatle üzerinde çal›fl›lm›fl bir sald›r›d›r.
Gürcistan’a yap›lan harekat ve ard›ndan iki bölgenin

Sonuç olarak; Rusya ad›m ad›m ördü¤ü küresel güç olma yönelimi do¤rultusunda riskli ve büyük bir hamle
yapm›flt›r. ABD buna h›zl› ve etkili bir yan›t üretememifltir. Ancak ABD’den de yak›n zamanlarda karfl› ham-

ba¤›ms›zl›¤›n›n tan›nmas›, asl›nda esas olarak
ABD’ye yönelik bir meydan okumad›r ve bir mesajlar

leler beklemek gerekir.
ABD’nin Rusya’n›n hamlesini püskürtememesinin nedenleri flöyle s›ralanabilir:
1. Irak ve Afganistan’da bata¤a saplanan ABD’nin Gürcistan’da üçüncü bir cephe açmas›, hem askeri hem

demetidir:
Birinci mesaj: Beni kuflatma politikan tahammül s›-

politik bak›mdan çok zordu.
2. ABD, Rusya’dan böylesine cüretkar bir hamle beklemiyordu. Dolay›s›yla buna göre ciddi bir haz›rl›¤› yok-

n›rlar›m› afl›yor. Buna daha fazla göz yumamam. Geleneksel etki alan›m› ben kontrol edece¤im.

tu.
3. Görev döneminin sonuna gelmifl Bush yönetiminin enerjik kararlar almas› güçleflmiflti.

‹kinci mesaj: Y›llard›r seni sözlü olarak uyar›yorum.
Art›k sana karfl› ç›karlar›m› yaln›zca sözle de¤il as-

4. Daha yak›n bir tarihte, Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›yarak s›n›r de¤iflikliklerinin yolunu açm›fl olan ABD
(ve Avrupa) karfl›s›nda Rusya da ayn› yolu izlemifl, bu ise Rusya’ya karfl› cephe oluflturman›n meflruiyet ve

keri yöntemlerle de koruyaca¤›m.
Üçüncü mesaj: Dünyan›n tek hakimi sen de¤ilsin.

inand›r›c›l›k zeminini ortadan kald›rm›flt›r.
5. ABD, Rusya karfl›s›nda Avrupa’dan güçlü bir destek bulamam›flt›r. So¤uk Savafl döneminin aksine bugün

Her yerde istedi¤in gibi davranamazs›n. Çok kutuplu
dünya anlay›fl›n› kabul etmek zorundas›n. Yani ulus-

baflta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkeleriyle Rusya aras›nda güçlü ekonomik ba¤lar kurulmufltur. Halen
Avrupa’da tüketilen do¤al gaz›n üçte biri, petrolün beflte ikisi Rusya’dan gelmektedir. Bu tablo içinde Avru-

lararas› alanda att›¤›n ad›mlarda benim ç›karlar›m›
da dikkate almak zorundas›n.

pa ülkeleri Rusya’n›n Gürcistan’a sald›r›s›n› sert bir dille k›naman›n ve askerlerini geri çekmeye ça¤›rman›n
ötesine geçememifl, ortak fiili ad›mlar›n at›lmas›na raz› olmam›flt›r.
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Kolombiyal› Gerillalar: Savafla Devam

CHAVEZ-FARC GERG‹NL‹⁄‹
Chavez, FARC liderli¤ine “silahl› mücadeleye son verme ve ellerindeki rehineleri karfl›l›ks›z serbest b›rakma”
ça¤r›s›nda bulundu. Chavez, “gerilla savafl›n›n tarih oldu¤unu, FARC’›n demokratik yoldan seçilmifl hükümeti
devirme çabalar›n›n ABD’nin eline koz verdi¤ini, bunun ABD’nin bölgeye müdahalesi için f›rsat yaratt›¤›n›” ifade etti.
FARC ise Chavez’in konuflmas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada isim vermeden kendilerine silah b›rak ça¤r›s›nda
bulunanlar› politik ç›kar gözetmekle ve oportünizmle suçlad›.
ESER SANDIKCI

B

undan tam bir sene önce, 1 Eylül 2007 tarihinde Venezüella
Devlet Baflkan› Hugo Chavez,
Kolombiya Devrimci Silahl› Güçleri
(FARC) ile Kolombiya devleti aras›nda
rehine de¤iflimi için arabulucu olabilece¤ini aç›klam›flt›. FARC’›n elinde bulunan rehinelerin aileleri ile gerçeklefltirilen toplant›da da Chavez, ABD’nin
FARC’› asla y›kamayaca¤›n› ve
FARC’›n “terör örgütü” olarak de¤il,
“savaflç› örgüt” olarak tan›nmas› gerekti¤ini ifade etmiflti.
Bu aç›klamalardan yaklafl›k on ay sonra; Kolombiya ve Venezüella aras›nda
yaflanan gerilimlerin ard›ndan Chavez,
8 Haziran 2008 tarihinde bir televizyon
program›nda FARC liderli¤ine “silahl›
mücadeleye son verme ve ellerindeki rehineleri karfl›l›ks›z serbest b›rakma”
ça¤r›s›nda bulundu. Chavez, “gerilla savafl›n›n tarih oldu¤unu, Latin Amerika’da silahl› hareketin yeri olmad›¤›n›,
FARC’›n demokratik yoldan seçilmifl hükümeti devirme çabalar›n›n ABD’nin eline koz verdi¤ini, bunun ABD’nin bölgeye müdahalesi için f›rsat yaratt›¤›n›”
ifade etti.
Chavez’in bu büyük politika de¤iflikli¤i
ne anlama geliyor? Chavez’in iddia etti¤i gibi FARC’›n silahl› mücadeleyi b›rakmas›, Kolombiya ve Venezüella’ya
yönelik ABD müdahalesinin ortadan
kalkmas›n› sa¤layabilir mi?

Kolombiya: Bölgenin ‹srail’i
Chavez’in demokratik yolla seçilmifl
dedi¤i Uribe, kontrgerilla ile s›k› iliflkiler
içinde bulunan, uyuflturucu kaçakç›l›¤›nda ABD’yle ortak olan bir politikac›.
Uribe’nin 2002’deki seçimleri kazanmas›, ABD’nin maddi-manevi deste¤i sayesinde oldu. ABD, son 7 y›l içinde Kolombiya’ya, 1500 askeri dan›flman ve özel
kuvvetler eleman›, düzinelerce ‹srailli
komando ve “e¤itimci”, 2 bin paral› asker ve 200 bin kiflilik güçlü Kolombiya
ordusu ile yak›n iliflki içinde çal›flan 10
binden fazla paramiliteri desteklemeyi
de içeren 6 milyon dolarl›k askeri yard›mda bulundu. Chavez’in de bir çok defa belirtti¤i gibi “Kolombiya, Latin Amerika’n›n ‹srail’i konumunda.”
Uribe’nin ilk 4 y›ll›k yönetim dönemin-

de 15 bin köylü, sendikac›, insan haklar› aktivisti, gazeteci ve muhalif katledildi. 2 milyon köylü ve çiftçi zorla
yerlerinden edildi ve topraklar›na
el kondu. 1980’lerde FARC’›n seçimlere yönelik oluflturdu¤u Yurtsever Birlik’in, aralar›nda baflkanl›¤a aday olan 3 kifli ile milletvekilleri ve belediye baflkanlar›n›n bulundu¤u 5 bin üyesi
kontrgerilla taraf›ndan katledildi.
FARC, 1984-1990, 19992001 ve 2007-2008 dönemlerinde üç kere bar›fl
sürecine dahil olmaya
çal›flm›fl ancak, sürekli
katliamlar ve cinayetlerle
karfl›lanarak tekrar gerilla
mücadelesini sürdürme
karar› vermiflti.
Chavez’in de dahil oldu¤u geçen seneki rehin de¤ifl-tokuflu görüflmeleri sürecinde
FARC Kolombiya
devletinin büyük
sald›r›lar› ile karfl›
karfl›ya kald›. Bar›fl görüflmelerini yürüten en üst düzey yöneticilerinden Raul Reyes, esir de¤iflimine haz›rlan›rken düzenlenen s›n›r ötesi
operasyonla öldürüldü. FARC bar›fl görüflmeleri süresince üç merkez komite
üyesini ve onlarca gerillas›n› kendisine
yönelik operasyonlarda kaybetti.
Chavez’in tüm bu geliflmelerden haberdar olmad›¤›n› düflünemeyiz. Uribe
hükümetinin içyüzünü ve ABD ile olan
iliflkilerini bilmesine ra¤men FARC’a
yönelik bu yaklafl›m›n›, ABD ve Kolombiya taraf›ndan Chavez’in FARC ile iliflkisine yönelik iddialardan kurtulmak
için yap›lm›fl salt diplomatik bir hamle
olarak tan›mlamak mümkün mü?
Kolombiya hükümetinin, Chavez’in k›ta ölçe¤indeki nüfuzunun daha da artmas›ndan ve Kolombiya halk›nda oluflabilecek Chavez ve Venezüella sempatisinden kayg› duydu¤u bilinen bir gerçek. Bu süreçte, Kolombiya hükümetinin Venezüella’y› FARC’a maddi ve manevi destek vermekle suçlamas›; Kolombiya s›n›r›nda iki Venezüella askerinin

t utuklanmas›; Ekvador s›n›r›n› ihlal ederek
yap›lan hava sald›r›s› ve operasyonlarda ele geçirilen FARC’a ait bilgisayarlarda Venezüella’n›n FARC’a yönelik
maddi destek sundu¤una dair belgelerin bulundu¤u iddias›, bir y›l içinde bar›fl görüflmeleri sürecinde Venezüella’ya
yönelik tehditkar tutumun ve sald›rganl›¤›n örnekleri.

FARC: Kuflatman›n
önündeki engel
Chavez’in bu tavr›, bölgedeki tarihsel
ba¤lamdan kopuk ilkel bir hamle olarak
de¤erlendiriliyor. FARC, Chavez’in konuflmas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamad a, isim vermeden, kendilerine silah b›rak ça¤r›s›nda bulunanlar› politik ç›kar
gözetmekle ve oportünizmle suçlad›.
Latin Amerika’n›n iki önemli anti-emperyalist gücü aras›ndaki bu sürtüflmeden iki taraf›n da zarar görece¤i aç›k-

t›r. Merkez
Komitesinden
üç kifliyi ve de
liderlerini (sa¤l›k sorunlar›ndan dolay›) kaybetti¤i; rehine de¤iflimi plan›ndan
hedefine ulaflamadan kay›plarla ç›kt›¤› bir dönemin ard›ndan; Latin Amerik a’n›n anti-emperyalist hükümetlerinden (Küba ve Ekvador da Venezüella
ile ayn› yaklafl›m› sergiliyor) ald›¤› politik deste¤in kesilmesi tehlikesi kuflkusuz FARC’› olumsuz etkileyecektir.
Ancak Venezüella bu süreçten daha
fazla zarar görecektir. FARC ony›llard›r Kolombiya topraklar›n›n üçte birini
elinde tutuyor ve Venezüella-Kolombiya s›n›r›n›n önemli bir k›sm› da buna
dahildir. Bu sayede Kolombiya ordusu
ve kontrgerillalar (dolay›s›yla ABD) ülkenin üçte birinde faaliyet gösteremiyor. FARC’›n varl›¤›, Kolombiya’ya s›n›r› bulunan Ekvador ve Venezüella’n›n ilerici rejimlerinin teminatlar›ndan biridir.
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Metal’de Toplu Sözleflme Görüflmeleri Sürüyor

‹fiÇ‹LER B‹RL‹K OLSA
MESS YER‹NDEN OYNAR
Metal sözleflmeleri Türkiye iflçi s›n›f› tarihi için hep önemli olagelmifltir. Tarihteki önemli mücadelelerden birisi
“DGM’yi ezdik s›ra MESS’de” fliar›yla 1977’de yap›lan mücadeledir. MESS’le yap›lan sözleflmelerin önemi; sözleflme
kapsam›nda iflçinin çoklu¤u ve niteli¤i, MESS’in iflveren örgütleri içindeki farkl› durumu ve elbette sektörün
ekonomi içindeki lokomotif olma özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle sol/sosyalist hareketler de
metal sözleflmelerine özel önem vermifllerdir.
‹RFAN KAYGISIZ

M

ESS ve Metal iflkolunda örgütlü sendikalar aras›nda, grup
toplu ifl sözleflmesi görüflmeleri sürüyor. MESS ile sürdürülen toplu
sözleflme görüflmeleri, 160’›n üzerinde
iflyerinde yaklafl›k 100 bin iflçiyi kaps›yor. Ancak, sözleflmeler metal iflkolundaki sendikas›z iflçiler için de örnek
teflkil ediyor ve bu nedenle çok daha
fazla say›da iflçiyi ilgilendiriyor. Hatta,
MESS Genel Sekreteri’nin ifadesi ile,
tüm sektörler aç›s›ndan sonuç do¤uruyor.
Metal sözleflmeleri Türkiye iflçi s›n›f›
tarihi için hep önemli olagelmifltir. Tarihteki önemli mücadelelerden birisi
“DGM’yi ezdik s›ra MESS’de” fliar›yla
1977’de yap›lan mücadeledir. MESS’le
yap›lan sözleflmelerin önemi; sözleflme
kapsam›nda iflçinin çoklu¤u ve niteli¤i,
MESS’in iflveren örgütleri içindeki
farkl› durumu ve elbette sektörün ekonomi içindeki lokomotif olma özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle
sol/sosyalist hareketler de metal sözleflmelerine özel önem vermifllerdir.
Metal sektörü, son y›llarda önemli
üretim ve verimlilik art›fllar›n›n yafland›¤›, ihracat›n, karlar›n ve istihdam›n
artt›¤› bir sektördür. Bu sektörün alt
sektörü niteli¤indeki otomotivde, son

befl y›lda yüzde 45 civar›nda istihdam
art›fl› olmufltur. Yine bu dönem aral›¤›nda, flirketlerin cirolar›nda yüzde
400’ün üzerinde art›fl sözkonusudur.
Üretim art›fl› da benzer düzeydedir.
Sermaye cephesinin bu karl›l›¤›, elbette iflçi s›n›f›n›n çal›flma koflullar›n›n daha da a¤›rlaflmas›n›n ve göreli ücretlerin gerilemesinin sonucu yarat›lm›flt›r.

Çal›flma koflullar› a¤›rlafl›yor
Sözleflme görüflmeleri bafllamadan
önce, iflçilerle yap›lan toplant›larda iki
noktada ortak bilgiler verilmifltir. Birincisi, üretilen mallarda ciddi bir art›fl
oldu¤u görülmektedir. ‹flçiler bunu
kendi fabrikalar›na göre “eskiden haftada 10 ton ç›kar›rd›k, flimdi 30 ton
“gibi ölçülerle ifade etmektedirler.
‹kincisi, “eskiden bir makineye bakard›m, flimdi üç makineye birden bak›yorum” fleklinde ifade edilen ifl yo¤unlu¤udur.
Metal sektöründe, özellikle de otomotivde istihdamda art›fl yaflanmakta ve
iflçiler düflük ücretle iflbafl› yapmakta,
bu nedenle iflçiler aras›nda ücret farkl›l›klar› da artmaktad›r. Ücret farkl›l›klar› baz› iflyerlerinde üç kata kadar ç›kmaktad›r. Bu durum ortalama ücretleri afla¤›ya çekerken, ayn› zamanda ifl-

yerindeki görece yüksek ücretli iflçinin
de ifl güvencesini tehdit eder hale gelmifltir.

Düflük ücretliler a¤›rl›kta
Birleflik Metal ‹fl taraf›ndan, bu dönem ifle girifl ücretlerinin yükseltilmesi
ve düflük ücretli iflçilerin ücretlerinin
de belirli bir seviyeye yükseltilmesi
esas politika olarak belirlenmifltir. Düflük ücretliler sözleflme kapsam›ndaki
iflçilerin yaklafl›k yüzde 60’›n› oluflturuyor. Bu iflçilerin ayl›k ikramiye dahil
net ücretleri 632,00 YTL’dir. Verilen
teklifle bu iflçilere yüzde 52 oran›nda
art›fl istenmekte ve bu iflçilerin ikramiye dahil net ücretlerinin 960,00 YTL’ye
yükseltilmesi talep edilmektedir.
Ücret zamm› için, ücretler aras›nda
aç›lan makas› biraz olsun önlemek ve
düflük ücretli iflçilerin daha fazla ücret
zamm› almas›n› sa¤lamak amac›yla
yüzdeli+seyyanen yöntemi belirlendi.
Bu politikaya uygun olarak, yüzde
5+saat ücretlerine 0,80 YTL ücret
zamm› talebinde bulundu. Bu talep ortalama iflçi ücreti için yüzde 22 civar›nda bir art›fla denk gelmektedir. ‹flkolunda ikramiye dahil net ücret ortalamas› ise 1,000 YTL civar›ndad›r. Birleflik Metal ‹fl, teklifinde bu iflçilerin ikra-

Metal sektöründe,
özellikle de otomotivde
istihdamda art›fl
yaflanmakta ve iflçiler
düflük ücretle iflbafl›
yapmakta, bu nedenle
iflçiler aras›nda ücret
farkl›l›klar› da artmaktad›r.
Ücret farkl›l›klar› baz›
iflyerlerinde üç kata
kadar ç›kmaktad›r.

miye dahil net ücretlerinin 1.221,00
YTL’ye yükseltilmesini talep etmifltir.
Sosyal ödemelere yönelik art›fl talebi
ise, yüzde 41-45 aras›nda de¤iflen
oranlarda olmufltur.

Metal iflçileri esneklik
dayatmas›yla karfl› karfl›ya
2008-2010 dönemi grup toplu ifl sözleflmesi sürecinin önemli gündem maddesi, esneklik hükümlerinin MESS taraf›ndan sözleflmeye sokulmaya çal›fl›lmas› olacakt›r. MESS taraf›ndan, sözleflme görüflmeleri bafllamadan hemen
önce, “MESS Üyelerinde Çal›flma Süreleri” bafll›kl› bir esneklik araflt›rmas›
yay›nlad›. Bu araflt›rmaya göre “metal
iflkolunda esneklik yeterince uygulanm›yor.” MESS esnekli¤i dayataca¤›n›,
yay›n organ› ‹flveren Gazetesi’nin
A¤ustos say›s›nda, “Çal›flma hayat›nda esneklik olmazsa olmazd›r” ifadesi
ile aç›klad›.
‹flkolundaki sar› sendika Türk Metal’in Genel Baflkan›’n›n, bu dönem esnekli¤in sözleflmelere girmesine ses ç›karmayaca¤›n› aç›klamas›, MESS’in bu
talebi daha güçlü gündeme getirmesine zemin haz›rlamaktad›r. Bu bak›mdan, bu dönemin önemli gerilim alanlar›ndan birisini “esneklik” oluflturacakt›r.
Bu dönemin di¤er dönemlerden
önemli bir fark› da, genç iflçilerin sürece iradi müdahalesinin ötesinde, sendika yönetimlerinden bekledi¤i kararl›
tutum ve önderlik.
Metalde sözleflmeler kolay geçmeyece¤e benziyor. Çal›flma koflullar›n›n
a¤›rlaflmas›, düflük ücret politikas› ve
son dönemde artan grev ve direnifller
iflçilerin mücadele etme iste¤ini güçlendiriyor. Metalde genç iflçilerin fazla
olmas›, mücadele deneyimlerinin azl›¤›na ra¤men yenilgi yaflamam›fl olmalar›, onlar›n mücadele kararl›l›¤›n› ve
sermayeyi yeneceklerine olan inanc›n›
art›r›yor.
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‹flçi S›n›f› De¤ifltirici Gücünü Gösteriyor

‹fiÇ‹DEN ES‹YOR YEL
Emperyalist-kapitalist dünya temel yönelimlerinden vazgeçmifl de¤ildir. Yine azami kar h›rs›n›, yine sürekli savafl
stratejisini sürdürüyor. 2008’e gelindi¤inde kapitalist ekonomideki kriz k›r›lmalara yol açarak politik mücadeleyi baflka
düzleme getiriyor. Azami kar h›rs›n›n yaratt›¤› talan ve sömürüyü, savafl›n y›k›c›l›¤›n› iflçiler, yoksullar iliklerine kadar
hissediyor. Bu gerçeklik iflçi s›n›f›nda ve yoksul halkta direnç noktalar› oluflturuyor. Her gerçeklik z›tt›n› do¤uruyor.
H. ARIKUfiU

K

apitalist dünya, 2008’e gelindi¤inde yeni bir döneme girdi. Ye-

mürüyü, savafl›n y›k›c›l›¤›n› iflçiler, yoksullar iliklerine kadar hissediyor. Bu

Fransa`da da, kamu radyo ve televizyon çal›flanlar›, 13 fiubat`ta bir günlük

ni dönemi, neoliberal politikalarda duraklama, krizde derinleflme,

gerçeklik iflçi s›n›f›nda ve yoksul halkta
direnç noktalar› oluflturuyor. Her ger-

grev yapt›.
‹spanya’da, Bilbao`da liman iflçileri

“sürekli savafl stratejisinde” umdu¤unu
bulamama olarak tan›mlayabiliriz.

çeklik z›tt›n› do¤uruyor.

kargo tafl›mac›l›¤›n›n özellefltirilmesi giriflimine karfl› fiubat’ta greve gitti.

Çeyrek yüzy›ld›r ac›mas›zca uygulanan neoliberal politikalar t›kan›yor.

‹flçi s›n›f›: Ben de var›m

Hindistan’da, Bangalore ve Hayderabad havaalanlar›n›n kapat›lmas› kara-

Amerika’da Mortgage (ev kredisi)’nde
t›kanma biçimiyle kendini gösteren kriz,

Dünya art›k eskisi gibi de¤il. Siyaset
sahnesinde iflçi s›n›f› “ben de var›m” diyor. S›n›f›n y›k›c› dönüfltürücü gücü gi-

AB ülkelerinin ekonomisinde duraklama, Çin’de ise süregiden h›zl› büyüme

derek aç›¤a ç›k›yor.
Kriz, iflçi hareketinin yolunu aç›yor.

bafl›nda 126 havaalan›nda açl›k grevi
bafllatt›.

ad›mlar›nda yavafllama olarak beliriyor. Kapitalist merkezlerin etraf›ndaki
çevre ülkeler; Türkiye, ‹ran, G.Kore,

Üstelik son 2 y›ld›r dünya çap›nda grev
ve direnifller, umutsuzluk perdesini par-

M›s›r’da, geçen y›l Mahalla tekstil iflçilerinin radikal grev direnifli hala haf›zalarda. Bu y›l ülke genelinde iflçiler cep

Brezilya vb. ülkeler flimdilik rahat görünüyor. Ancak onlarda “geldim, gelece¤im “ diyen krizin pani¤ini yafl›yorlar.

çalayarak geniflliyor.
Gerçektende dünyan›n önemli merkezlerinde grev dalgas›, direnifller dönemi
bafllad›.

ABD’nin imparatorluk düflleri!

‹ngiltere’de, Temmuz ay›nda 600 bin
belediye iflçisi maafllar›n›n eridi¤ini söy-

Neoliberal politikalar›n fikir babas›
“Washington Sözleflmesi” ve derinlerin-

leyerek greve gitti. Yine Yunanistan’da,
hükümetin emeklilik sisteminde refor-

deki ideolojisi “yeni muhafazakârl›k”
art›k tart›fl›l›r hale geldi. ABD’de, yeni

ma gitmek istemesi karfl›s›nda son dört
ayda dört kez bir günlük genel grev ger-

muhafazakârl›k karfl›t› görünen Barack
Obama seçimleri kazanacak gibi görü-

çeklefltirildi. Ulafl›m, e¤itim, sa¤l›k ve
birçok kamu hizmeti aksad›.

nüyor.
Afganistan ve Irak’›n iflgaliyle “dünya-

Afganistan’da, Herat vilayetindeki
doktorlar, 8 Mart’ta t›p çal›flanlar›na ve

da tek hâkim benim” diyerek “imparatorluk” düflleri kuran ABD, bu amac›n›n

ailelerine yönelik sald›r›lardaki art›fl›
protesto etmek amac›yla greve gittiler.

gerçekleflemeyece¤ini görüyor. Dünyan›n art›k çok kutuplu oldu¤u bir gerçek-

Almanya’da, ise Mart bafl›nda hükümet ve kamu sektörünü temsil eden sen-

liktir. D›fl politikalarda, diplomaside,
enerji politikalar›nda her “merkez” ken-

dika aras›nda, ücretler konusunda yaflanan anlaflmazl›k nedeniyle uyar›

di ç›kar›na göre konufluyor. Bir taraftan
Rusya, di¤er taraftan ABD eski “so¤uk

grevleri yap›ld›. Grevler havalimanlar›nda aksamalara yol açt›; hastane, dis-

savafl” günlerindeki gibi çekifliyor. AB
ülkeleri ise, kendisinin baflka bir merkez

panser ve krefller, toplu tafl›ma ve çöp
toplama hizmetleri de eylemlerden etki-

oldu¤unu her f›rsatta vurguluyor. Kapitalist merkezler kâh çekiflerek, kâh uz-

lendi. fiubat ay›nda da 9 bin çelik iflçisi,
ücret art›fl› istemiyle uyar› grevine git-

laflarak ama daha çok çat›flarak kendi
politikalar›n› yürütüyorlar.

miflti.
Porto Riko’da, devlet okullar›nda çal›-

Bütün bu geliflmelere ra¤men emperyalist-kapitalist dünya, temel yönelim-

flan 35 bin ö¤retmen çal›flma koflullar›nda anlaflmaya var›lamamas› ve s›n›f-

lerinden vazgeçmifl de¤ildir. Yine azami
kar h›rs›n›, yine sürekli savafl stratejisi-

lardaki ö¤renci say›s›n›n 50`den 25`e
düflürülmesi talebiyle 21 fiubat`ta greve

ni sürdürüyor.
2008’e gelindi¤inde, kapitalist ekonomideki kriz k›r›lmalara yol açarak poli-

gitti. Ülkede 500 bin ö¤rencinin e¤itimi
aksad›.
Fas’ta, kamu sektörü çal›flanlar› fiu-

tik mücadeleyi baflka düzleme getiriyor.
Azami kar h›rs›n›n yaratt›¤› talan ve sö-

bat ay›nda bir günlük genel grev yaparak hükümetten ücret art›fl› istedi

r›n›n gözden geçirilmesini isteyen
AAEU sendikas›na ba¤l› iflçiler, fiubat

telefonu mesajlar›yla genel grev örgütlediler.
Ve Türkiye’de, geçen y›l Hava-ifl, Telekom, Yörsan, Novamed, ‹lbek Tekstil ve
Tersane iflçilerinin greviyle/direnifliyle
yaflanan k›p›rdanmalar, bu y›l Desan,
Menderes Tekstil iflçilerinin direnifliyle
sürüyor.

Militan iflçi hareketi
90’l› y›llarda Latin Amerika, G.Amerika ülkelerinde yoksulluk çerçevesinde
geliflen kapitalizmle mücadele, günümüzde kapitalist merkezlerde bizzat iflçi s›n›f› hareketi olarak, do¤rudan kapitalist sömürü karfl›tl›¤› temelinde kendini gösteriyor. S›n›flar mücadelesinin
gerçek devrimci gücü iflçiler siyasete
a¤›rl›¤›n› koyuyor.
25 y›l›n sömürü ve talan politikalar›
do¤al sonuçlar›n› do¤uruyor. Tarihin diyalekti¤i iflliyor. Her fley kendi z›tt›na
dönüflüyor. ‹nsanl›k tarihi göstermifltir
ki; kapitalizmin, krizini aflmak için yapt›¤› her köklü hamle, 25 -30 y›l sonra
militan bir iflçi hareketinin oluflmas›n›n
koflullar›n› yarat›yor.
1870 y›l› krizinde emperyalistleflerek
kabuk de¤ifltiren kapitalizm, 19011917 y›l›nda devrimci bir s›n›f hareketinin yolunu açm›flt›. fiimdi de,1980'lerde
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uygulanan neoliberal politikalarla

esti¤ini söyleyebiliriz.

küresel kapitalizm kabu¤una bürünen kapitalizm, 2008’lere gelin-

Nesnel olarak gelifliyor görünen
s›n›f hareketinin oluflmas›nda iflçi

di¤inde yeni bir iflçi hareketinin
do¤mas›na neden oluyor.

s›n›f› öncülerinin eme¤i büyüktür.
Tek tek örgütlenme hamleleri ve

‹flçi s›n›f›n›n devrimcili¤inin, öncü misyonunun “güncel” olarak

cesur davran›fllarla, iflçi s›n›f›n›n
üzerinden ölü topra¤› kald›r›lm›fl-

tespit edilemeyece¤i, s›n›f›n “tarihsel” olarak devrimci öncü rolü-

t›r. Giderek katmerleflen sömürü
dalgas›na karfl›l›k, iflçiler eylemli-

nün görülmesi gerekti¤i, bir kez
daha gözler önüne serilmifltir.

liklerle kendi dilini konuflmaya
bafllam›flt›r. Elbetteki yaflanan bir

Tarihsel öncü
dilini konuflmaya bafllad›
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1870 y›l› krizinde
emperyalistleflerek kabuk
de¤ifltiren kapitalizm,
1901- 1917 y›l›nda devrimci
bir s›n›f hareketinin yolunu
açm›flt›. fiimdi de,1980'ler
de uygulanan neoliberal
politikalarla küresel
kapitalizm kabu¤una
bürünen kapitalizm,
2008’lere gelindi¤inde
yeni bir iflçi hareketinin
do¤mas›na neden oluyor.

patlama de¤il. Ancak grev dalgas›
ve direnifller, kitlesel bir iflçi hare-

2002’de “savafl karfl›tl›¤›” teme-

ketini müjdeliyor. Kendili¤inden
özellikler tafl›yan hareketlerin,

linde, dünya çap›nda “sol dalga”
olarak adland›rabilece¤imiz bir

devrimci öncülerle buluflmas› için
daha uzun bir yol var. Daha nice

hareketlilik bafllad›. Dünyan›n bütün büyük merkezlerinde ABD’nin

emekler harcanacak. Bunun için
her olas›l›k, tek tek her olgu titiz-

Irak’› iflgali protesto edildi. Savafl
karfl›t› sol dalga, befl y›l sonra

likle de¤erlendirilmeli, devrimci,
dönüfltürücü iradeyle olanaklar

2007’de, iflçi hareketinin silkelenip yeniden do¤uflu olarak devam

gerçekli¤e çevrilmelidir.
‹flçi s›n›f› hareketi geliyor! Ye-

ediyor. Yaflad›¤›m›z flu günlerde
ise politik havan›n iflçiden yana

ter ki iflçilerin devrimci y›k›c› gücüne inanal›m.
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SINIF ‹Ç‹NDE
ODAKLANMIfi ÇALIfiMA
‹

flçi s›n›f›n›n kazan›lm›fl haklar›na dönük sald›r›lar›n artarak devam etti¤i günümüzde, s›n›f içindeki çal›flmalar yo¤unlaflt›r›lmal›d›r. Bu çal›flmalar›n da havza ve iflyerleri temelinde özellefltirilerek, iflçilerin en somut sorunlar› ve talepleri dile getirilerek, haklar› aç›klanarak ve çözümler öne-

rilerek yürütülmesi gereklidir. Yaflad›¤› sorunlar›n asl›nda hiç de “do¤al ve s›radan” olmad›¤›n› bilmek, haklar›n›n fark›na varmak ve sorunlar›n›n çözümlerinin oldu¤unu görmek, iflçilerin en temel haklar› do¤rultusunda harekete geçmesinde son derece etkilidir. Bu, hayat içinde binlerce kez yaflanm›flt›r. Ancak bu türden belirli alan veya iflyerlerine odaklanm›fl çal›flmalar günümüzde pek az görülüyor.
Güvenceli-güvencesiz iflçileri ve iflsizleri birlikte örgütlemeyi hedefleyen Dayan›flma Sendikas›’n›n ‹stanbul Gazi Mahallesi Temsilcili¤i’nin Küçükköy Elma Bahçesi’nde bulunan Mekar Tekstil fabrikas› iflçileri için haz›rlay›p da¤›tt›¤› bildiriyi örnek bir çal›flma olarak yay›ml›yoruz:

De¤erli Mekar Tekstil ‹flçileri...!
Biz iflçiler hayatta kalabilmek için çal›flmak zorunday›z. Patronlar fabrikalar›, atölyeleri oldu¤u için
çal›flmadan da yaflayabilirler ama biz çal›flmazsak aç
kal›r›z.
Yan›bafl›n›zda çal›flan ‹lbek Tekstil iflçileri beraber
hareket ederek, patronun iflçilerin tüm haklar›n› vermeden ortadan kaybolmas›na engel oldular. Patronun
her gün 45 dakika daha fazla çal›flt›rmas›na karfl›
açt›klar› davalarla haklar›na sahip ç›kt›lar. fiimdi ise
haklar› taksitler halinde ödenirken kendileri de haftada toplam olarak 45 saat çal›fl›yorlar. Bütün bunlar›
birlikte hareket etmelerinden dolay› baflarabildiler.
Karda k›flta 76 gün grev çad›r›nda direnmeleri sonucunda bu haklar› elde ettiler.
Sizler ‹lbek tekstil iflçilerine göre haftada 27 saat
daha fazla çal›fl›yorsunuz. Haftal›k toplam çal›flma
süreniz 72 saati buluyor. Bu haftada 27 saat fazla
mesainizin patron taraf›ndan gasp edildi¤i anlam›na
geliyor. Çolu¤unuza, çocu¤unuza, kendinize,
yaflamaya hiçbir zaman kalmadan sadece patronun
daha fazla zenginleflmesi için ömrünüz fabrikada
tükeniyor. Sizin fabrikada tükenen ömrünüz patronun
kar›na kar katmas›na yol aç›yor.
Kendisi her gün daha da zenginleflen patron size

sa¤l›kl› yemekleri bile çok görüyor. 72 saat

sahip de¤ildir.

sömürdü¤ü iflçinin sa¤l›kl› yemekler yemesi için k›l›n›
bile k›p›rdatm›yor. Ucuz yemek için sizin sa¤l›¤›n›z›
hiçe say›yor. Mutfak ile kimyasal ifllemlerin yap›ld›¤›

Patronun, yukar›da sayd›¤›m›z, sizin her gün birebir
yaflad›¤›n›z bütün bu uygulamalar› yasa d›fl›d›r. Bu
haliyle iflyeriniz bir fabrikadan daha çok bir esir

bölümün yan yana olmas›, sizin sa¤l›¤›n›z için ileride
çok büyük sorunlar do¤uracakt›r.

kamp›na benziyor. Bütün bu koflullara karfl› sizden
önceki iflçi kardefllerimizin mücadelesi sonucunda

‹flçilerin en temel haklar›ndan biri olan yemek ve çay
molalar› patron taraf›ndan size çok görülüyor. Yemek

kazan›lm›fl haklar›m›z var. Bu haklar›m›z› biz kullanmazsak kâ¤›t üzerinde kal›r.

ve çay molalar›n›n süresi hem belli de¤il, hem de o
sürede çal›flt›r›l›yorsunuz. Bu bütünüyle ifl yasas›na

Bu haklar›n›z› kullanmak amac›yla Bölge Çal›flma
Müdürlü¤ü’ne dilekçeyle baflvurabilirsiniz. Noter

ayk›r› bir uygulamad›r.
‹flçiler belli bir ifli yapmak için patron taraf›ndan ifle

arac›l›¤›yla patrona ihtarname çekebilirsiniz. Bunlar›
yapt›¤›n›z için de patron iflinize son veremez. Patron

al›n›rlar. Kömür kamyonlar›n›n yükünü boflaltmak tekstil iflçisinin ifli de¤ildir. ‹fl yasas›na göre kömür kamy-

iflinize son vermeye kalkarsa ifle iade davas› açabilir,
k›dem ve ihbar tazminat› gibi birikmifl haklar›n›z›

onlar›n› boflaltmad›¤›n›z için patron iflinize son veremez.

mahkeme sonucunda alabilirsiniz.
Bütün soru ve sorunlar›n›zla ilgili olarak güvencesiz

Patron tümünüz için sa¤l›kl› çal›flma koflullar›
sa¤lamak ve herkesin sigortas›n› da yapmak zorun-

tekstil iflçilerinin öz örgütü olan Dayan›flma
Sendikas›na birebir veya telefonla baflvurabilirsiniz.

dad›r. Hiçbirimizi sigortas›z, kay›ts›z olarak
çal›flt›rma hakk› yoktur. Bu bir suçtur. Biz pefline

Sizin olan sendikan›n, avukat›ndan her sorununuzla
ilgili ücretsiz olarak bilgi alabilirsiniz. E¤er siz bu esir

düflersek de bu suçunun çok a¤›r cezalar› vard›r.
Patronunuz sigortal› iflçilerin primlerini asgari ücret

kamp› gibi çal›flmaya karfl› bir fleyler yapmak
istersiniz Dayan›flma Sendikas› sonuna kadar

üzerinden yat›rarak baflka bir suç ifllemekte, SSK’y›
zarara u¤ratmaktad›r. Hiçbir patron resmi tatil günü

yan›n›zda olacakt›r.
YAfiASIN ‹fiÇ‹LER‹N B‹RL‹⁄‹

olan 23 Nisan gibi günlerde ücretinizi kesme hakk›na

Dayanışma Sendikası
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Toplumsal Özgürlükçü ‹flçilerin E¤itim Kamp› Yap›ld›

SINIF B‹L‹NC‹YLE M‹L‹TANCA ÖRGÜTLENMEYE
Toplumsal Özgürlükçü ‹flçiler, 6–7 Eylül tarihlerinde e¤itim ve örgütlenme kam-

üzerine bir sinevizyon gösterisi ile bafllad›. Ard›ndan, yaz›lmas›n›n üzerinden 160

p› yapt›lar. ‹stanbul’da gerçeklefltirilen kampa; metal, tekstil, tersane, hizmet
sektörlerinden iflçilerin yan›nda iflsiz iflçiler de kat›ld›lar.

y›l geçmifl olmas›na ra¤men halen güncelli¤ini koruyan, iflçi s›n›f›n›n temel metinlerinden Komünist Manifesto üzerine bir sunum ile devam edildi. Komünist Mani-

Kamp, 2007 y›l›ndan itibaren yükselen, iflçi s›n›f›n›n ülke çap›ndaki hak arama
mücadelelerinin dökümünü içeren sinevizyon gösterisiyle bafllad›. Sanovel, Nova-

festo’nun iflçi s›n›f›n›n ve onunla beraber tüm toplumun kurtuluflunun siyasal yolunu aç›klamaya ve yol göstermeye devam etti¤i vurguland›.

med, Tekel, THY, Türk Telekom, ‹lbek, Yörsan gibi son iki y›l›n yüzak› direnifl ve
grevleri, haz›rlanan k›sa videolarla tekrar hat›rland›.

Ard›ndan, güvencesiz, sendikas›z ve iflsiz iflçilerin sendikal örgütlenme sorunlar› kampta tart›fl›ld›. Öncelikle iflçi s›n›f›n›n yap›s›ndaki de¤iflimler de¤erlendirildi:

Sinevizyon gösterisinin ard›ndan Tez-Koop-‹fl E¤itim Dan›flman› Volkan Yarafl›r
Türkiye’de iflçi s›n›f› hareketlerinin tarihi üzerine etkileyici bir sunum yapt›. Yara-

Sermaye s›n›f›n›n, yaflad›¤› krize karfl› gelifltirdi¤i ifl organizasyonuna yönelik yeni yöntemler iflçi s›n›f›n›n niceli¤i ve niteli¤ini ciddi anlamda etkilemifltir. ‹flçi s›-

fl›r, 1835’te Feshane fabrikas›n›n kuruluflundan
1960’a kadarki 125 y›ll›k dönemi, s›n›f›n uzun

n›f› kitleselleflir, kad›nlafl›r ve gençleflirken, üretim parçalanm›flt›r. Bu parçalanma ilk olarak

sürmüfl mayalanma dönemi olarak de¤erlendirdi. 31 Aral›k 1961 tarihinde yap›lan Saraçhane

uluslararas› ölçekte, merkez kapitalist ülkelerden çevre ülkelere, yani geliflmifl ülkelerden ge-

mitinginin iflçilere toplumsal ve maddi bir güç
olduklar›n› gösterdi¤ini söyledi. Ard›ndan gerçekleflen Kavel, Kozlu Direnifli, Paflabahçe Grevi vb eylemlerle iflçi s›n›f›n›n korporatizmin ve
bürokratizmin batakl›¤›ndaki Türk-‹fl’in d›fl›nda
gerçek bir s›n›f sendikas›n› aramaya bafllad›¤›n› vurgulayan Volkan Yarafl›r, bu aray›fl ve eylemler sonucunda D‹SK’in kuruldu¤unu anlatt›.
Daha sonra kapitalizmin ruhu olan özel mülkiyete yönelen fabrika iflgal eylemleriyle iflçi s›n›f›n›n “üreten” kadar “yöneten” de olabilece¤ini
ortaya koydu¤unu, Alpagut ve Günterm iflçi denetimi deneyimlerinin bunu gösterdi¤ini söyle-

‹flçi kamp›nda ‘iflsizlik, kapitalizmin meflruiyetini
temellerinden sarsan çözülemeyen yap›sal bir
olgu halini alm›flt›r’ tespiti yap›ld› ve güvenceli,
nitelikli sanayi iflçilerinin yan› s›ra güvencesiz
veya iflsiz iflçilerin birlikte örgütlenmesinin
önemi ve gereklili¤i üzerinde duruldu.
Bu belirlemelerden hareketle sendikan›n
(sendikalar›n) büyütülmesi için daha fazla
çabaya, s›n›rlar›n› aflan bir çal›flmaya
ihtiyaç oldu¤u vurguland›.

liflmekte olan veya az geliflmifl ülkelere üretimin
kaymas› fleklinde olmufltur. Ülke içinde de üretimin büyük bir k›sm› krizlere dayan›ks›z, tafleron-fason firmalar eliyle yürütülmeye bafllanm›flt›r.
Teknolojik geliflmelerin, özellikle de bilgisayar›n verdi¤i olanaklardan yararlanan sermaye,
üretimi; sendikalar›n güçlü oldu¤u, iflçi s›n›f›n›n
kazan›mlar›n›n bulundu¤u, merkez ülkelerin büyük fabrikalar›ndan, çevre ülkelerin küçük fason atölyelerine kayd›rm›flt›r. Bu geliflmenin iflçi s›n›f› bilinci üzerinde yaratt›¤› ciddi sonuçlar
olmufltur. Büyük fabrikalarda, sosyalleflen üre-

di. 15-16 Haziran ayaklanmas›n›n öneminin
vurgulanmas›yla devam eden sunum, günü-

tim içinde, kolektif bir kimlik kazanan ve sendikalarda, s›n›f mücadelelerine ilgili iflçilerin yeri-

müzde militan, siyasal bir iflçi hareketinin yarat›lmas›n›n gereklili¤inin alt›n›n çizilmesiyle so-

ni iflsizli¤in de terbiye etmesiyle gündelik hayat
içinde kaybolan, sadece kar›ncalar gibi çal›flan

na erdi.
Birinci günün son oturumunda, iflçi s›n›f› biliminin sömürü, art›- de¤er, üretim,

iflçiler alm›fllard›r.
“‹flsizlik kapitalizmin meflruiyetini temellerinden sarsan çözülemeyen yap›sal bir

s›n›f, parti gibi temel kavramlar› etraf›nda bir tart›flma yap›ld›. ‹flçiler içinde kapitalizmin aile, din, okul, gelenekler gibi ideolojik ayg›tlar› yard›m›yla yayd›¤› ya-

olgu halini alm›flt›r” tespiti yap›ld› ve güvenceli, nitelikli sanayi iflçilerinin yan› s›ra güvencesiz veya iflsiz iflçilerin birlikte örgütlenmesinin önemi ve gereklili¤i üze-

n›lsamalar ele al›nd›. “Tarihte hep zengin-yoksul ayr›m› vard›”, “Befl parma¤›n befli de bir mi?”, “Bencillik insanlar›n do¤as›nda var” türünden yalanlara, beylik laf-

rinde duruldu. Bu belirlemelerden hareketle iflçi s›n›f›n›n sendikal örgütlenmesinin
yayg›nlaflt›r›lmas› ve s›n›f bilinçli sendikac›l›¤›n hakim k›l›nmas› için daha fazla

lara, s›n›f karfl›tl›klar›n› tarihin her dönemine yayan bak›fl aç›lar›na karfl› mücadele edilmeden, iflçilerin s›n›f mücadelesine kazan›lamayaca¤› vurguland›.

çabaya, s›n›rlar›n› aflan bir çal›flmaya ihtiyaç oldu¤u vurguland›.
‹ki günlük iflçi e¤itim ve örgütlenme kamp›, hep birlikte söylenen Avusturya ‹flçi

‹kinci gün, Türkiye iflçi s›n›f›n›n en flanl› direnifllerinden bir olan Tarifl Direnifli

Marfl› ile sona erdi.
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1 Eylül Dünya Bar›fl Gününde Gençlerden Bar›fl Ça¤r›s›

BARIfiIN SES‹N‹ YÜKSELTT‹LER
Özgürlükçü Gençlik Derne¤i Samanda¤ Aspendos Sosyal Tesislerinde “Savafla Karfl› Bar›fl için Gençlik Buluflmas›-4 ” adl› gece düzenledi. Yo¤un kat›l›m›n gerçekleflti¤i gecede ba¤lama, gitar dinletisi, fliir, Arapça-Türkçe Tiyatro oyunlar› ve Grup Serüven’nin
konseri yer ald›.
Gece ÖGD Gitar ve ba¤lama kursiyerlerinin müzik dinletisiyle bafllad›. Ard›ndan K›v›lc›m Tiyatro Grubu’nun s›nav
sistemi ve gençli¤in sorunlar›n› anlatan oyunu sahnelendi. Ortado¤u’da yaflanan savafllarla ilgili yap›lan slayt gösteriminin ard›ndan K›v›lc›m Tiyatro Grubu’nun sahneledi¤i Arapça oyun büyük alk›fl toplad›. ÖGD fliir grubu, özel
kostümlerle savafl ve bar›fl› fliirsel bir dille anlatt›. Program, Grup Serüven’in coflkulu flark›lar›yla sona erdi.
Gecede Özgürlükçü Gençlik ad›na konuflma yapan Ali Cabir, içeride Kürt halk›na karfl› yürütülen kirli savafla son verilmesini, bölgede ABD emperyalistlerinin ç›karlar›
do¤rultusunda Türkiye’nin savafla sürüklenmesine karfl› durulmas›n› isteyerek, “Savafllara ayr›lan her kurufl e¤itim, sa¤l›k hakk›m›z›n elimizden al›nmas› demektir. Yap›lan her operasyonunun yang›n›n› mutfa¤›m›zda hissediyoruz. Tüp, pirinç vs. ye yap›lan zamlarda hissediyoruz. ‹çinde yaflad›¤›m›z sistem savafltan ve sömürüden beslenir. Savafla ve sömürüye karfl› yürütece¤imiz her mücadele sisteme karfl› olacakt›r” dedi.

12 EYLÜL M‹T‹NGLER‹
12 Eylül askeri faflist darbesinin 28. y›ldönümü, 13 ve 14 Eylül günlerinde ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Mersin, Antalya ve Samsun’da yap›lan mitinglerle protesto edildi. Mitinglere kat›lan onbinlerce iflçi,
emekçi ve genç, 12 Eylül karanl›¤›n›n sorumlular› olan darbeci generallerin san›k sandalyesine oturtulmas›n› istedi. Mitinglerde 12 Eylül hukukunun hala geçerli oldu¤u ve darbeci mant›¤›n Ordu’dan
AKP Hükümetine kadar hakimiyetini sürdürdü¤ü ifade edildi. “12 Eylül’den Ergenekon’a kontrgerilla da¤›t›ls›n, darbeciler yarg›lans›n” talebi dile getirildi. Mitinglerde 12 Eylül 1980 darbesi döneminde katledilen devrimcilerin resimleri tafl›nd›.
12 Eylül darbesi ‹stanbul’da 14 Eylül Pazar günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda yap›lan mitingle protesto edildi. Binlerce kiflinin kat›ld›¤› miting, geçmifl y›llardaki 12 Eylül mitinglerine göre daha kitlesel ve daha coflkulu geçti. Bunda, Ergenekon davas›na ulusalc› ve liberal yaklafl›mlar› mahkum edip,
emekçi cephesinden müdahaleyi savunan sosyalist güçlerin geçen haftalarda oluflturduklar› birlikteli¤in önemli pay› oldu.
Pek çok siyasi örgüt ve demokratik kitle örgütünün kat›ld›¤› mitinglerde Toplumsal Özgürlük Platformu da pankartlar› ve kortejleriyle yer ald›.

7. KARfiIYAKA HALK FEST‹VAL‹ YAPILDI
12 Eylül askeri faflist darbesinin 28. y›ldönümü, 13 ve 14 Eylül günlerinde ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Mersin,
Antalya ve Samsun’da yap›lan mitinglerle protesto edildi. Mitinglere kat›lan onbinlerce iflçi, emekçi ve genç,
12 Eylül karanl›¤›n›n sorumlular› olan darbeci generallerin san›k sandalyesine oturtulmas›n› istedi. Mitinglerde 12 Eylül hukukunun hala geçerli oldu¤u ve darbeci mant›¤›n Ordu’dan AKP Hükümetine kadar hakimiyetini sürdürdü¤ü ifade edildi. “12 Eylül’den Ergenekon’a kontrgerilla da¤›t›ls›n, darbeciler yarg›lans›n”
talebi dile getirildi. Mitinglerde 12 Eylül 1980 darbesi döneminde katledilen devrimcilerin resimleri tafl›nd›.
12 Eylül darbesi ‹stanbul’da 14 Eylül Pazar günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda yap›lan mitingle protesto
edildi. Binlerce kiflinin kat›ld›¤› miting, geçmifl y›llardaki 12 Eylül mitinglerine göre daha kitlesel ve daha
coflkulu geçti. Bunda, Ergenekon davas›na ulusalc› ve liberal yaklafl›mlar› mahkum edip, emekçi cephesinden müdahaleyi savunan sosyalist güçlerin geçen haftalarda oluflturduklar› birlikteli¤in önemli pay› oldu.
Pek çok siyasi örgüt ve demokratik kitle örgütünün kat›ld›¤› mitinglerde Toplumsal Özgürlük Platformu da
pankartlar› ve kortejleriyle yer ald›.

‹stanbul-Tarabyaüstü’nde Panel

BÖLGEYE BARIfi NASIL GELECEK?
Toplumsal Özgürlük Platformu taraf›ndan 13 Eylül 2008 Cumartesi günü Tarabyaüstü Çaml›k piknik alan›nda düzenlenen "ORTADO⁄U-KAFKASLAR-TÜRK‹YE... BARIfi NASIL GELECEK?" bafll›kl› panelde bar›flc›l bir ülkeye ve dünyaya nas›l ulafl›labilece¤i tart›fl›ld›. DTP ‹stanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ve Jineps GazetesiYay›n Kurulu üyesi An›t
Baba'n›n konuflmac› olarak kat›ld›¤› paneli yazar Gülfer Akkaya sundu.
Emperyalizmin Kafkaslar'da ve Ordado¤u'da halklar aleyhine gelifltirdi¤i süreçler ve bunun karfl›s›nda nelerin yap›labilece¤inin tart›fl›ld›¤› birinci bölümün ard›ndan Türkiye'de devam etmekte olan savafl›n nas›l sonland›r›labilece¤i
tart›fl›ld›. Sabahat Tuncel bu konuda Kürt halk›n›n adil ve demokratik bir bar›fla haz›r oldu¤unu ancak Türkiye egemenlerinin bunu istemedi¤ini belirtti. Konuflmas›nda 16 Eylül Sal› günü bafllayacak olan DTP'nin kapat›lmas› davas›
karfl›s›nda Türklerin de DTP'ye sahip ç›kmas› gerekti¤ini belirten Tuncel, sözlerini tüm emekçilerin ve ezilenlerin ortak bir çat› alt›nda, egemenlere karfl› birlikte mücadele etmesi gerekti¤ini vurgulayarak sonland›rd›.
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Enformel Sektörde Toplumsal Cinsiyet Yeniden Üretiliyor

KADIN EME⁄‹, UCUZ ‹fi GÜCÜ
Ev iflleri ile ücret karfl›l›¤› d›flar›dan al›nan ve ev içinde yap›lan ifller genellikle iç içe geçer. Kad›nlar bir gün içinde, erkeklerin
harcad›¤›n›n alt› kat› kadar süreyi ev ve bak›m ifllerine harcarken; çal›flma süresi, h›z›, dinlenme zamanlar› belli olmayan ev
eksenli çal›flma, ev ifli yüküne eklenerek çifte ezilmeye ve sömürülmeye kap› açar.
REHA KESK‹N

N

eo-liberal politikalar›n bir yans›mas› olarak

Özel alan/kamusal alan ikili¤i, ilk ça¤lardan itibaren

kazand›¤› paray› da “ek gelir” olarak görüyor. Kazan›-

enformel sektör, 1980’lerle birlikte dünyan›n
pek çok ülkesinde oldu¤u gibi Türkiye’de de
daha h›zl› bir geliflim içine girdi. Enformel sektör, va-

kurulmakla birlikte, modern anlamda meta üretiminin
ev d›fl›na tafl›nmas› ile ev/ifl yeri ayr›m›n›n ortaya ç›kt›¤›, özel alan ile kamusal alan aras›ndaki hiyerarflik

lan paran›n denetimi ise, ya kad›nlar›n elinde de¤il ya
da kad›nlar taraf›ndan çocuklar›n ihtiyaçlar› ve mutfak masraflar› gibi yine ev giderlerinin karfl›lanmas›

s›fs›z, ifl güvencesiz, sigortas›z, düzensiz, kay›t d›fl› bir
alan› tan›ml›yor. Bu sektördeki istihdam›n önemli bir

karfl›tl›¤›n olufltu¤u biliniyor.
Ev eksenli çal›flmada ifllerin tekrar ev içine tafl›nma-

için harcan›yor.
Kad›n eme¤inin istihdam›nda, enformelleflme, patri-

bölümü ise kad›n ifl gücü ile karfl›lan›yor.
‹statiski verilere göre:

s›, kamusal alan/özel alan ikili¤inin afl›lmas›n› de¤il;
ad›n› and›¤›m›z ikili¤in günümüzdeki farkl› bir görün-

yarkan›n kapitalizm ile girdi¤i uzlafl›k iliflkide ald›¤›
yeni biçimin önemli bir yan›n› oluflturuyor. Burada ka-

•2006’da istihdam edilen kad›nlar›n yüzde 68’i ve
erkeklerin yüzde 44’ü sosyal güvenlik kapsam› d›fl›nda
•Tar›mda kad›nlar›n yüzde 99’u, erkeklerin yüzde
80’i
•Sanayide kad›nlar›n yüzde 47’si, erkeklerin yüzde
37’si
•Ticarette kad›nlar›n yüzde 48’i, erkeklerin yüzde
43’ü
•Hizmetlerde kad›nlar›n yüzde 24’ü, erkeklerin yüz de 22’si kay›td›fl›d›r.
Enformel alanda, istihdam›n kad›n ifl gücü ile karfl›lanmas›n›n önemli nedenlerinden biri, kad›n eme¤inin
“ucuz ifl gücü” olarak de¤erlendirilmesidir. Kad›nlar›n
vas›fl› bir iflte çal›flacak düzeyde e¤itim görmemifl olmalar›, formel alanda kad›n istihdam›n›n önündeki engel olarak gösterilirken; kad›nlar enformel alandaki
“niteliksiz” ifllere yönlendiriliyor. Gerçekte bir yandan
enformel alanda çal›flacak bir kad›n için krefl, do¤um
izni, sigorta, sendika vb. haklar›n yerine getirilmesinin
söz konusu olmamas›; di¤er yandan kad›nlar›n deneyimlerinin ve yeteneklerinin de¤ersiz olarak görülmesi, ifl güçlerinin “ucuz” olarak nitelendirilmesine dolay›s›yla maliyetleri düflüren, rant sa¤layan etkenler
olarak flirketlerin gözünü kad›n eme¤ine dikmesine sebep olmufltur.

tüsünü oluflturuyor. Oluflan bu görüntünün ise, özel ve
kamusal alan› kad›nlar lehine dönüfltürmesi söz konu-

d›nlar›n ifl gücü piyasas›na kat›l›m›nda patriyarkal
iliflkilerin belirleyicili¤i de ortaya ç›k›yor. Patriyarka,

su de¤il. Çünkü bu alan, ayn› zamanda toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyetçi ifl bölümü ile örülüyor. Dola-

kad›nlar›n bütün alanlardaki konumunu belirleyici bir
özellik tafl›yor.Enformel alan, kad›nlar› ifl gücü piya-

y›s›yla, kad›nlar›n özel alanda yaflad›klar› bask›ya ve
ezilmeye çözüm sunamamakla birlikte, kad›nlar›n ya-

sas›na kapitalizmin ihtiyaçlar› do¤rultusunda eklemlerken, kad›nlar›n yoksullu¤una çözüm getirmiyor;

flam›n› de¤ifltirecek ve dönüfltürecek bir alan açmak
bak›m›ndan da yetersiz kal›yor.

cinsiyete dayal› ifl bölümünü ve toplumsal cinsiyet rollerini de pekifltiriyor.

Ev eksenli çal›flma “ifl”ten say›lmaz
Ev iflleri ile ücret karfl›l›¤› d›flar›dan al›nan ve ev için-

Kaynaklar:
Acar-Savran Gülnur (2004) Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir
Feminizm ‹çin, Kanat Yay. ‹stanbul, 2004
Toksöz, Gülay “Türkiye’de Kad›n Eme¤i Durum Raporu”.

de yap›lan ifller, genellikle iç içe geçer. Kad›nlar bir
gün içinde, erkeklerin harcad›¤›n›n alt› kat› kadar süreyi ev ve
bak›m ifllerine harcarken; çal›flma süresi, h›z›, dinlenme zamanlar› belli olmayan ev eksenli çal›flma, ev ifli yüküne eklenerek
çifte ezilmeye ve sömürülmeye
kap› açar. Kad›nlar›n bu türlü
çal›flmas›, ev ifli cenderesinden
ç›kmas›ndan çok, cendereyi daha da derinlefltiriyor. Kad›nlar
bu koflullar alt›nda da, ev ifllerini
kendi asli görevleri say›yor ve bu

Ev mi? ‹flyeri mi?

ifller yine kad›nlar taraf›ndan yap›l›yor.

Enformel alanda çal›flan kad›nlar›n bir k›sm›, evlere
gündelikçi, bak›c› olarak giderken; bir k›sm› da, dikifl,
nak›fl, boncuk iflleme, yiyecek üretimi vb. gibi tekstil

Di¤er yandan, ev eksenli çal›flma, dikifl, örgü, yemek, hasta ve
çocuk bak›m› gibi kad›nlar›n ev-

ve g›da alanlar›nda çal›flmaktad›r. Bu ifllerin pek ço¤unda, kad›nlar›n ifle gitmesinden çok iflin eve gelme-

de yapt›¤› ifllerin devam› niteli¤indeki iflleri kaps›yor daha çok.

si, yahut ifl yeri olarak gidilen mekan›n yine ev olmas›
durumu söz konusudur.

Bu tarz ifllerde kad›na yüklenen
ev kad›nl›¤›, annelik, fedakarl›k

Ev eksenli çal›flma olarak nitelendirilen bu çal›flma
biçimine, kamusal alan/özel alan ikili¤inden bakt›¤›-

gibi kad›nl›k rollerinin de tekrarlanmas› söz konusu. Ayn› za-

m›zda, karfl›m›za ç›kan görüntü kad›nlar›n aleyhinedir. Kad›nlar›n, enformel biçimlerde de olsa, çal›fl›yor

manda kad›nlar nas›l ev ifllerini
“ifl” ten saym›yorsa; ev eksenli

olabilmesi; kad›n›n toplumsal konumunu de¤ifltirece¤i
için ço¤unlukla olumlu kars›lan›yor. Oysa ki, patriyar-

çal›flmay› da, benzer flekilde gerçek bir “çal›flma” saym›yor.

kal iliflkilerde bir de¤isiklik yaratmad›¤› için tersinden
bu durumu güçlendiriyor.

Enformel sektörde çal›flan pek
çok kad›n, bu “çal›flma” sonucu

Enformel alan, kad›nlar› ifl gücü piyasas›na
kapitalizmin ihtiyaçlar› do¤rultusunda eklemlerken
kad›nlar›n yoksullu¤una çözüm getirmiyor;
cinsiyete dayal› ifl bölümünü ve toplumsal
cinsiyet rollerini pekifltiriyor.
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Hayat, Çaresizce Beklemek Midir?

GELMEYECEK OLANIN ADI: GODOT
Umutsuzluk tohumunun ustaca bilinçlerimize ekildi¤i ve sahip oldu¤umuz her türlü olumlu de¤ere ac›mazs›zca sald›r›ld›¤›
günümüzde, bizlerin de günlük hayat›n içinde bekledi¤imiz birden fazla “Godot”muz vard›r. Onlardan birinin, belki de daha
fazlas›n›n gelifli ile hayat›m›z›n de¤iflece¤ine inan›r›z.
H‹KMET SARIO⁄LU

S

ahne aç›l›r; iki adam ›ss›z bir patikada, c›l›z bir

flisel iradenin hiçbir anlam›n›n kalmad›¤› dünyada, in-

de ister istemez oldu¤u hiyerarfliyle, iliflkilerle aras›n-

a¤ac›n alt›nda durmaktad›rlar. Bir sirkten ya
da ucuz bir komediden f›rlam›fl gibi gülünçtür-

san›n varolufl nedeni hiçbir fleyi de¤ifltirmeden, sadece duran zaman› geçirmeye çal›flmakt›r.

daki ba¤lant› Sisifos’la kayas› aras›ndaki iliflkiden
farkl› de¤ildir. Gündelik eylemlerinde, varolufluna an-

ler. Vladimir (Didi) ve Estragon (Gogo) Godot'yu beklemektedirler. Tart›fl›rlar, küsüp bar›fl›rlar, intihar› dü-

Oyun için Sisifos (Sisyphus) efsanesinin ça¤dafl bir
yeniden yorumu diyebiliriz. Sisifos, Zeus’u k›zd›rd›¤›

lam verecek de¤erler olmad›¤›ndan, kendini anlams›z
bir dünyada k›s›l›p kalm›fl hisseder. Gelecek diye bir

flünür, uyumaya çal›fl›r, havuç yer, tavuk kemi¤i kemirirler. Sonra bir efendi, Pozzo, boynundaki ipini çekti-

için, devasa bir kayay› bir da¤›n tepesine tafl›makla
cezaland›r›lm›fl mitolojik bir kahramand›r. Sabah

fley söz konusu de¤ildir, çünkü yar›n›n bugünden farkl› olmas› için bir neden yoktur. Yine ayn› çark›n içinde

¤i kölesi Lucky ile gelir. Didi ve Gogo, onlara Godot’yu
beklediklerini söylerler. Bir çocuk gelir ve Godot'nun

uyand›¤›nda kayay› zirveye do¤ru yuvarlamaya bafllar, ta ki akflam olana dek. Gece uyudu¤unda kaya

debelenip duracakt›r. Modern insan mutsuzdur ve ölmektedir; yaflad›¤› ça¤da hem evren hem de kendi va-

'bugün' gelemeyece¤ini haber verir. Nitekim Godot
gelmez. Didi ve Gogo, Godot’yu beklemeye devam

tekrar afla¤› yuvarlan›r. Hergün böyle geçer ve cezas›
sonsuza dek sürer. Çünkü as›l ceza budur; anlams›z

roluflu anlams›zd›r.
Beckett’in oyununda ifllenen önemli temalardan biri

ederler. Oyun iki sahneden oluflur ve "üst üste iki kere
hiçbir fley olmaz.”

bir eylemi sonsuza dek sürdürmek.

de, insanlar›n aras›ndaki sözsel diyaloglar›n gerçek d›fl›l›¤›d›r. Karakterler oyunda sürekli konuflsalar bile

‹lk kez 1953’te sergilenen, Samuel Beckett’in bu ünlü oyunu, 55 y›ld›r siyasal polemiklerin ve günlük diyaloglar›n en ünlü kliflesidir. Klifle “Godot’yu beklemek”, oyunun ad› ise “Godot’u Beklerken”dir.

Modern insan›n dram›

Ça¤dafl Sisifos
Ça¤›m›z insan› da her sabah uyan›r, yüzünü y›kar,
kahvalt› yapar ve ifle gider. Yemek yer, çal›fl›r ve uyur.
Ertesi gün ayn› ifller tekrar edilecektir, sonraki gün de,
daha sonraki gün de. Modern insan›n yapt›¤› iflle, için-

birbirleriyle iletiflim kuramazlar, birbirlerini anlamazlar. Ancak, bunu dert de etmezler; çünkü konuflmak
sadece sözsel bir oyundur. Karakterler o kadar uzun
bir süredir konuflmaktad›rlar ki, art›k konuflmak iletiflim kurmaktan ç›km›flt›r.
Bütün sorular ve cevaplar her iki taraf-

Bu oyunda Beckett yoksunluk, baflar›s›zl›k,
sürgün ve kaybedifl üzerine “bilmeyen ve yapamayan” kiflilere odaklanm›flt›r. Anlafl›lamaz ve ak›l erdirilemez bir dünya karfl›s›nda
hissedilen umutsuzluk ile bu umutsuzlu¤a
ra¤men yaflamda kalma iste¤ini anlat›r. Günümüzün yaz›nsal sanat tarihi sürecinde
Kafka ile bafllayan, Camus ve Beckett’le devam eden modern insan›n dram› vard›r
oyunda. Do¤aya, eme¤ine ve topluma ve giderek kendine yabanc›laflm›fl insan.
Oyunun seyirciye özetle anlatt›¤›; hayat›n
çaresizce beklemekten ibaret oldu¤udur. Ki-

Modern insan›n yapt›¤› iflle, içinde ister istemez oldu¤u
hiyerarfliyle, iliflkilerle aras›ndaki ba¤lant› Sisifos’la
kayas› aras›ndaki iliflkiden farkl› de¤ildir.
Gündelik eylemlerinde, varolufluna anlam verecek
de¤erler olmad›¤›ndan, kendini anlams›z bir dünyada
k›s›l›p kalm›fl hisseder. Gelecek diye bir fley söz
konusu de¤ildir, çünkü yar›n›n bugünden farkl›
olmas› için bir neden yoktur. Yine ayn› çark›n içinde
debelenip duracakt›r.

ça da bilinir; birbirlerine hep ayn› hikayeyi anlat›rlar. Sürekli bir ontolojik(*)
flüphe yaflarlar; çünkü varolduklar›ndan
bile emin de¤ildirler. S›k s›k “Bilmiyorum, bilemiyorum!” demeleri ve her fleyi
unutmalar› bunun göstergesidir.
Yaflama herhangi bir anlam yükleyemedi¤i için ölümü bekleyen, ama ölümü
beklerken, belki de yapabilece¤i tek fley
oldu¤u için hiç durmaks›z›n konuflan insand›r bu. Kendisinden hiç de farkl› olmayan insanlarla iletiflim kurmaya korkan ya da iletiflim kurmakla u¤raflama-

yacak kadar y›lg›n olan insan sonuçta
yaln›zl›¤a mahkumdur.

Godot’yu beklemek
Evet, beklemek oyunun ana temas›d›r demifltik. Godot bir durumu, bir kifliyi ölümü ya da tanr›y› bekleme
eylemsizli¤inin somutlanmas›d›r. Oyundaki gibi bizler
de, yaflamda sürekli bir fleyler bekleriz. Umutsuzluk
tohumunun ustaca bilinçlerimize ekildi¤i ve sahip oldu¤umuz her türlü olumlu de¤ere ac›mazs›zca sald›r›ld›¤› günümüzde, bizlerin de günlük hayat›n içinde bekledi¤imiz birden fazla “Godot”umuz vard›r. Onlardan
birinin, belki de daha fazlas›n›n gelifli ile hayat›m›z›n
de¤iflece¤ine inan›r›z. Hergün yeni bafllang›çlara söz
verir, ama ertesi gün oldu¤unda o gücü kendimizde
bulamaz, bafllang›çlar›m›z› ertesi güne b›rak›r›z. Eylemsizli¤imizin gerekçesi ise, “Godot’yu beklemek”tir.
Godot zaten gelmeyecek olan›n ad›d›r. Oyunun sonunda Didi sorar: “Gidelim mi?” Gogo cevaplar: “Gidelim.” Ancak kimse k›p›rdamaz.
(*)Varl›k bilimi; temel sorunu varl›¤›n ne oldu¤u olan

felsefi disiplin.
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De¤iflen ‹klimin Karfl›s›nda Yoksul Ülkeler Savunmas›z

KÜRESEL ISINMA VE ‹KL‹M ADALET‹
Orhan Veli elli y›l önce “bedava yafl›yoruz, bedava; hava bedava, bulut bedava” diye yazm›fl.
fiair bu günleri görse acaba ne derdi? Art›k yaln›zca hürriyet de¤il, hava ve bulut da kelle fiyat›na.
MEBRUKE BAYRAM

S

on y›llar›n popüler tart›flma konusu olan küresel ›s›nmadan

Küresel ›s›nmaya neden olan, sera
gazlar›n›n sal›m› hiçbir de¤ifliklik olma-

söz ediyoruz. Konu televizyonlardaki magazin programlar›n›n günde-

dan devam ederse, 2100 y›l›nda ortala-

mine kadar girmifl durumda. Medyan›n
yo¤un ilgisine ra¤men, küresel ›s›nma

deniz suyu seviyesinin de 9 ila 88 cm.

hakk›ndaki gerçeklerin ne kadar bilindi¤i ise biraz tart›flmal›.

ma s›cakl›¤›n 1,4 ila 5,8ºC yükselmesi,
aras›nda yükselmesi bekleniyor.
Küresel ›s›nma ile birlikte yaln›zca s›cakl›klar artmakla kalm›yor, ortaya ç›-

Yaklafl›k iki yüzy›ldan bu yana, endüstrileflme, fosil yak›ta dayal› tafl›mac›l›k,

kan iklim dengesizlikleri sonucunda sel

ormans›zlaflma gibi nedenlerden dolay›
atmosferde biriken baz› gazlar bir sera
etkisi oluflturarak, güneflten gelen ›fl›n-

dalgalar›, kurakl›k gibi sonuçlar ortaya

lar›n uzaya geri dönmesine engel oluyor. Bu da dünyan›n normalden daha
fazla ›s›nmas›na neden oluyor. Asl›nda
atmosferin do¤al özelliklerinden biri

bask›nlar›, kas›rgalar, büyük okyanus
ç›k›yor. Bu felaketlerin açl›k, göç dalgalar›, su savafllar› gibi noktalara varmas› mümkün.

‹klim politikalar›
Bilim çevreleri 1980’lerden beri küre-

olan ve dünyay› canl›lar için yaflanabilir
k›lan sera etkisi, karbondioksit baflta ol-

sel ›s›nma ve etkilerini tart›fl›yordu. Bir-

mak üzere baz› gazlar›n fazla birikmesi
nedeniyle fazla ›s›nmaya yol aç›yor. Se-

konusunda da farkl› görüfller bilim in-

ra etkisini oluflturan bafll›ca gazlar; su
buhar›, karbondioksit, metan ve azot
oksitler. Sanayideki üretim sürecinin sonucunda aç›¤a ç›kan hidroflorokarbon,
kloroflorokarbon gibi maddeler de sera
etkisini art›rmada önemli bir etkide bulunuyor. Sanayi devrimi öncesi miktarlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda karbondioksitin atmosferdeki miktar› yüzde 35, metan›n yüzde 148, azot oksitlerin ise yüzde 18 artm›fl durumda. Ayn› miktardaki
karbondioksite göre metan 23 kat, azot
oksitler ise 300 kat daha fazla sera etkisi yaratabiliyor.

çok konuda oldu¤u gibi, küresel ›s›nma
sanlar›n›n hangi taraf› seçti¤i ile ilgiliydi. Petrol tekellerinin fonlar›yla yafla-

Küresel ›s›nma ile birlikte yaln›zca s›cakl›klar artmakla
kalm›yor, ortaya ç›kan iklim dengesizlikleri sonucunda
sel bask›nlar›, kas›rgalar, büyük okyanus dalgalar›,
kurakl›k gibi sonuçlar ortaya ç›k›yor.

yan bilim çevreleri baflka fleyler söyledi;
sat›l›k bilim yapmaya raz› olmayan bilim çevreleri baflka. Bu tart›flmalarla
epey zaman kaybedildikten sonra oluflturulan Birleflmifl Milletler Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli, 1998’de
iklim de¤iflikli¤inin insan faaliyetleri sonucu gerçekleflti¤ini do¤rulayan görüfllerini aç›klad›.
1992’de imzaya aç›lan ve bir iyi niyet
anlaflmas› niteli¤inde olan ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi, ulusal sera

vede kulak gibi kal›yordu. 1990’da at-

2010’a kadar sera gaz› sal›mlar›nda

mosfere sal›nan sera gaz› miktar›n›
esas alarak, 2012’ye kadar bu miktarda

yüzde 15’lik bir indirim istiyordu. ABD
ekibi bu oran›n 2012’ye kadar yüzde

yüzde 5’lik bir azalma hedefleniyordu.
BM Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i

5,2 olarak de¤ifltirilmesini sa¤lad›. ABD
ekibinin bafl›ndaki flah›s kimdi dersiniz?

Paneli ve birçok ba¤›ms›z çal›flmada,
belirgin bir düzelme için olmas› gereken

‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele çal›flmalar› nedeniyle Nobel Bar›fl Ödülü’ne lay›k

azalma miktar› ise yüzde 60 olarak tespit ediliyordu.

görülen Al Gore. Gore ve ekibinin marifetleri indirim oran›n›n kufla çevrilme-

Uygunsuz gerçek

siyle s›n›rl› kalmad›. Protokol sayesinde
küresel karbon ticareti mümkün k›l›nd›.

Atmosfere sal›nan sera gazlar›n›n yüzde 21’i enerji üretim santrallar›, yüzde

gaz› sal›mlar›n› ölçme ve raporlamay›

Kyoto Protokolü, dünyadaki karbondi-

gerektiriyordu. Kyoto Protokolü için bir

17’si sanayi, yüzde 14’ü motorlu tafl›tlar, yüzde 13’ü ise endüstriyel tar›m ta-

ön ad›m niteli¤inde olan sözleflme her-

oksit sal›m›n›n yüzde 25’inden sorumlu
olan, küresel ›s›nman›n bafl sorumlusu

raf›ndan üretiliyor.
Küresel ›s›nma sonucunda 20. yüzy›l-

hangi bir yapt›r›m içermiyordu.
1997’de kabul edilen Kyoto Protokolü,
baz› yapt›r›mlar ve yükümlülükler içer-

da ortalama s›cakl›k 0,6ºC artt›, deniz
suyu seviyesi de ortalama 17 cm. yük-

mesine ra¤men, sera gaz› emisyonlar›-

seldi. Son 50 y›lda kuzey yar›küredeki
kar örtüsü yüzde 10 civar›nda azald›,

taraf olmad›¤› için bir türlü yürürlü¤e

da¤ ve deniz buzullar›nda yüzde 10-15
oran›nda azalma oldu.

da öngördü¤ü sera gaz› emisyonu indi-

n›n ço¤unlu¤unu sa¤layacak kadar ülke
giremedi. Zaten yürürlü¤e girmifl olsa
rim oranlar›, olmas› gerekene göre de-

‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹NE KARfiI
HALKLARIN SÖZLEfiMES‹
Aral›k 2007’de Bali’de yap›lan iklim de¤iflikli¤i ile ilgili Birleflmifl Milletler toplant›s›na alternatif bir toplant› düzenlendi. Endonezya, Filipinler ve Avusturalya’dan gelen eylemcilerin, resmi toplant›larda yer al-

ABD taraf›ndan çeflitli hinliklerle sakatlanarak ucubeye çevrilmeseydi; tüm eksiklerine ra¤men bir iyiniyet anlaflmas›,
bir bafllang›ç olarak kabul edilebilirdi.
Ancak küresel petrol devlerinin ç›karlar› do¤rultusunda hareket eden ABD bu
iyiniyet yapt›r›mlar›na dahi bir türlü raz› olmad›.
Görüflmeler s›ras›nda Avrupa Birli¤i

mas›na izin verilmeyen çeflitli demokratik kitle örgütlerinin öncülü¤ünde, henüz taslak niteli¤inde olan
“‹klim De¤iflikli¤ine Karfl› Haklar›n Sözleflmesi” haz›rland›. Sözleflme, Aral›k ay›nda Polonya’da yap›lacak
görüflmelerde konu edilmek üzere dünyan›n her yan›nda tart›flmaya aç›larak gelifltiriliyor.
Kyoto ve 2012’den sonra onun yerini alacak anlafl-

Sanayileflmifl ülkeler kendi karbondioksit sal›mlar›n› azaltmak için herhangi
bir fley yapmay›p; sanayileflmemifl bir
ülkenin atmosferi kirletme hakk›n› sat›n
alabilecek, ya da kendi ülkesinde azaltmaya gitmeyip bir üçüncü dünya ülkesinde temiz enerji yat›r›m› yaparak bunu kendi hanesine yazd›rabilecekti.
Böylece dünyada sat›l›¤a ç›kar›lmam›fl
son do¤a parçalar›ndan biri olan atmosfer al›n›p sat›labilir bir meta haline
getirilmifl oldu.

malar›n içerdi¤i tuzaklar› y›kmak ve küresel iklim de¤iflikli¤ini durdurarak, iklim adaletini sa¤layacak yeni bir alternatif yaratmak için yap›lmas› gereken çok
fley var. Bunlardan ilki ‹klim De¤iflikli¤ine Karfl› Halklar›n Sözleflmesi’nin yan›nda yer almak, onu gelifltirmek, yayg›nlaflt›rmak ve hayata geçirilmesini sa¤lamak için emek vermek.
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Protokolü imzalayan her ülkenin bir

lafisi için, kendi ülkelerinin yan›s›ra

taya ç›kacak temiz enerji sektörünün

sal›m kotas› var. Geliflmifl ülkeler kotay›
flirketler aras›nda paylaflt›r›yor. Kota-

yoksul ülkelerde a¤açland›rma yapabilecekler. Atmosferi kirleten flirketler

büyüklü¤ü flimdiden ifltahlar› kabart›yor. Avrupa Birli¤i ülkelerinde yer alan

n›n alt›nda kalanlar hakk›n› baflka bir
flirkete satabiliyor. ABD protokolü im-

yoksul bir ülkeden arazi sat›n al›p,
a¤açland›rma yapabilecek.

flirketler bu konuda önemli yat›r›mlar
yap›yor. Örne¤in rüzgar jeneratörü ya-

zalamad›¤› halde flimdiden Chicago ‹klim Borsas› oluflmufl durumda. Baz›

‹lk bak›flta ortada bir yanl›fll›k yokmufl
gibi görünüyor, ancak durum öyle de¤il.

p›m›nda dünya piyasas›n›n yüzde 75’i
AB ülkelerinin elinde. Ortaya ç›kacak

araflt›rmalara göre karbon ticaretinden
2345 milyar dolarl›k bir gelir elde edil-

Bu sayede ticarete tabi do¤al kaynaklar›n aras›na ormanlar da eklenmifl olu-

eko-endüstri piyasas›n›n 550 milyar Avro civar›nda olaca¤› tahmin ediliyor.

mesi bekleniyor.
Karbon piyasas›n›n durumunu aç›kla-

yor. Daha flimdiden biyolojik çeflitlilik
aç›s›ndan paha biçilemeyecek yerel or-

Önümüzdeki 5 y›l zarf›nda sektörün çok
daha fazla büyüyece¤i öngörülüyor.

mak için bir örnek verelim. Rusya ve
Ukrayna emisyon kredilerini satacak
olursa, befl y›l içinde elde edecekleri ka-

manlar, yerini kereste plantasyonlar›na
b›rakmaya bafllad›. Biyoyak›t üretiminde kullan›lan palmiye gibi enerji bitkile-

zanç 20 ila 170 milyar dolar aras›nda
de¤ifliyor. ABD’nin Kyoto Protokolü’nü

ri için dikilen ormanlar gerçek ormanlar›n yerini al›yor. Bu katmerli kazanca

imzalamas› durumunda karbonun piyasa fiyat›n›n artaca¤› tahmin ediliyor.

geneti¤i de¤ifltirilmifl a¤açlar› da ekleyelim. Karbon emilimini art›rmak baha-

Geliflmifl ülkelerde tart›fl›lan baz› yasal
uygulamalar bu ticaretin bedelinin hal-

nesiyle genetik de¤iflikli¤e u¤ram›fl çabuk büyüyen a¤açlar›n dikiminin yolu

k›n üzerine y›k›laca¤›n›n ipuçlar›n› veriyor. Getirilen vergiler sayesinde halk at-

da aç›lm›fl oluyor.

mosferin temizlenmesine ödeme yapmak zorunda kalacak. Ayr›ca atmosfer

Tar›ma dayal›
kültürler yok olacak

temizleme hizmetleri özel sektöre sat›larak yeni bir kazanç kap›s› oluflturul-

Endüstriyel a¤aç dikimi ile “üçüncü
dünyan›n a¤açland›r›lmas›” propagan-

mufl olacak.
Kyoto’nun tek sakatl›¤› bunlardan iba-

das› alt›nda yeni bir sömürgecilik çeflidi
gelifltiriliyor. Tar›ma dayal› kültürlerin

ret olsa ucube lakab›n› haketmifl olmazd›. Protokol sera gaz› sal›mlar›n› azalt-

yerinden edilmesi, k›rsal göçlerin h›zlanmas› ve yoksul ülkelerin tamamen

man›n haricinde bir “karbon yutaklar›”
uygulamas› getiriyor. Uygulamaya göre

d›fla ba¤›ml› hale gelmesi tehlikesi sözkonusu.

atmosferdeki karbon miktar›, karbondioksiti yutan ormanlar ço¤alt›larak azal-

Küresel kapitalizmin felaketi paraya
tahvil etme yollar› tükenmez. Protoko-

t›lm›fl olacak. Zengin ülkeler karbon te-

lün getirdi¤i s›n›rlamalar sayesinde or-

‹klim adaleti
Atmosferde flu anda bulunan sera gaz› miktar›n›n sorumlusu sanayileflmifl
ülkeler. Ancak iklim de¤iflikli¤inin sonuçlar› yoksul ülkeleri daha fazla etkileyecek. Birleflmifl Milletler Hükümetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli’nin 2007 y›l›nda yay›nlad›¤› rapora göre, iklim de¤iflikli¤inden en az sorumlu olanlar en

rakl›k vb. sorunlar karfl›s›nda en savunmas›z durumda olanlar yoksul ülkeler.
Küresel iklim de¤iflikli¤inin do¤urdu¤u
felaketler daha flimdiden yoksullar› vurmaya bafllad›. BM’nin iki y›lda bir yay›mlad›¤› ‹nsani Kalk›nma Raporu’na
göre, 2000-2004 y›llar› aras›nda dünyada yaflayan 19 kifliden en az biri iklim
de¤iflikli¤iyle iliflkili felaketlerden etkilendi.
Kyoto, Bali gibi uluslararas› anlaflmalar sayesinde ortaya ç›kan yeni sömür-

daha var: Yoksul ülkeler, sözü edilen
uluslararas› anlaflmalara dahil olmalar›
halinde, yarat›lmas›nda neredeyse hiç
pay sahibi olmad›klar› halde küresel
›s›nman›n ortadan kald›r›lmas› için bedel ödemek zorunda kalacak. Varolan
anlaflmaya göre, bir ülke için belirlenen
sera gaz› sal›m miktar› zaman içerisinde de¤iflmeyece¤inden, yoksul ülkelerin
kalk›nmas›n›n engellenme tehlikesi var.
Sanayileflmifl ülkeler ve uluslararas›
tekellerin el birli¤iyle kurdu¤u bu tuzaktan sözü edilen anlaflmalar› imzalama-

BAL‹’DE
NELER OLDU?
3-14 Aral›k 2007’de Bali’de yap›lan iklim de¤iflikli¤i
ile ilgili Birleflmifl Milletler toplant›s›nda Kyoto Protokolü’nden sonra neler yap›laca¤› tart›fl›ld›. Ortaya ç›kan sonuç Kyoto Protokolü’nün üzerine tüy dikmek-

Zengin ülkeler karbon
telafisi için, kendi
ülkelerinin yan›s›ra yoksul
ülkelerde a¤açland›rma
yapabilecekler.
Atmosferi kirleten flirketler
yoksul bir ülkeden arazi
sat›n al›p, a¤açland›rma
yapabilecek. ‹lk bak›flta
ortada bir yanl›fll›k yokmufl
gibi görünüyor, ancak
durum öyle de¤il.
Bu sayede ticarete tabi
do¤al kaynaklar›n aras›na
ormanlar da eklenmifl oluyor.

a¤›r sonuçlara katlanmak zorunda kalacak. De¤iflen iklimin yaratt›¤› sel, ku-

gecilik biçimlerinden yukar›da söz etmifltik. Adaletsizli¤in bir baflka boyutu

Küresel ›s›nma sonucunda 20. yüzy›lda ortalama
s›cakl›k 0,6 0C artt›, deniz suyu seviyesi de ortalama
17 cm. yükseldi. Son 50 y›lda kuzey yar›küredeki kar
örtüsü yüzde 10 civar›nda azald›, da¤ ve deniz
buzullar›nda yüzde 10-15 oran›nda azalma oldu.
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“E¤er iklim de¤iflimi bizim ülkemizi yaflanmaz hale getirirse, ›slak ayaklar›m›zla sizlerin oturma odalar›n›za yürüyece¤iz.” Baz› ülkeler Kyoto, Bali gibi
uluslararas› anlaflmalar›n görüflmeleri
s›ras›nda önemli bir direnifl sergiliyor.
Küresel iklim de¤iflikli¤ini durdurmak
için ödenecek bedeli öncelikle kirletenlerin ödemesini istiyorlar. Talepleri iki
kelimeyle özetlemek mümkün: iklim
adaleti.

Zenginlere kirletme özgürlü¤ü
Hindistan, Çin gibi baz› ülkeler, görüflmelerde hesaplamalar›n “kifli bafl›na
sal›m” esas al›narak yap›lmas›n› istiyorlar. Baz› bilim insanlar›, bunun, sal›m hesaplar›nda yoksul ülkelerle zenginler aras›nda varolan adaletsizli¤in
ortadan kald›r›lmas› için do¤ru bir yol
oldu¤unu savunuyor. Hesaplamalar bu
flekilde yap›ld›¤›nda, kifli bafl›na düflen
sal›m miktar› belirlenecek ve her ülke
nüfusuna göre kendisine düflen miktar›
tutturmak için çal›flacak. Sera gaz› miktar›n› endüstri devrimi öncesinin iki ka-

yarak kurtulmak da mümkün de¤il. Bu
durumda da, sanayileflmifl ülkelerin kir-

t› gibi bir seviyede sabit tutmak için, flu
anda 1 ton olan kifli bafl›na küresel sal›-

lilik yaratan, eskimifl teknolojilerinin
çöplü¤ü haline gelme tehlikesi sözkonu-

m›n 0,4 tona geri çekilmesi gerekiyor.
Bir ABD’li kifli bafl›na 5,2 ton, AB ülke-

su.
1995 y›l›nda Berlin’de yap›lan iklim

leri ve Japonya’da yaflayanlar kifli bafl›na 2 ila 5 ton yay›yor. Yoksul ülkelerde-

de¤iflikli¤i görüflmeleri s›ras›nda, Bangladeflli Atiq Rahman sanayileflmifl ülke-

ki sal›m ise ortalama olarak önerilen kifli bafl›na sal›m miktar›n›n yar›s› kadar,

lerin temsilcilerine flunlar› söylüyordu:

yani 0,2 ton.

ten baflka bir anlama gelmiyor. ‹klim de¤iflikli¤i ve
ekoloji ile ilgili çal›flmalar›yla tan›nan George Monbiot, Bali ile ilgili flunlar› söylüyor: “11 gün süren tart›flmalardan sonra hükümetlerin yapt›¤› anlaflma o kadar fazla taviz içeriyor ki, sonuçta sal›mlar›n artmas›na bile yol açabilir. Bu tavizkâr siyasi anlaflma büyük ölçüde fosil yak›t ve otomobil endüstrisinin ç›kar-

lar›ndan etkilenen ABD’nin eseri.”
Bali’de Kanada, Japonya, Rusya ve Avusturalya’n›n
da deste¤ini alan ABD, 2012’den sonra Kyoto’nun yerini alacak anlaflmay› imzalayaca¤›n› aç›klad›. Ancak
2020’ye kadar sera gaz› sal›mlar›nda yüzde 25-40 indirim yap›lmas›n› öngören mutabakat› da¤›tmay› baflard›.
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Tarihten Notlar

KIVILCIMI GENÇL‹K ÇAKAR
Tarih bizim tarihimizdir, bundan asla kaçmayaca¤›z. Bu mirasla 2008 ruhunu yaratmak önümüzde duruyor.
Gençlik olarak tarihimizi unutmadan, ancak oraya saplan›p kalmadan dolay›s›yla günümüze de gözlerimizi
kapamadan yeniyi yaratmak için…
EMRAH ARIKUfiU

B

undan tam 160 y›l önce Marx
ve Engels, Komünist Manifesto’nun giriflinde tarihin s›n›f savafl›mlar› tarihi oldu¤unu yazm›fllard›.
O tarihten bu yana çok fley de¤iflti; ancak, tarih s›n›f savafllar›yla devam etti
ve s›n›f savafl› halen sürüyor.
120 y›l sonra, tarih 1968 May›s ay›n›
gösterdi¤inde ise, Fransa’da yeni bir
hareket ortaya ç›kt›. S›n›f savafl›n›n da
aç›kça yafland›¤› bu dönemde, ö¤renci
hareketi ön plandayd›. Dinamizmiyle,
isyanc›l›¤›yla toplumsal de¤iflimlerin
öncüsü olmufl gençlik yerinde duramam›fl; yurtlarda serbest dolafl›m hakk› gibi basit bir meseleden üniversite iflgal
edilmifl ve gençlik özgürlük talebini hayk›rm›flt›r. Bununla da kal›nmam›fl, toplumun di¤er kesimlerine ve dünyaya yay›lan bir hareket ortaya ç›km›flt›r. 10
y›ld›r diktatörlük yapan Fransa Cumhurbaflkan› De Gaulle’ye karfl›, gençli¤in yakt›¤› ›fl›k etraf›nda liseli, ö¤retmen, iflçi, iflsiz toplumun tüm kesimleri
toplanm›flt›r. Bir ay boyunca, seçimler
ilan edilinceye kadar, sokak savafllar›
yaflanm›flt›r.

Gençli¤in varolufl kavgas›
Bu olaylar, ‹kinci Dünya savafl› sonras› Fransa’da kapitalizmin geliflmesiyle
beraber, zenginli¤in artt›¤› bir döneme
denk gelmifltir. H›zla geliflen kapitalizm,
çok fley vaat eden, ancak hiçbir fley vermeyen ya da çok az›n› veren bir durumdad›r. Bu da insanlarda öfkeye yol açmakta ve di¤er taraftan bireysellik öne
ç›kmaktad›r. Zenginli¤in çok oldu¤u
yerde, bireysel özgürlüklerin gündeme
gelmesi gayet do¤ald›r. Çünkü böyle
yerlerde, az da olsa “ekmek” sorunu çözülebilmifltir ve s›ra di¤er meselelere
gelmifltir.
68 hareketinin taleplerine bakt›¤›m›zda, bireysel özgürlükler talebi gençli¤in
cinsel özgürlük talebiyle üst üste düflmekte ve özgürleflme buradan kurulmaktad›r. Di¤er taraftan sistemin bask›c› yan›, tüketim kültürü de muhalefetin belirleyici sloganlar›n› oluflturmufl;
kuflak çat›flmas›, kendi kufla¤›n› aray›fl,
varoluflunu aray›fl, kafa kar›fl›kl›¤› döneme karakterini vermifltir.

68 hareketi daha çok ayd›nlanma ve
ayd›n hareketidir. “Devrim yapmadan
devrimci hayal gücünü ortaya koymak”
esas al›nm›fl, “iktidar› almadan dünyay›
de¤ifltirmek” slogan› benimsenmifltir.
Böylece hareket kendi sonunu yaratm›fl;
ancak otoriteye boyun e¤memeyi, kendini sisteme dayatmay›, özgürlük kuflunun peflinden her ne koflulda olursa olsun koflmay› ö¤retmifltir.
Ayr›ca bu dönemde, uluslararas› iflçi
hareketinde de en büyük grevler yaflanm›flt›r. Bu noktay› atlamamak gerekiyor. 9 milyon iflçi, devrimler befli¤i
Fransa’da devrim provas› yapm›flt›r. Ç›kan çat›flmalarda Frans›z çevik kuvvetinin kafas›na atmak için 1,5 futbol sahas›n› dolduracak kadar kald›r›m tafl› sökülmüfltür.
Dünya’ya yay›lan 68’in devrimci rüzg â r l a r ›, Türkiye’ye de u¤ram›fl ve burada kendine özgü bir hareket yaratm›flt›r.

Antiemperyalist mücadele
Türkiye, Fransa’ya nazaran çok yoksul bir ülkedir ve ekonomik aç›dan d›fla
ba¤›ml› bir haldedir. 1950’deki iktidar›yla burjuvazi, yüzünü daha fazla Amerika’ya dönmüfl, ondan medet ummaktad›r. Sonraki y›llarda da Amerika’n›n
deste¤iyle ayakta duran, güdümlenmifl
bir ülke haline gelmifltir. Burjuvazi art›k
NATO’nun “flefkatli” kollar›na tutunmaktad›r.
Bu durumdan rahats›z olan, halk›n
yoksullu¤unu gören devrimci gençler,
memlekete sahip ç›kma gelene¤i ile mücadele bafllatm›fllard›r. ‹stanbul Üniversitesi ve ODTÜ’de simgeleflen hareket,
Fransa’dakine benzer flekilde üniversite
iflgalleriyle bafllam›fl; mahalle ve fabrikalarda yank›s›n› bulmufltur. ODTÜ’de;
Vietnam kasab› diye bilinen ABD’nin
Türkiye Büyükelçisi Robert Commer’in
arabas›n›n yak›lmas›, ö¤renci hareketinin dönüm noktas› olmufltur. Hemen ard›ndan, binlerce kifliyle 6. Filoyu denize
döken ruh, anti-emperyalist mücadeleyi
bu topraklarda yeflertmifltir. Amerikan
emperyalizmine karfl› güçlü bir ses oluflmufltur. Bu süreçte, Türkiye iflçi s›n›f›
da 15–16 Haziran direnifliyle tarihinin

en önemli iflçi eylemini yaratm›fl, Fransa’daki kardeflleri gibi devrim provas›
yapm›flt›r.
Dev-Genç’liler Fransa’dakinden farkl›
olarak, ürettikleri teorilerde iktidar› almaktan bahsetmifl, mücadelenin en ileri
düzeyi olan silahl› mücadeleyi benimseyebilmifllerdir. Bu yolda Che Guevera’y›
örnek alm›fllard›r. Genç yürekler silahl›
mücadeleyi kahramanca yürütmüfl, ileriki kuflaklara –bizlere- devrim sözlerini
arma¤an b›rakm›fllard›r.
68’in k›rk›nc› y›l› nedeniyle bellek tazeledi¤imiz günleri yafl›yoruz. “Hat›rla
Sevgili” gibi dizilerde hepsini hat›rlatm›yorlar ama, bizim; Deniz’in, Mahir’in,
‹bo’nun hayat›n› yeniden okumaya, hat›rlamaya ve bugüne tafl›maya ihtiyac›m›z var.

Bugün 78’i
sahiplenme zaman›d›r
Bu y›l ayn› zamanda 78’in de otuzuncu y›l›… 68 hareketinden sonra, 68’in
gölgesinde kalm›fl kimi mücadele kaçk›nlar› taraf›ndan kay›p kuflak olarak
adland›r›lsa da, onlar hiç de kay›p de¤iller. Yafl›yorlar ve mücadeleye devam
ediyorlar. Bayra¤› Denizlerin b›rakt›¤›
yerden alabilmifller. Onlar›n ölümünden, mücadelesinden etkilenip müca-

deleye at›lan binlerce genç vard›r. Halka malolmufl Deniz’in, Mahir’in, ‹bo’nun att›¤› tohum 78’de yeflermifl, mücadele toplumsallaflm›flt›r. 71 faflizminden sonra gençler silah› tekrar ellerine alm›fllar; do¤rudan do¤ruya sosyalizm, devrim, üretim iliflkilerinin de¤iflmesi ve yeni düzenin kurulmas› hedefleri dönemin karakterini oluflturmufltur.
Burjuva bas›nda bile bugün, 68 üzerine de¤erlendirmeler yap›l›yor ve 68
övülürken 78 yeriliyor, de¤ersizlefltiriliyor. 78’lileri kötü çocuk ilan ediyorlar. Nedeni ise daha sert bir mücadele
döneminin yaflanmas› ve silah›n daha
fazla ön planda olmas›, buna ba¤l› olarakta yaflam›n› yitirenlerin say›n›n
çoklu¤u. Onlar›n aksine, bugün 78’i de
sahiplenme zaman›d›r. Bu dönemde
yarat›lan direniflçi kimlik bugüne yol
göstermektedir.
Tarih bizim tarihimizdir, bundan asla
kaçmayaca¤›z. Bu mirasla 2008 ruhunu yaratma görevi önümüzde duruyor.
Gençlik olarak tarihimizi unutmadan,
ancak oraya saplan›p kalmadan, dolay › s › y l a, günümüze de gözlerimizi kapamadan yeniyi yaratmak için… Haydi,
k›v›lc›m› çakmaya! Sormayaca¤›z, istemeyece¤iz, alaca¤›z!

68 hareketi daha çok ayd›nlanma ve ayd›n hareketidir.
“Devrim yapmadan devrimci hayal gücünü ortaya koymak”
esas al›nm›fl, “iktidar› almadan dünyay› de¤ifltirmek”
slogan› benimsenmifltir.

