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KRİZ VE
EMEKÇİLER

Birküreselkriziçindeçırpınan sermaye, tam da kendi
varlığının yapısal eğilimlerine uygun davranıyor: Kendi
krizini,zatenhepyoksulların
ceplerinde olan elini daha
derinesokarak...
4. SAYFA ALP AYDIN

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Öncefinansbalonupatladı.Kriz,şimdideüretimalanlarınısıkıştırıyor.Küreselveulusalbüyümeoranlarıhızlaaşağı
düşüyor.Kredilerazalıyor,mallarsatılamıyor,yeniyatırımlariptalediliyor.
Sermayeninhareketibüyüme,genişlemevehızyönünden
engellerlekarşılaşıyor.Kapitalistüretimhertarafındanbaskılanıyor. Durgunluk/resesyon başladı, depresyon olasılığı
yükseliyor.
Aynısüreç,emekçileraçısındanişsizlik,ücretlerindondurulması, sosyal hakların kısıtlanması, kamusal hizmetlerin
tasfiyesiolarakyaşanıyor.
Adetaküreselseferberlikilanedildi.Yeryüzündekiherkes
tümgücüylesermayeninkrizdençıkmasıiçinçalışmaya,var
olanhaklarındanvazgeçipsermayeyeaktarmayazorlanıyor.
Devletler,halktantopladıklarıyladolankasalarınıtümüyle
sermayeninkasalarınaaktarıyor.İşleriyigiderken,emekçilerinürettiğizenginliğikârolarakkendineayırıp,“özelmülkiyetinkutsallığı”ndanbahsedenler,şimdi,zararlarınıhızla,
arsızcaveutanmazcakamulaştırıyorlar.

Öte yandan, emperyalist devletler de, krizi, kendilerinin
küresel egemenliklerini yeni dünya koşullarında yeniden
üretmekvegüçlendirmekiçinkullanıyorlar.Dünyanınhertarafına attıkları sömürü hortumlarıyla sürekli kendilerine
çektikleriküreselzenginliğe,yenidenvedahadayoğunlaştırarakelkoymanınhazırlıklarınıyapıyorlar.
Evet, saygın devlet adamı, ünlü düşünür ya da meşhur
sermayedarkodisimlerinikullanan,takımelbisevetayyörlekendilerinesaygıngörünümlerverenküreselsoygunçeteleri,kendikrizlerinideyenisoygunlariçinbirfırsatolarak
görüp,işekoyuldular.
Son G-20 toplantısının kararlarını şişesi 500 dolarlık şarapiçerekkutladıklarınagöre,kararlarnetleşmiş.Peşinden,
dünyahalklarınınboynunageçirilecekveiyicesıkılacakilmik
devreyesokulacaktır.
Şimdikararvermesırasıdünyahalklarında.Oilmiğinboynumuzageçirilmesineizinmivereceğiz,yoksadirenmehakkımızımıkullanacağız?

9 KASIM: ALEVİ
HAREKETİNDE
BİR DÖNÜM
NOKTASI

Ankara,9Kasım’datarihibir
olaya tanıklık etti. İlk kez
Alevi kitleler inançlarından
dolayı gördükleri baskıları
açıkça ve topluca protesto
edip taleplerini haykırdılar.
16. SAYFA HALİT ELÇİ

KURTULUŞUMUZU
ÖRGÜTLEYELİM

Kadına yönelik şiddet o kadaryaygınki,kadınsorununu
en çok bu boyutuyla tartışır
olduk.
27. SAYFA TÜLAY HATİMOĞULLARI
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Son haftalarda Ergenekon ve
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Ortadaolanşu:Sermaye,kendikrizininfaturasınıhalkaödetecek; krizden, kendisini daha
büyüterekveemekçileridaha...

AKP,birçok“hayırlı”gelişmenin
üst üste gelmesi sonucunda
2002yılının3Kasım’ındahükümetolmaşansınıyakaladı.
B. AKPOLAT

Zengin doğalgaz rezervlerine
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EDİ TÖR DEN
apitalistsistemininmerkezinde,ABD’depatlayankriz,
dalga dalga tüm dünyaya yayılıyor. Kendi iç çelişkileri
nedeniyle kapitalizm krizsiz olmaz; ama şimdiden yaşananlar,sistemin1929’daiçinegirdiğiveancak2.Dünya
Savaşı’nınyıkımıylaçıkabildiğidepresyonunbirbenzerine,
belkideçokdahaşiddetlisinegirmekteolduğumuzugösteriyor.
Kapitalistler işler yolunda giderken, çok yüksek oranda
kârlar elde ederek sermayelerini büyüttüler. Ama sistem
krizegirdiğinde,bununbedeliniişçilere,emekçilere,ezilen
halklara ödetmek istiyorlar. Eğer işçi sınıfı ve emekçiler
ekonomikvesiyasiörgütlerininetrafındabirleşipkararlıbiçimde“Bizbubedeliödemeyeceğiz”derse,sınıfmücadelesigörülmemişbirsertliğeulaşabilir.Buise,devrimlerinyolunuaçabilir.Amatersidurumda,emekçilerkapitalistlerin
saldırıları karşısında silahsız (örgütsüz) kalırsa, kitleler
arasında gericiliğin ve faşizmin güçlendiğini, çürümenin
yaygınlaştığınıgörebiliriz.
Bunoktadasınıfbilinçli,devrimcikadrolarınomzunabüyükbirsorumlulukyükleniyor.Krizdönemleri,tümkomünistmilitanlarınenerjilerini,güçlerini,yeteneklerinienson
sınırınakadarkullanmalarıgerekendönemlerdir.Kendimizişiddetlisınıfmücadelelerinehazırlamalıyız.
Busayımızda,kapitalizminiçinegirdiğivehızladerinleşenkrizsürecinegenişyerayırdık.Krizinçıkışnedenlerini,
dinamiklerini, muhtemel sonuçlarını, işçi sınıfı üzerindeki
etkilerinivekrizdendevrimcibiryoldançıkışolanaklarını
ele alan yazılara ve Marksist ekonomist Sungur Savran’la
yaptığımızsöyleşiyeyerveriyoruz.Buarada,metalsektöründedevamedengerilimli/eylemliTİSgörüşmeleri,krizde karşı karşıya gelen emek ve sermaye sınıflarının ilk
önemlimuharebesişeklindegeçiyor.Öncekisayımızdada
elealdığımızbukonuyuişlemeyedevamediyoruz.
AKP Hükümeti yaklaşan ekonomik krizin yanı sıra 2009
Mart’ındakiyerelseçimlerinveKürtsorunununbasıncıaltındailkkezsarsılmayabaşladı.Aslındaneredeyseson20
yıldaki tüm hükümetlerin yıkılışının başlıca sebebi olan
KürtsorunundakiçıkışsızlıkAKP’yidezorluyor.Başbakan
Tayyip Erdoğan, özellikle Kürt Hareketinin savaşı ve kitle
eylemlerini yükseltme taktiklerinin baskısı altında kontrolünükaybetmişgörünüyor.Yerelseçimlerdekazanmakistediği Kürt illerinde “istenmeyen misafir” muamelesi görünce“Yasev,yaterket”anlamınageleceksözleretmeye
başladı.Kibu“bölücü”yaklaşımınKürthalkıiçindeyarattığıinfialAKPiçindekiKürtlerarasındabilegerilimiarttırdı. AKP’nin aslında Dolmabahçe görüşmesinden bu yana
adımadımgerçekleştirdiğirotadeğişikliği,sonaylardaiyicebelirginleşti;AKPhızla“devletleşiyor”.
Yerel seçimler yaklaşırken, yerel yönetimlere ilişkin sosyalistbirbakışaçısınıgeliştirmekönemkazanıyor.Bualanda önemli çalışmaları olan Celal Beşiktepe ile yaptığımız
genişbirsöyleşiyisunuyoruz.
9 Kasım’da Ankara’da Alevi halkımızın gerçekleştirdiği
“AyrımcılığaKarşıEşitYurttaşlıkHakkı”adlımiting,yüzyıllardır inançlarından dolayı katledilen, şiddete uğrayan,
ikincisınıfvatandaşmuamelesigören,bastırılanAlevilerin
hak arama/özgürleşme mücadelesinde tarihi bir adım oldu.EmekçikarakteriağırbasanAlevikitleler,bumitingle
kararlıbiçimde“Bizvarızvehaklarımızıistiyoruz”dediler.
KimliğiniveinançlarınısavunmakiçinbaşınıkaldıranAleviemekçileriniselamlıyoruz.
ABD’ninBaşkanlıkkoltuğunasiyah,babasıMüslümanbir
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Amerikalı, Barack Obama seçildi. Obama’nın gerek bu
“aşağıdangelme”niteliği,gerekdışpolitikadaBushyönetiminegöredahafazlaittifaklaravediplomasiyeönemveriyorgörünenyaklaşımı,kendiülkesindeolduğugibidünyadadaiyimserlikhavasınınesmesineyolaçtı.AncakObama, asıl olarak Amerikan finans-kapitalinin bir tercihidir.
Zaten seçilir seçilmez oluşturmaya başladığı kadroya da
biryandanenbüyüksermayegruplarınıntemsilcilerini,diğeryandan(bölgemizaçısındanönemli)İsrail’eçokyakın
kişileriseçti.Buda,dünyahalklarınınObama’danolumlu
birşeylerbeklememesigerektiğinibirkezdahagösterdi.
ABDbaşkanlıkkoltuğunaşuveyabukişininseçilmesi,bu
ülkenin sermayesinin maddi çıkarları doğrultusunda oluşan ana yönelimini asla değiştiremez. Obama’yla birlikte
dışpolitikadabirşeylerdeğişiyorsa,bu,Amerikanstratejisinin,tekkutupludünyatasarımıveebediimparatorlukhayalidiğerküreselgüçodaklarınaveezilenhalklarındirenişineçarpıpdağıldığıiçindir.
Gazetemizinbusayısını32sayfaçıkarıyoruz.Aslındabu
tercihetmediğimizbirboyuttu.Ancakgündeminkabarıklığıveaciliyeti,dahafazlavedahauzunyazılaryayımlamayıgerektirdi.Olağandangenişbirhacimvezenginbiriçerikli çıkan bu sayımızın okurlarımızı memnun edeceğini
umuyoruz.
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AKP ROTA DEĞİŞTİRDİ
Devletleşme Yolunda İlerliyor

Erdoğan’ın 5 Kasım 2007’de Bush’la görüşmesi sonucunda ABD’nin bölgedeki çıkarlarına tam olarak
uyumlu bir yörüngeye giren AKP, girdiği bu yörüngede ordu ile arasındaki gerçek çatışmayı bir
uzlaşmanın arkasına itti. Ordu ile AKP arasındaki bu Amerikancı uzlaşma, AKP’nin Türkiye siyasetinde
tuttuğu rotanın da değişmesine yol açtı. AKP’nin MHP ile birlikte yaptığı türban hamlesi ve ardından açılan
kapatma davasının sonucu, bu partiyi büyük oranda dönüştürdü.
B. Akpolat
KP, birçok “hayırlı” gelişmenin üst
üste gelmesi sonucunda 2002 yılının 3 Kasım’ında hükümet olma
şansınıyakaladı.Bugelişmelerinbaşında Türkiye’nin 2001 yılının Şubat’ında
1,5milyoninsanıişsizbırakanbirkriz
yaşamayabaşlamasıgeliyordu.Bukriz
ortasınıfınbüyükorandaerimesine,işçilerin, emekçilerin ciddi oranda yoksullaşmasına yol açtı. Anadolu halkları
da bu kriz sürecinde hükümet olan üç
partiyi(DSP,MHP,ANAP)çokağırcezalandırdıvebupartilerinüçünüdebarajınçokaltındakalanoylarlaparlamento
dışıbıraktı.
AKP,dibevurmuşolanekonomiyi,dünyadayaşanansıcakparabolluğudönemininvekrizolmamasınınolanaklarını
dakullanaraksermayesistemiyararına
düzenlerken,biryandandabireyselve
şirketler düzeyinde yaratılan borçlanmaylaözellikleortasınıfıtoparladı.Bu
dönemde şirketler üç kat büyüdü, işçi
verimliliğiyüzdeotuzlaravaranoranda
arttı.
AnlaşılanokiAKP’yi2.dönemdeoyunu
artırarakhükümetyapanbusürecinsonuna gelindi. Tayyip’in tüm “Kriz yok”
çığlıklarınarağmen,küreselkrizfinans
alanındangerçekekonomikalanainmeye başladıkça zamlar, işten çıkarmalar
veyoksullaşmaileTürkiye’yidesertçe
vurmaya başladı. Yükselen toplumsal
tepkilerveyapılananketlerdeAKP’lilerin“2dönemdirhükümetizamayıpranmadık”söylemleriniboşaçıkarıyor.Kriz
AKP’nin “Ülkeye istikrar kazandırdık,
büyüyor uz” balonlarını söndürüyor.
AKP’ninampulüelektriğegelenzamlarlayanmazoluyor.
Ekonomide yaşanan bu gelişmelerden
önceAKP,Kürthalkınınözgürlüktaleplerinin ve Ordu’nun Türkiye siyasetindeki ayrıcalıklı konumunu devam ettirmeiradesininyarattığıgerilimlehırpalanmaya başlamıştı. 27 nisan 2007’de
yediği e-muhtıra sonucunda hükümettendüşmeyenAKP,muhtırasonrasısivriliklerini törpüleyerek hem kapitalist
sistem hem de rejim için başka (daha
uysal,daha“içeridenbakan”)birpartiye dönüştü. (AKP’liler 28 Şubat’ta da
benzerbirdeğişimgeçirmişler,yedikleri tokadın etkisi ve arkalarındaki ser-

A

mayenin yönlendirmesiyle Milli Görüş
gömleğiniçıkarmışlardı.)
Erdoğan’ın 5 Kasım 2007’de Bush’la
görüşmesi sonucunda ABD’nin bölgedeki çıkarlarına tam olarak uyumlu bir
yörüngeye giren AKP, girdiği bu yörüngede ordu ile arasındaki gerçek çatışmayıbiruzlaşmanınarkasınaitti.Ordu
ile AKP arasındaki bu Amerikancı uzlaşma,AKP’ninTürkiyesiyasetindetuttuğu rotanın da değişmesine yol açtı.
AKP’ninDolmabahçemutabakatınındışınaçıkarakMHPilebirlikteyaptığıtürban hamlesi ve ardından açılan kapatma davasının sonucu (hem mahkumiyet,hemkapatmamakararı),bupartiyi
büyükorandadönüştürdü.
Erdoğan’ın, ''Biz ne dedik? 'tek millet'
dedik; ne dedik? 'tek bayrak' dedik; ne
dedik?'tekvatan'dedik;nededik?'tek
devlet' dedik. Buna kim karşı çıkabilir
yahu?Bunakarşıçıkabileninbuülkede
yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin.
Bundan daha normal şey ne olabilir?''
sözlerivepompalıtüfekleKürtleresaldıranagösterdiğimüsamahahattateşvik,birrotadeğişikliğindenbaşkanasıl
açıklanabilir? Söylentilere göre Erdoğan’ın, son dönemdeki söylemlerinden
rahatsızlık duyarak AKP Başkan Yardımcılığı görevinden aldığı Dengir Mir
Mehmet Fırat’ın yerine devletin çelik
çekirdeğindeyıllarcagörevyapmışAbdulkadirAksu’yugetirmişolmasıdabu
rota değişikliğinin sonucu gibi görünüyor.
Hoş, Kürtler son yaptıkları serhildanla
Başbakanınasabınıiyicebozdular.AKP,
özellikle,"Kürtbölgesinidevletekazandırabilecektekparti"beklentisiüzerindenbirmisyonedinmişti.Geçenseçim
sonuçlarıylabubeklentidevletinçekirdeğinde de büyük oranda kabul görmüştü.
Şimdi,Başbakan'ınbölgegezisisırasında sergilenen serhildan, AKP'nin, bu
mutabakattaki en belirleyici kozunu
karşılıksız kılacak belirtiler içermektedir. Eli kulağındaki seçimlerde bölgede
karşılaşacağı sonucu, şimdiden haber
etmektedirKürtçocukları...
Onu sokaklarda çöpleriyle karşılayanlar,"sanaoymoyyok,çöplerimizleyetineceksin" demektedirler. Kürtlerin böl-

gedeki seçimi, Başbakanın devlet
adamlığını da, o 'derin mutabakatı' da
tepetaklaedebilecekgelişmelerinbaşlangıcıolabilecektir.
Buarada,kabineninetkisizbakanlarından biri bu partinin resmi ideolojiyle
bütünleşmesiniortayakoyanbirkonuşma yapıverdi. Milli Savunma Bakanı
Vecdi Gönül, Brüksel'de, Türkiye Büyükelçiliği'ndeki10Kasımtörenindeyaptığı konuşmada "Bugün eğer Ege'de
Rumlar devam etseydi ve Türkiye'nin
pek çok yerinde Ermeniler devam etseydi, bugün acaba aynı milli devlet
olabilirmiydi?"dedi.Tehcirvemübadelenin ekonomide de olumlu sonuçları
olduğunuönesürenGönül,ayrıcaşunlarıdasöyledi:"İzmirTicaretOdası’nda
bir dönem görev almıştım. Bu odanın
kurucuları arasında bir tek Müslüman

yoktuvetamamıLevantenlerdenmüteşekkildi. Cumhuriyet’in kuruluş öncesi
de Ankara’da Ermenilere, Rumlara,
Musevilere ve Müslümanlara ait dört
mahallebulunurdu.Ege’deverimlitopraklarazınlıklarınelindeydi.”
Tayyip Erdoğan’ın ağzından düşürmez
olduğu“tekmillet”,demekböyleyaratılmış.Amaç,Anadolusermayesinin(ve
AKP’nin) köklerinin dayandığı, o dönemin eşrafını, ağasını, tefecisini, bezirgânını kovulan, katledilen Rum ve Ermenilerin zenginliklerinin en aşağılık
yağmasıyla daha da zengin etmekmiş.
Emellerinekavuştular.Milyardolarlarla
oynayan kapitalistler haline geldiler.
Rum’u, Ermeni’yi mülksüzleştirenlerin
torunlarının, bugün polislere verdikleri
yetkilerigenişletmeleride,onlarımülksüzleştirilmektenkurtaramayacak.

Başbakan'ın bölge gezisi sırasında sergilenen serhildan,
AKP'nin, bu mutabakattaki en belirleyici kozunu karşılıksız
kılacak belirtiler içermektedir. Eli kulağındaki seçimlerde
bölgede karşılaşacağı sonucu, şimdiden haber etmektedir
Kürt çocukları... Onu sokaklarda çöpleriyle karşılayanlar,
"sana oy moy yok, çöplerimizle yetineceksin" demektedirler.
Kürtlerin bölgedeki seçimi, Başbakanın devlet adamlığını
da, o 'derin mutabakatı' da tepe takla edebilecek
gelişmelerin başlangıcı olabilecektir.
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KRİZ VE EMEKÇİLER
Emekçilerin Kaderi Kendi Ellerindedir

Neo-liberal saldırıların altında meşrulaşan halkın kendini savunma hakkı, şimdi bin kez daha meşrudur! Böylesine arsızca ve
sürekli saldırı altında tutulan emekçi halk, eğitimden sağlığa, ulaşımdan ısınmaya ve barınmaya dek bütün toplumsal hizmetlere
yönelik sermaye saldırılarına karşı, net ve fiili cevaplar üretmelidir. Kapitalistlerin yönetemediği fabrikalara işçilerin el koyma
hakkı meşrudur. Zaten kendi emeğinin ürünü olan fabrikaları ve kendi yürüttüğü üretimi doğrudan kontrolüne alacak işçiler,
verimliliği yükseltip üretimin devamını sağlayacaklardır.
Alp Aydın
ir küresel kriz içinde çırpınan sermaye,tamdakendivarlığınınyapısal eğilimlerine uygun davranıyor:
Kendi krizini, zaten hep yoksulların
ceplerindeolanelinidahaderinesokarak,açgözlüveçapulcusoygunculuğunuküreselveyereldüzeydedahaderinlereiterek,dahaince/hassasbiçimlere
sokarak ve hala giremediği alanları da
fethederekçözmeyeçalışıyor.
Gelişmişülkelerdeişçisınıfınınyerleşik kazanımları tasfiye ediliyor. Halkın
vergilerinden oluşan kamu zenginliğini
kontrol eden devletler, trilyonlarca dolarıiflasetmişşirketlereaktarıyor.Krizinbaşındanitibarensermayegruplarınaaktarılankamusalzenginlik,5,5trilyondolar.Bununanlamı,kamuhizmetlerininvehertürlüsosyalyardımınkaynağınınkurutulmasıvebuyoldantasfiyeedilmesidir.Açgözlüsermayeyeaktarılantrilyonlarcadolar,emeklilikmaaşlarından sağlık hizmetlerine, işsizlik
desteklerindeneğitime,ulaşımayapılan
sosyalyatırımlaradek,toplumsalyaşamınrefahkalitesinibelirleyentemelkamu hizmetlerinden kesilecek ve kazanılmışbütünhaklartırpanlanacaktır.
Yüz binlerce emekçi bir anda işsizlik
batağının içine atılıyor. Ücretler düşürülmeye çalışılırken, çalışma saatleri
arttırılmaya başlandı. Yirminci yüzyılın
başlarındaesendevrimfırtınasınıönleyebilmekiçin“sosyaldevlet”noktasına
geri çekilen sermaye, şimdi kendisine
yakışanıyapıyorve“Herşeybenim!”diyereksaldırıyor:Neo-liberalterörlezaten epeyce tasfiye edilen kazanımların
artakalanlarıdayutuluyor.
Sadecebudeğil.Türkiye’nindeiçinde
olduğugeçkapitalistleşmişcoğrafyaların zenginliklerine de saldırılıyor. IMF,
DB, WATT gibi soyguncu sermaye örgütleri aracılığıyla, krizde zorlanan bu
ülkelerin oluşan açıkları kullanılarak
emperyalist soygun yoğunlaştırılıyor.
Öyleşartlarsunuluyorki,buülkeleriflastankurtulabilmekiçinbütünkaynaklarınıemperyalistmerkezülkelerinsermayegruplarınaaktaracak.
Türkiye’de, sermayenin hükümeti
AKP’nin“Bizebirşeyolmaz”lafazanlığınınarkasındasaklananacıtablo,emperyalist metropollerce her yerinden

B

bağlanmışvetümüylekontrolealınmış
bir ekonomi gerçekliğidir. İthalata bağımlı “ihracat patlaması”na dayalı sanayileşme,metropollerindekitüketimin
azalmasıylahızlasönüyor.Kredilerleşişenyerlisermayegruplarının190milyar dolarlık açığı, o kredileri verirken
kendi şartlarını kabul ettirmiş emperyalist ülkelerin küreselleşmiş şirketleri
tarafından zorlanacak ve muhtemelen
çoğuna el konulacaktır. Üstelik hızla
merkezlere çekilen “sıcak para”nın arkadabıraktığımilyarlarcadolarlıkboşluk ekonominin dengelerini sarsarken,
var olan yapıyı sürdürebilmek için her
yılgelmesigerekenasgari50milyardolar,metropollerdekisıkışmaylagelemeyincefonlanamayancariaçık,osarsıntıları,yıkıcışiddetesıçratacaktır.Türkiye; Arjantin, Meksika Macaristan, Polonya,Ukraynagibiülkelerlebirlikteiflasıneşiğindekiülkelerarasındasayılıyor.
Açıkbekleyenemperyalistleşkargalarıvurgunpeşinde:2001-2krizinipanik
yaratan açıklamalarıyla tetikleyen Deutsche Bank, yine düğmeğe bastı. Peşi
sıraFransızsermayesininsözcüsüSarkozy de Türkiye ekonomisini zorlayan
açıklamalaryaptı.Hedef,Türkiye’yidahaderindenvemümkünsebütünüyleve
doğrudan kontrole almaktır. En son
Standard&Poor’sadlısoygunçeteside,
“notdüşürerek”kervanakatıldı.Türkiye’nin “ümüğünü sıkma”nın ön hamleleriyapılıyor.
Emperyalistdevletlerin,krizi,küresel
emperyalist hiyerarşiyi günün koşullarındayenidenüretenvedahahızlıişleyenbiryapıyaulaştırmaamacıylakullanacağıanlaşılıyor.Sözümonaekonomi
uzmanı,bilmemneuzmanıkodadlarıylaAnkara’yagelenotakımelbiselibeyefendi ve tayyörlü hanımefendilerin
hepsi açgözlü çakallardır, kendilerine
yakışanı yapıyorlar: Av peşindeler ve
şimdikigibipusluhavalaronlarınsaldırızamanıdır.
İşsizlik fonunda biriken emekçi paralarınısermayeyeaktarmak,kıdemtazminatı hakkını tırpanlamak, bölgesel
askeriücretuygulamasıylaülkeninKürt
illerinidahadadibeitmekgibiönlemler
içinkamuoyuhazırlanıyor.Bankalarda-
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kitümhesaplaradevletgarantisitalep
ediliyorveböyleceolasıiflaslarınyükü
kamuzenginliğinintalanıylakaldırılmak
hedefleniyor. IMF ile anlaşma ısrarla
devreyesokulmayaçalışıyorvebuyolla
emperyalistlerin ve yerli ortakları finans-kapitalin en çıplak ve açgözlü çıkarları kriz ortamında garantiye alınmayaçalışılıyor.Sıfırzam,çalışmasaatleriniveişyoğunluğunuarttırma,işçi
çıkarma,enflasyonuyükseltmegibisaldırı araçları da, hep birlikte ve hızla
devreyesokuluyor.SönmezFlamentve
Edipİplikfabrikalarınınkapatılmasında
olduğu gibi işçiler birden kovuluyor ve
kriz ortamında kaderleriyle baş başa
bırakılıyor.
Kendi sistemlerinin ürünü olan krizin
yüklerinihızlaemekçilerinsırtınaatma-

yaçalışıyorlar.Bunların “ekonominin gerekleri” dedikleri
şey,gerçektekendiaçgözlülükleri,hırsları,doymakbilmeziştahlarıdır.Dayatılanbucehennemisüreç,tamamenkendiçıkarlarınıkrizortamındasürdürmeyiamaçlayanbilinçliceseçilmişbiryoldur. O soygun çarkının ilerleyişini durdurmakiçin,onakarşısavaşmak,arkasındaki bilinçli sermaye sözcülerinin
iradesinikırmakveosermayeiradesine karşı emekçilerin çıkarlarını savunan devrimci komünist iradeyi dayatmakgerekir.“Herşeybana,herzaman
ve hep bana” diyenlerin iradesine
emekçilerin yumruğunu indirmenin zamanıdır.
Şimdi soruyoruz! Madem şu meşhur
küresel sermaye gruplarının üretimde
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karşılığıolmayanyüzmilyarlarcadolarlık balonları patlayınca devlet onların
yardımına koşuyor, yoksul emekçilerin
3–5 bin lirayı ancak bulan kredi kartı
borçlarının iptalini talep etmeleri en
doğalhaklarıdeğilmidir?Yada,işçilerinalınteriyleyaratılankocafabrikaları idare edemiyorlarsa, o fabrikalara
gerçeksahipleriişçilerinelkoymasıen
doğalhaklarıdeğilmidir?
Hemenbelirtmeliyizki,krizkoşullarının emekçilerin yaşamlarını zorlaştırması, kendiliğinden devrimci bir tepki
yaratmaz.Sistem,devletintümolanaklarını,baştamedyaolmaküzerebütün
ideolojik,politikimkanlarınıkullanarak,
olasıtepkileriönlemeyeyadayanlışkanallara akıtmaya çalışıyor. Uyuşturucu,
fuhuş,kumargibiyollarlayoksullarıçürütmek, bir irade oluşturamayacak kadardüşürmekveçözmek,yadaKürtler,
Ermeniler, Kıbrıs gibi sorunlar üzerindenşovenizmikışkırtmak,olmazsaAlevi-Sünniçatışmalarıyaratarakemekçileribölüpbirbirinedüşürmekençokbilinen yöntemleridir. Başkalarını da yaratacaklardır.
Emin olabiliriz ki, birçok yasal veya
yasadışı sermaye görevlisi, zaten hep
gündemde tuttukları böyle sefilliklerin
dahagüçlüolarakdevreyegirmesiiçin
hazırlıklar yapıyorlar. Bursa’da sokağa
atılan binlerce metal ve tekstil işçisi,
Trakya’dasokağaatılanbinlercetekstil
vederiişçisi,Kütahya’dasokağaatılan
yüzlerceseramikişçisi,içinedüştükleri
cehennemingerçeksorumlususermaye
düzeninisorgulamasınisteniyor.Emekçilerde oluşan tepkinin akıtılacağı ve
üstelikkendisigibiöfkedoluvezordurumdaolanbaşkaemekçilereyönlendirileceğikanallar/tuzaklarhazırlanıyor.
Açıkçavurgulamakgerekiyor:Emekçilerinkaderi,herzamankindendahafazla olarak şimdi, kendi ellerindedir. Ya
dayatılancehennemdeyaşamakabullenilecekyadadirenilecekvekarşısaldırıyageçilecektir.
Krizdönemleriaynızamandairadelerinenaçıkbiçimdeçatışmasıvebuçatışmalarınsonucunagöreyenidengelerin kur ulması dönemleridir: Ufkuna
kendiçıplakçıkarlarınıkoymairadeve
becerisini gösteren, doğr u hareket
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eden,güçlüvuranveısraredenyolalacak ve kendi çıkarlarının bir biçimde
daha üstte olduğu bir düzeni kurabilecektir.Sermaye,devletcihazınıkullanarakhareketetsede,milyonlarcaemekçininöfkesidoğrukanalayerleşir,doğruhedefeyönelirsekazanabilir.
Şimdi, Lenin’in azmi, militanlığı, kurnazlığı ve her şeyden çok da savaşçıöncü örgütte sürekli yoğunlaşmadaki
israrı, bir kez daha güncelleşiyor. Sermayeninsuratınapatlayacakyumruğun
Leninistbirdokuyaihtiyacıvar.
90’lardansonrayenilgilivekabullenicibirzemineyuvarlanandünyaişçilerinin,sonyıllardadevreyegirendirenişlerleiçinegirdiğialankazanmavekendini yeniden oluşturma zemininden,
şimdi öncü davranışla sıçrayıp, saldırı
ruhu ve fetihçi davranışla dolduracağı
yeni zemine yerleşmesi gerekiyor. Bir
biçimde böylesi yönelişlerin olacağı
bellidir de, bu tutumun, kalıcılaşan,
kendi bütünlüğünü ve ittifaklar alanını
kurabilen, kendi bağımsız hedefine ısrarla yürüyebilen bir kimliğe kavuşup
kavuşmayacağı,yakıngelecektekiçatışmalarıniçindebelliolacaktır.
Kriz, sistemin dengelerini bozacak,
boşluklaryaratacakvehattamuhtemelen dengesiz/kaotik ortamlar oluşturacaktır. O dengeleri sürekli sarsmak,
dengesizliklereemekçidengesinidayatmak, boşlukları fethetmek gerekiyor.
Kendiliğindenliğe bırakılan kriz dengesizlikleri,kuruludüzeninyardımıylayeniden sermaye tarafından kontrole alınacak,boşlukalanlaryenidensermaye
tarafından kazanılacak ve oralarda yenidenkurulacaksermayeiktidarıemekçilere dayatılacaktır. Kendiliğindenliğe
değil, bilince ve iradeye ve devrimci
iyimserliğe güvenmek gerekiyor. Sermayeninsallananideolojik-politikhegemonyasıdevrimcivuruşlarlafelceuğratılabilir.
Öteyandan,şimdikikrizsüreci,öncekilerdenfarklıolarak,olağanüstükritik
eşiklerizorlayanbirekolojiksarsıntının
içinde oluşuyor. Gıda krizi, yoksulluğu,
yeryüzünün kimi alanlarında yaşama
hakkınıyokedecekseviyeleresıçratabilir;oluşacakgöçkafilelerimetropollerdekiistik-
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r a r -
sızlığıdahaderineçekebilir.
Krizdeşuanadekdevletlereliylesermayeye aktarılan 5,5 trilyon dolarlık
toplumsalzenginliğinçokdahaazı,küresel ekolojik sorunların çözümü için
kaynak olabilirdi. Sözgelimi, yılda harcanacaksadece113milyardolarla,küresel düzeyde selleri azaltmak, karbon
tutulumunu sağlamak ve toprağı korumakiçinağaçdikilebilir,ekilialanlarda
üsttopraktabakasınıntahribatıdurdurulabilir,hızlaçölleşenotlaklariyileştirilebilir,okyanuslardakibalıktarlalarındayaşanantahribatdurdurulabilir,sürekliazalanbiyolojikçeşitlilikkorunabilir ve yok olan aküferler/yeraltı suları
yenidencanlandırılabilirdi.
Ancak,sermayeninmantığıbaşkatürlü işliyor. Ekolojik felakete gözleri kör.
Esasolaraksermayenin“süreklibüyüme”talebininyarattığıtüketimfetişizmi
vedoğanınarsızcatalanınınürünüolan
ekolojikkriz,felaketedönüşmeküzere.
Okonudakulaklarıtıkalıolansermaye
politikacıları, bankaları ve şirketleri
kurtarmaksözkonusuoluncainanılmaz
bir çabukluk ve yüzsüzlükle hareket
ediyorlar.
WATT’ındayattığıpolitikalarlayoksullaştırılan milyonlarca çiftçi yöneldiği
şehirlerde işsizlik sopasını yiyince ne
yapacaktır? Küresel ısınmanın ürünlerinden söz gelimi su kıtlığı, kuruyan
göllerveakarsular,tükenenyeraltısularıgibigüncelsonuçlarıyla,krizgünlerinde hangi ek sonuçlar yaratacaktır?
Sadeceekolojikbaskılarlabile“çökme”
eşiğindeolan,sözgelimiPakistan,Kongo, Sudan, Bangladeş, Etiyopya gibi

d e v -
letlerde kontrol altına alınmış yüz milyonlar, krizin baskılarıyla erkene alınmış bir “çökme” sonucunda ne yapacaktırvenasılyaşayacaktır?
Neo-liberalsaldırılarınaltındameşrulaşan halkın kendini savunma hakkı,
şimdibinkezdahameşrudur!
Böylesinearsızcavesüreklisaldırıaltında tutulan emekçi halk, eğitimden
sağlığa, ulaşımdan ısınmaya ve barınmaya dek bütün toplumsal hizmetlere
yöneliksermayesaldırılarınakarşı,net
vefiilicevaplarüretmelidir.Zatenneoliberalsaldırıaltındabudanmışolankamuhizmetlerindeyenidenyapılacaktırpanlamalar, fiilen tepki gösterilerek
reddedilmelidir.
Kapitalistlerin yönetemediği fabrikalaraişçilerinelkoymahakkımeşrudur.
Zatenkendiemeğininürünüolanfabrikaları ve kendi yürüttüğü üretimi doğrudankontrolünealacakişçiler,verimliliği yükseltip üretimin devamını sağlayacaklardır.
Sermaye ve hükümetin saldırılarına
karşı,onlarınsisteminingünlükişleyişini bozacak fiili-meşru eylemlerle, söz
gelimianayollarıkeserek,sorumlukurumları işgal ederek cevap üretilebilir.
Doğalgaz zammı geri aldırılabilir. Açlık
tehlikesi yoksul mahallelerde halk komitelerininkontrolündedüzenlemelerle
giderilebilir.Sistemhalkıaçveişsizbırakırsa, halkın o gıdayı her türlü yolu
kullanarak bulması meşrudur. Hiç bir
şey “yaşama hakkı”ndan daha önemli
değildir.
15.11.2008
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“KRİZ KAPİTALİZMİN KRİZİDİR”
Devrimle Karşı-devrimin Boy Ölçüşeceği Döneme Giriyoruz

Neoliberalizm denen ekol, 30 yılda çöktü. Bu büyük bir iflastır. Bu doğru olmakla beraber, bazıları krizi bununla sınırlı
tutmaya çalışıyor. Hayır efendim kriz kapitalizmin krizidir, neoliberalizmin değil. Geçmişte kapitalizme karşı çıkmamak
için neoliberalizmle uğraşanlar, şimdi de neoliberalizm krize uğradı diyorlar. Olur mu öyle şey? Kapitalizm işçi sınfı
mücadeleleri karşısında falan değil, El Kaide tarafından bilmem nerenin bombalanması nedeniyle değil; kendi
mantığıyla bir çöküntü yaratmıştır insanlığın önünde.
Geçtiğimiz aylarda seyrinde sert bir dönemeç alan ve mali çöküşle iyice derinleşen kapitalizmin ekonomik krizi, dünya çapında muazzam bir
sarsıntıya yol açarak depresyona doğru yol alıyor. Krizin nedenleri, özellikleri, ekonomik ve politik sonuçları üzerine Marksist ekonomist, Devrimci İşçi Partisi Girişimi üyesi SUNGUR SAVRAN ile konuştuk.

Toplumsal Özgürlük: Marksistler öteden
beri kapitalizmin 1970’li yıllardan bu
yana bir uzun dalga krizi içinde olduğunu söylüyordu. Fakat kapitalist sistem
geçen yaz başlayan ama geçtiğimiz Eylül-Ekim aylarında finansal çöküş halini
alan ağır bir krize girdi. Birincisi, bu
kriz uzun dalga krizinin içinde nereye
oturur? İkincisi bu son krizin dinamikleri nedir?

Sungur Savran: En sondan başlamakta
yararvar.Deniyorki,risklikonutkredileri gayrimenkul piyasasındaki sarsıntı
dolayısıyla çöküntüye uğradı. Bunlar
paketlenmişti,türevdenenürünlerhaline getirilmişti ve bütün dünyaya satılmıştı,dolayısıylaminicikbirtabanüzerindekocamanbirgövdeoluşturulmuştu,tabançöküncebütüngövdeçökmüştü.
Amaburadaikinoktaaçıktakalıyor.Birincisi, sermaye düzenli olarak finans
alanında aşırı bir genişleme yaşar, süreklivedüzenliolarak.Demekki,kendini bir yasalı olgu gibi tekrarlayan bir
aşırı kredi, aşırı genişleme durumuyla
karşı karşıyayız. Bunun ardında, ikinci
nokta olarak, hayali sermaye kategorisininanlaşılmasıgerekiyor.
Gerek hisse senetleri, gerek tahviller
gereksesondönemdeüzerindeçokgürültüyapılantürevürünlerdenenşeyler,
birbakımaüretimalanındavarolandeğerleri temsil ediyor. Ama bunlar bir
yandanreelekonomidekideğerleritemsilederken,biryandandabağımsızbir
sermaye değerleri katmanı haline geliyor…Hissesenedimesela;enkolayanlaşılacak olan o. Şirketlerin değerinde
veyavarlığındaveyakapasitesindeveya
kârlılığında özel bir değişim olmadığı
haldeborsahızlayükselebiliyor,bağımsızlaşıyor.Elbettepiyasalaryükselirken
herkes, bütün kapitalistler kâr elde etmek ister. Dolayısıyla hepsi bulabildiği
bütün olanakları kullanarak borç alıp
daha fazla yatırım yapıyor. Ama günü
geldiği zaman, hayali sermayenin gerçeksermayeninyaratabildiğiartıdeğerdenvesermayebirikimindenkopupgit-

mesininkarşısındabirçöküntübaşlıyor.
Veböylecegeçiciolarakbirbirindenbağımsızlaşmış sermaye ile para yeniden
birleşiyor. Ama nasıl oluyor bu birleşme? Finans sisteminin bir çöküntüsü
halinde.Maliçöküşbudurişte.Sizebir
örnekvereyim:Tokyoborsasıbiryılönceki doruğundan yüzde 72 değer kaybetti.Yani100’ken28oldu.Bundandaha büyük bir mali çöküş nasıl olacak?
1,5-2ayiçindebütünhepsikayboldubu
değerin.
T.Ö: 70’li yıllardan bu yana olan azalan
kâr oranları yasası alttan alta işliyor ve
sermaye bunu aşmak için çeşitli yöntemler denedi ve hâlâ ısrarla deniyor. Emeği
esnekleştirmeye çalıştı, üretimi ucuz ücret ve hammadde ile geniş pazarın olduğu ülkelere kaydırdı vb. Bunlara rağmen
bir kriz çıktı. Finans alanında patlayan
krizin gerisinde gerçek üretim alanındaki bir kriz var, değil mi?
S.S: Gayet güzel biçimde gündeme getirdiğinizgibi,bukrizisadecebirfinans
kriziolarakgörmeksondereceyanlıştır.
Bu krizin bu şekilde geleceğini bir çok
Marksist, mesela Paul Sweezy, hasbelkader bizler, sürekli olarak öngörüyorduk.Malisistemaşırışişmiştirvemut-

laka bir mali çöküşe doğru gidecektir,
diye.1970’lerdenbuyana,kâroranlarınındüşüşünedeniylesermayebiruzun
kriz dönemine girmişti. Sermaye bazı
tedbirler aldı, bu krizi aşabilmek için.
İkişeysondereceönemliydi.Bunlardan
birtanesi,işçisınıfıylailişkisiiçerisinde
artıdeğeriarttırmak.Bununbirkaçyöntemivar.Birikisinisizsaydınız…emeği esnekleştirmek veya düşük ücret
alanlarınakaydırma…Buyöntemlerve
başka yöntemler, artı değeri arttırıp,
kâroranınıişçisınıfınınaleyhine,ücretleri düşürerek, işgününü uzatarak,
emek sürecini esnekleştirerek arttırma
yöntemleri…Birdeemeküretkenliğini
radikal bir şekilde yükseltebilmek için
başvurulmasıgerekenbirbaşkayöntem
var: Marks’ın “değersizleşme” dediği
şey.Nedemekdeğersizleşme?Eskidönemin düşük üretkenlikli teknolojilerini
veemeksüreçlerinitemsiledenbirimlerin,işletmelerin,sermayelerinçökmesi ve onların üretim araçlarının üretim
aracıolmaktan,sermayeolmaktançıkması.Bununradikalbiçimdeolmasıkâr
oranınıhızlıbirşekildeyükseltiyor.Yeni
birtakımteknolojilerson30yıldaelbettesokuldupiyasaya,bilgisayarteknolojilerisokuldu.Amabirbütünolaraktas-

fiye edemediler eski sermaye tiplerini,
ilişkilerini vs. Dolayısıyla, bu sürecin
ağır yürümesi, sermayenin önünü kapattı. Neden bu süreç gerçekleşmedi?
Sorunun püf noktası burada işte, mali
çöküşleilişkisideburada.Çünküparasalsistem,finanssistemisürekliolarak
genişletildi.Krizinyaşanmasınaizinverilmedi.Ofinanssisteminingenişlemesi ek talep yarattı. Ve böylece çürükler
de ayakta kaldı. Tabii bu kadar büyük
bir şişkinlik günün birinde, tabanı kâr
oranlarının düşüklüğü dolayısıyla çok
genişleyemeyeceği için, başa bela halinegeldi.
İkinci bir sorun daha var, sermayenin
krizini tam aşamamasının, bugünkü
maliçöküşüngelmesinintemelindeyatan…Odaşu:Aslındaişçisınıfınataarruzlarını tam anlamıyla tamamlayamadılar.Sermaye,özellikleAvrupa’da(Britanyahariç)işçiveemekçisınıflarıyenilgiyeuğratamadı.Avrupaişçihareketieskigücünüyitirmişolduğuhalde,yinedebunadirendi.Dolayısıylayaşadığımız mali kriz, bu üretim alanındaki
krizin bir ifadesi, ama aynı zamanda
onuyenibirdüzeyeyükselten,artıkçok
derinlemesine yaşanacak bir düzeye
yükseltenbirtemeldir.
T.Ö: Yazılarınızda depresyon diye
de adlandırıyorsunuz bu krizi. Kriz
ile depresyonun ilişkisi nedir?

S.S: Depresyon, üretimde birkaç
yıllık daralmalar anlamına gelen
kısa krizlerden farklı olarak, hem
derinbirüretimdaralmasıveçok
yüksek bir işsizlikle ortaya çıkar;
hemgenellikleöyle6ayda,1yılda
atlatılamazvebazen10-15yılsürebilir; hem de üçüncüsü ve belki
de en önemlisi, piyasanın kendi
düzenlemeleriyle ortadan kalkmasıneredeyseimkansızdırvemutlaka ağır bir devlet müdahalesi gerektirir.Dehşetvericibirçöküntüsüdürkapitalizminveoyüzdende
büyüksarsıntılarayolaçar.
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Türkiye’de Krizin Seyri
T.Ö: Kriz hemen Türkiye’de etkilerini göstermeye başladı. Hemen işten çıkarmalar
başladı. Binlerce işçi işten çıkarılıyor. Krizin Türkiye’deki seyri nasıl olur?

S.S: Birincisi,bukrizinTürkiye’yeyansıyacağıtartışmagötürmez.Erdoğanyalan
söylüyor.Martakadarvakitarıyor.Paraharcamakistiyorseçimleriçin.İMF’ye
yaklaşmamasınınnedeniodur.Amabaşınabüyükbelagelecek.Martakadarbekleyecekdurumyok.Borsa55binden25binedüştü,yüzdesinihesaplayın…yüzde60’ayakın.Buçokciddibirçöküntüdür.Eylülayındaimalatsanayiiyüzde6,5
geriledi. İmalat sanayii sermaye birikiminin en temel alanı hâlâ. Ayrıca Türkiye’ninüretimsektöründezatengerilemebaşlamıştı,üstüstegeldi.
Bununötesindenasıletkiyapar?Türkiye’nindışaçığıçokağırolduğuiçin,cari
açık,birbakımaG.AfrikaveMacaristangibiülkelerlebirliktetopunağzındaduruyorduzaten.Vebundansonrakredialmakaslanınağzında.Oaçığıkapatmak
mümkün değil. İkincisi de banka sistemi değil ama şirketler dışarıya o kadar
borçlularki,sanıyorum140milyardolar,dolarınbuyükselişiçokbüyükyükgetiriyortabii.DolayısıylagenelgidişataelbettebağlıolacaktıramaTürkiyeağırbir
ekonomikkrizyaşayacak.
Türkiye’desınıfmücadelesiaçısındankrizinsonuçlarıneolur,diyebakalım.2001
krizindepekkılınıkıpırdatmadıişçisınıfı.Nerdeyse1milyonişinkaybolduğubir
krizdi.Cumhuriyettarihininenbüyükkriziydi,yüzde11,5daraldıulusalgelir.AyT.Ö: Sovyetler Birliği ve reel sosyalizmin
yıkılışı ve Çin’in kapitalizme entegre oluşu son 15-20 yıl içinde… aslında kapitalizmi çok daha rahatlatacak gibi görünüyordu. Muazzam bir alan açıldı kapitalizmin önünde. Oysa kapitalizm çok
geçmeden ağır bir krize, depresyona giriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

S.S: Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’nın çöküşü, Çin ve Vietnam gibi ülkelerindeiçteniçekapitalistrestorasyona doğru ilerlemesi, kapitalizm açısından büyük bir avantaj gibi görünüyor. En azından büyük bir pazar, yeni
doğalkaynaklarvebirölçüdede(özellikle Çin söz konusu olduğunda) çok
ucuzbirişgücükaynağınındünyasistemine katılması söz konusu. Bu bakımdanbiraçıdançokşaşırtıcısöylediğiniz
gibi.Benimvereceğimcevapşudur:Bu
restorasyonaynızamandaberaberinde
büyük çelişkiler geliştirdi. Evet, Doğu
Avrupa büyük ölçüde entegre edildi.
AB’ninbirparçasıhalinegelmekazbuz
bir şey değil, yalnız dünya sisteminin
bugün ekonomik bakımdan en sorunlu
alanının Doğu Avrupa olduğuna dikkat
çekmek lazım. IMF ile ilk anlaşanların
MacaristanveUkraynaolduğunuhatırlayalım… İkincisi Rusya hâlâ tam olarakbenceentegreedilmişdeğilveiçindeçokciddipatlamadinamikleriiçeriyor. Ama en önemlisi Çin; çünkü yılda
onbinlerce köylü eylemi ve işçi grevi,
direnişioluyor.

T.Ö: Gazetelerin yazdığına göre 88 binmiş.

S.S: Sanıyorum demin sözünü ettiğim
emeküretkenliğininciddisıçramayapması meselesi, yani değersizleşmenin
gerçek anlamıyla gerçekleşmemiş olması, burada epeyce önem taşıyor.
1930’ların depresyonu nasıl çözdü bu
sorunu? Nihai olarak savaşla çözdü.
Avrupakıtasınıharabeyeçevirerek.Taş
taşüstündebırakmayarak.Üreticigüçleri hem tarımda hem sanayide nere-

deyseyokederek.Almanyameselatamamenyokedildi.Dolayısıylaoyokluk,
otemizlenmeüzerinedahasonrakibüyükuzungenişlemedalgası,çoğuokurumuzunbildiği1945-75arasıgenişleme dalgası oturdu. Bu sefer o olmadı.
Benimesascevabımbu.

T.Ö: Bu ekonomik kriz aslında bir ekolojik krizle de eşzamanlı gerçekleşiyor.
Bir yanı, su kaynaklarının giderek tükenmesi, gıda sorununun ciddi boyutlara ulaşması… Bunlarla da bağlantılı
olarak kriz çok ağır sonuçlara yol açacak gibi görünüyor. Gelen krizin ekolojik krizle bağlantısı üzerine ne söyleyebilirsiniz?

S.S: Enönemlisorunaişaretediyorbu.
Ekolojikbirkrizgörüyoruz,birdeekonomik kriz, depresyon biçiminde geliyor. Bütün bunlar kapitalizmin gerileyenbirsistemolduğunu,genelliklesunulduğu gibi sağlıklı, zinde, gürbüz,
sağlam adımlarla ilerleyen bir sistem
olmadığını, tam tersine gerileme çağınınarazlarınıortayakoyduğunukanıtlıyor.NediyorduMarksistler,herüretim
tarzı belirli bir aşamadan sonra kendi
geliştirdiğiüreticigüçlerleçelişkiyegirerveozamaninsanlığınilerlemesinin
önünde engel olur. Marks çok açıkça,
krizlerinherdefasındadahaağırortaya
çıktığını ve kriz sırasında eski üretici
güçlerin tahrip edildiğini söylüyor. Kapitalizmin tarihine bakalım, 1872-96
arasıbüyükdepresyonuçokdahahafif
geçmişti. 1930’ların depresyonu tarihtekigörülmüşenbüyükkrizdi.Şimdiki
muhtemelen onu aşacak. İkincisi, savaşlar.Lenin’inözelliklesaptadığıgibi,
kapitalizmin gerici bir güç haline gelmesinin en iyi ifadesi, bu emperyalist
savaşlardır. Muazzam bir tahribat yaratıyor. 2. Dünya Savaşında kapitalizminyarattığıherşeyi,binalardahilher
şeyi ortadan kaldıran bir bombalama
oldu karşılıklı. Önce Almanlar, sonra
BritanyalılarveAmerikalılar…
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nıyılArjantin’debenzerbirkrizyaşandı,4tanecumhurbaşkanısokaktadevrildi,
ardıardına.ResmenbirayaklanmayaşandıArjantin’de.Dolayısıylabufarkburadagörünüyor.PekibuseferTürkiye’nindurumunedir?
2007’ninortalarındanbuyanaTürkiyeişçisınıfınıntabanındaciddikıpırdanmalargörülüyor.1995veya97’yi,biröncekigerilemenindönümnoktasıkabuledebiliriz. Demek ki en az 10 yıl devam eden bir durgunluk şimdi kırılıyor. Telekom’danTekel’eyerelmevziimücadeleleryürütülüyor.14MartGenelSağlıkSigortasıeylemiile1Mayıs’tadabumücadelecilikgörüldü.Amabusadecebirkıpırdanmadır,gerçekbiryükselişdeğildirhenüz.Henüzorayadönüşmedibukıpırtı,amaeğerdoğrupolitikalarizlenirse,buseferçokdahamücadelecibirdönemegirmemizanlamınagelir.Bunaparalelbaşkabirşeydahasöylemekistiyorum.Yükselişherzamansınıfıntabanındamücadelecilikşeklindeçıkmazortaya.
Aynızamandafikirleralanında,aydınlararasındabelirir.Bununyansımalarıvar;
sendikacılar arasında, öğrenciler arasında Marksizm’in prestiji artıyor. Bunun
çokgöstergesinisayabilirim.Bütünbunlarıbirarayagetirdiğinizzamanböylebir
yükselişvar.Geriyeörgütlenmemeselesikalıyorsosyalistlerin.Bukilitönemdedir tabii, işçi sınıfının mücadeleleri açısından. Burada görev hepimize düşüyor.
Dördüncübirfaktördahavar.Bütüntoplumsalmuhalefetincanlanması.Burada
özelliklemücadeleedenKürtkitleleriylekurulacakilişkibüyükönemtaşır.Kürtlerle ittifakı doğru yöntemlerle ve işçi sınıfı sorunlarını bir kenara bırakmadan
kurabilmekesasbüyükmarifettir.

Emek üretkenliğini radikal bir şekilde yükseltebilmek için
başvurulması gereken bir yöntem de, Marks’ın değersizleşme
dediği şey. Ne demek değersizleşme? Eski dönemin düşük
üretkenlikli teknolojilerini ve emek süreçlerini temsil eden
birimlerin, işletmelerin, sermayelerin çökmesi ve onların
üretim araçlarının üretim aracı olmaktan, sermaye olmaktan
çıkması. Bunun radikal biçimde olması kâr oranını hızlı bir
şekilde yükseltiyor. Yeni bir takım teknolojiler son 30 yılda
elbette sokuldu piyasaya, bilgisayar teknolojileri sokuldu.
Ama bir bütün olarak tasfiye edemediler eski sermaye
tiplerini, ilişkilerini vs.

Üreticigüçlersadecemakinadanibaret
değildir. Bu muazzam yanlış bir anlayıştır. Emek gücü ve doğa da üretici
güçlerin diğer kategorileridir. Kapitalizmdoğayıtahripediyortamamen.Yani üretici güçlerimizi elimizden alıyor,
yaşamaraçlarımızıyokediyor.Vesadece bizim değil, bütün türlerin. İşte kutup ayısı bunun simgesi, dayanışma
içindeyizkapitalizmekarşı.Bubirtoplum krizidir, bir uygarlığın krizidir.
ÜçüncüDünyaSavaşıufuktaçoktangöründü. Dolayısıyla muazzam büyük bir
sarsıntıdöneminegiriyoruz,adımadım
bunlarbirbirininüzerineyığılarakgeliyor. Önümüzdeki dönemde mücadele

etmeyen,kaderinerazıolmuş,yakınlarınıvekendisinikapitalizminbubüyük
kasırgalarına ve tsunamilerine teslim
etmişdemektir.
T.Ö: Buradan devam edersek… Krizin
emekçiler, işçi sınıfı ve ezilen halklar
üzerindeki etkisi ne olur?

S.S: Budepresyon,muazzambirişsizlik
dalgasıyaratacaktır.Avrupa’da,Amerika’da,Japonya’dabirçokşirketbinlerce
işçiçıkarıyor.AynışeyTürkiye’debaşladı. İşçiler kapıya konuyor. İkincisi, son
15-20yılınbüyümesizateniş(istihdam)
yaratmayan bir büyümeydi. Türkiye’de
de bu somut olarak yaşandı, 5-6 yıldır.
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makla beraber, çözümü yerlerde sürünürkenaramaktaolduğunuunutuyorsunuzvegerçekçideğilsinizdemektir.Bakın, 1930’ların depresyonu nasıl bitti?
2.DünyaSavaşıyla,kapitalizminbirçok
ülkede yıkılmasıyla, İtalya’da partizanların,Fransa’dadirenişinneredeyseiktidarı ele geçirmesiyle, Yugoslavya’da
gerçek bir devrimle… Bütün bunların
olanaksız olduğunu nereden biliyor bu
dostlarımızdabunusöylüyorlar?

Neden değersizleşme süreci tam olarak gerçekleşmedi?
Sorunun püf noktası burada işte, mali çöküşle ilişkisi de
burada. Çünkü parasal sistem, finans sistemi sürekli
olarak genişletildi. Krizin yaşanmasına izin verilmedi.
O finans sisteminin genişlemesi ek talep yarattı. Ve böylece
çürükler de ayakta kaldı. Tabii bu kadar büyük bir şişkinlik
günün birinde, tabanı kâr oranlarının düşüklüğü dolayısıyla
çok genişleyemeyeceği için, başa bela haline geldi.

Şimdi daha da ağır bir işsizlikle karşı
karşıyakalacağız.
Ayrıcabüyükbiraçlıktehlikesivar,işçi
sınıfıveemekçiler,enönemlisiyoksullar
üzerinde…Oyoksullardabizimlesınırlı
değil.Emperyalistülkelerdebileonların
çorbakuyruğudediği,bizimaşevidediğimizşeyolacak.Tabiikendiyoksullarına çorba verirken, Afrikalılara da daha
az yardım yapacaklar. Bu yoksulluk ve
açlıkbirdebirgıdakrizininüzerine,pirinç, buğday fiyatlarının artmış olduğu
bir dönemin üzerine geliyor. Onun için,
Türkiye bağlamında da söylüyor um,
sosyalistlerinçokhassasolmasılazım.
Türkiye’de tarım, büyük çok uluslu şirketlerin çıkarları neyi gerektiriyorsa,
ona uygun hale gelmiştir. Bu da büyük
bir açlık tehlikesine katkıda bulunacak
birşeydir.Bütünbunlarabirçözümaramaklazım.
Amabütünbunlarınyanınapolitiketkileridekoymaklazım.Krizlesiyasimücadeleler, sınıf mücadelesi arasındaki
ilişkiyiçokdikkatlişekildeelealmaklazım.Bazıultrasolanlayışlarınsöylediği
gibidurumnekadarkötüleşirsemücadele o kadar yükselir, diye bir şey yok.
İşsizlik arttığı ölçüde demoralizasyon,
işçilerarasındarekabet,örgütsüzlükartar. Ancak, bir kere, hareket yükselme
halindeyse, veya belirli bir örgütlülüğü
varsavesiyasialandaişçisınıfınınsiyasibilinciniyükseltecekdevrimcipartiler
güçlüyse, normal zamanlara göre kriz
dönemlerindesınıfmücadelesiçokdaha
hızlıyükselebilir.Bunakarşılıkhareketin
durgunolduğuyerlerdefaşizmveyamuazzam bir teslimiyet bir olasılık haline
gelebilir. Dolayısıyla her ülkeye ve bölgeyeayrıayrıbakmaklazım.MeselaLatinAmerika’damuhtemelenbazıgerilemelere rağmen, bazı yerlerde kriz mu-

azzamsıçramalarayolaçabilir.Yepyeni
birdönemegirdik,sınıfmücadelesiaçısından. Bugün devrimle karşı-devrimin
boy ölçüşeceği bir döneme giriyoruz.
Çünkübazıülkelerdefaşizmyükselebilir
amabazıülkelerdedevrimmutlakayükselecektir.

T.Ö: Kapitalizm yıkılıyor, dağılıyor gibi
ham bir hayal de yayılıyor bir yanıyla.
Kapitalizm, bu kriz bu kadar ağır da olsa, kendi kendine çöker mi?

S.S: Sözkonusubileolmaz.Sınıfmücadelesidoruğunaçıkıpdevrimlerdalgası
yaşanmadan hiçbir şekilde kapitalizm
sistem olarak çökmez. Çatırdıyor ama
çökertmekiçinişçisınıfımücadelesilazım.Bukrizaynızamandasermayebakımındankendisorunlarınıçözmekiçin
kullanılmak istenecektir. Dolayısıyla
krizdençıkıştamamenmücadeleyebağlıdır.Buradandevrimvesosyalizmede
gidebiliriz,faşizmedegidebiliriz,birtakım ara yollarla sermayenin krizin bütün yükünü işçi ve emekçilerin üzerine
yıkarakyenidenyapılanmasağlamasıyla
da sonuçlanabilir kriz. Bazıları, alaycı
bir tavırla, “Canım krizler sermayenin
yenidenyapılanmadönemleridir”diyorlar; ben bunu tamamen kadercilik olarakgörüyorum.
T.Ö: Taraf gazetesinde bunlar çok söyleniyor.

S.S:Dahasolcuarkadaşlarımızdayaptı. Çok yanlış. Çeşitli olası sonuçlardan
birtanesisermayeninkendisiniyeniden
yapılandırarak çıkmasıdır. Ama bu bir
kaderdeğildir.Eğertekçözümbuymuş
gibiyaklaşırsanızzatensınıfmücadelesinden hiçbir umudunuz yok demektir.
Ve daha önemlisi, sermayenin krizi bir
çözüm anı olarak kullandığı doğru ol-

T.Ö: Bankaların ve finans şirketlerinin
kamulaştırılması gündeme geldi. Siz de
böyle bir talep öne sürüyorsunuz. Şu sıralarda sermayedarların da çözüm olarak gördükleri bu talebi öne sürmek doğru mu?

S.S:Çokgüzelbirsoru.Bukamulaştırmaları böyle desteklemek doğru değil.
İkidevletçilikvar,ikikamulaştırmavar.
Sermayenin, Bush yönetiminin olsun,
Gordon Browne’un olsun banka kamulaştırmaları,tamamenzarareden,iflas
eşiğindekisermayeyeparaödeyerekolmuştur.Bizimsavunduğumuzkamulaştırmaların kesinlikle karşılıksız olması
gerekir. Zaten halk onların bedelini yıllardırödemiş;birdezararhalindeolan
firmalaraparamıvereceğiz?Tamamen
karşılıksızolacakkamulaştırmamız.
Kriz döneminde devlet müdahalesinin
zorunlu olması, solda birçok insana,
“Refahdevleti,Keynesçilikgerigeliyor”
gibi geri bir umut veriyor. Bu yanlıştır.
Gerigelecekolandevletçilik,refahdevleti türünden bir şey değildir. Tam da
krizortamındasermayenasılkalkarişçilere,emekçileredahayenielindenaldığı sosyal hizmetleri, eğitimi, sağlığı
geri verir? Mümkün değil. Söz konusu
olan, tamamen küreselleşme, neoliberalizmdiyeanabileceğimizsermayetaarruzununbuseferdevletçi,müdahaleci yöntemlerle daha da derinlemesine
sürdürülmesidir. Ancak ve ancak çok
büyükmücadelelerinbiryanürünüolaraksosyalhizmetleryenidengelişmeye
başlayabilir,kapitalizmiçindedahi.Belirliülkelerdevezamanlardabuolabilir.
Amabaştansizburjuvazibunuyapacak
diyeumarsanızomücadelelerivermezsiniz,dolayısıylahiçbirzamanhiçbirşey
olmaz.Baştanyenilirsiniz.
T.Ö: Küreselleşme eleştirisi yapıyorsunuz yazılarınızda. Aslında maddi hayatta bir küreselleşme yok muydu? Örneğin üretimin merkez ülkelerden emeğin
daha ucuz olduğu, piyasanın geniş olduğu yerlere doğru kaydırılması küreselleşmenin bir biçimi değil miydi?

S.S: Elbetteson30yıldamuazzamuluslararasılaşma yaşandı. Sizin verdiğiniz
örneklerinyanınabintanesinidahakoyabiliriz: CNN’i, El Cezire’yi seyrediyoruz. İletişim alanında, seyahat alanında…turizmingelişmesi,kültürlerinbirbirine karışması… Uluslararasılaşma
başka bir şey. Küreselleşme teorisinin
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özü,ulus-devletlerin,ulusalsermayelerinbittiğiydi.Özbuydu,buyalandı.Şimdibuyalanortayaçıktı.Amakapitalizmin, emperyalizm altındaki uluslararasılaşması,uluslarıkarşıkarşıyagetiren
biruluslararasılaşmaydı.Bunlariseküreselleşmeteorisiyle,uyumlubiruluslararasılaşmavazediyorlardı.
T.Ö: Bu arada çok uluslu şirketler de faaliyetlerini ve faaliyet alanlarını genişletiyorlar.

S.S: Amaoçokulusluşirketlerulusalşirketlerdi.Volkswagen’isorsamnedersiniz, Alman şirketi dersiniz; Toyota’yı
sorsam Japon şirketi, Ford’u sorsam
Amerikanşirketidersiniz.Onlarulustan
kopmuşşirketlerdeğildiki.Şimdineyapıyor Sarkozy? Örneğini vereyim: 370
milyarEuro’lukfonkuruyor.Neyapmak
için? “Ulusal şampiyonlar”ı korumak
için, yabancılar ele geçirmesinler diye.
Niye?ÇünküFransızşirketlerininulusu
vardaonuniçin.

T.Ö: Ama o çok uluslu şirketler ulusötesi
faaliyet yürütüyorlar. Peugeot Türkiye’ye
yatırım yapacağını açıkladı, Mercedes
Macaristan’a kaydırıyor üretimi… Bu
anlamıyla bir uluslararasılaşma devam
ediyor. Küreselleşme kavramı da tabii iyi
tanımlanması gereken bir şey.
S.S: Tabii,kelimedeğil,onuniçininnasıl
doldurulduğuönemli.
T.Ö: Bu kriz aynı zamanda neoliberalizmin de if lası anlamına geliyor, değil mi?

S.S: Elbette,buyaşananlarlabirlikteneoliberalizmde,küreselleşmedeyerlerdesürünüyor.30yılboyuncatabiiamiyanedeyimiyle,ensemizdebozapişirdiler: “Devlet müdahale etmesin, piyasa
gayet güzeldir, iyidir, her şeyi halleder”
diye… Şimdi kendi piyasaları yerlerde
sürünüyor.Neoliberalizmdenenekol,30
yılda çöktü. Bu büyük bir iflastır. Bu
doğruolmaklaberaber,bazılarıkrizibununla sınırlı tutmaya çalışıyor, “iktisat
mantığı” falan diyerek. Hayır efendim
kriz kapitalizmin krizidir, neoliberalizmin değil. Geçmişte kapitalizme karşı
çıkmamakiçinneoliberalizmleuğraşanlar,şimdideneoliberalizmkrizeuğradı
diyorlar. Olur mu öyle şey? “Sermaye
kendisinin en büyük engelidir” der
MarksGrundrisse’de.Bunudoğrularbiçimde, sermaye, işçi sınfı mücadeleleri
karşısındafalandeğil,ElKaidetarafındanbilmemnereninbombalanmasınedeniyle değil; kendi mantığıyla bir çöküntüyaratmıştırinsanlığınönünde.İktisatmantığıkapitalizminbiryansısıdır.
Maddi dünyanın ideoloji dünyasındaki
yansımasıdır.Amayenilenodeğil,onun
temelindekidir,kapitalizmdir.
Söyleşiyi Yapanlar: Halit Elçi - B. Akpolat
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KRİZ: KAPİTALİZMİN İFLASI
Kapitalizmin İç Çelişkileri Krizi Doğuruyor

Azalan kâr oranları karşısında krizlerle sarsılan kapitalizmin, bu krizleri aşmak için yaptığı hiç bir hamle, uzun
dönemde krizleri ortadan kaldırmaya yetmez. Çünkü, kâr oranlarındaki düşme eğilimi, kapitalizme içkindir,
onun temel yapısallıklarından çıkar gelir. Sermaye, birbirleriyle acımasızca rekabet eden farklı sermaye
gruplarından oluşur ve ancak sürekli olarak kendini büyütebilirse ayakta kalabilir. O büyümenin ana
kaynağı olan emeğin verimliliğini sürekli arttırmak, sermayenin vazgeçemeyeceği bir yapısallığıdır.
Özlem Yarkın
aklaşık 15 ay önce başlayan “küresel mali kriz” ile birlikte, Marx’ın
“sermayeninönündekienbüyükengel yine sermayenin kendisidir” saptaması bir kez daha ispatlandı. Çünkü,
sermayenin birikim yasası, sermayenin
kendivarlıkkoşullarınıdatehlikeyesokmaeğilimindedir.Kendiiçindeuzlaşmaz
çelişkileri olan kapitalizmin, krizleriyle
yazdığıtarih,bugerçeğiapaçıkortaya
koyuyor.
Kapitalizmin ilk büyük ve genel krizi
1870’tearasındaİngiltere’de,ikincibüyükkriziise1929’daAmerika’dapatlak
vermiştir.Herikikrizinaltındada,kapitalizminazalankâroranlarıyasasıyatıyordu.
Marx,kâroranlarınınazalmaeğilimini
şöyle açıklar: Tüm kapitalist faaliyetin
amacı kâr yapmaktır. Kârın kaynağını
ise,işçisınıfındançekilipalınanartı-değeroluşturur.Dahaçokartıdeğeriçin,
kapitalistlerin ya iş gününün uzunluğunuyadayoğunluğunuartırmalarıgerekir. İşçilerin mücadelesi ve insan vücudunun çalışabilme sınırları iş gününün
uzatılabilmesi ve daha fazla çalışmayı
bir sınırda tutunca, kapitalistler, makineleriyetkinleştiripaynıişgücündendaha fazla verim alma yoluyla artı değeri
arttırmayaçalışırlar.
Ama, bir zaman sonra, diğer kapitalistlerde,rekabetedebilmekiçinyenive
dahaverimliolanaynımakinelerikullanır.İşte,bütünkapitalistleraynıbiçimde
makine parkını/sabit sermayelerini yenilemeyeyönelince,üretimdeartanmakineleşme,hememekverimliliğiniartırırhemdeüretimmaliyetlerinindüşmesineyolaçar.
Ancak, bu durum genel olarak kâr
oranlarını düşürücü etki yapar. Çünkü,
üretimde artan makineleşme, yani sermayeninorganikbileşimininartışhızı,o
yeni makinelerin daha az işçinin çalışmasıylaüretimisürdürebilmesindendolayı, artı değer oranının artış hızından
fazladır.Çeşitlietkenlerbueğilimekarşıkoysalarda,yanikapitalistlerkâroranının düşmesi karşısında kendisinin
gerçek büyüme kaynağı olan artı-değer
oranınıarttırmayaçalışsada,uzundönemdesermayeninorganikbileşimindeki yükselişe, yani üretimde makineleşmeninhızınayetişemez.Üretimdeemeğin yerine makine geçtikçe, sabit ser-

Y

mayeye yatırılan sermaye miktarı yükseldikçe, bu durum, kâr oranında uzun
dönemlibirdüşüşesebepolur.
Dolayısıyla, azalan kâr oranları karşısındakrizlerlesarsılankapitalizmin,bu
krizleriaşmakiçinyaptığıhiçbirhamle,
uzun dönemde krizleri ortadan kaldırmayayetmez.Çünkü,kâroranlarındaki
düşme eğilimi, kapitalizme içkindir,
onun temel yapısallıklarından çıkar gelir.Sermaye,birbirleriyleacımasızcarekabetedenfarklısermayegruplarından
oluşur ve ancak sürekli olarak kendini
büyütebilirse ayakta kalabilir. O büyümeninanakaynağıolanemeğinverimliliğinisürekliarttırmak,sermayeninvazgeçemeyeceği bir yapısallığıdır. Geçici
çözümlerbutemelyapısallıktarafından
sürekliyenidenbozulur.
Örneğin,kapitalizmin2.büyükkrizine
Keynes’in bulduğu çare, sistemi sadece1970 petrol krizine kadar kurtarabilmiştir.Ancak,1970petrolkriziylebirlikte Keynes politikaları terkedilmişveFriedman’ınpolitikalarıyla,sermayekâroranındakidüşmenin belli eşikleri aştığı ve bu
yüzdenartıkçekiciolmayanüretimdenkaçarakspekülatiffaaliyetlereyönelmiştir.Birbaşkadeyişle, kâr oranlarındaki düşme
eğilimi, sermayeyi, spekülasyon
alanınaatarakfaiz,borsa,döviz
vb yoluyla kâr etme noktasına
getirmiştir.Bugünküneo-liberalizmin temelleri de, yaratılan
spekülatif ortamdaki finansal
serbestlikleatılmıştır.
Finansa yönelimde esas olan,
üretim değil spekülasyon, mallarındolaşımıdeğilparanındolaşımıdır. 30 yılı aşkın süredir
dünyada, bu spekülasyon ortamınınyarattığıgerilimsözkonusudur. 1973 krizinden sıyrılma
hesapları bugün çökme noktasınagelmiştirveşişirilmişbirbalondanibaretolanfinanssistemi
patlamıştır.Bugüntümdünyanın
toplamhasılasınınkatkatfazlasına ( kendi açıklamalarına göre
10kat)denkgelenbirkredimiktarı,bubalonunnekadarşişirilmiş olduğunu gösteriyor ve tüm
dünyadahâlâbirçokşirketaslında iflas etmiş olan bir dönemin

yüklü kredi ve borçlarıyla iş yapmaya
çalışıyor.
Sonyıllardatüketicikredilerindekiartışındabizegösterdiğigerçekşuoluyor:
Tüketim maddeleri gerçek gelirle değil,
bir nevi sanal olan bu kredilerle satın
alınabiliyor. Ortalıkta dolaşan bu sanal
paralar,sistemibellisüreyledevamettiricimisyonasahipgörünsede,bukredi çılgınlığının bir skandala dönüşmesi
kaçınılmazdı. Kapitalizmin açgözlülüğü
vesüreklikâraendekslireflekslerişaşılasıbirdurumdeğilelbette.
BunuenironikbirbiçimdeCitibank’ın
üst düzey yöneticisi şöyle açıklamıştır.
“Müzik çalmaya devam ettikçe, biz de
dansadevamederiz.”Pekişimdineoldu? Müzik durdu, şenlik bitti. Şenliğin
bittiğine,  finansın anavatanı olan
ABD’dekiMortgageskandalıilehepimiz
tanıkolduk.
BugünABDmerkezlibankavemalikuruluşların zararıyla ortaya çıkan kriz,

yalnızca buzdağının görünen kısmı.
Şimdi,ABDhazinesibatıkkredileridevralarakfinanssektörünükurtarmaplanınıdevreyesoktu.Hükümetler,finansal
sistemi kurtarmak için bankalardan ve
şirketlerden devraldıkları zararları,
emekçilerin sırtına nasıl bindirecekleri
konusundagayetdeneyimliler.
ABD,Almanya,İngiltere,Belçika,Hollanda,Lüksemburg,Çinvdhükümetleri,
kurtarma paketleriyle daha şimdiden
5,5trilyondolaragarantöroldular.Ancak,hükümetlerinbatanbankaveşirketlerin zararlarını devralması da, tüm
AvrupaveAmerika’daborsalarınçöküşünüengelleyemedi.Ayrıca,üretimalanı,ağırbirdurgunluğagirdivebirdepresyonolasılığıdagüçleniyor.
Ancak kapitalizmin, bir krizle kendiliğinden çökeceğini bekleyemeyiz. O çöküş,ancaksınıfınörgütlümücadelesiyle
başarılabilir. Bu krizde insanlık ileriye
sıçramazsa,geriyedüşecektir.

ABD, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Çin vd
hükümetleri, kurtarma paketleriyle daha şimdiden 5,5 trilyon
dolara garantör oldular. Ancak, hükümetlerin batan banka ve
şirketlerin zararlarını devralması da, tüm Avrupa ve Amerika’da
borsaların çöküşünü engelleyemedi. Ayrıca, üretim alanı, ağır
bir durgunluğa girdi ve bir depresyon olasılığı da güçleniyor.
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İŞÇİ SINIFI SAVAŞ VE DİRENİŞ
ÖRGÜTLENMELERİNİ YARATMALIDIR
Finansal Kriz Katastrofla sonuçlanabilir

İşçi sınıfı “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” sloganını hayata geçirmelidir. Görev sınıfın bağımsız, birleşik gücünü
açığa çıkarmaktır. Özellikle taban örgütlenmelerinin sendikalı sendikasız, güvenceli güvencesiz, marjinal sektörde çalışan
bütün işçilerin hayata geçirmesi gereken silahımız olduğu unutulmamalıdır. İşsizliği, açlığı ve geleceksizliği ancak bu
örgütlenmelerle aşabiliriz. Artık ağızlarda tek bir slogan olmalıdır: Kahrolsun Kapitalizm, Yaşasın İşçilerin Birliği!
Volkan Yaraşır
BD’de Mortgage kredilerinin ödenmemesiylebaşlayankriz,hızlamali
sektöre yayıldı. Ardından etkisini
gerçek bir küresel kriz olarak bütün
dünyadagöstermeyebaşladı.
Finansal kriz, 1980’lerin ortalarından
itibarenyaşananMeksika,Rusya,Doğu
Asya gibi bir dizi krizden farklı olarak,
etkisini ve sarsıntısını global boyutta
hissettiriyor.Çünküiflasedenveçöken
tektekyatırımbankalarıyadaMortgagesistemideğil-hattabunlarkrizinsonucu-,kapitalizminsinirsisteminioluşturanfinansalsistemçöküyor.UluslararasıfinanssistemininsimgesiWallStreetbatıyor.
Kapitalist kriz sadece sektörden sek-

A

töreyayılmıyor,ülkedenülkeyeyayılma
özelliği gösteriyor. 2007 yılında yüzde
3,8 olarak gerçekleşen küresel ekonomik büyümenin, 2008 yılında yüzde
1,8’e gerilemesi bekleniyor. Bu açıklamalarbilekrizinderinliğiniortayakoyuyor.
1970’lerin başında kapitalizmin içine
girdiğikrizyenibirsermayebirikimrejimininönünüaçmıştı.Aslındabusüreç
1950-1974 arasında izlenen ekonomik
politikaların reddiyesi ve reaksiyonuydu.Veyenibirkonjonktürüifadeediyordu.
Kapitalist sistem 1950-1974 arasında
hem sosyalizm tehdidinden korunmak,
hemde1929kriziniaşmakiçinbiryeni-

İşçi sınıfı krize karşı şimdiden örgütlenmeli, programlarını ve
projelerini ortaya koymalıdır. Gelecek saldırının ve olacakların
boyutları ortadadır. Belki başta yürütülecek hakları koruma
anlamındaki mevzi savaşları bir birikimin ifadesi olacaktır.
Bu birikimler katastrof anlarında patlamalara dönüşecektir.

den yapılanma sürecine girmişti. Sermayebirikimisorunu,kitleselüretimve
kitleseltüketimiesasalanüretimtekniğinegeçilmesivedevletinekonomikve
sosyal yaşamda aktif rol oynamasıyla
aşılmaya çalışıldı. Devlet ekonomik bir
aktör olarak sanayi ve ticarette önemli
işlevlergördü.Emeklesermayearasındaki çelişki refah toplumu uygulamalarıyla“nötrleştirilmeye”çalışıldı.Sermayeninsınırsızegemenliği“toplumsalbarış”ifadeleriyleaçıklandı.Kapitalistsistembudönemdemuazzambirbüyüme
trendiyakaladı.1929krizininsarsıcıetkileriniaştı.Sosyalizmiblokeedicitedbirleraldıvebuyöndeönemlisonuçlar
eldeetti.Kapitalizmaltınçağınıyaşadı.
1960’ların ortalarındanitibarenbudurum
değişmeye başladı.
Üretim kitleselleşip,
sermayebirikimimerkezileştikçe kâr oranlarındakaçınılmazdüşüşlerortayaçıktı.Bir
anlamda kapitalizmin
değişmezyasalarıişliyordu ve kapitalizmin
anarşikyapısıdevredeydi. Sistem bir
uzundalgakriziiçine
girdi. Kısaca kapitalistüretimtarzıönündeki engel yine sermayeoluyordu.Sisteminkrizüretenişleyişi
kendini dışa vurmaya
başladı. Sermayenin
yüksek kârlılık ihtiyacı
krizitetikliyordu.
Sermayenin kârlılığını
hızlaartıracakdüzenlemeler gündeme sokuldu. Sanayi sektöründe
yaşanan kâr oranlarındaki gerileme, finansal
aktiviteler ve spekülatif
kazançlarla giderilmeye
çalışıldı.
Devletin ekonomik ve
sosyal yaşamdaki rolü
terk edildi. Başta sağlık,

eğitim, sosyal sigorta sistemi, ulaşım
metalaştırıldı ve hızla sermayenin hizmetinesunuldu.Yaşamınheralanısermayeninhizmetineaçıldı.
Piyasa anarşisinin doğrudan sonucu
olanaşırıüretim,eksiktüketimkaynaklı
problemlerkrediaraçlarıdevreyesokularakengellenmeyeçalışıldı.Ayrıcasermaye üretici olmayan sektörlere doğru
kaydı.Son25yıldaüreticiveüreticiolmayansektörlerarasındakidengehızla
bozuldu.Üreticiolmayansektörlermuazzam oranda gelişti. Üretici olan sektörler ise maliyetlerin yüksekliğinden
dolayıağırlıklaUzakAsya’yadoğrukaydı.HattaUzakAsyamerkezülkelerintedarikçisi konumuna geldi. Sermayenin
üretici sektörlere yatırılmaması, dünya
ekonomisindemuazzambirmalibirşişkinliğeyolaçtı.Türevpiyasalardayaşananbusüreçdünyaekonomisinisanallaştırırken,krizinmayalanmasınaneden
oldu.Bununyanındaüreticisektörlerdekikâroranlarınındüşmeeğiliminindevametmesi,krizitetikleyenfaktöroldu.
Busüreçteenerjivemalfiyatlarındabüyükartışlargörüldüvegıdakrizleriyaşandı. Sistem iç kasılmalarını yaşıyordu.
BugünfinansalkrizinkaynağınıoluşturanABD’de1960’larınortalarındansonra üretici sektörlerde kâr oranları düşmeye başladı. Önlem olarak sermaye
hızlafinansalyatırımlarayöneldi.Bugelişmeye bağlı olarak 1980’lerin ortalarındaüreticisektörlerdekâroranlarının
yükseldiğigörüldü.Bununtemelnedeni
sektörlerinbirrantiyegibidavranması,
kârlarının büyük bir kısmını finansal
spekülasyonlarlaeldeetmesiydi.Finansalspekülasyonverantlar,sanayikârlarındakigerilemeyitelafiediyordu.KapitalizminmabediABD’dekibuolguaslındabiranlamdadönemingeneleğilimini
simgeledi. Bugün finansal spekülasyonunboyutuinanılmazbirnoktayaulaştı.
Bazıyorumlaragöredünyayıllıküretimi
60trilyondolarıbuluyor,burakamınon
katı,yani610trilyondolardünyafinans
piyasalarındadolaşıyor.Kısacafinansal
şişkinlikyadaköpükdünyaekonomisini
gidereksanallaştırıyor.
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Bugünkapitalizminmerkezülkelerindesermayeninkâroranlarınısürdürebilmesi için finansal spekülasyonlara
ihtiyacıvaryadafinansalspekülasyonabağımlıdurumda(budurumkapitalizmle belirli bir entegrasyon düzeyi
olan çevre ülkeler için de geçerlidir.
Türkiye dahil, bu ülkelerde sermaye
sanayisektöründekigerileyenkârlarınıfaaliyetdışıfinansalspekülasyonlarıngetirdiğikârlarlabesleyerekayakta kaldı). Kısaca yaşananlar küreselleşmediyetanımlanansürecindoğrudanürünüdür.Dünyaekonomisidepresyon karakteri taşıyan bir krize
doğrusürüklenmektedir.Vekrizkonjonktüreldeğil,kapitalizminontolojisinin dışavur umudur. Bu ontoloji
anarşivekaossistemidir.
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En ufak hak gaspı, işten atılmalar
ve tensikatlara karşı bir taban
örgütlenmesi olan direniş komiteler
i
kurulmalıdır. Bu komiteler işyeri
işyeri, fabrika fabrika, atölye atölye
,
sanayi bölgesi ve havza düzeyinde
yaygınlaştırılmalıdır. Özellikle
sendikalı işçiler sermayenin her
saldırısına karşı sektörel bazda
yaygın eylemlerle cevap vermeli
ve iç örgütlülük hızla sağlanmalıdır.
Çünkü en ufak hak gaspının toplu
işten atılmaların, tensikatların
başlangıcı olduğu unutulmamalıdır.

KRİZİN SINIFA ETKİSİ

Kapitalizminherdevrevikrizi,devriminimkanındoğduğuanlarolduğukadar,
karşıdevrimindemayalanabileceğianlardır.Yaşanankrizsaltfinansaldeğil,sistemselözelliklertaşımaktadır.Uluslararasısınıfhareketibukriziörgütlübirduruşlakarşılayabilseydikapitalizminyıkımınayolaçansonuçlaryaratılabilirdi.Ne
yazıkkisınıfhareketininörgütsüzlüğündendolayıkriz,bütünsarsıntısınarağmen
kapitalizminçöküşünüberaberindegetirmeyecek.Çünkükapitalizmiyıkacaktek
güçişçisınıfıveonunsiyasalöncüsüdür.
GenelolarakuluslararasıişçihareketiveTürkiyeişçisınıfıdağınıkveörgütsüz
bir durumdadır. Kapitalizmin çürümüşlüğü bütünüyle ortaya çıktığı halde sınıf
hareketininzayıfveşekilsizolmasıenbüyükproblemolarakönümüzdeduruyor.
Krizbuanlamıylabütünyıkıcısarsıntısınarağmen,kapitalizminrektifikasyonunadönüşebilir.
Sermayeyaşanankoşullardakrizinbütünyükünüişçisınıfıveemekçilerüzerindençıkarmayaçalışacak.İlkolarakyüzbinlerceişçininiştenatılmasıbüyükbir
olasılıktır.Toplutensikatlaryaygınlaştırılacaktır.Ayrıcaücretlerinbaskılanması,
çalışma koşullarının ağırlaştırılması, fazla çalışmanın yaygınlaştırılması, en temelhaklarıngaspıgündemegelebilir.Özelliklesendikalıişyerlerindebaskıların
artması,sistemlisendikasızlaştırmaoperasyonlarınınyaşanmasıolasıdır.Toplusözleşmelerdekrizbahanesiyle0sözleşmelerdayatılabilir.
İşsizlik,umutsuzluk,geleceksizlikyaygınlaşacaktır.Bukoşullardaenbaştaişçi
sınıfıbulunduğumevzilerikorumalıdır.Buanlamdakapsamı,niteliğivemuhtevasıyla metal işkolundaki sözleşme bir eşik olacaktır. Metal sözleşmelerinin
olumlu geçmesi sınıfın moral motivasyonunu etkileyici içeriktedir. Hatta bugün
lokaldüzeydedevamedenE-Kart,Unilever,Desa,Uno,Yörsangibidirenişlerin
birateştopunadönüşmeolanağınıyaratacaktır.2007’dekisınıfhareketineTelekomgrevininetkisineyse,metalsözleşmelerideooranda2009’dakisınıfhareketinietkileyecektir.Bugünmetalsözleşmesininolumlugeçmesininönünderisklerbulunuyor.Özelliklesendikabürokrasisidahaşimdidenesneküretimevebir
dizi hak kaybına onay vermiş durumda. Ama unutulmasın her kriz anı sınıflar
mücadelesinin muazzam derecede keskinleştiği ve büyük potansiyellerin açığa
çıktığıanlardır.Bugünbozkırdaküçükküçükyananalevlerolanyanilokaldirenişlerinyaygınlaştırılması,sınıfındirencinin,moralgücünün,kararlılığınındaifadesiolacaktır.
İşçisınıfıkrizekarşışimdidenörgütlenmeli,programlarınıveprojeleriniortaya
koymalıdır.Geleceksaldırınınveolacaklarınboyutlarıortadadır.Belkibaştayürütülecekhaklarıkorumaanlamındakimevzisavaşlarıbirbirikiminifadesiolacaktır.Bubirikimlerkatastrofanlarındapatlamalaradönüşecektir.
TÜSİAD’ınaçıkçailanettiğigibişirketvebankaların140milyardolarlıkdışborcubizimdeğildir.Yaşanankrizdenemekçilerinhiçbirsorumluluğuyoktur.Bütün
sorumluluksermayeyeaittir.İşçisınıfı“krizinbedelinikriziyaratanlarödemelidir”şiarıylahareketetmelidir.Buaynızamandaçürümüşvekokuşmuşkapitalizminteşhirininilkadımıdır.
İşçisınıfı“hiçbirşeyiüstlenmiyorum”diyerekkendineyüklenenhertürlüuygulamayakarşıbirlikvedayanışmasınıyaratmalıdır.Bugünişsizliğe,açlığa,geleceksizliğekarşısınıfınbirlikolmagünüdür.
İşçisınıfıelektrik,su,doğalgazfaturalarınıödememe,kamutaşıtlarınaücretsiz
binme,faturayakma,bankafaaliyetlerinikilitleme,borsayıişlemezhalegetirme

veblokeetmeeylemlerinehazırlanmalıdır.Sivilitaatsizlikeylemleriylekrizingerçekmüsebbiplerinigöstermelidir.
Enufakhakgaspı,iştenatılmalarvetensikatlarakarşıbirtabanörgütlenmesi
olan direniş komiteleri kurulmalıdır. Bu komiteler işyeri işyeri, fabrika fabrika,
atölye atölye, sanayi bölgesi ve havza düzeyinde yaygınlaştırılmalıdır. Özellikle
sendikalıişçilersermayeninhersaldırısınakarşısektörelbazdayaygıneylemlerlecevapvermeliveiçörgütlülükhızlasağlanmalıdır.Çünküenufakhakgaspının
toplu işten atılmaların, tensikatların başlangıcı olduğu unutulmamalıdır. Çünkü
bahanehazırdır,krizvar.
İşçisınıfı“işsizliğe,geleceksizliğe,açlığakarşıişyerikomitelerindebirleş”şia-
rınıöneçıkarmalıdır.İşyerikomitelerikolektifirademiziyansıtanbirörgütlenme
olduğukadar,birsavaş,savunmavedirenişörgütlenmesidir.İşyerikomiteleribizimtarihselörgütlenmemizolantabanörgütlenmemizinbirbiçimidir.Krizsermayenin azgın saldırganlığının başlayacağı bir dönem olacaktır. Bu saldırıların
boşaçıkartılmasıancakörgütlübirduruşlamümkündür.
İşçisınıfı“hepimizbirimiz,birimizhepimiziçin”sloganınıhayatageçirmelidir.
Görevsınıfınbağımsız,birleşikgücünüaçığaçıkarmaktır.Özellikletabanörgütlenmelerininsendikalısendikasız,güvenceligüvencesiz,marjinalsektördeçalışanbütünişçilerinhayatageçirmesigerekensilahımızolduğuunutulmamalıdır.
İşsizliği,açlığıvegeleceksizliğiancakbuörgütlenmelerleaşabiliriz.Artıkağızlardatekbirsloganolmalıdır:KahrolsunKapitalizm,YaşasınİşçilerinBirliği!

Kısaca yaşananlar küreselleşme diy
e tanımlanan
sürecin doğrudan ürünüdür. Dünya
ekonomisi depresyon
karakteri taşıyan bir krize doğru sür
üklenmektedir.
Ve kriz konjonktürel değil, kapitalizm
in ontolojisinin
dışavurumudur. Bu ontoloji anarşi ve
kaos sistemidir.
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ORDU-AKP GERİLİM HATTI
İktidar Odakları Arasındaki Çatışmalı Uzlaşma Sürüyor

İktidar odakları arasındaki çatışmalı uzlaşı süreci halen devam etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de gelişen/gelişmekte
olan süreçlere bağlı olarak bir taraf inisiyatif kazanırken diğeri bir adım geri gitmektedir. Ama yaşadığımız dönem bize
egemenler arasındaki hem çatışmanın hem uzlaşmanın tüm faturasının, bundan önceki dönemlerde olduğu gibi
bundan sonra da emekçilere kesileceğini gösteriyor.
M. Ramazan
ski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt dönemindeOrduileAKPmerkezlisermayeodağıarasındaoluşturulanuzlaşızemini,taraflarınsermayenin çıkarlarını koruma (emekçilere karşı çıkarılan
yasaların hayata geçirilmesi, özelleştirme ve diğer
yağmavetalanpolitikaları),Kürtsorununutopyekün
savaşlaçözme(GüneyKürdistan’aveKürtillerinesürekli askeri ve politik operasyonlar) ve bölgede ABD
yönelimleriyleuyum(OrtadoğuveKafkaslardasürekli
savaş ve gerilim politikalarının sürdürülmesi) temelindeherhangibirçelişkiyaşanmadandevamediyor.
Ancak bu uzlaşı devam ederken, hem Ordu hem de
AKP son kertede belirleyici olma ve iktidardan daha
büyükpaykapmadoğrultusundarejimikrizesokacak
derecede karşılıklı zorlamalardan çekinmediler. Bu
çatışmalıuzlaşısürecinin GenelkurmaybaşkanıBaşbuğdönemindededevamettiğinigörmekteyiz.
Genelkurmay’ın Haziran ayında medyaya sızan ve
gerekAKPmerkezliiktidarbloğunugereksetoplumun
tümkesimleriniyüksekgerilimhattındatutmaveburadan inisiyatif kazanma planları, adım adım hayata
geçiriliyor.HernekadarGenelkurmaymedyayasızan
buplanıinkaretsede,pratikteyaşananlarpektesadüfeserigözükmüyor.Toplumunaydınlarını,farklıdüşünençevrelerihedefgösterme,baskıvezoryöntemlerinikullanarakdevletintartışılmazgücünebiatettirmeveaslında,tümtartışmaveeleştirileri,Cumhuriyetin tarihi boyunca çözülemeyen sorunları (Kürtlük,
Laiklik, Ermenilik, Kıbrıs vb.) zemininde kutuplaşma
yaratarakbertarafetme.
Ordu merkezli blok, bu zeminde durabilme ve yeni
inisiyatifalanlarıoluşturabilmeninyolunun,opekiyi
bildiğimizkrizunsurlarınıdevreyesokmaktangeçtiğininbilincindedir:Dönemeuygunkrizleryaratmakve
krizinkontrolpanelindeoturmaksuretiylegelişen/gelişmesiistenensürecibelirlemek,toplumdakorkuve
dehşet hali yaratarak kendi varlığını meşrulaştırmak... İşte ordu merkezli bloğun kendi iktidarını süreklileştirdiğizeminbudur.
Kürtsorununutopyekünsavaşlaçözmeveburadan
inisiyatifkazanmazorlamaları,içerdeaskeruğurlama
törenleriniveşehitcenazetörenlerinikullanarakşovenizmiyükselterekvekuzeyIrak’ayapılansınırötesioperasyonlarlatümOrtadoğuveKafkaslarakorku
vegerilimyükleyerek,mevcutiktidaralanınıgenişletmeyihedeflemektedir.
Aslındayukarıdakidavranışbiçimipekdeyabancısı
olmadığımızbirtarzdır.ABD’ninkendikriziniaşmave
imparatorluğunukurmadoğrultusundayıllardırLatin
Amerika’yı,Afrika’yı,Asya’yıkanabulayanvesürekli
savaşvegerilimhattındatutanpolitikaları,anlaşılan

E

Döneme uygun krizler yaratmak ve krizin kontrol panelinde oturmak
suretiyle gelişen/gelişmesi istenen süreci belirlemek, toplumda korku
ve dehşet hali yaratarak kendi varlığını meşrulaştırmak... İşte ordu
merkezli bloğun kendi iktidarını süreklileştirdiği zemin budur.
TCOrdusutarafındanezberlenmiş,içerdevedışarıda
tartışmasız uygulanmaktadır: Toplumun değişik kesimlerinin tarihsel değerlerini ve farklılıklarını kaşımaksuretiyle,sorunuçözmektenuzakbirçatışmave
gerilim zemininde tutmak ve buradan da kendine
meşruluk yaratmak. Bu da beraberinde, halkın demokratikleşme ve özgürleşme taleplerini doğrudan
kendisineyönelmiştehditolarakbiranlayışayolaçmaktadır.
Ordumerkezliblok,savaşvegerilimhattındailerlerken, AKP merkezli blok ise, Ordu’nun yargı eliyle
açtığı kapatma davasının sonunda kapatılmamanın
sağladığı avantajları sonuna kadar kullanma eğilimindedir.ŞuanKürtsorununutopyekünsavaşlaçözmeyönteminetamdestekverirken,DoğuveGüneydoğudayerelyönetimleregözdikerekbirbaşkasinsiplanıdauygulamayasokmuştur.Ordu’nunbuzeminde avantaj kaybedeceğini görmekte ve sırasını
beklemektedir.
Yaşanandünyaekonomikkrizininyaratacağısonuçlar, sürekli savaş politikasının finans ihtiyacı ve

PKK’ninçıtayükselterekortaşiddettesavaşkararıalması,biryandanBatıdaşovenizmiyükseltsede,diğer
yandan sürekli yenilgi yaşayan Ordu’ya olan güvenin
sarsılmasınayolaçıyor. Öteyandanyapılaneylemler
rejimin baskılarından bunalmış Kürtlerin arasında
sempatiyaratıyor.Buyenidurum,hemOrdumerkezli
bloğun hem de AKP’nin hamlelerini boşa çıkaracak
sonuçlardoğurabilir.
Sonuç olarak, iktidar odakları arasındaki çatışmalı
uzlaşı süreci halen devam etmektedir.  Dünyada ve
Türkiye’de gelişen/gelişmekte olan süreçlere bağlı
olarak bir taraf inisiyatif kazanırken diğeri bir adım
geri gitmektedir. Ama yaşadığımız dönem bize egemenler arasındaki hem çatışmanın hem uzlaşmanın
tüm faturasının, bundan önceki dönemlerde olduğu
gibibundansonradaemekçilerekesileceğinigösteriyor.
Mevcutiktidarkavgasındaegemenblokiçindekiçelişkileriderinleştiricitaktiklerüretmek,amaesasolarakda,işçisınıfınınvehalklarınözgürlükmücadelesiniyükseltmekgerekiyor.
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TECRİT POLİTİKASINI KIRALIM
Cezaevlerinde Ağır Hak İhlalleri Yaşanıyor

Yasal yayınların, Kürtçe kitap ve dergilerin yasak gerekçesiyle mahpuslara verilmemesi, arkadaş ve akraba
ziyaretlrinde süre ve kişi sayısındaki kısıtlılıklar, bezdirici ve onur kırmaya dönük üst aramaları, haberleşmede sansür,
anadilde telefon ve görüş haklarının engellenmesi, cezaevlerine kabullerde şiddet uygulanması, avukatlarla yazışmaların
denetlenmesi, tecritin yanı sıra siyasi mahpusların karşılaştıkları ciddi hak ihlalleri arasında bulunmakta.
Av. F. Ahmet Tamer*
ezaevlerihemtoplumsalhayatımızdahemdesiyasihayatımızdaönemlibiryeresahipalanlararasındadır.
Edebiyatımız, sanatımız, siyasetimiz,
toplumsal yaşamımız cezaevlerinin neredeysedoğrudanetkisialtındadır.
Adliyadasiyasihemenherailenin,akrabaçevresininyaşamındabirmahpusluköyküsübulunmaktadırdiyedüşünüyorum.
Halihazırda5binisiyasi(4500’üKürt
siyasetinden)90binmahpusuncezaevlerindeolduğunu,enson1999infazindirimiyasasıilebirlikteyineaynırakama yakın mahpusun büyük bölümünün
tahliyeolduğunuamakısasüredebusayılara yeniden ulaşıldığını düşündüğümüzde,yakıntarihimizitibariyleyüzbinlerce insanın cezaevlerine girip çıkmış
olduğunu varsaymak abartılı olmayacaktır.
Daha önce kentlerin göbeğinde olan
cezaevleriyeniinfazpolitikalarıilebirlikteuzakyerleretaşınırken,mahpusların ortak ve birlikte yaşam tarzları da
hücreyadaküçükkoğuşlarlatecritesasınadönüştürüldü.
Bugün örneğin daha önce İstanbul
BayrampaşaCezaevi’ndebulunansiyasi
mahpuslarnispetendahaküçükşehirlerinkırsalalanlarınakurulanFtipicezaevlerinenakledilmişdurumdalar.Çocuk
mahpuslar İstanbul merkezine oldukça
uzak Maltepe Cezaevi’nde tutuluyorlar.
Adli mahpusların büyük bir bölümü de
SilivriCezaevi’ndeler.
Ankara/Sincan, İzmir/Kırıklar, Kocaeli/Kandıra,Tekirdağ,EdirneFtipicezaevleribulunduklarışehirlerebileoldukçauzakmesafedeler.
Ftipicezaevlerindemahpuslartekya
daüçkişilikhücrelerdekalırken,Silivri,
Metris, Gebze cezaevlerinde adli ya da
siyasimahpuslar4-6-8-12kişilikbirimlerdeküçükgrupizolasyonualtındatutulmakta.
İlerici infaz sistemleri cezaevlerine
karşıçıkarkenveBirleşmişMilletlerile
Avrupastandartlarıcezaeviyaşantısının
dört duvar haricinde özgür yaşama
mümkün olduğu şekilde uymasını hedefleyip,mahpuslarıngeceuyumasaatleri haricinde  zamanlarının tamamını
(yanigünde16saat)ortakyaşamalan-
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larındageçirebilmehakkınıtanırken,ülkemizde mahpusların birbirleriyle görüşmesi tamamen devletin iradesine
terkedilmişdurumda.Ölümorucudirenişiyle F tipi cezaevlerinde 10 mahpusun haftada on saat süreyle bir araya
gelebilmesiniöngörengenelgeninkabul
edilmesine rağmen, bu son derecede
yetersiz hak bile yaşama geçirilmemiş
durumda. Adalet Bakanlığı’nın vermiş
olduğu onlarca söz havada kalmış, on
saatlikbirliktelikmümkünolamamıştır.
Yasalyayınların,Kürtçekitapvedergilerinyasakgerekçesiylemahpuslaraverilmemesi,arkadaşveakrabaziyaretlerindesürevekişisayısındakikısıtlılıklar,
bezdirici ve onur kırmaya dönük üst
aramaları, haberleşmede sansür, anadildetelefonvegörüşhaklarınınengellenmesi, sessiz protestonun bile yasak
olduğuyasaldüzenlemealtında,slogan
atıldı, açlık grevi yapıldı, onursuz ara-

maya direnildi vb. gerekçelerle disiplin
cezalarınınyaşamageçirilmesi,cezaevlerine kabullerde şiddet uygulanması,
avukatlarla yazışmaların denetlenmesi
tecritin yanı sıra siyasi mahpusların
karşılaştıklarıciddihakihlalleriarasındabulunmakta.
Adli cezaevleri, bunların yanı sıra en
vahşi fiziksel şiddetin uygulandığı, rüşvetin, kayırmacılığın, keyfiliğin hüküm
sürdüğüyerlerdurumunda.
Esas olarak adli suçtan mahpusların
tutulduğu cezaevi olan Metris’te Engin
Çeper’inişkencevekabadayaklaöldürülmesidebununenönemligöstergelerinden.HaksızuygulamalaradirenilmesinealışıkolmayanMetrisCezaeviinfaz
görevlileri sayım sırasında ayağa kalkmayan ve diğer uygulamalara direnen
EnginÇeper’i“olağan”cezaeviyaşamınauydurmakiçinuyguladıklarışiddetle
öldürdüler. Ölümde Çeper’e karakolda

Tecrit, araya konulan mesafeler, mücadeledeki
gerileme cezaevlerini gözlerden ve gönüllerden
uzaklaştırmış. Yüzümüzü tekrar buralara dönmek, iki
satır yazamasak bile selamsız bir dergi, kitap göndermek,
yani en küçük bir bağ kurmak bir yanıyla kendimize,
mücadeleye de yakından bakmak anlamına gelecek.

uygulananşiddetinderoloynamışolma
ihtimaliyüksekgörünüyor.
MaltepeÇocukCezaevi’ndengelenyakınmalardaayyukaçıkmışdurumda.Bu
cezaevindegirdikleribunalımnedeniyle
kendini jiletleyen, olay çıkartan, koğuş
yaşamınıbozançocukmahpuslarakarşı
alınan önlem fiziksel şiddeti yükseltmektenibaret.Çocuklarsistemlişiddet
altındatutulmakta.
İşkenceyesıfırtoleranssöylemisokaklarda,karakollarda,cezaevlerindegizlenemeyenaçıkşiddetileikiyüzlülüğedönüşmüşdurumda.
Cezaevleribütünbuolumsuzkoşullara
rağmen gözlerden uzaklaştırıldıkça,
toplumlaarasınaengellerkondukçaacıdırkigönüllerdendeuzaklaştırılmışbir
halde.
Müvekkillerden,dostlardangelenyazılar,görüşlerdekisohbetlerbuyadırgatıcıgerçeğiherseferbanahatırlatıyor.
F tipi cezaevlerine geçiş sonrasında
mahpusların hatırlanmamaktan, mektupalamamaktan,baştaçeşitlidergiler
olmak üzere yayınlara ulaşamamaktan
yakınmalarıtanıdıkherarkadaşın,çevreninortakgözlemi.
Uzun bir aradan sonra yaptığım bir
mahpus görüşünde aynı eksikliğimizin
birkezdahahatırlatılmasıileyaşadığım
ezikliği,suçluluğuifadeetmekkolaydeğil.Oyüzdenseçebildiğimkelimelerancakbunlar.
Cezaevleri buradaki mahpusların düşünsel,sanatsalürünleriyle,yoldaşlarımızınyaşadığımekanlarolmasıitibariyleaslındabizlereçokyakınolmalarıgereken yerler. Buralar bizim gerçekliğimiz.Sevimsizdeolsa,yüreğimizin,bazendebedenimizinkonakladığı“ev”lerimiz.
Tecrit,arayakonulanmesafeler,mücadeledekigerilemeburalarıgözlerdenve
gönüllerdenuzaklaştırmış.
Yüzümüzütekrarburalaradönmek,iki
satıryazamasakbileselamsızbirdergi,
kitapgöndermek,yanienküçükbirbağ
kurmakbiryanıylakendimize,mücadeleye de yakından bakmak anlamına gelecek.
*) İHD İstanbul Şube yöneticisi ve
Dayanışma Ağı aktivisti
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YALANLAR VE GERÇEKLER
Kürt Çocukları Ergenekon Denen Bir Ülkeye Doğuyor

Kürtlere gelince, ezilen tüm insanlar gibi, ama onlardan çok daha yoğun bir şekilde büyük bir “yalan”ın içine doğuyorlar.
Onur yalan, barış yalan, umut yalan, demokrasi yalan, huzur yalan, esenlik dolu bir gelecek yalan… Öyle bir ülke ki, Ergenekon
diye bir süreç başlatılıyor. Ancak içinde binlerce faili meçhul yok, yargısız infazlar yok. Ergenekon’un ülkenin batısıyla sınırlı
icraatlar peşinde Batıcıl bir pislik olduğu yalanı, onlarcası tutuklanan, dövülen o küçük Kürt çocuklarının bile gözünden
kaçmıyor. Çünkü onlar Ergenekon denen bir ülkeye doğduklarını düşünüyorlar. Gerçekler onlar için bu kadar çıplak.
Sibel Öz
onhaftalardaErgenekonveKürtsorunu başa baş bir şekilde gündemi
dolduruyor.HattaKürtsorunumerkezli gelişmelerin gündemi tamamıyla
doldurup diğer gelişmeleri gölgede bıraktığıdasöylenebilir.Olaylarınyeniden
alevlenmesiniveçatışmalıdurumunyeniden derinleşmesini nasıl okumalıyız?
Süreçnereyedoğruevrilmekte?
Türkiye’deneyazıkki,ancakkanaktığında ve çatışmalar şiddetlendiğinde,
yeni genç ölüler geldiğinde, Kürt sorununun çözümünün gündeme getirildiği
ve tartışıldığı görülüyor. Hem burjuva
medyadahemdebilinen“aydın”çevrelerdebelirttiğimizeğilimneyazıkkihalageçerliliğinikoruyor.Çatışmalarbaşladığında,“Silahlarsussun,çözümütartışalım” diyen çevreler, silahlar sustuğunda bırakalım çözümü gündeme getirmeyisorununvarlığındanbilesözetmekistemiyorlar.Yakıntarihimizbunun
örnekleriyledolu.
Hemenherkesiminüzerindeuzlaştığı
bir gerçek varsa, o da Kürt sorununun
devletin temsil ettiği resmi ideolojiyi
çatlatmışolduğugerçeğidir.Osmanlıartığıtefecibezirgansermayeileonunkoruyucusu ve temsilcisi dur umundaki
devlet,Kürtsorunuetrafındakigelişmelerkarşısındaciddibirzorlanmayıyaşamaktadır.Solyadasağmaskelielitçevrelerin yürüttüğü “Kürt sorununu nasıl
çözeriz?”yönlütartışmalarise,çoğuzaman tarihsel “Devleti nasıl kurtarırız?”
arayışının ürünü olarak ortaya çıkmak-

S

tadır. Bu analizlerin çoğu devletin Kürt
sorununu çözmek istediği referansına
dayanmakta, toplumu da bu çerçevede
etkilemekte, manipüle etmektedirler.
OysadevlethiçbirşekildeKürtsorununu çözmek istememektedir. Gelinen
noktada, sorunun çözümsüzlüğü kendi
çıkarlarıgereğidir.
Egemenlerinklasikyönetmestratejileri,“böl-parçala-yönet”taktiğininbaşarısınadayalıdır.Devletpekçokdönemde
çeşitliezilenkategorilerinibirbirinekar-

şıthalegetiriptoplumubölerek,85yıldaçivisiçıkmışsistemiherşartaltında
ezilenlere yutturmayı başardı. Emeğin
dizginsizce sömürüldüğü, herhangi bir
şekildegelecekgüvencesininkalmadığı,
ahlakivemaneviolarakderindenbirçürümeninyaşandığıülkemizde,ezilenleri
birbirleriylekarşıkarşıyagetirecekpolitikalar izlendi. Bu politikalar gereği,
SünniolanAleviolana,müslümanolan
gayrimüslime, Türk olan Kürt olana,
sağcı olan solcu olana düşman kesildi.

Türkiye’de ne yazık ki, ancak kan aktığında ve çatışmalar
şiddetlendiğinde, yeni genç ölüler geldiğinde, Kürt
sorununun çözümünün gündeme getirildiği ve tartışıldığı
görülüyor. Hem burjuva medyada hem de bilinen “aydın”
çevrelerde belirttiğimiz eğilim ne yazık ki hala geçerliliğini
koruyor. Çatışmalar başladığında, “Silahlar sussun,
çözümü tartışalım” diyen çevreler, silahlar sustuğunda
bırakalım çözümü gündeme getirmeyi sorunun varlığından
bile söz etmek istemiyorlar.

Devletherseferindebuoyunubaşarıyla
kurdu; baş rolleri ezilenlere vererek,
kendisihakemrolünesoyundu.Sonolarak oynanan, yine benzer bir oyundur.
Bu kez “iç düşman” Kürtlerdir. Farklı
olarakdevletpekçoksüreçteolduğugibi hakem değil, aleni bir taraftır. Bunu
gizlemegereğigörmemektedir.
Kürtsorunuçözülmedikçe,işçisi,köylüsü, kadını, genciyle ezilenleri yanına
alabilmekte,çoğuzamansistemeyönelecek olan öfkeyi üretilen “iç düşman”a
yöneltmekte, toplum kah can siperane,
kahkerhen“denizedüşenyılanasarılır”
misali,devletçibirşekillenişlehertürlü
demokratik haklarından kendiliğinden
feragat edebilmektedir. Hatta son dönemde olduğu gibi, neredeyse her gün
birinsanhaklarıihlaliyadacanalmayla
gündeme gelen polis şiddeti bile sorununvarlığınedeniylemeşrugörülmektedir.EgemenlerbuhaliylenedenKürtsorununu çözsünler? Her türlü rantçılığı,
çeteleşmeyi, kirliliği bu halının altına
şimdilik süpürebiliyor olmaktan memnundurlar.Onlarınbirtekçözümüolabilir;yoketmeyedayalınihaiçözüm.
SonsüreçteAKPprojesinin,hemegemenelitlercekullanılabilirliğininhemde
kitlelernezdindekiinandırıcılığınıniyice
yıpranmış olduğu görülüyor. AKP’nin
sözde demokratik argümanları yolsuzluk,işsizlik,fakirleşmegerçeğikarşısındahızlaeriyor.BirtekKürtsorunuveyine Kürtleri sisteme entegre etmek konusundadevletelitlerinezdindebirkre-
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disikalmıştırki,buoyunudayineKürtler bozuyor. Toplumun geleneksel dini
duygularınıkullanarak,onlarınyoksulluğunucemaatçidayanışmaçetelerivasıtasıyla sömürerek iyice palazlanmış
olan AKP zenginleri, toplum nezdinde
hızla deşifre olmaktan kurtulamıyor.
AKPprojesinincilalarıdöküldükçealtından bilinen sömürücüler, bezirganlar,
simsarlar çıkıyor. Kuşkusuz bunu AKP
elitleri de fark etmiyor değil ve bu nedenle devletin bilinen “güç” aygıtlarını
giderek daha pervasız, daha şiddetli
kullanma eğilimine giriyorlar. Giderek
dahatahammülsüz,giderekdahahırçın,
giderek sopayı aba altından gösteren
değil,açıktankullananbirpozisyonagiriyorlar.Liberaldemokratiksahteumut,
böyleceyerini“bilinen”eterkediyor.Gelinenaşamadaenbüyükhayalkırıklığını
isetahminedileceğigibi,devletinsularında yüzen liberal “aydın”lar ve sahte
solcular yaşıyor. Onlar da yavaş yavaş
bulimanıterketmeyebaşlıyorlar.
Kürtleregelince,busüreçonlariçino
kadar tanıdık bir hikaye ki. Ezilen tüm
insanlar gibi, ama onlardan çok daha
yoğunbirşekildebüyükbir“yalan”ıniçine doğuyorlar. Onur yalan, barış yalan,
umutyalan,demokrasiyalan,huzuryalan, esenlik dolu bir gelecek yalan…
Hemdeöylebiryalanki,bazendörtbaşı mamur bir temsilden çok daha gerçekçi, çok daha anlaşılması güç bir
oyun…Öylebirülkeki,Ergenekondiye
birsüreçbaşlatılıyor.Adeta1990’lıyılların İtalya’sında yaşanan Temiz Eller
operasyonunabenzerçağrışımlarlayüklü bir “temizlik” operasyonuna girişiliyor. Ancak içinde binlerce faili meçhul
yok,yargısızinfazlaryok.Ergenekon’un
ülkeninbatısıylasınırlıicraatlarpeşinde
Batıcılbirpislikolduğuyalanı,onlarcası
tutuklanan,dövülenoküçükKürtçocuklarının bile gözünden kaçmıyor. Çünkü
onlar Ergenekon denen bir ülkeye doğduklarını düşünüyorlar. Gerçekler onlar
içinbukadarçıplak.
Peki nereye gidilir böyle? Onca can
kaybına,oncagencinölümünetanıkolduğumuz bu süreç ne tür gelişmelere
gebe olabilir? Ölümlerin durdurulmasının önünü açacak bir sürece girilebilir
mi?Yadanedengirilemez?
Görünenoki;“barış”umudu,kurgusuyadazorunluluğuyla’90’larınsonlarındanitibareniçinegirilendengedönemi bozulmuştur. Son aylarda
yaşa-
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dığımız olayların yoğunluğu, net olarak
bu dönemin bittiğini göstermektedir.
Kapatılan onlarca Kürt gazetesinin ardından yayına başlayan Mezopotamya
gazetesinin ilk sayısının manşetinin
“Kürtler ayaklandı” olması tesadüf değildir. Kürtler ayaklanırken, yoksulluktan,ekonomikkrizden,işsizliktenbunalan yığınlar Batı’da yaşayan Kürtlerin
üzerinedahafazlasürülebilir.Linçgösterileri kışkırtılarak çoğaltılabilir. Kaldı
ki Başbakan’dan ve hükümet yetkililerinden gelen “vatandaşı göreve davet
eden”mesajlardabuyönde.BuortamdaSolunkitlebağlarıdahadazayıflayabilir. Sonuç itibariyle “Su yürürken her
kıyıayrılıktır…”*
Busüreçonüçyadayüzonüçyılsürebilir. Bu “fasit daire”nin bozulmasına,
bu dengenin kırılmasına yol açabilecek
gelişme ancak Türkiye halkının, egemenlerinayağınınaltındakiverimlitop-

rakolmaktançıkarak,kendigeleceklerine yürümesi olabilir. Hayatın içinde en
aktifyeralışlarınbile“izleyen”konumuna düşmekten kurtulamadığı uzun bir
süreçtirbu;görevhâlâyerinegetirilmeyi beklemektedir. ‘Bu bilinmeyen bir
gerçek değildir’ denilebilir. Oysa bazı
süreçlerdehepbirliktecesaretetmenin,
kararlılıkgöstermenin,emeğevekendine inanmanın “yeni” yollar açıp yeni
rüzgarlar oluşturacağına güvenmek gerekiyor.
Sadeceyürümek,emekvermekvegerisinigörmek..Yapılmasıgerekenbudur.
Burjuvamedyadasonsüreçteartarak
süren gerilimi ve olayları, yaklaşan seçimlere bağlama eğilimi görülüyor. Bunun bilinçli bir manipülasyon olduğu
açıktır.SankiülkemizdebirKürtsorunu
yokmuş, bu sorun sadece yakın tarihi-
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sonaylardaişkenceveinsanhaklarıihlalleriayyukaçıkmamış,insanlarıngösterihaklarıbilesertmüdahalelerlekarşılaşmıyormuşgibi,“Ortadabirşeyyoktu, seçimler nedeniyle ortam geriliyor”
denilmesi en azından abestir. Ezilenlerin,sorununözündenuzaklaşmasınıve
tepkisini amaçlayan bu yöntemin yaygınca işletildiğini görüyoruz. Sorunun

G e ç mişteyaşandığıgibibusürecinçokuzunbirzamandilimineyayılmasıihtimalininzayıfolduğugörülüyor.
Bu coğrafyada yaşayan halkların yeni
ölümlere tahammülü kalmamıştır. Çözümsüzlükpolitikasınıısrarlavenepahasınaolursaolsunsürdürmekisteyenler, toplumsal durumun “artık yeter”
noktasınahızlageleceğinidegörmektedirler.Ancakbusürecimümkünolduğu
ölçüdeuzatmak,mümkünsedünyakonjonktüründe stratejik ittifakları vasıtasıylaellerinigüçlendirmekniyetindedirler. Bu arada her tarafından dökülen
devlet aygıtları, konumlarını korumak
için bu oyunu ellerinden geldiği ölçüde
sürdürmeyideneyeceklerdir.
Türkiye toplumunun ve özellikle yoksulların ekonomik krizin ve  işsizliğin
pençesine günden güne daha da fazla
yakalarınıkaptırdıklarıbirsüreçtengeçiyoruz.Busüreçteyoksullukortakpaydasını öne çıka-
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gelmesi, gündemi tamamıyla doldurur
düzeydeseyretmesi,basitbirseçimhesabına indirgenmek isteniyor. Oysa yıllardır “barış” adına geliştirilen çabalar
yacılızkaldıyadasonuçsuz.“AB’yegiriş” sürecinde gerçekleştirileceği lanse
edilen “reformlar”ın ne derece boş olduğu, insanların gündelik hayatına
olumluyansıyanhiçbiryanınıngörülmediğiortayaçıktı.“Kültürelvekimliksel”
hakların yaşama geçirilmesi umutları,
bekleneceğigibidevletin“âli”çıkarlarınaçarptı.Busüreçtedekanakmayadevametti.Hertürlüdemagojiyerağmen
operasyonlar sürdü. Görünen o ki, belirttiğimiz “denge” süreci bitti, sınırlar
zorlanmaya başladı. Taraflar açısından
yeniden,“İmhaederbitiririzyadadireniriz”sürecinegirildi.

ran, devletin “çeteleşmiş” pratiklerinin
üzerine giden, Kürt sorununu Türkiye
kamuoyuna devletin genel gerçekliği
içinde açıklama çabasında ısrar eden
biryolizlenmekdurumundadır.Türkiye
yoksullarıyla Kürtlerin ortak sorunları
yelpazesindenkopmamak,Kürtsorununun birincil önceliğinin onun “tekil” olduğunuvarsaymadığıgerçeğiniunutmamakgerekmektedir.Türkiyeezilenlerini,
içerisine çekilmek istendikleri sistemin
belki bin yıllık oyunundan çekip çıkarmanın yolu, ne Kürt sorunu karşısında
sadece izleyen olmak ne de Kürt sorununu öne alırken diğer sorunları görmezden gelmektir. Yoksa içinde bulunduğumuzağırekonomikkrizdöneminde
bile Kürt sorunu karşısında ezilenlerin
desteğini almayı başardıklarını görmek
iştenbiledeğildir.
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9 KASIM: ALEVİ HAREKETİNDE
BİR DÖNÜM NOKTASI
“Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı” İçin 100 Binlik Miting

9 Kasım Ankara Yürüyüşü, hak arama mücadelesindeki önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü Alevi halkımız ilk kez kendi kimliğini
ve taleplerini açıkça haykırarak, kitleler halinde sokağa çıktı. Aleviler; sazları, deyişleri, semahları, özgün giysileri, inanç
simgeleriyle Türkiye’nin başkentinde toplanıp “Biz varız ve haklarımızı istiyoruz” dediler. Bireysel ve yerel hak arama
çabalarının yerini ülke düzeyinde bir irade beyanı almıştır. Düşmana ve dosta bu mesaj verilmiştir.
Halit Elçi
nkara,9Kasım’datarihibirolaya
tanıklık etti. İlk kez Alevi kitleler
inançlarından dolayı gördükleri
baskıları açıkça ve topluca protesto
ediptaleplerinihaykırdılar.Alevi-BektaşiFederasyonu’nunöncülüğündedüzenlenen bu tarihi mitinge Türkiye’nin dört
biryanındangenciyaşlısı,kadınıerkeği,
Türk’üKürt’üyaklaşıkyüzbininsankatıldı.
GerçiAlevileronyıllardır,yoğunbiçimde
örgütleniyor. Özellikle 1980 sonrasında
Avrupa’dan başlayan örgütlenme çalışmalarıTürkiye’dedeyankısınıbulduve
hızla yayılıp güçlendi. Alevilere özgü
kimlikvetalepleraçıkçadilegetiriliyor,
hukukivesiyasialandahakaramamücadelesiyürütülüyor.ÖzelliklebüyükşehirlerdeönceAleviderneklerinin,ardından Alevi inancının gereklerinin yerine
getirildiği, kültürünün yaşatıldığı cemevlerininaçılmasıönemlibiradımdır.
Elbettebunlarkolayolmadı.Uzunvekahırlımücadelelersonucundaeldeedilebildi bu fiili haklar. Laik etiketli ama
Sünni İslam karakterli devletin, devlet
kadrolarının ve gerici/faşist güçlerin
yaptığı baskılar, çıkardıkları zorluklar,
yasal engellemeler birer birer aşılarak
gelindi bu güne. Söz gelimi Alevilerin
kurduğu derneklere “Alevi” adının veri-

A

lebilmesi uzun hukuk mücadeleleri sonundaancak2002’demümkünolabildi.
AleviailelerinçocuklarınınokullardazorunluSünniİslamiçeriklidinderslerinden muaf tutulması için yürütülen mücadele ise AİHM (Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi) kararıyla önemli bir aşamayagelsede,hâlâsonucaulaşmışdeğil.Diğerpekçokkonudakidavadadevametmekte.
9KasımAnkaraYürüyüşü,buhakarama
mücadelesindekiönemlibirdönümnoktasıdır.ÇünküAlevihalkımızilkkezkendikimliğinivetalepleriniaçıkçahaykırarak, kitleler halinde sokağa çıktı. Aleviler; sazları, deyişleri, semahları, özgün
giysileri, inanç simgeleriyle Türkiye’nin
başkentindetoplanıp“Bizvarızvehaklarımızıistiyoruz”dediler.Bireyselveyerelhakaramaçabalarınınyeriniülkedüzeyinde bir irade beyanı almıştır. Düşmanavedostabumesajverilmiştir.Artık hem Alevi halkın kendisine bakışı,
hem de mevcut siyasi sistem ile Türkiye’ninsiyasalgüçlerininAlevilerebakışı
isteristemezfarklıolacaktır.
“AyrımcılığaKarşıEşitYurttaşlıkHakkı”
adlıyürüyüşvemitinginbaşlıcatalepleri;
•Zorunludinderslerininkaldırılması,
•Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lağvedil-

KÜRTLERLE VE SOSYALİSTLERLE BULUŞMA

HerşeydenönceTürkiye’dekiAlevilerinbüyükbirbölümüKürt’tür.AncakAlevi
KürtlerdegenellikleKürtlüktençokAlevikimliğiönplandadır.AyrıcaKürtlerarasında (tıpkı Türklerde olduğu gibi) kökü tarihin derinliklerine uzanan bir AleviSünni husumeti vardır. Özgürlük Hareketi (ÖH) ulusal temelde Kürtler arasında
güçlenirken,AleviKürtlerbuharekete(kitlesininSünni/Şafiağırlıklıolmasınedeniyle)mesafelidurdu,hattakaygıylabaktı.ZamanlaÖHAleviKürtlerarasındada
tabanbuldu.AmaAleviKürtlerarasındaKürtözgürlükhareketinemesafeliyaklaşımetkisinihalasürdürüyor.
ÖteyandanTürk-Alevikitlelerarasındada(inançkaynaklıkaygılarınyanısıra)
Kürtlere karşı milliyetçi önyargıların (savaşın etkisiyle) geliştiği biliniyor. Hatta
bununitkisiylebazıAlevilerin(paradoksalbiçimde)MHP’ninetkialanınagirdiği
debirgerçek.
AnkaramitingindeTürk’üyle,Kürt’üyletümAlevilerinbirarayagelmesi,taleplerinarasında“Kürtsorununademokratik-barışçılçözüm”ünbulunması,butalebin
kürsüden dile getirilmesi, DTP taraftarı Kürtlerle kucaklaşılması, çok önemli
adımlardır.KürtHalkHareketiileAleviHareketiarasındabulunangeçmişyıllardakimesafe,gerekDTP,gerekAleviörgütleritarafındanatılanadımlarlakapanmayolunagirmiştir.
Gerçigeçmişdöneminizleri,mitingsırasındayaşananbazıgerginliklerdekendisinigösterdi.Ancakortadakigeneltablo,AleviveKürthalkhareketlerininbuluş-

mesi,
•Cemevlerininibadethanestatüsünekavuşturulması,
•Alevi köylerine cami yapımının durdurulması,
•MadımakOteli’ninmüzeyapılmasıve
•Alevihalkınadönükkatliamvekıyımlarınsorumlularındanhesapsorulmasıydı.
Yürüyüşün talepleri sadece Alevi kimlik
veinancınailişkintaleplerlesınırlıdeğildi. Zamların geri alınması, bölgedeki
emperyalist savaşların sona ermesi,
eğitim ve sağlığın parasız olması, eşit
işeeşitücretödenmesiveKürtsorununundemokratik-barışçılbirbiçimdeçözülmesigibitaleplerdebunlarınarasındaydı.

Engelleme çabaları

7Kasım’daTürkiye’ninçeşitliillerinden
yolaçıkankatılımcılar,uzunbiryürüyüş
sonucundaAnkara’dabuluşurken,yürüyüşü ve mitingi karalama ve korkutma
kampanyasısonhızıyladevamediyordu.
YeniŞafak,Zaman,Vakitgibidinci/AKP
yandaşı gazeteler günlerce “provokasyon olacak”, “yeni bir Sivas veya Gazi
tezgahlanıyor” gibi haber/yor umlarla
katılımı azaltmaya çalıştı. İzzettin Doğan,FermaniAltun,AKPmilletvekiliRehaÇamuroğlugibidevletyanlısıAleviler
debukoroyakatıldı.Bukişilerahlaksızca yalanlar yayıp, mitingin Kürtlerin ve
Marksistlerin bir gösterisine dönüşece-

masınıyansıtıyor.Gerici/faşistodaklarınmitingöncesinde“mitingiPKKbasacak,
Kürtlerinmitingiolacak”yalanınıyaymalarıegemenlerinbubuluşmadannekadar
korktuklarınıngöstergesidir.GerekAlevigerekKürttarafınınegemenlerinbuoyununa gelmemeleri, karşılıklı saygı temelinde işbirliğini güçlendirmeleri, Türkiye’dekidemokrasiveözgürlükmücadelesiiçinhayatiönemdedir.KürthareketiyleAlevihareketininbuluşmasıolmadangerçekveetkinbirdemokratikhalkcephesikurulamaz.
Ankaramitingininbirbaşkaönemliyanıda,Alevikitlelerlesosyalist/devrimcilerin, birbirinin sınırlarına saygı içinde ortak hareketinin bir adımı olmasıdır. Bir
yandanAlevilerinuzuncabiraradansonratekrarSol’ayanaşmaları,diğeryandan
sosyalist/devrimcigüçlerinönemlibirbölümününAleviliğindevrimci/demokratik
birdinamikolduğunukavramalarısonucundasosyalistsolileAleviHareketiyenidenbuluşmaeğiliminegirdi.
Alevi halk ile devrimci/sosyalist solun ilişkilerinde geçmişte yaşanan sorunlar
karşılıklısaygıveanlayışçerçevesindeaşılabilir/aşılmalıdır.NitekimbazısosyalistleruzunzamandanberiAleviHalkHareketiiçindeçalışmakta,onadestekolmaktadır.Buyürüyüşvemitingdedesosyalistleretkinolarakçabagöstermişve
kitlesel katılıma katkıda bulunmuştur. Alevi halkın ve sosyalistlerin buluşması
Türkiye’nin siyaset sahnesinde bütün dengeleri değiştirebilecek bir gelişmedir.
Amaelbettedahaalınacakçokyolvar.
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nı yürütmüştür… Daha pek çok
örnekverilebilir.
BütünbunlararağmenAlevikitlelerdeOrdu’yaveonunüzerinden devlete derin bir saygı ve
bağlılık devam ediyor. Burada,
Alevilerintarihtengelenkaygıları belirleyici bir rol oynuyor.
Osmanlı devleti zamanından
beri Aleviler İslam şeriatı tarafından “sapkın” olarak görülmüş,“katlivacip”sayılmış
ve bu yöndeki fetvalar doğrultusunda defalarca katliamlara uğramış, sürülmüş,
baskı altında tutulmuştur.
Kahramanmaraş’ta ve Sıvas-Madımak’ta Aleviler
“Allahuekber” çığlıkları eşliğinde katledilmiştir. Her
Aleviler kapalı köy yaşamında hemen hemen eşit
ikiolaydadaOrdubirlikleri
katliam sona erdikten çok
koşullarda, görece eşit haklarla (sınıfsal ayrışma
sonra olay yerine intikal
başlamış olsa bile zayıftı), komünal gelenek içinde
edebilmiştir, nedense! Buyaşıyordu. Köylerinden kopan Aleviler, şehirlerde bu
na rağmen asker-sivil bürok
rasinin siyasal İslam’ı
geleneklerini belli ölçüde korusalar da, kaçınılmaz
temsiledenpartilereyöneolarak keskin bir sınıfsal ayrışmaya uğradılar.
lik sert ve uzlaşmaz görüAlevilerin küçük bir kısmı zamanla kitleden sıyrılıp
nentutumu,Aleviler’debir
sermaye biriktirerek kapitalistleşirken, büyük çoğunluğu yanılsamaya yol açıyor.
(Gerçekte bunlar arasındaişçi sınıfı ve emekçi kitlelerin saflarına katıldı.
kigeriliminkaynağı,iktidarıpaylaşmakavgasıdır.)Bu
ğini,çokazbirkatılımolacağınısöyleyerek,Aleviyanılsamada,Alevilerinçoğunluğunudevletinyalerimitingekatılmamayaçağırdılar.
nına itiyor; otomatik olarak her seçimde devletçi
Ama Alevi halk bu sahte önderlerin sözüne itibar
CHP’yeoyvermelerinenedenoluyor.
etmeyip Sıhhiye Meydanı’nı doldurdu. Miting, saOrtadaaçıkbirçelişkivar:Aleviler,kendilerinisapzıyla, sözüyle, Alevi simgeleriyle, sloganlarıyla
kıngörenSünniİslam’ıgayriresmidinihalinegeti(hatta tek tük Türk bayraklarıyla) tam anlamıyla
ren,zorunludersolarakokutan,DiyanetİşleriBaşAlevi halkının mitingi oldu. DTP taraftarı Alevi
kanlığıgibidevasabirkurumuyaratıpbesleyenbu
KürtlerveDTPbumitingekitleselbiçimdekatılıp,
“Sünni” devlete karşıdır. Ama yine Aleviler, aynı
milletvekilleri, belediye başkanları ile aktif destek
devlete(veonuntemeldireğiOrdu’ya)“Kemalist”
verdiler. Sosyalist/devrimci örgütler yürüyüşe ve
niteliğindendolayısahipçıkıyor.Bu“Sünni”devlemitingeetkinbiçimdekatıldılar.CHP,SHPveDSP
tikuranlarveopolitikalarıuygulayanlarsankiKepartiolarakeylemidesteklediler.Ancakbukatılımmalistlerdeğilmişgibi!..
larmitinginAlevikimliğinigölgelemedi.TamtersiAlevihalkımız,gerçekteninançlarınıvekültürlerini
neAlevihareketininTürkiye’nindemokrasicepheözgürce yaşayabilmek, gerçekten eşit olmak için,
sininayrılmazbirbileşeniolduğunuvurguladı.
kendiiçindeyaşattığıçelişkiyiaşmalı,KemalistyaOnbinlerceemekçiAlevininkatılımı,devletvesernılsamadanyakasınıkurtarmalı,kendigücünegümayeyardakçısıAleviodaklarıniflasıdır.Alevihalvenmelidir.
kıbuişbirlikçilerin(“HızırPaşa”ların)sözünüdinle- AnkaraMitingi,Kemalistetkileraltındayapılsada,
medi,korkutmalarınaveyalanlarınakanmadı.
aynızamandaAlevilerintarihseliççelişkileriniaşmalarıyönündeipuçlarınıbarındırıyor.Birincisi,bu
Kemalizm’den kopuşa doğru
kitleselmitinginkendisi,Alevilerinkendigüçlerine
Mitingdekiolumlugöstergelereişaretettiktenson- güvenmeyiöğrenmekteolduklarınıgösteriyor.İkinra bir de Alevi kitlelerdeki, onları devlete/orduya cisi,mitingdeilerisürülentaleplerinbazılarıdoğbağlayanideolojik/politikeğilimleredeğinelim.Ale- rudan doğruya Kemalist paradigmayla, mevcut
vilerinbüyükçoğunluğuMustafaKemalAtatürk’ü, devletin temel ilkeleriyle çatışıyor: Diyanet’in kalbirAleviulukişisiderecesindesever.HattaAli’nin dırılması (gerçekten laiklik) talebi bu niteliktedir.
çağımızdaki tezahürü olarak görürler. TC Ordu- Kezamitingehakimolan“Alevilikİslamiyet’tenaysu’nudalaikliğingüvencesi,şeriatçılığınönündeki rıbirinançkurumudur”fikrideböyledir.
yıkılmazbarikatgibigörürvesahipçıkarlar.
EğermitingiorganizeedenhalkönderleriveAlevi
Oysa aynı Mustafa Kemal Alevilerin dergahlarını kitlelerbuvebenzeritalepleri/fikirleritutarlıveıskapatmış, Alevi din önderlerini baskı altında tut- rarlıbiçimdesavunmayadevamederlerse,Kemamuş,bugünküDiyanetİşleriBaşkanlığı’nıkurmuş, list paradigmayla hesaplaşmaları kaçınılmazdır.
Sünni İslam’ı gayriresmi devlet dini haline getir- Ancakbununkısasüredeolacağınıbeklemekhayal
miştir… Atatürk’ün koyduğu ilkelere göre işleyen olur.Çünküçokderintarihselkökleriolanbirçelişdevlet Alevilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi kisözkonusudur.
yapmış,temeldevletkurumlarındanAlevileridışla- Kaldıki,yürüyüşvemitingitertipleyenAlevi-Bektamış,1940’lardanitibarenİmamHatipLiseleriniaç- şiFederasyonu’nunBaşkanıAliBalkız,yakınbirzamıştır…1980darbesiyleyönetimidoğrudaneline manda,birröportajda,AlevileringelecekyerelsealanOrduSünniİslam’adayalıdindersinizorunlu çimlerde de, her zamanki gibi “şeriatçı” AKP’ye
halegetirmiş,İmamHatipLiselerininsayısınıart- karşı ister istemez CHP’yi destekleyeceğini söylütırmış,Aleviköylerinezorlacamiyapmapolitikası- yor. (Tarafgazetesi,1Eylül2008)
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ALEVİLERDE SINIFSAL BÖLÜNME

Alevileryüzyıllarboyuncaiçinekapalıköytopluluklarıhalindeyaşadılar.AnadoluAleviliğide(teolojik,tasavvufiboyutu
biryana)tamanlamıylaköylüyaşamınagöreşekillenmiştir.
AncakTürkiye’deözellikle1960’lıyıllardahızlananvebugünekadarsürenköydenkentegöçolgusu,Aleviköytopluluklarınıdaşehirleresavurupdağıttı.Kapalıköyyaşamınagöre
oluşmuşAleviibadet,ahlakvekültürüşehirlerdeciddiorandadağıldı,etkisiniyitirdi.Bazıinançkurumlarınıuygulamak
veibadetleriyerinegetirmekolanaksızhalegeldi.
Busüreçteçokönemlibirbaşkadeğişimyaşandı.Aleviler
kapalıköyyaşamındahemenhemeneşitkoşullarda,görece
eşithaklarla(sınıfsalayrışmabaşlamışolsabilezayıftı),komünalgelenekiçindeyaşıyordu.KöylerindenkopanAleviler,
şehirlerdebugeleneklerinibelliölçüdekorusalarda,kaçınılmazolarakkeskinbirsınıfsalayrışmayauğradılar.Alevilerin
küçükbirkısmızamanlakitledensıyrılıpsermayebiriktirerek
kapitalistleşirken,büyükçoğunluğuişçisınıfıveemekçikitlelerinsaflarınakatıldı.Alevitoplumuiçindekibusınıfsalayrışma,1980sonrasındaki-emekçilerinşiddetlebastırılmasıve
ekonomikdönüşümnedeniyle-yoğunsermayebirikimidönemindehızlandı.BüyükAlevipatronlarortayaçıktı(Polatlar,
MustafaSüzer,Veziroğluvd).
Busınıfsalbölünme,AleviliğebakıştaveAlevilerinhakaramamücadelesindefarklıyaklaşımlarınortayaçıkmasınayol
açtı.BurjuvalaşanAleviler,sınıfsalkonumlarınınveçıkarlarınınyönlendirmesiyle,dahauzlaşmacıbirçizgiyibenimseyerekAleviliğiİslamiyet’inbirkoluolarakdeğerlendiriyor,AleviliğinDiyanetİşleriBaşkanlığıveİlahiyatFakülteleriiçinde
temsiledilmesini,Alevidinönderlerininimamlargibidevletten maaş almasını istiyor. Ancak Aleviliğin İslamiyet içinde
değerlendirilmesi,Sünniİslamtarafındanhızlaasimileedilmesininyolunuaçıyor.Çünküklasikİslam’ınreferanslarının
(Kuran,Hadis,Sünnet)kabuledilmesine,böyleceAlevilik’in
Sünni İslam’dan apayrı, özgün inanç sisteminin zemin kaybetmesinenedenoluyor.
BurjuvaAlevilerinbundanbirşikayetiyok.Onlar,fazlagürültüpatırtıolmadansorunun“enekonomik”yoldançözülmesinivesermayelerinisorunsuzbiçimdearttırmayıistiyorlarsadece.BuaradaAleviliğinasimileedilmesifazlaumurlarındadeğil.BukesiminenönemliideolojiklideriProf.İzzettin Doğan’dır. Cem Vakfı etrafındaki kurumların maddi/maneviyöneticisiolanDoğan,derindevletindemutemet
adamıdır. Doğan’ın dışında farklı burjuva Alevi odakları da
bulunuyor.AKPdeAlevilerarasındadestekbulmakiçinRehaÇamuroğlueliyleoperasyonlaryapıyor.
İşçiveemekçiAlevileregelince…Bubüyükkitlebirdönem
burjuvalaşmışAleviönderlerinetkisialtındakalsada,artık
çoğunluğu itibariyle giderek daha militan, daha kararlı ve
inançbakımındandahanetveözgünbiryolaçıyorkendisine.
Aleviemekçiler,burjuvaAlevilerleinançortaklıklarıolsada,
benzerbaskılarauğrasalarda;sınıfsalçıkarlarınınonlardan
ayrı olduğu olduğunu görmeye başlıyor. Emekçi kesim bir
yandaninançlarıüzerindenbaskıgörürken,diğeryandansınıfsal sömürüyü, yoksulluğu yaşıyorlar. (Kürt Aleviler için
bunlaraulusalbaskı,kadınlariçincinsiyetçiayrımcılıkekleniyor.)EmekçiAlevileridahamilitanvekararlıyapanbudur.
AnadoluAleviliğinintaşıyıcıveyaşatıcıgücüdeyineemekçikitlelerdir.Çünküonlarınkaybedeceklerisermayeleriyok;
bu yüzden de inançlarının Sünnilik içinde eritilmesine göz
yummakzorundadeğiller.AyrıcaAleviliğinkomünalortaklık,
dayanışmacılık, kadın-erkek eşitliği, kültürel zenginlik ve
hoşgörügibiönemliözellikleriancakişçiveemekçikitleler
arasındayaşatılabilir.(Bunlar,AleviişçilerinTürkiyeişçisınıfınıngeleneğinekattığı/katacağısondereceönemlideğerlerdir.)
9 Kasım Ankara Büyük Alevi Mitingi’ne rengini veren,
emekçiAlevilerdir.SosyalistSolileveKürtHalkHareketiile
yakınlaşma, gerçek laiklik ve inanç özgürlüğünün yanı sıra
tüm emekçileri kapsayan taleplerin ileri sürülmesi, herşeydenönceböylesibirmitingecüretedilmesi,emekçikarakterliDemokratikAleviHareketi’nindoğuşunumüjdeliyor.
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SÖZLEŞMELERDE KRİZ BASKISI
Emek-Sermaye Çatışmasının Nabzı Metal Sektöründe Atıyor

Bugün kriz üzerinden sürecek işçi ve emekçilerin mücadelesinin önemli halkası metalde. Bu nedenle kriz sürecinde
imzalanacak metal sözleşmeleri daha bir önem kazanmış durumda. Gelecek dönem açısından sermaye ve işçi cephesi
açısından somut örnek olarak metal sözleşmeleri gösterilecek. Sözleşme ve kriz süreçlerinin iç içe geçtiği bu dönemde
sınıf hareketinin mücadelesinin siyasallaşmanın zemini her zamankinden daha fazla.
İrfan Kaygısız
etalişkolunda100biniaşkınişçiyidoğrudanilgilendirentoplusözleşme görüşmeleri 10 Ekim 2008
tarihinde yapılan toplantıda uyuşmazlıklasonuçlandı.MESS,10Ekim’deyapılantoplantıdaücretvesosyalödemelere yönelik teklifini ve esneklik içeren
tekliflerinisundu.
Önce MESS’in vermiş olduğu teklife
vebununneanlamageldiğinebakalım.
Birincialtıayiçinücretzammı:yüzde
4,15.Buoransözleşmeninilk6ayıiçin
enflasyonoranıanlamınageliyor.
Sosyal haklara ilişkin ödemelerinde
yüzde 6 ile yüzde 9 arasında değişen
yıllık artışlar. MESS’in sosyal haklar
içinvermişolduğuteklif,resmienflasyonunbilealtındabiroranda.
Hafta içi yapılan fazla çalışma ücretlerioranınınyüzde100’denyüzde75’e
düşürülmesi. Böylece kazanılmış haklargeriyegötürülmekisteniyor.
İhbar ve kıdem tazminat süreleri ya-

M

sanın üzerinde uygulanan işyerlerinde
yeniişegirenişçileriçinsürelerinyasa
sınırına çekilmesi. Aynı işyerinde çalışanişçilerinfarklıhaklarasahipolması.
İkramiye ödemelerinin aynı ücretler
gibifiiliçalışmaesasınagöreyapılması.Böyleceizin,istirahatvbdurumlarda ikramiyelerin kesilmesi, ikramiye
gün sayısının ve dolayısıyla ikramiye
ödemelerininyarıyarıyadüşürülmesi.
Haftalık çalışma sürelerinin günlere
dağıtımının eşit olmaktan çıkarılarak
denkleştirme uygulanması ve bunun
süresinin 4 ay olması. Telafi çalışması
yaptırılması.Böyleceesnekçalışmanın
2 biçiminin sendikanın onayı ile uygulanması. İş Kanunu’nda denkleştirme
çalışmasının 2 ay olarak yaptırılacağı
belirtilsedebununiçinişçininonayıgerekmektedir. TİS’e madde konarak 2
aylık süre 4 aya çıkarılmak ve daha
önemlisiişçininonayıortadankaldırıl-

Genel olarak tüm sermayedarlar, özel olarak da metal
sermayedarları 2001 krizi sonrası oldukça yüksek
oranda kârlar elde etmişlerdir. Borsada bulunan metal
sektöründeki işyerlerinin bilançolarına baktığımızda
sadece 2007 yılında elde ettikleri kârın işçilerin 5 yıllık
ücret ödemelerine eşit olduğunu görüyoruz. Kriz
kapitalizmin krizidir ve sorumluluğu da, yükü de
patronlarındır.

makistenmektedir.

Eylemler Başladı

Metal işverenleri, düşük
ücret, esnekliğe dair öneriler ve ikramiye ödemelerininyarıyarıyadüşürülmesi
ilefazlamesaiücretlerinin
aşağı çekilmesi talepleri
ile metal işçilerini açıkça
kavgaya davet etmiştir.
Butekliflerinideyaşanan
krize dayandırmak, kriz
gerekçesi ile kabul ettirmekistemektedirler.
BirleşikMetalİş,metal
patronlarınınbudayatmasınaeylemlere başlayarak cevap verdi. Cuma Eylemleriilesözleşmekapsamındakibinlerceişçicumagünleriişyerlerineyürüme eylemine başladı. Cuma Eylemleri
toplu sözleşme imzalanıncaya kadar
herhaftayapılacak.
Bunun yanında fazla mesaiye kalmamaeylemide,başlayaneylembiçimleri arasında yer alıyor. Mesai eylemi ile
kavgasokağınyanısıraüretimsüreçlerine,fabrikalarıniçinedeyansımışolacak.
Kriz gerekçesiyle işçilerin haklarına
saldırıya geçen sermayedarlara karşı
metal işkolundaki sözleşme sürecinin
nasılsonuçlanacağıdahabirönemkazanmışdurumda.

Kriz Sermayenin Krizidir,
Faturayı Biz Ödemeyeceğiz

Bugün bütün dünyayı etkileyen krizin
ülkemizi de etkilemeye başladığı açıktır. Krizin hangi boyutlara ulaşacağını
öngörmekoldukçazordur.Üstelikkrizdenilketkilenensektörlerdenbirisinin
otomotiv sektörü olduğu da ortadadır.
Ancak bunun yanında başka gerçekler
devar.
MESS Genel Sekreteri “Yaşanan krizdeişçilerinhiçbirsorumluluğuyoktur”
demiştir. Buna rağmen işçilerden sorumlusuolmadıklarıbirgelişmeninyükünüüstlenmeleriistenmektedir.
Genelolaraktümsermayedarlar,özel
olarak da metal sermayedarları 2001
krizi sonrası oldukça yüksek oranda
kârlar elde etmişlerdir. Borsada bulu-

nan
metal sektöründeki işyerlerinin bilançolarına baktığımızda sadece 2007
yılındaeldeettiklerikârınişçilerin5yıllıkücretödemelerineeşitolduğunugörüyoruz. Benzer bir durumu ISO 500
içindeyeralanmetalsektöründekişirketlerde de görmek mümkün. Bu nedenle, kriz kapitalizmin krizidir ve sorumluluğuda,yüküdepatronlarındır.
MESS’inkriznedeniyleoluşanbuyeni
durumukendilehinekullanmasınaizin
verilmemelidir. Metal sözleşmelerinde
işçilerinkazançyadakayıplarısonraki
günlerde çeşitli sektörlerde başlaması
beklenensaldırılaradaörnekoluşturacak. Metal sözleşmeleri bütün bu önemininyanındasendikalıişçilerinyüzde
15’ini kapsaması nedeniyle de ayrı bir
önemarzediyor.
Bugün kriz üzerinden sürecek işçi ve
emekçilerin mücadelesinin önemli halkasımetalde.Bunedenlekrizsürecindeimzalanacakmetalsözleşmeleridahabirönemkazanmışdurumda.Gelecek dönem açısından sermaye ve işçi
cephesi açısından somut örnek olarak
metal sözleşmeleri gösterilecek. Metal
sözleşmesi bugünün sınıf mücadelesi
açısından itici bir güç olma potansiyeli
taşıyor.Sözleşmevekrizsüreçlerininiç
içe geçtiği bu dönemde sınıf hareketinin mücadelesinin siyasallaşmanın zeminiherzamankindendahafazla.
Bu noktada, mücadelenin yalnızca
metalişçilerinebırakılamayacağı,diğer
işçiveemekçilerindayanışmasınaihtiyaçolduğudaortada.
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ABD-RUSYA BİLEK GÜREŞİ
Arka Bahçelerde Güç Denemeleri

Latin Amerika ülkeleriyle geliştirdiği ekonomik, politik ama özellikle askeri ilişkiler, Rusya’nın ABD’ye meydan okumasıdır.
Rusya, ABD’nin geleneksel olarak arka bahçesi sayılan Latin Amerika’da ilk kez ayağını basacak bir zemin buldu.
Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Latin Amerika’da bulunma sebeplerini soranlara şöyle cevap veriyordu: “Buradayız,
çünkü işbirliği içinde olduğumuz bölgeler bunu talep ediyor. Kuzeylerinde bir süper güç var, o güce eşdeğer
başka bir güçten yardım ve destek istediler.”
Semih Gökçe
usyasonyıllardaVladimirPutin’inliderliğinde hızla ekonomisini ve askerigücünütoparlayıp,Çin’le,Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde
ABD’ye karşı ittifak oluşturdu. Bunun
ardındanda,ABD’yeyönelik,tekkutuplu dünya tasarımının bir hayal olduğu,
tekbaşınadünyayahakimolamayacağı
şeklindekiuyarıveeleştirilerininsertlik
dozajını sürekli arttırdı. Güney Osetya
üzerinden Gürcistan’a yöneltilen ağır
askeri saldırı, aynı zamanda Rusya’nın
yıllardır adım adım ördüğü bir strateji
çerçevesinde“sözdeneylemegeçiş”anlamınageliyordu.
1990’lıyıllardaoluşturulananastratejigereğince,ABD,BerlinDuvarı’nınyıkılışınınardındankendiliğindenkavuştuğu
“teksüpergüç”konumunukorumakiçin
dünyaegemenliğindekimuhtemelrakiplerinidahadoğmadanboğma(yada“yılanın başını küçükken ezme”) politikası
yürüttü. Geçmişte Sovyetler Birliği’nin
çekim alanındaki Doğu Avrupa ülkeleri
NATO ve Avrupa Birliği kanalıyla, hızla
ABD ve Batı Avrupa’nın egemenlik alanınadahiledildi.Buise,NATOsilahve
füzelerinin Rusya’nın sınırlarının dibine
kadargelmesi,BaltıkDenizi’neçıkışının
iyicesınırlanması,Karadeniz’demanevraalanınındaralmasıanlamınageliyordu.
Ama ABD bununla yetinmedi. Rusya’nın tarihsel olarak kendi nüfuz alanı
içindegördüğüülkelerikoparmayaçalışıyor.Afganistan’amüdahalebahanesiyleABDbazıOrtaAsyaülkelerineaskeri
üslerkurdu.Buülkelerleyoğunsiyasive
kültürelilişkilerkurmayaçalışıyor.ABD
ve Avrupa, Azerbaycan ile Ermenistan
üzerinde özel politikalar yürütüyor ve
buülkeleriyanlarınaçekmeyeçalışıyor.
Ama ABD’nin en önemli hamleleri, Ukrayna ve Gürcistan’da yapılan “renkli
devrimler”di. Bu ülkelerde Amerikan
devletininvesermayesininkışkırttığıve
organizeettiğikitleeylemleriyle,Rusya
iledengeli(veyayakın)ilişkilerkuraniktidarlar devrilerek yerine Batı yanlısı
güçlergetirildi.ABDbuikiülkeyiNATO
üyesiyapmayaçalışıyor.
ABD’nin Rusya’yı çevreleme ve askeri
olarak sınırlama girişimlerinden bir
başkasıda,PolonyaveÇekCumhuriye-

R

ti’neFüzeSavunmaSistemiyerleştirme
projesi oldu. Sözde İran ve Kuzey Kore’ninAvrupa’yaveyaABD’yeyollayacağıfüzeleridurdurmaamacıylakurulmak
istenen sistemi Rusya haklı olarak, tamamenkendisineyöneltilmişbirtehdit
olarakgördüveşiddetleeleştirdi.
İşteGürcistanSavaşıbunoktadapatlak verdi. Rusya, ABD’nin himayesi altındaki,NATO’yagirmeyehazırlananbir
ülkeye (Güney Osetya halkını koruma
gerekçesiyleaçıklanamayacakbirgenişlikte ve derinlikte) askeri müdahalede
bulunarak ABD’ye “Küresel egemenlik
yarışında ben de varım; altımı oymana
göz yummayacağım, gerekirse bunun
içinsavaşıgözealırım”mesajıverdi.
BundansonraRusyaveABDarasında
güç dengelerini değiştirmeye yönelik
karşılıklıhamleleryapılmayabaşladı.
ABDyöneticileri,ilkşaşkınlığıatlattık-

tan sonra Mihail Saakaşvili yönetimine
desteğini açıklayıp Rusya’yı bu saldırısından dolayı sert biçimde kınadılar ve
“bütünilişkilerigözdengeçireceklerini”
ilanettiler.Bubirbakıma“artıkdüşmanımsın”demekti.Aslındabuda,şimdiye
kadaryukarıdadostlukvebarışmesajları verilirken masa altından birbirine
atılantekmelerinalenihalegelmesianlamınıtaşıyordu.
ABD,Rusya’nınsaldırısındangünlerce
sonra Karadeniz’de, Montrö Antlaşması’nın sınırları çerçevesinde, sürekli biçimdebiraskerifilobulunduruyor.
ABD’nin Rusya’ya yönelik bir başka
hamlesi;Rusya’nınşiddetlekarşıçıktığı
Doğu Avrupa’ya füze savunma sistemi
kurulması planını hızlandırmak oldu.
Rusya ise karşı hamle olarak, Polonya
sınırındaki (Baltık Denizi kıyısındaki)
Kaliningrad’akısamenzilli(400km)İs-

Rusya, ABD’nin himayesi altındaki, NATO’ya girmeye
hazırlanan Gürcistan’a (Güney Osetya halkını koruma
gerekçesiyle açıklanamayacak bir genişlikte ve derinlikte)
askeri müdahalede bulunarak ABD’ye “Küresel egemenlik
yarışında ben de varım; altımı oymana göz yummayacağım,
gerekirse bunun için savaşı göze alırım” mesajı verdi.

kenderfüzelerinikonuşlandırdığınıaçıkladı.

“Büyük Petro”
Amerika’nın arka bahçesinde
Rusya’nınenönemlihamlesiise,önce
2Russavaşuçağının,sonrada“Büyük
Petro”adlınükleerkruvazörününkomutasında bir filonun, ortak tatbikat yapmaküzereVenezüella’yagönderilmesiydi.HugoChavezyönetimindekiVenezüella daha önce de Rusya’dan savaş
uçakları,helikopterlerve100binKalaşnikofsatınalmıştı.
Rusya, son yıllarda başta Venezüella
olmak üzere, Bolivya ve Nikaragua ile
ekonomikvepolitikilişkilerinihızlageliştirdi.Buülkelerdepetrolvedoğalgaz
arama ve çıkarma anlaşmaları yaptı.
Kübaileyakınilişkilerkurdu.Rusyaile
Küba,buülkedeortakbiruzaymerkezi
kurmaçalışmalarınıyürütüyor.
Bu saydığımız gelişmeler, Rusya’nın
ABD’yemeydanokumasıdır.Rusya,söz
konusudörtülkede,ABD’ningeleneksel
olarakarkabahçesisayılanLatinAmerika’dailkkezayağınıbasacakbirzemin
buldu. Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,
Latin Amerika’da bulunma sebeplerini
soranlaraşöylecevapveriyordu:“Buradayız, çünkü işbirliği içinde olduğumuz
bölgelerbunutalepediyor.Kuzeylerinde
birsüpergüçvar,ogüceeşdeğerbaşka
birgüçtenyardımvedestekistediler.”
Rusya’nın, bütün bu hamlelerine rağmenSovyetlerBirliği’ninekonomik-politik-askerigücüneulaşmasıveikikutupludünyayadönülmesiçokküçükbirihtimal.Amadünyanıntekkutupluolmayacağı da artık açık biçimde görülüyor.
Dünya gerçekte çok kutupluluğa doğru
gidiyor.ABD’ninsondönemdeyöneldiği
politikalarve“çok-yanlılık”taraftarıBarackObama’nınseçilmesidebuülkenin
biradımgeriçekilip,diğergüçmerkezlerinitanıyanamaonlarınüzerindehegemonyasınıkoruyanbirincilgüçolmayıhedeflediğinigösteriyor.Kapitalizmin
depresyonadoğruyolalankrizideyeni
güç dengelerinin oluşmasında belli ki
çokbüyükroloynayacak.
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ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYA MI,
YENİ BİR DÜNYA UYGARLIĞI MI?
Tek Kutuplu Dünya Sona Ererken

Tek kutuplu veya çok kutuplu dünya, Batı burjuva uygarlığının krizinden bağımsız değildir. Olaylara bugünün perspektifinden
bakacak olursak, 11 Eylül ve 15 Eylül´de imparatorluğa soyunan Amerikan süper gücünün Tek Kutuplu Dünya ve onun siyasi
biçimi olarak Amerikan İmparatorluğu konsepti ciddi darbeler yemiştir. Gelecek perspektifinden bakacak olursak, darbelenen
kapitalizmdir. Darbelenen, kapitalizmin metafizik yaşarkalıcılığı, tılsımlı gücüdür.
Baran Anıl
Dünya tarihindeki her büyük imparatorluğun bir yükselişi bir de
düşüşü vardır. İmparatorluk zaman-mekandamutlakvarlıkveyabiçim
değildir. Ne Roma, Çin, Pers, Osmanlı,
Fransız, Prusya, Rus ne de Avusturya
imparatorlukları. Hangisine bakarsak
bakalım, her biri kendi dünya-zamanı
bağlamında bir tür “emperyal aşırı yayılma”nın(1)sınırlarınaçarptıktansonragerileme-dağılma-çözülme-parçalanmayabaslar.Modernitezamanınınçözücügücünekarşıçaresizcedirenmeye
çalışan feodal imparatorluklar tarihe
karışırken, hepten sonsuza yok olmaz,
kapitalizmçağınınkendinehasimparatorluğunadazeminhazırlar.Ulus-devlet
imparatorlukların temelini dinamitlerken, temizlediği zeminde kurduğu ekonomik-siyasi-kültürelyapılarlaulus-aşırımodernbirimparatorluğundayuvası
olmayabaşlar.Amayinede“Kapitalİmparatorluğu”nunsiyasikılıktakibirgücü
olarak emperyalizmden doğma bir imparatorluk,tarihinkesinleşmişbirhükmü,mutlakbirmantıksalsonucudeğildir. İşte Pax-Americana, Amerikan İmparatorluğu da daha tarih sahnesine
çıkmaya çalışırken, aday olduğu imparatorluğun dünya sınırlarında, periferide,darbeleryiyerekbirtasarımolmaktanöteyegidememektedir.

1

2- 1917Ekimdevrimidünyadayeniden
Pentarşi´yi -beş büyük ve birbirine yakın gücün bir güç dengesi içinde oluşturduğukonstellasyon-canlandırmışve
Sovyetler Birliği,  Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ile dünyanın biçimlendirmesinderolalmayabaşlamıştı.İkinci
Emperyalist Paylaşım Savaşı güçler hiyerarşisinidahadamerkezileştirecekve
tarihin ilk  Soğuk Savaşıyla iki süper
devletten oluşan İki Kutuplu Dünya 20.
yüzyılın ikinci yarısını biçimlendirecekti.1989´da Berlin Duvarı´nın yıkılışı
sembolikanlamdaİkiKutupluDünyanın
sınırlarınıdakaldırdıvedünyagenelde
emperyalizmin,özeldeise“yalnızsüper
güç” Amerikan emperyalizminin egemenliğinegirdi.90´lıyıllardakapitalizm
zaferhavalarıiçindeönceyavaşritimde

ve sakince dünyayı yeniden avuçları
arasına aldı; piyasaya akan ve on milyonlarıbulanucuzişgücü,yenifethedilen pazarlar, katlanan sermayeler, tekniktekidevrimcibuluşlarvetümbunları
sarıpsarmalayanhızlanankapitalistküreselleşmeylesistemyenidenrahatlatıldı,donatıldıvepekiştirildi.
Amerikanemperyalizmi,SoğukSavaşın
kendisine sağladığı, ekonomik, politik,
askerivekültürelüstünlüklerintümünü
yeni dönemde kendi egemenliğini sürdürmek için kullanmaya başladığında
karşısındayıkıkbirRusya,kendisinebağımlı bir Avrupa, hep arka planda kalmaya gayret eden tırnakları sökülmüş
JaponyaveRusya´yakarşıtaktikbirlik
oluşturduğusessizsarıdevÇinvardı.

3- Bu henüz yeni dünya döneminin
uvertürü,başlangıcıydı.1991´deIrak´a
yapılan ilk emperyalist müdahalede
Amerika´nın dünya çapındaki liderlik
meşruiyeti sorgulanamaz durumdaydı.
Dünyanın,“liberaldemokrasivekapitalizmle tarihin sonuna geldik” yalanıyla

aldatıldığı90´lıyıllarınbaşlarındaAmerikan liderliği “dünyanın vazgeçilmez
ulusu”,“tekvesonsüpergüç”denilerek
kutsanıyordu.Amerika,20.yüzyılınyeni
Roma´sı olarak “dünya satranç tahtasında” en az bir çeyrek yüzyıl boyunca
egemenliğinisürdürebilmekiçinhertürlü olanağa sahip görünüyordu. Avrupa´nın, Rusya´nın, Çin´in veya Japonya´nıngününbirindeAmerika´yameydanokuyabileceğiakıllardanbilegeçirilmiyordu. Tam da o dönemde Amerika´nınyenistratejikgüvenlikdoktrininden sızan bilgiler, Amerika´nın adı geçenbugüçlerinmeydanokumakapasiteleriniyoketmekiçinbirçoktaktikplanı yürürlüğe koyduğunu açığa çıkardı.
”İkibuçukSavaş”konseptiyenistratejik
doktrininsavaşmimarisiydi.Bunagöre,
Amerika,aynıandadünyanınfarklıbölgelerindeikibüyükvebirdeküçüksavaşıyürütmeyehazırlanıyordu.11Eylül
2001´de Amerika´nın küresel para tapınaklarına düzenlenen/düzenlettirilen
saldırılarınardındanbuyenisavaşkonseptietekemiğebürünmeyebaşladı.İlk

Ulus-devlet imparatorlukların temelini dinamitlerken,
temizlediği zeminde kurduğu ekonomik-siyasi-kültürel
yapılarla ulus-aşırı modern bir imparatorluğun da yuvası
olmaya başlar. Ama yine de “Kapital İmparatorluğu”nun
siyasi kılıktaki bir gücü olarak emperyalizmden doğma
bir imparatorluk, tarihin kesinleşmiş bir hükmü, mutlak
bir mantıksal sonucu değildir.

aşamada bir manipülasyon olarak “şer
ekseni devletleri”, Irak, Iran ve Kuzey
Korebusavaşınhedefleriolarakgösterildi.“Şerekseni”ndekiIrak203´deişgaledildi,İranuzunsürenbirkuşatmaya alındı. Kuzey Kore sorunu, yükselen
dev Çin´in sessiz müdahalesiyle çözüldü.
1989´labirliktebaşlayanyenidönemin
sakin,düşükritimlidünyası2000´liyıllaragelinirkenyerini;hızlanankapitalist
döngülerle dünyanın orasında burasında sigortası atmaya başlayan küresel
birikim devrelerine müdahale edebilmekvedahasıbuderecebirbirinedolananvebağlanansermayedolaşımvebirikim zincirinin halkalarındaki kopma
tehlikelerinibertarafedebilmekiçinküreselçaptazorunlu,çıplakvesertpolitik-askerimüdahaleleriyledoludünyasınabıraktı.TekbirDünyaİmparatorluğu
için, ki bundan önce dünya zaman-mekanıölçüalındığındahiçbirimparatorluğanasipolmamıştı,Amerikanaskeriendüstriyel kompleksi, psikolojik harekatmerkezleri,medya,dünyaçapındaki
IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü´ndekihegemonyagücü;tümüdört
koldan harekete geçirilecek ve Irak´ın
işgaliyle küresel bir İktidarın oluşumu
içingereklitemellerdenilkiburadaatılacaktı.
Dünyanın taşlarını yerinden oynattığınızda, her şey her zaman planladığınız
gibi yürümez. Yerinden oynatılan taşlar
hesapta olmayan şekilde oraya buraya
kayabilirvedünyanınbirköşesindeyeni
temelatmakiçinyaptığınızmüdahaleler
bumerangetkisiylesizivurabilirveayağınızın altındaki sağlam zemini de alıp
götürebilir.BirkaçyıldasonuçalınırdiyedüşünülenilkfetihhareketindeAmerikan emperyalizminin karşılaştığı durum  tam da buydu. ABD´nin 1991´de
sankisorgusuzsualsizkabuledilmişbir
dünya liderliği unvanıyla etrafında topladığı dünyanın başka büyük güçleri,
2003´de ikiye bölündü. Avrupa “hayır”
dedi,RusyaveÇinyavaşyavaşbaşlarınıyükseltmeyebaşladılar.
4- 20.yüzyıldasosyalizmveemperyalizm arasındaki Soğuk Savaş´ta ve 19.
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Obama´nın akıl hocası olan Brzezinski, ki Obama Başkan
seçildiğinde Brzezinski, Amerikan stratejisinin
oluşturulmasında belki de en önemli stratejisyen rolüne
soyunacak, sanki Putin´e karşı konuşurmuş gibi
“İkinci Şans”da Rusya´yı “kara delik” olarak tanımlar.
Brzezinski´nin önerdiği stratejinin temeli, Amerika´nın
yeni bir transatlantik örgütlenme yöneliminde
Avrupa´yı ve Çin´i yanına alarak Rusya´yı izole etmeye,
hatta gerekirse “iki-üç parçaya bölmeye” dayanıyor.

yüzyılınsonlarıve20.yüzyılınbaşlarındakiemperyalistlerarasırekabetveçatışmadönemlerinde,savaşındoğrudan
yürütülemeyeceği kimi zamanlarda
farklıbölgelerdekiülkelerönplanaçıkıyorvebiranlamdabüyükgüçlerinadına
bir tür temsil savaşları veriyorlardı.
89´la başlayan yeni dönemin başlangıcında da bir dizi temsil savaşı patlak
verdi. Ortadoğu´da İsrail-Filistin savaşında,Balkanlar´daeskiYugoslavya´da
yürütülen savaşta, Kafkaslar´da ÇeçenistanveGürcistan´dayürütülençatışma ve savaşta; yine Doğu Avrupa´da
henüz sıcak savaşa dönüşmese de Polonya,Çekoslovakya,Ukrayna,Letonya,
Estonya´daki “renkli devrimler” veya
NATO´nun genişlemesinde, Afganistan´da;kısacasıtümbusavaşveçatışmaların arka planında Amerika´nın
dünya imparatorluğu girişimi ve ona
karşıgeliştirilendirençlerçarpışıyordu.
AdayimparatorlukbuçatışmavesavaşlarınkimindeRusya´yıveÇin´i,kiminde Avrupa´da yükselen Alman-Fransız
ittifakını hedefliyordu. Amerika, komünizm“paranoyası”yerine,dünyanınzihnine yerleştirdiği “İslam-terörizm” paranoyasıyla, dünyayı bir savaştan öteki
savaşa sürüklüyor ve imparatorluğun
kuruluşunun taşlarını döşemeye çalışıyordu. Bundan daha mükemmeli olamazdıveoanakadarherşeytamdaistendiğigibisahneönündekigüçlerinçatışmasıolarakgörünüyordu.
BudurumailkitirazIrakişgalindekiyarılmadayaşandı.İtirazınsesiİransorunundagiderekyükseldiveRusyaileÇin
Amerikan müdahalesine diplomatik
ayarlısetlerçekmeyebaşladılar.
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Ardından Vladimir Putin 2007´de Münih´tekiGüvenlikKonferansı´nda,kiminin uzun yıllardır üzerinde prova yapıp
durduğu, kiminin söylenmesinden bile
ürktüğüocümleyisöyledi:“BirdevletkiburadatabiikiherşeydenönceAmerika´dansözediyorum-kendiulusalsınırlarınıherbakımdanaşmıştır.”

5- 1997´deyayımlananBüyükSatranç
Tahtası´ndaZbigniewBrzezinski“Amerika´ya ne doğudan ne de batıdan bir
başkarakipgüçtarafındanmeydanokunabileceğini” yazmıştı. Brzezinski aynı
eserinde, Amerikan emperyalizminin
“Avroasya Satranç Tahtası”nda hangi
müdahaleler ve taktiklerle dünya egemenliğini, en azından bir çeyrek yüzyıl
daha sürdürebileceğini anlatıyordu.
Brzezinski 2007´de yayımladığı “İkinci
Şans - Üç Başkan ve Amerikan Süper
GücününKrizi”kitabında,10yılınbilançosunu
çıkarırken
Amerika´nın
1990´lardaki “altın fırsatı” eliyle geri
teptiğini belirtiyor ama yine de Amerika´nınhala“ikincibirşansa”sahipolduğunu savunuyor. Ona göre, Amerika´nın küresel egemenliği elde etmede
ikincişansınıkullanabilmesiiçin,öncelikle20.yüzyılagöre“politikolarakdahauyanıkvebilinçli”birdünyadayaşadığımızı kabul etmek, Guantanamo ile
dünyaçapındasarsılanmeşruiyetiniyeniden sağlamak gerekiyor. Bunları elde
edebilmek için ise, 11 Eylül´ün ardındanAmerikansiyasimimarisinedamga
vuran “Neocon Manikyanizme son vermek” gerekiyor. Obama´nın akıl hocası
olanBrzezinski,kiObamaBaşkanseçildiğindeBrzezinski,Amerikanstratejisi-

ninoluşturulmasındabelkideenönemli
stratejisyen rolüne soyunacak, sanki
Putin´e karşı konuşurmuş gibi “İkinci
Şans”da Rusya´yı “kara delik” olarak
tanımlar. Brzezinski´nin önerdiği stratejinin temeli, Amerika´nın yeni bir
transatlantik örgütlenme yöneliminde
Avrupa´yı ve Çin´i yanına alarak Rusya´yıizoleetmeye,hattagerekirse“ikiüçparçayabölmeye”dayanıyor.(2)
Brzezinskiböyleceyaklaşık20yıldırderinlerde gizlenen büyük savaş ve çatışma potansiyellerinin gerçek aktörlerini
de anarak, çatışma dinamiklerini küreselölçeğetaşır.“KültürSavaşları”konsepti ve İslami paranoyayla imparatorluğunkuruluşstratejisinemeşruiyetzeminiyaratmataktiğinekarşıçıkarak,reel politiğe dönülmesini ister. Gürcistan´ınOsetya´yamüdahalesiveardındanRusya´nıntemsilciyegerekduymadan bizzat kendisinin Gürcistan´ın  sınırlarını ezip geçmesi küresel çatışmanın “kültürel ve İslami” kodlarını da
bozdu.
Soğuksavaşyenidençıkageldi.Hemde
1989´dabittiğininsanıldığıyerden,Avroasya´dan.
Amerikan endüstriyel-kompleksinin yıllıküretimhacmine,Amerika´nınaskeri
harcamalarına bakıldığında da Soğuk
Savaşınaslındaderindenderineolanca
hızıyladevamettiğibirkezdahadoğrulanıyor. SSCB ile olan Soğuk Savaş´ın
zirvesinde 420 milyar dolara yükselen
askeri harcama resmi verilere göre
2007´de 553 milyar dolar olarak gerçekleşti.Gizliaçıktümkalemlerbirlikte
hesaplandığındaiseaskeriharcamanın
1 trilyondolarayükseldiğiortayaçıkı-

yor.(3)

6-Bir anlamda ikinci bir Soğuk Savaş
döneminegirmişbulunuyoruz.Amaöyle,çokdauzunonyıllarıalacakbirzamana yayılmadan doğrudan dünyanın
büyükaktörleriarasındasıcakbirsavaşadönüşebilecekbirkapasitevepotansiyelesahipbirsoğuksavaşa.Amerika,
Gürcistan Savaşında, şimdilik doğrudan Rusya ile savaşmaya girişmedi
amasankigirecekmişgibi,resmiaçıklamalarındadüşmanınınadınıaçıkaçık
koydu,herzamanolduğugibiaçık-gizli
birçokyenitaktiğideuygulamayakoydu. Transatlantik  stratejik işbirliğinde
partner olarak tasarlanan Avrupa´yı
Rusya´dankoparmakistediamabaşaramadı. Başaramadı ama tam da bu
günlerintozudumanıarasındaPolonya
ile“FüzeSavunmaSistemi”anlaşmasını imzaladı. Yine görünürde İran´dan
fırlatılacak füzelere karşı bir savunma
sistemiolarakadlandırılsada,FüzeSavunmaSistemitamdaAmerika´nıngelecektedoğrudanRusya´ylagirebileceği bir savaş için geliştirildi. Savunma
değil saldırı amaçlı olarak geliştirilen
Füze Savunma Sistemi, Rusya´nın ani
bir saldırı karşısında bir tür felç edilmesini amaçlıyor. Bilgisayarda yapılan
simülasyonlara göre Amerika Rusya´nın sahip oldugu nükleer füzelerin
yüzde99´unubiranibaskınsaldırısında yok edebiliyor ve ardından Rusya
nükleer başlık taşıyan füzelerinin geri
kalan yüzde 1´ini ateşlediği anda, bu
kezfüzesavunmasistemidevreyegiriyorvefüzelerihavadaimhaediyor.(4)

Kapitalizmin dünya siyasi aktörleri son krizden ders
çıkararak bir hakikat olarak “Kapital İmparatorluğu”
için yeni farklı siyasi biçimler, yeni küresel
ekonomik-siyasi-askeri örgütlenmeler geliştirebilirler.
Yaşanabilecek çok büyük gerilimler, çatışmalar ve savaşlar
da çok kutuplu dünyayı umulduğundan daha hızlı bir şekilde
başat bir eğilim haline getirmeye başlayabilir.
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7- ABD´nin 11 Eylül  tarihsel momentini Amerika
imparatorluğunun kuruluşu için akıllıca kullandığı,
hattabusaldırınınbuamaçlayaptırıldığıiddiaedilse
de, bu durum ABD´nin kuruluşundan bu yana, BağımsızlıkSavaşıhariç,ilkkezkenditopraklarındabir
saldırıya uğradığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor.
Amerika,bumomentinardındanartıkyaralıbirsüper
güçtür.Buyarayıaldıktansonrakidönemdedünyanın
ötekibüyükaktörlerinindesahnealmayabaşlamalarırastlantısaldeğildir.AvrupaBirleşikDevletlerikurulamasada,Fransız-AlmaneksenliAvrupa,eskinin
bağımlıvekişiliksizAvrupasıdeğildir.Rusya,nükleer
gücüne, “enerji süper gücünü” de katarak yeniden
ayağadikilmiştir.Çin,dünyanınuzaydakiüçüncügücüolmayıbaşarmıştır.Tümbunlar,90´lıyıllarınstratejikdoktrininegöre,“yükselişleribastırılmasıgereken”büyükgüçlerdi.
Dünyakapitalizmininsiyasimanzarasındakibudeğişim,tarihinbelkidebirironisidir,yinebireylülayında başlayan son küresel finans kriziyle ivme kazanmayabaşladı.11Eylül,Amerika´nınaskeriyenilmezlik gücüne, 15 eylül finans krizi de onun neredeyse
yüzyıldırelindetuttuğudünyanınbirnumaralıekonomikgücükonumunadarbevurdu.Amerikanefsanelerinin;onunaskeriveekonomikyenilmezliğininartık
inandırıcı bir yanı kalmış mıdır? “Amerikan rüyası”,
Amerikan yaşam biçiminin tılsımı da kaybolmaya
başlamıştır.Amerika´nınartık“Post-Amerikadünyasını”kabuletmesiistenmektedir.
İngiltere´nin1899BoerSavaşı´ndakimomentumunu
Irak´lakarşılaştıranlariçinbenzerlikleroldukçafazladır.İngiltereBoerSavaşınıkaybettiktensonraartık
dünyanın tek hakimi sıfatını yitirmiştir. Amerika da
saplanıp kaldığı Irak´la artık dünyayı tek başına biçimlendirensüperhegemonikgüçolmaktançıkmaya
başlamıştır.(5)
8- Yaralısüpergüçegemenolduğutekkutupludün-

yaya ve inşasına başladığı imparatorluğa öyle kolay
kolayvedaetmeyecektir.Yaşananküreselfinanskrizi, ki kapitalist üretim devrelerine sirayet etmeden
duramayacaktır, imparatorluğun inşa sürecini kendi
gücüölçüsündesekteyeuğratmıştır.SonkrizAmerikanimparatorluğununkuruluşsürecindenbelliölçülerde uzaklaşılmaya devam edildiğini bir kez daha
gösterdi.Amerika´nın,küreselfinanskrizinitekbaşına yönetecek güçte olmadığı, kendi devletleştirme
paketi için Avrupa´dan finansal destek talep etmesinden, Çin´in Amerika´daki yatırım sermayesini
çekmemesi için, Çin´e Tayvan sorununda tavizler
vermeyeyanaşmasındanbileanlaşılmıştır.Amayine
dedünya,akşamdansabaha,birdenbire,tekkutuplubirdünyadan,güçlerinbirbirineeşitölçülerdeyaklaştığıçokkutuplubirdünyayageçemez.Bugeçişin
kendisibilebugündenkestirilemeyecekbüyükalt-üst
oluşlarla olanaklıdır. Ama, bu dünya, Amerika´nın
“ikincişansını”kullanıpdadünyahegemonyasınıbir
çeyrek yüzyıl daha sürdürebileceği bir dünya da olmayacaktır.Sonkrizdedegörüldüğügibi,dünyaister
tek,isterbirdençokdünya-aktörünhükümsürdüğü
çokkutuplubirdünyaolsun,kapitalizmindünyagüçleriküreselfinansalkrizinardındankapitalizmikurtarmaharekatınagirişirken,enazındanşimdilik,ortakbiriradeveakıletrafındabirleşebilmiştir.Kapitalizminfarklıgüçleri;devlet,çokulusluşirketler,parlamentolar,medya,IMFvemerkezbankalarıgibiküreselörgütlerkrizinyönetimindevekontrolaltınaalınmasındaküreselbirrefleksgeliştirilmiştir.Kapitalizmindünyasiyasiaktörlerisonkrizdendersçıkararak
bir hakikat olarak “Kapital İmparatorluğu” için yeni
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farklı siyasi biçimler, yeni küresel ekonomik-siyasiaskeri örgütlenmeler geliştirebilirler. Yaşanabilecek
çok büyük gerilimler, çatışmalar ve savaşlar da çok
kutupludünyayıumulduğundandahahızlıbirşekilde
başat bir eğilim haline getirmeye başlayabilir. Peki
amatümbunlardünyaisçileri,kadınlarıveezilenleri
içinneanlamagelebilirki?

9- Tekkutupluveyaçokkutupludünya,Batıburjuva

uygarlığınınkrizindenbağımsızdeğildir.Olaylarabugünün perspektifinden bakacak olursak, 11 Eylül ve
15Eylül´deimparatorluğasoyunanAmerikansüper
gücününTekKutupluDünyaveonunsiyasibiçimiolarakAmerikanİmparatorluğukonsepticiddidarbeler
yemiştir. Gelecek perspektifinden bakacak olursak,
darbelenen kapitalizmdir. Darbelenen, kapitalizmin
metafizikyaşarkalıcılığı,tılsımlıgücüdür.Irak,Mezopotamya´nınbirparçasıolarakyaşamveölümünyeridir. İnsan uygarlığının doğduğu topraklarda şimdi
krizhalindekiBatıburjuvauygarlığıveonunefsanevi
temsilcisiAmerikaçırpınmaktadır.Dünya,büyükgürültülerarasında,birşoktandiğerinegirerken,şimdilikekonomikamayarınnasılolabileceğikestirilemeyen siyasi çalkantılarla sarsılırken ve sarsıldığında
yenibirdünyauygarlığınasılbirprogramlakurulmayabaşlanabilecektir?Buprogramınyazımınanasılve
nezamanbaşlanabilecektir?
(1) -Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Düşüşü, İş
BankasıYayınları.
(2)–ZbigniewBrzezinski,SecondChance-ThreePresidents
andtheCrisisofAmericanSuperpower,BasicBooks,2007;
ayrıca:NYTimes,WashingtonPost´dayayinlananmakaleler,TVsöyleşileri.
(3)J.BellamyFoster,HannahHolleman,RobertMcchesney,
AmerikanEmperyalÜcgeniveAskeriHarcamasi,Monthly
Review,Ekim2008.
(4)HaukeRitz,DieWeltalsSchachbrett,BirSatrançTahtasıOlarakDünya,Blätterfürdeutscheundinternationale
Politik,07/2008.
(5)FareedZakaria,TheFutureofAmericanPower,Foreign
Affairs,May/June2008.

11 Eylül, Amerika´nın
askeri yenilmezlik gücüne,
15 eylül finans krizi de
onun neredeyse yüz yıldır
elinde tuttuğu dünyanın
bir numaralı ekonomik
gücü konumuna darbe vurdu.
Amerikan efsanelerinin;
onun askeri ve ekonomik
yenilmezliğinin artık
inandırıcı bir yanı
kalmış mıdır?
“Amerikan rüyası”,
Amerikan yaşam
biçiminin tılsımı da
kaybolmaya başlamıştır.
Amerika´nın artık
“Post-Amerika dünyasını”
kabul etmesi istenmektedir.

aralık 2008
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BEKLENEN MEHDİ GELDİ Mİ?
ABD Başkanlığına Barack Obama Seçildi

ABD’nin dış politikasındaki değişikliğin gerisinde, Amerikan egemenlerinin “tek ve ebedi imparatorluk” hayalinin
halkların direnişine ve dünyadaki diğer güç odaklarına çarparak dağılması olgusu yatıyor. Yaklaşan depresyon da,
resmi rakamla 550 milyar (tahmini yan harcamalarla 1 trilyon) doları aşan yıllık askeri harcamaları taşınmaz bir
yük haline getiriyor. Artık ABD diğer küresel güçleri (Çin, Rusya, Avrupa…) dikkate alan ama birincil ve üstün
konumunu korumayı hedefleyen bir dünya politikasına yöneliyor.
Halit Elçi
merika’da başkanlığa Barack Obama’nınseçilmesi,buülkedevedünyada iyimser bir rüzgar estirirken,
Türkiye’de de özellikle liberal yazarları
coşkuyaboğdu.SağlısolluliberallerimizinObama’nın“barışçılığınavedemokratlığına”dairumutlarınıngerçekçiolup
olmadığını anlamak için konuya biraz
yakındanbakalım.
Obama, seçim kampanyasını “değişim” fikri üzerine kurmuştu. Amerikalı
seçmenlerinçoğunluğudabufikreonay
verdi.
Barack Hüseyin Obama’nın seçilmesi
gerçektendebaşlıbaşınadeğişiminbir
göstergesidir. Daha 30-40 yıl öncesine
kadar siyahlarla beyazların aynı okula
gidemediği, otobüste yan yana oturamadığı,ırkçıbaskıveşiddetinhalaetkili
olduğubirülkedenüfusunyüzde12’sini
oluşturan siyahlardan birisi başkan seçildi.Hemdebukişi,günümüzdeterörünkaynağıolarakgösterilen,onakarşı
haçlıseferiyürütülenİslam’labağlantılı
biridir(babasıMüslüman,adıHüseyin).
Obama’nın seçilmesinin arkasındaki
diğerfaktörlerbiryana,Amerikalısıradan seçmenlerin ona oy vermesindeki
güdüler, Amerikan ideolojisinden kaynaklanıyor. Obama’nın yaşamı bir “başarı öyküsü”dür. Ana-babası ayrılmış,
çocukluğunu yurtdışında (Endonezya’da)geçirmiş,büyükannevebüyükbabasının yanında yetişmiş, yoksul, siyah
birgenç“kendiçabasıyla,hertürlüengeliaşarakbaşarıyaulaşmıştır”.Bubir
Amerikan mitidir. ABD’nin başkanı işte
böylebiriolmalıdır!Amerikanideolojisinin bir başka unsuru, pragmatizmdir.
Yararlı olan, doğr u olandır! Obama,
Amerikalılariçinartıkzaruriolandeğişimi(gerçibudeğişimherkestarafından
farklıyorumlanır)vaatetmekte,8yıllık
Bushdönemigericiliğindenveyaklaşan
büyük krizden kurtulma umudunu vermektedir.Öyleyse,derisininrengisiyah
bile olsa, Obama seçilmelidir (ırkçılık
eğilimlerişimdilikbastırılabilir)!
Şimdi gelelim “diğer” faktörlere…
ABD’de seçmenler tarafından bir başkanadayınınseçilebilmesiiçinoadayın
herşeyden önce yüzmilyonlarca dolar
paraharcayabilmesigereklidir.Nitekim
Obama’nın seçim kampanyasında 700

A

milyon dolar harcanmıştır. Bu paranın
büyük çoğunluğu Amerikan şirketlerindengelmiştir.(Buseçimlerdebüyüksermayenin ve büyük medyanın tercihi,
CumhuriyetçiJohnMcCain’ekarşıaçıkça Demokrat Obama’dan yana olmuştur.)
Bir ABD başkanının egemen sınıfın
(büyükburjuvazi)desteğiolmadanaday
olması ve seçilmesi mümkün değildir.
Elbette seçildikten sonra onların programınıuygulamaktanbaşkabirşansıda
yoktur.“Halkıniçindengelen”Obamada
bununbilincindedir.Seçiminhemenardından ekonomik politikalarını oluştururken ilk yaptığı iş, ABD’nin en büyük
şirketlerindenGoogle,XeroxveHyatt’ın
yöneticilerine ve yatırımcı Warren Buffet’eakıldanışmakoldu.Ortayaçıkacak

ekonomi programının, krizin sonuçlarınakarşıkimleri(hangisınıfı)koruyacağı
açıktır.
Dış politikaya gelince… Obama Irak’ı
işgal harekatına karşı oy kullanmıştı.
SeçimkampanyasındaiseönceIrak’taki
tüm Amerikan askerlerini 16 ay içinde
geri çekeceğini söylerken, daha sonra
bukonudadahayuvarlaksözlerkullanmayabaşladı.Iraktopraklarınayüzmilyarlarca dolar gömüp 4 binin üzerinde
askerkaybedenABD’ninbuülkedentümüyle çekilmesi -emperyalist devlet
mantığıyla-sözkonusuolamaz.Obama
daseçimvaatleriylereelpolitikaarasındabiraranoktabulacaktır.
Irak konusunda güvercin gibi görünen
Obama,işAfganistanvePakistan’agelince şahinleşiyor. Irak’tan çekilen as-

Obama’yla birlikte, emperyalist emellerinden arınmış,
barışçıl bir ABD doğmayacak. ABD, sermayesinin çıkarlarını
ve süper güç konumunu korumak için askeri gücünü, -biraz
daha tasarruflu olmak koşuluyla- kullanmaya, halkların
kanını dökmeye devam edecek. Buz gibi soğuk çelik para
kasaları bunu emrediyor çünkü. O kasalardan çıkan paralarla
seçilen Obama ise, kasaların üzerine serilen siyah bir kadife
örtü olur ancak.

kerlerin 7 bininin Afganistan’a aktarılmasını ve savaşın gerekirse Pakistan’a
(bu ülkenin arzusu hilafına dahi olsa)
yayılmasınısavunuyor.
Ortadoğu’nundiğerMüslümanhalkları
(başta Filistinliler) için de durum hiç
parlak görünmüyor. Çünkü Devlet BaşkanıYardımcısıseçilenJoeBiden’ıntescilli bir İsrail taraftarı olduğu biliniyor.
Üstüne üstlük Obama’nın Beyaz Saray
Genel Sekreterliğine getirdiği Rahm
Emanuel ise İsrail Ordusunda istihbaratçıolarakgörevyapmışbiri.
Obama’nın dış politikaya ilişkin demeçlerinegenelolarakbakıldığındaise,
askerigücündahaaz,diplomasinindaha çok kullanılacağı, İran, Kuzey Kore
gibi “sorunlu” ülkelerin yöneticileriyle
görüşmeleryapılabileceği,müttefiklerle
ilişkilerin geliştirileceği, Bush döneminin “tek-yanlılığı”na karşı “çok-yanlı”
davranılacağı vb yönünde bir politika
değişikliğinin işaretleri görülüyor. ABD
egemen sınıfı tarafından da onaylanan
bu yaklaşım, aslında Bush yönetimince
sonbirkaçyıldauygulanmayabaşlamıştı.ŞimdiObamailebirlikteyenibirsayfaaçılarakdahakolayuygulanabilecek.
Bupolitikadeğişikliğiningerisindeise,
ABD’nin“tekveebediimparatorluk”hayalininhalklarındirenişinevedünyadaki
diğergüçodaklarınaçarparakdağılması olgusu yatıyor. Yaklaşan depresyon
da, resmi rakamla 550 milyar (tahmini
yanharcamalarla1trilyon)dolarıaşan
yıllık askeri harcamaları taşınmaz bir
yükhalinegetiriyor.ArtıkABDdiğerküreselgüçleri(Çin,Rusya,Avrupa…)dikkatealanamabirincilveüstünkonumunukorumayıhedefleyenbirdünyapolitikasınayöneliyor.
Belli ki, Obama’yla birlikte, emperyalist emellerinden arınmış, barışçıl bir
ABD doğmayacak. ABD, sermayesinin
çıkarlarını ve süper güç konumunu korumak için askeri gücünü, -biraz daha
tasarrufluolmakkoşuluyla-kullanmaya,
halkların kanını dökmeye devam edecek. Buz gibi soğuk çelik para kasaları
bunuemrediyorçünkü.OkasalardançıkanparalarlaseçilenObamaise,kasalarınüzerineserilensiyahbirkadifeörtüolurancak.
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BOLİVYA: OLİGARŞİ İLE
YOKSULLAR ÇATIŞIYOR
Tabandan Gelen Baskı Morales’i Sola İtiyor

Sokaklarda yarattığı kolektif güç ile Morales’i iktidara taşıyan toplumsal
muhalefet; Morales’in iktidarı sürecinde de sokaklardan çekilmeyerek MAS
hükümetinin sosyalist uygulamalara yönelmesinde ve ABD’ye karşı net tavır
almasında da belirleyici güç oldu. İkinci kez daha da artan bir oy oranıyla
kazanılan bu son seçim zaferinin; Bolivyalı yoksul ve emekçi halkların nihai
zaferine -sosyalizme- taşınabilmesi için yoksul ve dışlanmışları temsil eden
yerli hareketi ile, örgütlü emek hareketinin yollarının tekrar kesişmesi
tarihsel önem taşıyor.
Eser Sandıkçı
engin doğalgaz rezervlerine sahip olduğu
haldeLatinAmerika’nınenyoksulülkelerindenbiriolanBolivya’da,sonaylardaiçsavaşıandıranolağanüstügelişmeleryaşanıyor.Ülkenin ilk yerli devlet başkanı olan Evo Morales’inyüzde53,7’likoyileiktidarageldiği2005
AralıkayındanitibarenBolivyaoligarşisiileBolivyalı yoksul yerli hareketi arasında yaşanan
gerilimartıkçatışmalaradönüşmüşdurumda.

Z

Bolivya’da Balkanlaştırma politikası

AğırlıklıolarakzenginAvrupalıbeyazlarınyaşadığı,ülkeninzengindoğalgazrezervlerinesahip,doğalgazvepetrolgelirlerininçoğunuelinde bulunduran, oligarşinin söz sahibi olduğu
doğueyaletleri;SantaCruz,Beni,TarjiaveChuquisaca yönetimleri, Morales hükümetinin uyguladığısosyalistpolitikalardan(doğalgaz,petrol,demiryolları,doğalgaztaşımacılığı,telekomünikasyon gibi alanlarda gerçekleştirilmeye
çalışılan kamulaştırma girişimleri, zengin eyaletlerden yerlilerin yaşadığı yoksul eyaletlere
kaynak aktarımı, toprak reformu, yerlilerin
yurttaşlık hakları vb) duydukları rahatsızlıklardandolayı“özerklik”talebiylesürdürdüklerigerilimişiddetboyutunataşımışdurumdalar.Mayıs ve Haziran aylarında bu eyaletler, özerklik
talebiylereferandumdüzenlediler.Moraleshükümetinin tanımadığı ve yasadışı ilan ettiği ve
Morales yanlılarının katılmadığı bu referandumlardan ağırlıklı olarak “evet” oyu çıktı. ÜlkedekioligarşininvedesteklediğifaşisthareketingerçekleştirdiğibureferandumprovokasyonunakarşıMorales,kendisininveeyaletvalilerinin “geri çağrılması” amaçlı bir referandum
kararıyla cevap verdi. Morales, uluslararası
gözlemcilergözetimindedüzenlenecekreferandumda, yüzde 53,7’yi geçememesi halinde hükümettençekileceğiniaçıkladı.Oligarşinindesteklediğidörteyaletyönetimiisehükümetindüzenleyeceği bu referandumu tanımayacaklarını
ilanetti.
Ağustosayındayapılan‘geriçağırma’referandumundan yüzde 65 gibi ezici bir oy oranı ile
ayrılarak meşruluğunu bir kez daha kanıtlayan

Morales hükümetine karşı burjuvazi bu defa
şiddetle cevap vermeye başladı. Hükümeti istikrarsızlaştırmak amaçlı bu beş eyalette patronlar tarafından “genel grev” ilan edildi. Sivil
faşist çeteler tarafından, doğalgaz tesisleri ve
boruhatlarıişgaledildi,kamubinalarıelegeçirildi, sendika ve halk önderlerine saldırıldı. 11
Eylül’dePandoeyaletindeMoralesyanlısıyerlilertarafındandüzenlenenayrılıkçıvalileriprotestoamaçlıgösteriye,valinintalimatıylafaşist
çetelertarafındanateşedilmesisonucu30yerli
katledildi,yüzlerceyerliyaralandı.
Pando katliamına kadar, ülkedeki oligarşiye
karşıuzlaşmacıveılımlıbirpolitikaizleyen,faşistçetelerineylemlerinekarşıbileumursamaz
bir tavır sergileyen Morales, Güney Amerika
UluslararasıBirliğiUNASUR’undaverdiğidestekle daha sert bir politika izlemeye başladı.
Pandovalisinigörevdenaldıvetutuklattı;Pando eyaletinde olağanüstü hal ilan etti. Ülkede
darbetertiplemeyeçalıştığıvezengineyaletlerinayrılmalarıyolundaeylemplanladığıgerekçesiyle ABD Büyükelçisi Philip Goldberg’i sınır
dışıetti.
Bolivya’da yaşanan gelişmeler, ABD’nin son
yıllardaLatinAmerika’dainisiyatifkaybetmeye
başlaması ile birlikte “bölgeye müdahale etme
kanallarından birini açık tutmaya çalışması”
olarakyorumlanıyor.Bolivya’nındoğueyaletlerinin ülkeden ayrılmasını savunan hareket CIA
tarafındanörgütlenmekteveülkedekisağcımuhalefete ABD tarafından milyonlarca dolarlık
eğitimvedesteksunulmaktadır.Bolivya’dankovulan ABD büyükelçisi Goldberg, bundan önce
Kosova’nın Sırbistan’dan kopmasında ve “bağımsız” Kosova’nın kurulmasında görev almış
ve ardından “Bolivya’nın balkanlaştırılması”
harekatıiçinözelolarakgörevlendirilmiştir.

Morales uzlaşmacı olmakla eleştiriliyor

Ülkedeki toplumsal hareketlerin ve emek hareketininverdiğiortakmücadelesonucuiktidarataşınanMorales,iktidardaolmasınavearkasındagüçlübirkitlehareketibulunmasınakarşınizlediğiuzlaşmacısiyasetnedeniyle,burju-
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vazinin pervazsızlaşmasına ve faşist çetelerin güçlenmesine yol açtığı gerekçesiyle ülkedeki güçlü bir
geçmişiolanemekhareketivesosyalistharekettarafındansertbirşekildeeleştiriliyor.
Görevegelmedenönceyürüttüğüseçimstratejisindeülkedekisosyalistörgütlenmelerveaydınların,Lula benzeri merkez-sol bir çizgi izleyeceği yönünde
tahminleryürüttüğüMorales,toplumsalhareketlerin
sokaktan çekilmemesi ve hükümeti zorlaması sonucunda,kendisinisıkıştıranoligarşikarşısındabeklenendendahasolbirçizgideilerledi.Moralessondönemde ayakta kalabilmesini ve aynı zamanda halk
desteğinin devam etmesini uyguladığı sosyal programlaraborçlu.Ancakyinede,sınıfhareketitarafındankendisineyeterikadargüvenilmemekteveuyguladığıpolitikalarnedeniyle“güvenilmez”ve“liberal”
olaraktanımlanmakta.
Uzun süre ülkedeki sivil faşist çetelerin eylemleri
Moralesvehükümettarafındanönemsenmedivemüdahale edilmedi. Morales tarafından sürekli olarak
“diyalog” çağrılarında bulunuldu. Kamu binalarının
tahrip edilmesi, doğalgaz ve petrol boru hatlarının
sabote edilmesi; yerlilerin sokak ortasında dövülüp
aşağılanması ve son katliamda 30 yerlinin hayatını

kaybetmesiMorales’inoligarşiveuzantısıfaşistçetelerle uzlaşmanın mümkün olmadığını geç de olsa
anlamasınayolaçtı.
Ülkedefaşistsaldırılarınarttığıbirdönemde;Harurui kentinde maden işçilerinin emeklilik ve sosyal
haklarınısavunmakiçinverdiklerimücadeleyiMoralesHükümetininşiddetlebastırmasıvebuşiddetsonucuikimadenişçisininölümü,sınıfhareketitarafından Morales Hükümetine yönelik duyulan kaygıların
hiçdeyersizolmadığınıacıbirşekildesergilemişoldu.

Yoksul yerlilerle işçilerin ittifakı

Tarihsel bir dönemden geçen Bolivya’da dışlanmış
yoksullarla,örgütlüemekhareketininbirlikteliğisağlanamazsa,Moraleshükümetiyleartanumutlarınyerini, umutsuz bir teslim oluşa bırakma ihtimali gerçekleşebilir.Sonikiyüzyıliçindesosyalisthareketile
yerlilerin sosyal hareketlerinin kapitalizme ve ırksal
ezilmişliğe karşı birleştiği dönemler olduğu gibi, bu
ikigelenekarasındakiilişkileringerildiğidönemlerde
yaşandı. 2000-2005 yılları arasında yükselen sosyalist ve yerli hareketlerinin anti-kapitalist, anti-emperyalistveyerlihalkınkurtuluşutemelindekibütün-

lüklü ka-

rakteribuikihareketarasındakiortak
mücadelehattınınortayaçıkaracağıbüyükgücügöstermiş oldu. Bu dönemde yerli kökenli köylüler, enformel sektörde çalışan işçiler, madenciler, işsizler,
öğretmenler, öğrenciler yarattıkları kolektif güç ile
Bolivya’datoplumsaldönüşümüzorladılar.Buikikitlesel hareket doğal kaynakların özelleştirilmesine
karşıbirliktemücadeleettilerveikineo-liberaldevlet başkanını devirmeyi başardılar (Lozada Ekim
2003’te,MesaHaziran2005’tedevrildi).Tümbunlar
Evo Morales ve MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket)
seçimzaferineyolaçtı.
Sokaklarda yarattığı kolektif güç ile Morales’i iktidarataşıyantoplumsalmuhalefet;Morales’iniktidarısürecindedesokaklardançekilmeyerekMAShükümetinin sosyalist uygulamalara yönelmesinde ve
ABD’yekarşınettavıralmasındadabelirleyicigüçoldu. Bu nedenlerden dolayı; ikinci kez daha da artan
biroyoranıylakazanılanbusonseçimzaferinin;Bolivyalıyoksulveemekçihalklarınnihaizaferine-sosyalizme- taşınabilmesi için yoksul ve dışlanmışları
temsiledenyerlihareketiile,örgütlüemekhareketininyollarınıntekrarkesişmesitarihselönemtaşıyor.
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KADINA ŞİDDET HIZ KESMİYOR
AKP Hüseyin’leri Üzmüyor

Kadına yönelik şiddet konusunda yetkili her bir merci kadınların karşılaştığı hak ihlallerine karşı bir çözüm
geliştirmedikçe sorunun ve suçun parçası olmaya şu an olduğu gibi devam edecek. Koruduğu tacizci kadar
tacizci, koruduğu tecavüzcü kadar tecavüzcü, koruduğu katil kadar katil olmayı sürdürecek.
Reha Keskin
960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde General Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden üç kız kardeş Patria, Minerva ve Maria Teresa,
polis tarafından kaçırılıp tecavüz edildikten sonra katledilir. Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü tarih olan 25 Kasım,
bundan sonra “Kadına Yönelik Şiddete
KarşıUluslararasıMücadeleGünü”olarakkabuledilir.
Kadınayönelikşiddet,PekinDeklarasyonu’nda“Kadınınfiziksel,cinselvepsikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiilesonuçlananveyasonuçlanması
muhtemelolan,butiphareketlerintehdidini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi
olarak engellenmesini de içeren, ister
toplumönünde,isterözelhayattameydana gelmiş olsun, cinsiyete dayalı her
türlüşiddetanlamınagelir”şeklindetanımlanıyor.
Mirabel kardeşlerin katledildiği tarihten bugüne 48 yıl geçti. Dünyanın dört
bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de
kadına yönelik şiddet sürüyor. Kadınlar
bazenenyakınları,bazendehiçtanımadıklarıkimselertarafından,egemeneril
anlayışın bir yansıması olarak cinsel
kimlikleri dolayısıyla farklı şekillerde
şiddetteuğruyor.Kadınayönelikşiddet,
cinsiyet ayrımcı yaklaşımın bir sebebi
olmakla birlikte, aynı zamanda bu yaklaşımıpekiştirenbirunsuroluyor.Kadınayönelikşiddetekarşıyaptırımlargerçekleşmediği sürece şiddet meşrulaşabiliyor.
İHD’nin hazırladığı 2007 Yılı Türkiye
İnsanHaklarıİhlalleriRaporu’nda,kadınayönelikşiddetolaylarınadair,namus
adına işlenen cinayetlerde 36 kadının
katledildiği,65kadınınintiharettiği,ev
içişiddetsonucu66kadınınöldürüldüğü, toplumsal alandaki kadına yönelik
şiddetsonucu53kadınınyaşamınıyitirdiği,48’inintacizevetecavüzeuğradığı,
314kadınındafuhuşazorlandığıtespitleriyeralıyor.Elbettegerçeksayılarbu
verilerindeçoküzerindedir;çünkükadınayönelikşiddetçoğunluklakayıtaltına
alınamıyor.
Kadına yönelik şiddetin sadece kadın
olmaktan kaynaklanan bir tarafı bulunmaklabirliktebuşiddetsınıfsal,ulusal,
siyasaletkenlerebağlıolarakfarklıbo-

1

yutlardayaşanabiliyor.“GözaltındaCinselTacizeveTecavüzeKarşıHukukiYardım Projesi 2006 Raporu” bu konuda
önemliverilersunuyor.Projedevletkaynaklıcinselşiddete,cinselişkenceyeve
tecavüzemaruzkalmışkadınlaraücretsiz hukuki destek veriyor. Aralık 2006
itibariyle hazırlanan raporda toplam
236kadınınbaşvuruyaptığı,Türkiye’dekibaşvurularınsayısınınise233olduğu
belirtiliyor. Şiddete uğrayan kadınların
statüsü ve gözaltına alınma nedenleri
aşağıdakigibidir:
Kürt..............................................187
Türk...............................................41
Alman..............................................1
Roman.............................................4
Bulgar..............................................1
Romen..............................................1
Avusturya........................................1
Siyasi ve savaş kaynaklı ...........206
Savaş kaynaklı .............................16
Kendisi siyasi ...........................162
Raporda yer alan 70 tecavüz ve 166 cinsel taciz suçunun fail dağılımı ise şöyledir:
Polis...........................................184
Jandarma/Asker...........................55
Özel Tim.......................................12
Korucu..........................................13
İnfaz Koruma Memuru.................11
İtirafçı............................................3
Gazeteci.........................................1

Butablo,aynızamanda,devletyetkililerinin önlemler alarak kadına yönelik
şiddetinönünegeçmekşöyledursunbu
konudabizzatkendisinindefailolduğunuaçıkçagösteriyor.
Şiddeteuğrayankadınların,kendihaklarını savunabilmesi için başvurabilecekleri adli ve idari mekanizmalar ise
adetakadınayönelikşiddetinmeşrulaştığı yerler. Adli ya da idari makamlar
şiddete uğrayan kadınların yaşam haklarınıkorumaktansatacizcileri,tecavüzcülerivekatillerikorumayıkendinegörevedinmişdurumda.
DahageçtiğimizaylardaVakitgazetesi
yazarı Hüseyin Üzmez 14 yaşındaki
B.Ç.'ye tecavüz ettiği iddiası ile tutuklandı.AdliTıpB.Ç.'ninruhsalolarakbu
olaydanetkilenmediğinedairraporverdi. Hızla çıkarılan rapora dayanılarak

“İşkenceye sınırsız tolerans” tanıyan hükümet yetkilileri
kadına yönelik şiddet konusunda da benzer bir tutum
takınmaktan kendini alamıyor. İçinde hükümetin ve
yargının da sorumlu bulunduğu kadına yönelik sistematik
bir şiddetin söz konusu olduğunu görmek bu durumda
hiç de zor olmuyor. Görülüyor ki AKP kadınları değil
ama Hüseyin’i ve Hüseyin gibileri üzmüyor!
Hüseyin Üzmez serbest bırakıldı.
TCK'nın “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
Suçlar” bölümüyle ilgili olarak Adalet
Bakanlığıbünyesindeyapılanbirtoplantıda,'Tecavüzcününtecavüzettiğikişiyle evlenmesi durumunda cezadan kurtulması'hükmününyenidengetirilmesi,
'evlenmeyaşının14'eindirilmesi',104.
maddedeki'cinseltacizinsuçsayılması
içinşikayetkoşulunun14yaşiçindegeçerli olması' ve 'evlilik içi tecavüzde 2
yıldan7yılakadarolancezanınindirilmesi'önerileriyapıldı.
Birdiğerolaydaisekendisinitacizettiği iddiası ile babasını şikayet eden
EmineAkayiçinİzmir8.AileMahkemesi 31.07.2008 tarihinde koruma kararı
verdi ama karar uygulanmadığı için
evinde babası tarafından öldürüldü. Bu
gibi olaylar bahsettiğimiz durumun ete

kemiğebürünmüşörneklerindenyalnızcabirkaçınıoluşturuyor.
“İşkenceye sınırsız tolerans” tanıyan
hükümetyetkililerikadınayönelikşiddet
konusunda da benzer bir tutum takınmaktan kendini alamıyor. İçinde hükümetinveyargınındasorumlubulunduğu
kadına yönelik sistematik bir şiddetin
söz konusu olduğunu görmek bu durumdahiçdezorolmuyor.Görülüyorki
AKP kadınları değil ama Hüseyin’i ve
Hüseyingibileriüzmüyor!
Kadına yönelik şiddet konusunda yetkiliherbirmercikadınlarınkarşılaştığı
hak ihlallerine karşı bir çözüm geliştirmedikçe sorunun ve suçun parçası olmayaşuanolduğugibidevamedecek.
Koruduğutacizcikadartacizci,koruduğutecavüzcükadartecavüzcü,koruduğukatilkadarkatilolmayısürdürecek.
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KURTULUŞUMUZU ÖRGÜTLEYELİM
Şiddetinizle barışmayacağız!

Ezilenler, sömürülenler, dışlananlar; efendilere karşı benzerleriyle dayanışarak, örgütlenerek başarıya ulaşabilirler.
Tek başına aile ve toplumun klasik değer yargılarına karşı verilen mücadele değerli olmakla birlikte, farkında olmadan
bireysel kurtuluşu ana ufuk haline getirir. Kadın, ataerkil sisteme ve onun baş aktörü olan erkeğe; onunla dayanışma
içinde olan kapitalizme karşı bütünlüklü bir kurtuluş paradigmasını ortak ruhla oluşturmayı hedeflemelidir.
Tülay Hatimoğulları
adınayönelikşiddetokadaryaygın
ki,kadınsorununuençokbuboyutuylatartışırolduk.Kadınayönelik
şiddet; cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel,
ruhsalhasarlasonuçlanmaolasılığıbulunan, toplum içinde ya da özel yaşamındaonabaskıuygulamasıveözgürlüklerinin keyfi kısıtlanmasına neden
olan her türlü davranışı içeriyor (Violence Against Women*). Bu anlamda
şiddetyalnızcadayakatmak,çeşitlibiçimlerdekabakuvvetuygulamakdeğil.
Ne yazık ki, toplumun genel inanışına
göredayakyemeyenkadınşiddetemaruzkalmamışolarakkabulediliyor.Oysaki, hakaret etmek, fiziksel ve kişisel
özellikleriyle alay etmek, aile içi veya
dışındaki insanlarla kurmak istediği
ilişkiyiengellemek,siyasetteçeşitlibiçimlerde onu geri plana itmek de şiddetinbiçimlerindendir.
Şiddet ezen-ezilen ilişkisinin olduğu
heryerdemevcutvebuikileminvaroluş aracı. Çünkü ezenler iktidarlarını
şiddet ile kuruyor ve sürekliliğini de
onunla sağlıyor. Devletler, ulus içinde
veuluslararasıdüzeydeotoritesinişiddetle kuruyor. Şiddetin en sistematik
biçiminidevletaygıtıüretiyor.Bunuaskeriyle,polisiyle,memuruylaveonların
hiyerarşik ilişkileriyle yeniden yeniden
yaratıyor. Bu modelin benzerini aile
içindedegörebiliriz.Nasılmı?

K

Erkek kadın üzerindeki iktidarını şiddet aracılığıyla sağlıyor

Erkekler de kadınlar üzerinde iktidar
kuruyor. Erkek hangi sınıfa ait olursa
olsun,dışyaşamdanöğrendikleriniustacaaileiçindeuyguluyor.Birçokülkeninresmihukuku,toplumsal,ekonomik
ve siyasal yapısı erkeklere bu yetkiyi
veriyor. “Aile reisi erkektir” uygulamasında olduğu gibi. Devlet destekli ataerkil zihniyet kuşaktan kuşağa kendini
aktarıyor.Öyleki,kadınlardaerkekiktidarınıonaylıyorveçocuklarınabunun
eğitimini veriyor. Bu anlamdaki genel
kabuller erkek iktidarını daha da güçlendiriyor. Erkek de otoritesini (tıpkı
devlet gibi) şiddet aracılığıyla uyguluyor.Erkekveegemenlerarasındakadı-

nın sömürülmesi ve şiddet görmesine
dair,açıkyadagizlianlaşmalarvar.Bu
yakın iş birliği karşılıklı olarak fayda
sağlıyor. Kadının emeğinin, bedeninin
sömürülmesigibi…
Kadınayönelikşiddetaileiçiyledesınırlı değil. Kadın sokakta tacize-tecavüzeuğruyor.Savaşlardabirsistematiktecavüzaracı.Fetihçidevlet,fethettiğiulusunkadınınatecavüzü,ulusatecavüzolarakgörüyor.İşgaledilenülkeninkadını,işgalcilerincinseltaleplerini
karşılamayamecburediliyor.Buamaçlaadıkonmayangenelevleroluşturuluyor.

Yaşadığımız şiddetle
mücadelede neden zorlanıyoruz?

Şiddet,iktidarfarklılığınınsonucunda
birininiradesinidiğerinebağlar.Böylelikle ‘hayatın öznesi olma’ hakkı ve
şansıelindenalınırvehayatkarşısında
konumudeğişir.Buzayıflıktankaynaklanan ‘köleleşme’ hali, insan onuruna
yönelenenönemlitehdittir.‘Köle’haline indirgenen birey, her defasında bu
durumdan kurtulmak için çabalar. Bunun için birçok yöntem geliştirir. Bu
yöntemlerden etkin olanı ‘efendi-köle
ilişkisinin kölenin gözünde meşrulaşması’dır.Özgürlüğüelindenalınan‘kişi’
canını,varlığınıbağışlayan‘güçlü’olanabağımlılaşır.Onurunuelindenalanın
salt ‘varlığını’ bağışlaması, temelinde
korkunun olduğu bir itaat hali oluşturur.Baskıveitaatartıkça;köle,efendisinin azameti ve görkemi karşısında
ona hayranlık duyabilmekte, celladına
aşık olabilmektedir (Ünsal Oskay,
‘Efendi/Köle’İlişkisiAçısındanŞiddet
GörünümleriÜzerine).Kadın,kendisini
ezenle sevgi, aşk ilişkisi kurduğu için
deezildiğiniyeterincebilinceçıkarmada zorluk yaşar. Tanımlamadaki zorluklar kadını günübirlik yaşam içinde
tavırsızlığa sürükler. Kur ulan küçük
dünyalarda mutluluk oyunları oynanır.
Bunlar, kadının cins olarak esaretini
katmerleştiren öğelerdir. Kadın her
gün,değişecekbirhayatdüşüyleyaşar.
‘Mutluluk prensi’ ve aynı zamanda
‘efendi’ hayalin ana temasıdır. Günü

birlikbuyaşamkadınıiliklerinekadar
eğitir,itaatkarlaştırır.
Toplumunburjuvazisi,yoksulu;devlet
mekanizması, kapitalist sistemin egemenleri dışındaki vatandaşı; gelişmiş
ülkeler, üçüncü dünya ülkelerini; beyazlar, siyahları; erkekler, kadınları ve
çocukları ezerek; eşitlik, özgürlük,
adaletvebarışiçindeyaşanmasınıengeller.
Baskıvesömürününderinliğiveyaygınlığı,onuyoketmearaçlarınınüretilmesini, yaşama geçmesini zorlamaktadır. İnsanı diğer varlıklardan ayırt
edenözelliğiinsanlaşmasürecidir.İnsanlaşmasüreci;adaletsizlik,sömürü,
baskıveezenlerinşiddetiyleengellenir.
Ezilenlerinözgürlükveadaletözlemiyle kaybettikleri insanlığı, yeniden kazanmamücadelesiyleolumlanır(Paolo
Freire, Ezilenlerin Pedogojisi). Özgürleşmearayışıezilenlerdeyaşamsaldeğişimleryaratır.Kadınaçısındanbusürecegirmek,yaşamdaözneolmaisteğini büyütür. Boynumuza zincirlenen

sahte aşkları, sevgileri, aile ve toplumun kural yumaklarını sorgulamanın
kapısını aralar. ‘Mutluluk’ kalkanıyla
kadınızincirleyenbuöğeleriözgürleştirici unsurlara dönüştürme yetisini geliştirir.
Kadının birebir yaşadığı sömürüye
karşı birey olarak takınacağı tavır çok
önemlidir. Ancak yeterli değildir. Ezilenler,sömürülenler,dışlananlar;efendilere karşı benzerleriyle dayanışarak,
örgütlenerekbaşarıyaulaşabilirler.Tek
başına aile ve toplumun klasik değer
yargılarına karşı verilen mücadele değerliolmaklabirlikte,farkındaolmadan
bireyselkurtuluşuanaufukhalinegetirir.Kadın,ataerkilsistemeveonunbaş
aktörü olan erkeğe; onunla dayanışma
içindeolankapitalizmekarşıbütünlüklü bir kurtuluş paradigmasını ortak
ruhlaoluşturmayıhedeflemelidir.
*Dünya Sağlık Örgüt'ü (WHO) tarafından
1997 yılında yayınlanan "Dünyada kadına
yönelik şiddet ve çözüm önerileri" raporu.

Toplumun burjuvazisi, yoksulu; devlet mekanizması,
kapitalist sistemin egemenleri dışındaki vatandaşı;
gelişmiş ülkeler, üçüncü dünya ülkelerini; beyazlar,
siyahları; erkekler, kadınları ve çocukları ezerek; eşitlik,
özgürlük, adalet ve barış içinde yaşanmasını engeller.
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FATSALARI ÇOĞALTALIM

Yerel Yönetimleri Halkın Siyaset Okulu Haline Getirelim

Hepimizin bütün politikalara, bütçelere, gelirlerin toplanmasına, harcanmasına katılma oranımızın eşit olduğu bir yerde
aslında devlete ihtiyaç kalmaz. Bunu hayata geçirmek için yerel yönetim birimlerini yerel halkın en kolay siyasal
pratiklerini gerçekleştirebileceği bir alan olarak görüyoruz. Yerel yönetim alanını biz tarih yapan insanı sahneye
çıkaracak şekilde tasarlamalıyız ve ona uygun da bir davranış biçimi içine girmeliyiz, halka da bunu teklif etmeliyiz.
Mart 2009’da yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, yerel yönetimler konusunu sosyalist açıdan ve çeşitli yönleriyle ele almak için, bu alanda önemli çalışmaları bulunan Harita Mühendisi, TMMOB eski 2. Başkanı CELAL BEŞİKTEPE ile konuştuk.
Toplumsal Özgürlük: Türkiye yerel seçim
sürecine nasıl bir konjonktürde gidiyor?
Celal Beşiktepe: Marx’ın Kapital’de getirdiği çözümlemelerini (meta üretimi,
değişim değeri, kullanım değeri) uzun
biraradansonraMarksistaraştırmacılarkentmekânınaoturtmayıbaşardılar.
Bunların başında Henri Lefebvre gelir.
O, şöyle bir tespitte bulunur: “Kapitalizm,20.yüzyıldakikriziyleşeylerinyani
metaların mekânda üretiminden mekânın kendisinin metalaşmasına geçmiştir.”Lefebvre’ninbıraktığıyerdenAmerikalıMarksistcoğrafyacıDavidHarvey
alır sözü: “Her ne kadar tam katılmasamdabutespite,bu,böylesibirsürece girilmediği anlamına gelmez” der.
Harvey, bu tespiti de 80’lerde yapar.
Şimdi ne diyor diye sormayı çok isterdim.
Türkiye, kentleşme dediğimiz süreci
1950’lerden itibaren gecikerek yaşadı.
Türkiye’dekisermayebirikimsüreçlerini
1950-80 ve günümüz olarak ayırmayı
istiyorum.80’lerdenitibarendünyaçapındauygulananyeniliberalpolitikalara
enerkeneklemlenenülkelerdenbiriolduTürkiye.Tarihininenbüyükdışborcuna(250milyardolar)sahip(230milyar dolarlık iç borcun dışında). Bu dış
borcun 170 milyar doları özel sektöre
ait.Bukadarbüyükbirborcunaltınagirensermayeistihdamadayalıbirbüyümeyigerçekleştirdimi?İşsizlik,yoksullukhergeçengünartıyor.İstanbulbaşta olmak üzere kent mekânının soygun
ve sömürü merkezi haline geldiği ve
kentleşmenin yüzde 95’leri bulmasının
planlandığıbirdönemiyaşıyoruz.
T.Ö: Solda AB sürecinin daha genel olarak da liberal hegemonyanın etkisiyle
yaygınlık kazanan “Yerel olan özü itibari ile demokratiktir, belediyeler merkezi
iktidar kadar bir sınıfsal araç değildir”
yönündeki yargılar konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
C.B: ABveDünyaBankası’nıniçindeyer
aldığı kesim, bütün dünya kentlerine
“katılım” olayını tavsiye ediyor. Katılımın nereye olduğu, nasıl olacağı konusundabirönermeyok.Türkiye’de,yönetişim gibi modellerle bu katılım süreci
boşaçıktı.Türkiye’de40-45kentteYerel
Gündem21var.Devlet,sermayevediğer figürler var. Bunların yaptığı etkin-

Köprüleri bayramlarda ücretsiz yapmak, ramazan çadırı
kurmak halkçı belediyecilik, sosyal belediyecilik değildir.
Yerel kimliklerin ve kültürlerin kendilerini ifade edebileceği
olanakları da yaratan bir alan olarak düşünülmeli yerel
yönetim alanı. Yerel kimliklerin, yerel kültürlerin o
kentte sermaye veya otoriter-militer, polisiye hareketler
tarafından yok edilmesine karşı duran bir alan olarak
düşünülmeli yerel iktidar alanı.
liklerinhiçbirindenokenthalkınaveinsanlığıngeleceğinedairhiçbirhayırlıiş
çıkmadı. Gerçek anlamda kent halkının
katılımkanallarınınaçılabileceği,hesap
sorulabileceği, politikaların konuşulabileceğialanlardeğilbualanlar.
Demokrasi,sonuçtabirdevletbiçimidir.
Burjuvazininenidealdemokrasianlayışıtemsilidemokrasiilesınırlıbiranlayışveburjuvazibununaşılmamasınıistiyor.Bizimdemokrasianlayışımız,devletin sönümlenmesini içeriyor. Lenin‘in
birsözüvar“Devletnekadardemokratikleşirse sönümlenme anına o kadar
yakınlaşırız.” Hepimizin bütün politikalara,bütçelere,gelirlerintoplanmasına,
harcanmasına katılma oranımızın eşit
olduğubiryerdeaslındadevleteihtiyaç
kalmaz.Bunuhayatageçirmekiçinyerel
yönetimbirimleriniyerelhalkınenkolay
siyasalpratiklerinigerçekleştirebileceği
biralanolarakgörüyoruz.Yerelyönetim
alanını biz tarih yapan insanı sahneye

çıkaracakşekildetasarlamalıyızveona
uygun da bir davranış biçimi içine girmeliyiz,halkadabunuteklifetmeliyiz.
Yerel yönetimlerde yol, kanal yapacağımızaçık,bizbunlarınhepsinihalkadanışarak yapacağız. Brezilya İşçi Partisi’nin Porto Allegre’deki deneyimi bu
aslında. Bütçe demokrasisi denilen
olayla kenti 16 bölgeye bölmüşler. Bu
pratikler kapitalizmi aşma anlamına
gelmiyor ancak kapitalizmi nerelerden
aşabileceğimize dair ipuçları veriyor.
SeçimleriLula’nınizlediğiliberalpolitikaların yarattığı rahatsızlık bölünmeye
yol açtığı için kaybettiler. Kaybetmeleri
debizemerkeziiktidartarafındanbeslenmeyenyereldeneyimlerinzoragirdiğini ama çıkışların da gene yerellerden
olacağını gösteriyor. Bizim yerel yönetimler alanındaki ilk örneklerimiz ise
ParisKomünüveSovyetler’dir.
T.Ö: Tam bir karşıtlık olduğunu düşünmüyoruz ama anlaşılır olması açısından

şöyle soralım: Sizce sol bir yerel yönetim,
programının esasını demokratik katılım
mı yoksa kaynakların dağılımı üzerine
mi kurmalıdır?
C.B: Bukonuyubirazihmalettik.Katılım soyut bir olgu, ama gerçek her zamansomuttur.İstanbulBüyükşehirBelediyesi’ninİSKİgibişirketlerinindedâhiledilmesiileoluşankonsolidebütçesi
16milyarYTL.16milyarYTL’deyatırıma
ayırdığınısöylediğibölüm7milyarYTL.
220milyardolarolanTürkiyebütçesinin
yatırıma ayırdığı bölüm 10 milyar YTL.
Yerel yönetimler, bu haliyle gelirlerin
paylaşıldığımerkezlerhalinegelmişdurumda. Katılımdan öte, bütçe ve denetimüzerinebizimbiralanaçmamızgerekiyor. Bütçe önceliklerinin belirlenerekbukaynaklarınnereyevenasılharcanacağı, yani bölüşümün nasıl olacağı
tartışmasınaihtiyaçvar.
Kenttetoplanankaynaklarlayapılanyatırımlar,büyüksermayeninyüksekrantlaryaratarakgerçekleştirmeyebaşladığıprojealanlarınakolayulaşmayısağlayan yatırımlar mı olacak? Yoksa kent
halkınıngerçekihtiyaçlarınadönükyatırımlarmıolacak?Bizyerelyönetimalanını kentin altyapısına yatırım olarak
anlamıyoruz. Bu yatırımların toplumsal
boyutları da var. Sermaye ise bu kaynaklarınyereledahakolaygiripçıkabildiği işler için harcanmasını istiyor, yönetişimi de burada devreye sokuyor.
Halkçıyerelyönetimalanıdediğimizçıkış noktamızın önemli bir bölümü bütçeler, harcama öncelikleri ve denetim
mekanizmasıolmalı.
T.Ö: GATS, Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı, devlet-toplum, devlet-birey karşıtlığını kaldırma iddiasıyla aslında temsili
demokrasideki emekçilerin, halkın sınırlı temsil edilme olanaklarını da ortadan
kaldırarak sivil toplum görüntüsü altındaki sermayeye bütün iktidarı teslim
eden yönetişim formülü ve Yerel Gündem 21 uygulamaları, halkın hiçbir zaman vazgeçemeyeceği temel kamu hizmeti alanlarını piyasaya açıyor, ticarileştiriyor. Uzun krizdeki sermaye geçmişte meta olmayan bu alanları da metalaştırıyor. Kamu hizmetlerinin yerel
yönetimlerden başlayarak bu piyasalaştırılması ne gibi sonuçlar doğurabilir?
C.B: Dahanetbirmesajvermekaçısın-
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danbenbirörneküzerindenanlatmaya
çalışayım. Zonguldak kömür havzası
ölüyor. Burası yaprağın kıpırdamadığı
birdönemdeişçisınıfınahareketlilikgetirdi. Türkiye’nin üç büyük demir-çelik
fabrikası var: Karabük, İskender un,
Ereğli. Buralara kömür Zonguldak’tan
giderdi. 10 küsur yıldır kömür Zonguldak’tandeğilKolombiya’dangidiyor.İskender un’da Sugözü Termik Santrali
açıldı. Tayyip’le Schröder beraber açtı.
BusantralinkömürüdeKolombiya’dan
geliyor. Çünkü Kolombiya devleti Almanya’yaolanborcunubizekömürsataraködüyor.
Bu kararların hiçbiri Türkiye’nin parlamentosundaalınmıyor.Bukararlarsermaye tekellerinin merkezinde alınıyor,
Türkiyemerkeziidaresiby-passediliyor.
Ereğli, Karabük ve İskenderun Demir
Çelik’ekömürburadangidecekdeniyor.
İstanbulluya“ZonguldakveDiyarbakır’ı
düşünme”deniyor.“Yarışankentlervar,
kendinieniyipazarlayankentdesenolduğundansendepayalacaksın”deniyor.
Bu,benimülkeyivedünyayıbütünlüklü
düşünme alanımdan çıkartıyor. Bunun
olduğuyerlerdesensürecekatılımcıbireyolarakgireceksindeniyor.Tüketimin
örgütlendirilmesi bağlamında tüketiciyi
katılımcı birey haline getiriyor. “Yerelleşme”,“yerelcilik”denilenbirakımyayılıyor.BuTürkiye’debazıçevrelertarafından özelikle Kürt arkadaşlarımız tarafındanolumlanıyor.Bununbirözyöne-
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tim anlamında, yerele inisiyatif veren
bir durum olmadığını onlara anlatıyorum.
T.Ö: Yerelde yaşayan insanlara müşteri
gözüyle bakan bir işletmeci belediyecilik
anlayışı bugün belediyelerde etkin durumda. Bu neo-liberal anlayış temel kamu hizmetlerini piyasaya açarken bir
yandan da toplumu dilencileştiriyor, sadakaya alıştırıyor. Bu bağlamda halkçı
belediyecilik anlayışıyla, işletmeci belediyecilik arasındaki farkları nasıl açıklayabiliriz?
C.B: Halkçı belediyecilik tartışmasınınbaşlangıcıbirazöncedesöylediğim gibi kaynak dağılımı meselesinde.
Devamında ise, liberalizm belediyeleri,
yerelyönetimleribugünbirerşirketedönüştürmüş durumda. Belediye başkan
adaylarıdakendilerinibirşirketeyönetimkuruluadayıolmuşgibianlatıyorlar.
Birkamuyönetimialanıgibitanımlamıyorlar zaten. Toplumun büyük çoğunluğu da propagandanın etkisiyle kendini
müşteri gibi görmeye başlayınca evine
giderkenbileönüneçıkansorunlarlailgilenmezhalegeliyor.Mahallesindeolan
olaylarla bağı kopan bu insanın, kentte
dönen büyük sermaye olaylarına nasıl
aklı yetecek? Bütün bu sermaye hareketlerinin nerden çıktığını halka anlatmakiçinbuolayısadeleştirmeliyiz.
Köprüleri bayramlarda ücretsiz yapmak,ramazançadırıkurmakhalkçıbelediyecilik, sosyal beledi-
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yecilikdeğildir.Yerelkimliklerinvekültürlerin kendilerini ifade edebileceği
olanaklarıdayaratanbiralanolarakdüşünülmeli yerel yönetim alanı. Yerel
kimliklerin, yerel kültürlerin o kentte
sermaye veya otoriter-militer, polisiye
hareketler tarafından yok edilmesine
karşıduranbiralanolarakdüşünülmeli
yereliktidaralanı.
T.Ö: İşletmeci, neo-liberal belediyeciliğe
karşı, Dikili’nin bazı uygulamalarını
saymazsak, solun parlattığı, öne çıkardığı belediyecilik örneklerimizin olmamasını neye bağlıyorsunuz?
C.B: Solunbelediyeyönetimibağlamında değil ama solun yerelde halkın sorunlarının nasıl çözülmesi gerektiğine
dairhepönermeleriolmuşturvebinlercepratiğivardır.Budaaslındabiryerel
yönetimalanıdır.Nevar?Zonguldakişçi sınıfının yürümesi yerel bir pratiktir.
Zonguldak yerelinde başlayan ama işçi
sınıfı mücadelesi ile bağlantılı bir direniştir.Kenthalkıbugündahayoğunbir
kentkirlenmesini,dahayoğunbetonlaşmayıözetledahakötübirkenthayatını
yaşamıyorsa bu solun pratiklerinden
dolayıdır.Çünküsol,halkınaleyhinebütün girişimlere anında müdahale etmiş
veengellemeyeçalışmıştır.Budabirkazanımdır aslında. Yerel yönetimlerde
tam bir yeni evreye tarihsel olarak giderkenbunu12Eylülkesintiyeuğrattı.
Fatsalarçoğalabilirdi.
Dikili’yiniyebuortamdaönemsiyoruz?
Belkibizimhalkçıvesosyalbelediyecilik

anlayışımızın yüzde 10’luk
bölümünü hayata geçiriyor. Ama onun
90’ını da tamamladığımızı düşünelim.
Bunakenthalkınınmuazzambirkitlesininanındadestekvereceği,süreciniçineolukgibigireceğiçokaçıktır.10tona
kadar suyun bedava olmasını İstanbul’da da yapabiliriz.16 milyar YTL’lik
bütçenin yatırıma ayrıldığı söylenen 7
milyarYTL’likkısmınınbüyükbirbölümü
her türlü denetimin dışında sermaye
çevreleriyle, müteahhitlerle paylaşılan
pastayıoluşturuyor.Buradaneldeedilen
rantlarpartiyönetimini,delegeliksisteminikolaylaştırıyor.Burantlarkenttesiyaseti kontrol altında tutan bir halkayı
yaratıyor.Bütünburantlarıçekelimbiz,
gerçekbirkenthayatıkuralımbunların
bütünü sudan çıkmış balığa dönerler.
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi
pratiğinden büyük rantlar elde ettiğini
herkessöylüyorvebiliyor.
İstanbul’da aç, yoksul ve ihtiyacı olan
kesimlere sadaka gibi değil bir sosyal
sorumlulukgereği,birkamukaynağının
yerelyönetimlertarafındanaktarılmasınakararverelim.Dönmekteolanbütçelerbunamüsaittiramabubirtercihmeselesidir. Biz bunu yapabiliriz çünkü
sermayeyle bağımız yok bizim. Biz zaten bunu yapmak için tarih sahnesine
çıkıyoruz.
Söyleşiyi Yapanlar: B. Akpolat Tarık Oruç
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YAŞAM PATENTLERE SIĞMAZ

Uluslararası Anlaşmalar İnsanı ve Doğayı Değil Şirketleri Koruyor

Yaşamın mülkiyet hakkı diye bir şey olabilir mi? Son yıllarda sık sık tartışmalara konu olan genetiği değiştirilmiş
canlılardan söz ediyorsak, evet. Canlıların mülkiyet hakkına sahip olunabiliyor.
Mebruke Bayram
arım ve tohumculuk alanında faaliyetgösterenulusaşırıtekellerliteratürümüzeyenibirkavramhediyeetti:genetikemperyalizm.Artıkbazıbitki
vehayvançeşitlerişirketlerinpatentialtınaalınabiliyor.Biravuçdevtekeltüm
dünyanın tarım ve gıda sistemine hükmetmeninyollarınıbulmakiçinhertürlü hinliği hayata geçiriyor. Genetiği değiştirilmiş canlılar (GDO: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) bu şirketler
içinyenibirkazançkapısıaçtı.Genlerin
patentaltınaalınması,insanlığınbugüne kadar karşılaştığı sömürü biçimlerinebiryenisinidahaekliyor:gensömürüsü.
Tohumculukvebiyoteknoloji(genmühendisliği) alanında faaliyet gösteren
şirketler dünyanın dört bir yanındaki
bitki türlerini patent altına almak için
birbiriyleyarışıyor.Sözkonusuşirketler
genetik çeşitlilik açısından yoksul sayılabilecek batılı ülkelerde yer alıyor, bu
nedenle gözlerini genetik çeşitlilik açısından zengin sayılabilecek, üçüncü
dünyaülkelerinedikmişdurumdalar.
Dünya Ticaret Örgütü’nün toplantılarında en çok tartışma yaratan konulardan biri de patent hakları konusu.
DTÖ’nün tüm dünyaya zorla dayattığı,
şirket çıkarlarını koruyan fikri mülkiyet
hakları uygulamaları sayesinde, şirketlerin dünyanın dört bir yanından bitki
çeşitleri,halktıbbı,yerelilaçlargibivarlıklaraelkoyarakkendipatentlerialtına
almalarıkolaylaştırılıyor.Zorlaküreselleştirilen fikri mülkiyet hakları yasaları
sayesindeyoksulülkelerinyerelbilgileri
küreselpazartarafındanyağmaediliyor.

T

Uluslararası anlaşmalar
şirketlerin çıkarını koruyor

DTÖ’nün dayattığı çeşitli anlaşmalar,
yani; Gıda Güvenliği ve Bitki Hayvan
Sağlığı Anlaşması (SPS), Ticaretin
Önündeki Teknik Engeller Anlaşması
(TBT)veFikriMülkiyetHaklarınınTicaretle İlgili Yönleri Anlaşması (TRIPS),
yoksul ülkelerin genetiği değiştirilmiş
canlılarınvepatenthaklarınınkendilerine verebileceği zararlara karşı önlem
almalarınıgüçleştirecekçeşitliengellerledolu.SPSAnlaşması,genetiğideğiştirilmiş canlılar konusunda sınırlama
getiren bir ülkenin, sözü edilen sınırlamayı haklı göstermek için bir tehdidin
varlığınıkanıtlayanbilimselverilersun-

İntihar eden bitkile
r

Genetiği değiştiril
miş tohum üreticisi şirketlerin or
taya sürdükleri
“terminatör” tek
nolojisi biyolojik
çeşitlilikaçısından
büyükbirtehdit.
Terminatör özell
iği kazandırılmış
tohumlar,özelbir
işlemdengeçirilmeden ürün verm
iyor. Bu teknoloji
sayesindeşirketler
köylününherse-
nekendilerindento
humsatınalmasınıve patentbed
eliödemesinigarantialtınaalmışol
uyor.Terminatör
tohumların barın
dırdığı “intihar
genleri”ninbitkinin
akrabaçeşitlerinebulaşmasıdur
umunda bitkitürlerinin nasıl bir za
rar görebileceği
ise meçhul. Biyol
ojik çeşitliliğin giderekazalmakta
olduğu bir dünyadaintiharedenbit
kilerinortayaçıkmasıfelaketened
kullanmaktan da çekinmiyorlar. Bunun nudur.İnsanlıkbutartışmayıhenüzhakenolabilir.
en çarpıcı örneklerinden biri  Hindis- kıylayapmışdeğil.”
masınıgeSorun patentle sınırlı değil. GDO’lar
tan’da yaşandı. Tespihağacının kabuğu
rektiriyor. TBT Anlaşması, genetiği de- Hindistan’dabinlerceyıldırilaçveböcek biyoçeşitlilik açısından ciddi bir tehdit
ğiştirilmiş ürünler dahil olmak üzere öldürücü olarak kullanılıyordu. ABD’li oluşturuyor. Tozlaşma yoluyla kilomettümürünetiketlerindeticaretienazkı- birfirmaağaçtabulunanböceköldürü- relerceuzağataşınabilenGDO’lupolensıtlayıcı olma kuralını şart koşuyor. cümaddeyiayırarakpatentledivekendi ler,yabaniolanlardadahilolmaküzere
ABD,etikettesadeceürününGDOiçer- ürünleriylerekabetettiğiiçinHintlilerin kendineakrabaçeşitlerebulaşıponların
diğinedairbilgininbulunmasınadahibu bubitkiyiböceköldürücüolarakkullan- genetiğini değiştirebiliyor. Bu, yerel taanlaşmayı göstererek karşı çıkabiliyor. malarını engellemeye başladı. Hindis- rımsaltürleringiderekazalması,onların
TRIPSAnlaşmasıisegenetiğideğiştiril- tan’lı çiftçiler bu konudaki haklarını yabaniakrabalarınınyokolmasıgibisomişcanlılarınpatentlenmesineizinveri- uzun mücadeleler sonucunda yeniden nuçlar doğurabilir. Kimyasal ilaçlar,
yor.BuanlaşmayagöreDTÖüyelerige- kazanabildiler.
gübrelervb.endüstriyeltarımteknikleri
netiği değiştirilmiş canlıların mülkiyet
Meksika Ulusal Ekoloji Enstitüsü Mü- nedeniyle zaten azalmış olan tarımsal
haklarının korunmasını sağlamakla yü- dürüDr.ExquileEzcurre,ülkesindeya- türlerşimdibirdeGDOtehdidialtında.
kümlü. Sözü edilen tüm anlaşmalar şanan patentle ilgili sor unları şöyle BazıtürlerinortadankalkmasınındoğuDTÖ’nünbintürlüyaptırımıvetehditle- açıklıyor: “Mevcut uluslararası patent racağı ekolojik etkileri tahmin etmekse
riyle uygulanıyor. Sor un çıktığında sistemi, geleneksel bilgiyi hiçbir biçim- neredeyse imkânsız. Ekolojik ortamı
DTÖ’nün anlaşmazlık çözme sistemi dekorumuyor.BununlailgiliMeksika’da içerisindehassasbirdengeylebirbirine
devreyegiriyor.
pek çok sorun var. Sanırım tortilla pa- bağlıolancanlılardanbiriyadabirkaçıHindistangibibazıülkelerkendibiyo- tentleriiçin3yada4başvuruyapılmış.. nınyokoluşutümdengeyialtüstedebilojikçeşitliliklerinesahipçıkabilmekiçin Sanki bu yeni bir şeymiş gibi. Sanki, lir.
ABD,Kanada,Arjantingibigenetiğide- 3000-5000yıllıkbirgeçmişesahipolan
Dünyadagenetiğideğiştirilmişcanlılağiştirilmişgıdaüreticisiülkelerindayat- tortillalaryeniicatedilmişgibi.Yaşamın rıngüvenlidolaşımınıvebiyolojikçeşittığıpatentdüzenlemelerinekarşıduru- patentlenmesitartışmayadeğerbirko- liliğin güvenliğini sağlamak için hayata
yor,patenthaklarınailişkinuygulamaların ticarette gelişmiş ülkelere ayrı bir
üstünlükkazandırdığınısöylüyorlar.Çolu bitkiler tozlaşma
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Yaşam patentleniyor

Tohum tekelleri ellerindeki patentleri
yoksul ülkelerdeki çiftçilerin aleyhinde
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geçirilmiş çeşitli protokoller ve düzenlemeler
yapıldı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı
(UNEP) çerçevesinde imzaya açılan “Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi”, daha sonra imzaya açılan Cartagena Biyogüvenlik Protokolü gibi düzenlemelermevcut.CartagenaProtokolü’neimza atan ülkelerin kendi biyogüvenlik yasalarını
yaparak bu konuda gerekli önlemleri almaları
gerekiyor.Ancakyasalarhalkınveçevreningüvenliğini sağlamaktan çok, şirketlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve piyasayı düzenlemeye
yönelikolarakyapılıyor.
GDOkarşıtıçalışmalarıylatanınanProf.Ignacio Chapela’nın 2001 yılında Meksika Biyogüvenlik Komisyonu idari müdürü Fernando Ortiz’le yaptığı görüşmede söylenenler durumu
özetlernitelikte:Ortiz,Prof.Chapela’yaMeksikalı milyarderlerden biri olan ve küresel biyoteknoloji endüstrisine büyük yatırımlar yapan
AlfonsoRomo’yukastederekşöylediyor:“Biyogüvenlik demek bay Romo’nun yatırımlarının
güvenliğidemektir.”

Biyokorsanlık

Sayılarıikielinparmaklarınıgeçmeyentohum
ve biyoteknoloji tekelleri dünyanın dört bir yanındanbiyokorsanlıkyoluylaelegeçirdikleribitkilerikendipatentlerialtınaalıyor.Patentbaşvurusuyaparken,patentekonucanlınıngenetiğinindeğiştirilerekonabirözellikkazandırılmış
olduğunuiddiaetmekyeterli,patentmüfettişleriiddiaedilenözelliğitestetmeolanağınasahip
olmadıkları için, genellikle patent veriliyor ve
gerisimahkemelerebırakılıyor.Biyoteknoloji şirketleri insan genlerinindeavınaçıkmışdurumda.20
bin insan gen dizilimi için patent
başvurusunda bulunuldu, bunlardanyaklaşık1500tanesinepatent
verildi.Bazıhastalıklaratanıkoymak için yapılan genetik testlerdentestmasraflarıvegenibulanlara hak payı dağıtmak için para
alınabiliyor.
GDO, giderek yoksullaşmış, endüstriyel tarım sistemi sayesinde
kendi topraklarında köle haline
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gelmişolanköylüleriçinyıkımanlamına geliyor. Günümüz köylüsü
enerji, tohum, sentetik-kimyasal
ilaçvekimyasalgübredenoluşan
dörttemelgirdiiletarımyapıyor.
GDO’larsayesindebudörtgirdiye
birdepatentbedelieklenmişoluyor. Üstelik GDO’lar köylünün en
temel haklarından biri olan ürününden tohumluk ayırma hakkını
daelindenalıyor.Köylüheryılyenitohumsatınalmakzorundabırakılıyor.
Tohum tekelleri ABD ve Kanada’da çiftçilerin aleyhine patent
davalarıaçmayabaşladıbile.Şirketlerinsuçlaması,kendilerineait
tohumlarınüretilmesi,saklanması
ve yeniden ekilmesi. Olayın asıl
nedeniysebaşka.ÇevredekiarazilerdeekilenGDO’lubitkilertozlaşmayoluylakomşuarazilerdekigenetiğideğiştirilmemişbitkilerebulaşabiliyor.Şirketlerbunubildiklerihaldeçiftçileredavaaçmaktaısrarlı.Şirketler,
çiftçi tohumu kendi isteğiyle almamış, çevrede
ekilibitkilerdentozlaşmayoluylakenditarlasına
bulaşmışolsadahi,tohumunkenditohumlarıolduğunu,çünküGDObulaşmışbitkininkendigenetiği değiştirilmiş ürünlerinin avantajlarını kazandığınıiddiaediyor.Yıllardanberikendiyetiştirdiği bitkinin tohumunu saklayarak kullanan
birçokçiftçibuyollacezaödemeyezorlanıyor.
1997’de,ABDTarımBakanıDanGlickman,biyoteknoloji ve canlıların patentlenmesi konularındakianlaşmazlıkların,“yirmibirinciyüzyıltarımınınenbüyüksavaşı”olacağıiddiasındabulunmuştu. Görünen o ki, genetiği değiştirilmiş
canlılarkonusuyalnızcatarımınsavaşıolmakla
da kalmayacak. Yarın kendimizi birilerinin patentialtınaalınmışolarakbulmakistemiyorsak,
bugüncanlıçeşitlerininpervasızcapatentaltına
alınaraközelmülkhalinegetirilmesineengelolmamızgerekiyor.

Patentlenen ilk canlı

rindeki
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refleksler üretebilen, sık sık oluşacak yeni gelişmelere hemen
uyum gösteren, hedeflerini sürekli çoğaltabilen ama temel hedeflerindensapmayan,içinegirilenkarmaşıkvesertsürecikaldırabilmek için kendinde yoğunlaşıp kendini çelikleştiren, neşe
vemoralyüklü,etrafınagüvenaşılayan,birbirinisüreklikoruyup
kollayanbiryoldaşlığınbütünüyleegemenolduğubiryapıyı/örgütütalepediyor.
Öyle bir örgüt, sistemin dengesizliklerini emekçilerin lehine
büyütüp halkçı-demokratik dengelerin toplumsal alanda hakim
halegelmesineyardımcıolabilir,krizdeegemenlerinkontrolüdışınaçıkacakboşlukalanlarıhızlafethedipkendinealankazanabilir,sorumluluğuvemeşrulukarayışıylaöncü-devrimcisavaşçılığını uygun bir dengeye kavuşturabilir, yaratıcı, dönüştürücü
vegirişimcimilitanmetodugünlükörgütselfaaliyetininruhuhalinegetirebilir.
Öylebirörgütünmilitanı,biryanıylasavaşçıfedaruhuyladoluyken,öteyandan,insanlığıyokoluşagötürenkapitalizmekarşı kendi bireysel kurtuluş hamlelerini de yaptığının bilinciyle
davranır. Sürekli savaş, sürekli işsizlik, sürekli yoksulluk üreten ve bir ekolojik felaketinyolunuaçankapitalist
sistemle savaşmak, hem
Sermayenin çapulcu
meşruhemdezorunludurve
soygununu devam
yaşamahakkınınsavunulmasıanlamınadagelmektedir.
ettirebilmek için
Şimdi,binlerce,onbinlerce
emekçilere dayattığı
emekçi ve aydınla kaynaşcehennemi
mak,ülkeninbütünbölgeleriyoksullaştırma
ne ve toplumsal hayatın bütün alanlarına yayılmak zasaldırısına karşı,
manıdır.Osüreçiçinde,özeltoplumun bütün
likle konumlanılacak temel
güçlerinin, her yolla,
alanlarise,işçihavzaları,açher biçimde ve bin bir
gözlü sermaye tarafından
yoksullaştırılan varoşlar ve
farklı dili kullanarak
öğrenci merkezleri olmalıdır.
kendi tepkisini
Elbette, önceden böyle kogeliştirmesi; işte,
numlananlar, şimdiki kaçınılhalkın demokrasisi
mazyönelimdeavantajlıolacaklardır.Özgürlükçühareketam da böyle
timizdeonlardanbiridir.
bir şeydir!
Krizin kışkırtacağı toplumBir devrimci
sal hareketlenme, başta Aleörgüt ya da bir
viler olmak üzere Anadolu’nun binlerce yıllık ilerici
komünist militanın
tarihsel dinamiklerini, motarihsel görevi ve
dernzamanlarınürünükadın
anlamı da, böylesi bir
kurtuluş hareketi ve savaş
halk şenliğinin tam
karşıtı barış hareketini ve
ekolojikkrizetepkigeliştiren
ortasında bütün
aydın ve köylü hareketlerini,
gücü, neşesi ve
binlerce yıllık yerleşim alanmoraliyle yer almaktır.
larında aç bırakılarak göçe
zorlanan yoksul köylüleri de
hareketegeçirecektir.Hersürece kendi hakkını vererek,
uygunörgütbiçimlerivedille
yaklaşmakgerekiyor.
Sermayeninçapulcusoygununudevamettirebilmekiçinemekçileredayattığıcehennemiyoksullaştırmasaldırısınakarşı,toplumunbütüngüçlerinin,heryolla,herbiçimdevebinbirfarklı
dilikullanarakkenditepkisinigeliştirmesi;işte,halkındemokrasisitamdaböylebirşeydir!Birdevrimciörgütyadabirkomünistmilitanıntarihselgöreviveanlamıda,böylesibirhalk
şenliğinintamortasındabütüngücü,neşesivemoraliyleyeralmaktır.
15.11.2008
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Devrimci İrade ve Cesareti Kuşanalım

KRİZ DÖNEMİNDE DEVRİMCİ MÜCADELE

Emekçilerden meşruiyet alan, sorumlu ve halkla kaynaşmış bir devrimci irade, cesaret ve cüreti kuşanarak,
kendiliğinden tepkilerin içinde yer almalı ve ama onunla yetinmeyerek, hedef gösteren, umut ve kendine
güven duygusu yaratan öncü eylemlerle ön açmalıdır.
Alp Aydın
rtada olan şu: Sermaye, kendi krizinin faturasını
halkaödetecek;krizden,kendisinidahabüyüterek
ve emekçileri daha yoksullaştırarak çıkmayı hedefliyor.Devletinvehükümetinbütünolanaklarısermayeninhizmetindedir.Faşizm,oolanaklarınsermayenin krize düştüğü dönemlerde yoğunlaştırılarak ve
bütünşiddetiyleuygulanmasıdeğilmidir?
Peki, emekçiler kendiliğinden ne yapabilir? Tepki
gösterilecektir.Oradaburada,kısmî,hedefsiz,öfkeve
çaresizlik karışımı bir politik zeminde olacaktır bu
tepkiler. Evet, kendiliğinden tepki, yüksek ihtimalle
böylesi bir zayıf zeminin üstünde öfkeyle koşturmak
olacaktır.
Şüphesiz,krizanlarırasyonelmantığınötesinesıçrayankitleseltepkileridedoğuracaktırveumarızöyledeolur.Ancak,devrimcihareketingöreviyorumculuk,izleyicilikveyasıradankatılımdüzeyindekalırsa,
opatlamalardayüksekihtimalle,hedefineyönelikbütünsel ve kalıcı bir hareket zeminine yerleşemeden,
sönecektir.
Budurumda,sermayehedefineulaşacaktır:Krizve
yarattığı toplumsal gerilimleri yönetecek, kendi egemenliğiniyenidenüretecektir.Emekçilerkrizincehennemi akışı içinde açlıkla ve devlet şiddetiyle eğitilip,
uysallaştırılmayaçalışılacak,dahadayoksullaştıkları
ve köleleştikleri bir toplumsal yaşama razı edilmeye
çalışılacaktır.
Şimdi,enacilvedevrimcigörev,devrimciiradeve
devrimci iyimserlikle halkın meşru tepkilerinin içine
dalmak,onunönünüaçanveonahedefgösterenöncüeylemleribecerebilmektir.Cesaret,dahafazlacesaret; cüret, daha fazla cüret! İşte, günün devrimci
iradesinintemelihtiyaçları:Cesaretvecüret!
Emekçilerden meşruiyet alan, sorumlu ve halkla
kaynaşmışbirdevrimciirade,cesaretvecüretikuşanarak, kendiliğinden tepkilerin içinde yer almalı ve
ama onunla yetinmeyerek, hedef gösteren, umut ve
kendine güven duygusu yaratan öncü eylemlerle ön
açmalıdır.
Peki, sadece cesaret, cüret ve emekçilerden alınan
meşruiyetyetermi?Yetmez.Aynızamandaişininüstündeçalışanbirkuyumcutitizliğiyleyapılanincehesap,ohesaplarıniçindeseçilmişhedefler,ohedefleri
birleştirenanahedef,ohedefeısrarlayürüyen,yürürkenorayaburayadağılmayanbilgecebirtutum,paniğiveöfkepatlamalarınıdışlayansoğukkanlıbirsavaşçılıkgerekiyor.
Krizin işsizlik merkezli yoksullaştırma dayatmasına
karşıoluşacakmeşruhalktepkileri,yenidenöneçıkan
Kürthalkınınmeşrumücadelesivehemen5aysonra
yapılacakyerelseçimlerinyaratacağıtoplumsalhareketlenmeylebirleştirilmelidir.
Farklıkanallardaoluşanhalkhareketlerinihemkendileriniözgürceifadeedecekleri,hemdebirbirleriyle
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uyumlu bir konumlanışta ortaklaşacakları,
devlettenvesermayedenbağımsızlaşmışözgür-devrimci-demokratik alanlar yaratmak
gerekiyor.Öyleki,buhalkçı-devrimcialanlar,
aynı zamanda sermayenin olası prokasyonlarınıdaboşaçıkarabilsin.
Meşruyollarlaeldeedilmişekmeğinaçlığa
mahkum edilen halka dağıtımını Kürt ve
Türk devrimciler birlikte yapabilir, Alevi ve
Sünniemekçilerstratejikyollarıbirlikteişgalederekyoksullaştırılmalarınakarşıtepkilerini kamuoyuna duyurabilir, atıldıkları
fabrikaları işgal edebilir. Meşru gösteriler,
bütün etnisite ve inançlardan emekçileri
kapsamaya özellikle önem vermeli ve bu
durumözelliklevurgulanmalıdır.
Halkı dışlayan, zenginleri ve arabalarını
esas alan yerel yönetim anlayışına karşı,
emekçileri ve insanı, çocukların özgürce
eğlenmesini ve doğayla kaynaşmasını
esas alan bir yerel yönetim anlayışı öne
çıkarılmalıdır.Yerelyönetimler;halkınsokaksokak,semtsemtörgütlenmişgücünün sözcüsü olmaya zorlanmalı, denetlenmeli ve krizin yoksullaştırıcı sonuçlarınakarşısorumlulukalmayayönlendirilmelidir. Rüzgarlarımızın, suyumuzun ve tüm doğal kaynaklarımızın
sermaye tarafından yağmalanmaŞimdi, kriz, sürekli ileri
sına karşı, yerel yönetimler siper
çıkan, öncü savaşlar ve
ren,
olmalı, halkın gücünü temsil edebir dizi karmaşık faaliye
ti
ay
nı
an
da
ve birbirini
rek, doğal zenginliklerin ekolojik
engellemeden yürüten,
bi
r
ya
nd
an sürekli farklı
dengeleri gözeterek kullanımına
yönlere dağılırken aynı
öncülük etmelidir. Evet, doğal
anda kendini sürekli
toplayan, ani refleksler
kaynaklarkiminolacak,sermayeüretebilen, sık sık oluş
acak
ninmihalkınmı?
yeni gelişmelere hemen
uyum gösteren, hedefle
rini
Yerel yönetimlere bu sorunun
sürekli çoğaltabilen am
a temel hedeflerinden
cevabınıhalktanyanavermegösapmayan, içine girilen
revidüşüyor.
karmaşık ve sert
süreci kaldırabilmek iç
Krizvekrizinhalkıyoksullaştıin kendinde yoğunlaşıp
ransonuçlarınakarşımücadele,
kendini çelikleştiren, ne
şe ve moral yüklü,
normal rutin faaliyetin dışında
etrafına güven aşılayan,
birbirini sürekli koruyu
birçalışmavefarklıbirörgütsel
p
ko
lla
ya
n
bir yoldaşlığın bütünüyle
dokuveritmitalepeder.
egemen
Elbette, daha hızlı, daha ceolduğu bir yapıyı/örgütü
talep ediyor.
survedahagenişbirfaaliyetin
altyapısı,hiçaksamadansürecekolangünlüknormalörgütselfaaliyettir.OnlarolAncak,şimdi,kriz,orutinfaaliyeteayağınısağlammazsa,hiçbirşeyolmaz:dakik,hassasvegörevbilinciyle dolu bir günlük faaliyet, ondan ötesinin üs- cabasanama,sürekliileriçıkan,öncüsavaşlarveren,
tünde yükseleceği zorunlu zemindir. Aksamadan yü- birdizikarmaşıkfaaliyetiaynıandavebirbiriniengelrüyenörgütlenmeçalışmaları,sürekligenişleyenör- lemedenyürüten,biryandansüreklifarklıyönleredagütselalan,sayısıartanmilitanlar,eğitimfaaliyetle- ğılırkenaynıandakendinisüreklitoplayan,ani
ri,yayınlarvd.
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