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Birküreselkriz içindeçırpı-
nan sermaye, tam da kendi
varlığının yapısal eğilimleri-
ne uygun davranıyor: Kendi
krizini,zatenhepyoksulların
ceplerinde olan elini daha
derinesokarak...
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KRİZ VE
EMEKÇİLER

Ankara,9Kasım’datarihibir
olaya tanıklık etti. İlk kez
Alevi kitleler inançlarından
dolayı gördükleri baskıları
açıkça ve topluca protesto
edip taleplerini haykırdılar.
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HAREKETİNDE 
BİR DÖNÜM
NOKTASI

Kadına yönelik şiddet o ka-
daryaygınki,kadınsorununu
en çok bu boyutuyla tartışır
olduk.
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KURTULUŞUMUZU
ÖRGÜTLEYELİM

KRİZ DÖNEMİNDE DEVRİMCİ...

Ortadaolanşu:Sermaye,ken-
dikrizininfaturasınıhalkaöde-
tecek; krizden, kendisini daha
büyüterekveemekçileridaha...

32. SAY FA B. AKPOLAT

AKP ROTA DEĞİŞTİRDİ

AKP,birçok“hayırlı”gelişmenin
üst üste gelmesi sonucunda
2002yılının3Kasım’ındahükü-
metolmaşansınıyakaladı.
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YALANLAR VE GERÇEKLER

Son haftalarda Ergenekon ve
Kürtsorunubaşabaşbirşekil-
degündemidolduruyor.
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YOKSULLAR OLİGARŞİYLE ÇATI...

Zengin doğalgaz rezervlerine
sahipolduğuhaldeLatinAme-
rika’nınenyoksulülkelerinden
biriolanBolivya’da...

21. SAY FA B. AKPOLAT-TARIK ORUÇ

FATSALARI ÇOĞALTALIM

Marx’ınKapital’degetirdiğiçö-
zümlemelerini (meta üretimi,
değişimdeğeri,kullanımdeğe-
ri)uzunbiraradansonra...

28. SAY FA

Öncefinansbalonupatladı.Kriz,şimdideüretimalanları-
nısıkıştırıyor.Küreselveulusalbüyümeoranlarıhızlaaşağı
düşüyor.Kredilerazalıyor,mallarsatılamıyor,yeniyatırım-
lariptalediliyor.
Sermayeninhareketibüyüme,genişlemevehızyönünden

engellerlekarşılaşıyor.Kapitalistüretimhertarafındanbas-
kılanıyor. Durgunluk/resesyon başladı, depresyon olasılığı
yükseliyor.
Aynısüreç,emekçileraçısındanişsizlik,ücretlerindondu-

rulması, sosyal hakların kısıtlanması, kamusal hizmetlerin
tasfiyesiolarakyaşanıyor.
Adetaküreselseferberlikilanedildi.Yeryüzündekiherkes

tümgücüylesermayeninkrizdençıkmasıiçinçalışmaya,var
olanhaklarındanvazgeçipsermayeyeaktarmayazorlanıyor.
Devletler,halktantopladıklarıyladolankasalarınıtümüyle

sermayeninkasalarınaaktarıyor.İşleriyigiderken,emekçi-
lerinürettiğizenginliğikârolarakkendineayırıp,“özelmül-
kiyetinkutsallığı”ndanbahsedenler,şimdi,zararlarınıhızla,
arsızcaveutanmazcakamulaştırıyorlar.

Öte yandan, emperyalist devletler de, krizi, kendilerinin
küresel egemenliklerini yeni dünya koşullarında yeniden
üretmekvegüçlendirmekiçinkullanıyorlar.Dünyanınherta-
rafına attıkları sömürü hortumlarıyla sürekli kendilerine
çektikleriküreselzenginliğe,yenidenvedahadayoğunlaştı-
rarakelkoymanınhazırlıklarınıyapıyorlar.
Evet, saygın devlet adamı, ünlü düşünür ya da meşhur

sermayedarkodisimlerinikullanan,takımelbisevetayyör-
lekendilerinesaygıngörünümlerverenküreselsoygunçete-
leri,kendikrizlerinideyenisoygunlar içinbir fırsatolarak
görüp,işekoyuldular.
SonG-20 toplantısınınkararlarınışişesi500dolarlıkşa-

rapiçerekkutladıklarınagöre,kararlarnetleşmiş.Peşinden,
dünyahalklarınınboynunageçirilecekveiyicesıkılacakilmik
devreyesokulacaktır.
Şimdikararvermesırasıdünyahalklarında.Oilmiğinboy-

numuzageçirilmesineizinmivereceğiz,yoksadirenmehak-
kımızımıkullanacağız?

KRİZ DERİNLEŞİYOR



apitalistsistemininmerkezinde,ABD’depatlayankriz,
dalgadalga tümdünyaya yayılıyor.Kendi iç çelişkileri
nedeniylekapitalizmkrizsizolmaz;amaşimdidenya-

şananlar,sistemin1929’daiçinegirdiğiveancak2.Dünya
Savaşı’nınyıkımıylaçıkabildiğidepresyonunbirbenzerine,
belkideçokdahaşiddetlisinegirmekteolduğumuzugöste-
riyor.
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
ekonomikvesiyasiörgütlerininetrafındabirleşipkararlıbi-
çimde“Bizbubedeliödemeyeceğiz”derse,sınıfmücadele-
sigörülmemişbirsertliğeulaşabilir.Buise,devrimlerinyo-
lunuaçabilir.Amatersidurumda,emekçilerkapitalistlerin
saldırıları karşısında silahsız (örgütsüz) kalırsa, kitleler
arasında gericiliğin ve faşizmin güçlendiğini, çürümenin
yaygınlaştığınıgörebiliriz.
Bunoktadasınıfbilinçli,devrimcikadrolarınomzunabü-

yükbirsorumlulukyükleniyor.Krizdönemleri,tümkomü-
nistmilitanlarınenerjilerini,güçlerini,yeteneklerinienson
sınırınakadarkullanmalarıgerekendönemlerdir.Kendimi-
zişiddetlisınıfmücadelelerinehazırlamalıyız.
Busayımızda,kapitalizmin içinegirdiğivehızladerinle-

şenkrizsürecinegenişyerayırdık.Krizinçıkışnedenlerini,
dinamiklerini,muhtemel sonuçlarını, işçi sınıfı üzerindeki
etkilerinivekrizdendevrimcibiryoldançıkışolanaklarını
elealanyazılaraveMarksistekonomistSungurSavran’la
yaptığımızsöyleşiyeyerveriyoruz.Buarada,metalsektö-
ründedevamedengerilimli/eylemliTİSgörüşmeleri,kriz-
de karşı karşıya gelen emek ve sermaye sınıflarının ilk
önemlimuharebesişeklindegeçiyor.Öncekisayımızdada
elealdığımızbukonuyuişlemeyedevamediyoruz.
AKPHükümeti yaklaşanekonomik krizin yanı sıra2009

Mart’ındakiyerelseçimlerinveKürtsorunununbasıncıal-
tındailkkezsarsılmayabaşladı.Aslındaneredeyseson20
yıldaki tüm hükümetlerin yıkılışının başlıca sebebi olan
KürtsorunundakiçıkışsızlıkAKP’yidezorluyor.Başbakan
TayyipErdoğan,özellikleKürtHareketinin savaşı vekitle
eylemleriniyükseltmetaktiklerininbaskısıaltındakontro-
lünükaybetmişgörünüyor.Yerelseçimlerdekazanmakis-
tediği Kürt illerinde “istenmeyenmisafir”muamelesi gö-
rünce“Yasev,yaterket”anlamınageleceksözleretmeye
başladı.Kibu“bölücü”yaklaşımınKürthalkıiçindeyarat-
tığıinfialAKPiçindekiKürtlerarasındabilegerilimiarttır-
dı. AKP’nin aslında Dolmabahçe görüşmesinden bu yana
adımadımgerçekleştirdiğirotadeğişikliği,sonaylardaiyi-
cebelirginleşti;AKPhızla“devletleşiyor”.
Yerelseçimleryaklaşırken,yerelyönetimlere ilişkinsos-

yalistbirbakışaçısınıgeliştirmekönemkazanıyor.Bualan-
da önemli çalışmaları olan Celal Beşiktepe ile yaptığımız
genişbirsöyleşiyisunuyoruz.
9 Kasım’da Ankara’da Alevi halkımızın gerçekleştirdiği

“AyrımcılığaKarşıEşitYurttaşlıkHakkı”adlımiting,yüzyıl-
lardır inançlarından dolayı katledilen, şiddete uğrayan,
ikincisınıfvatandaşmuamelesigören,bastırılanAlevilerin
hakarama/özgürleşmemücadelesinde tarihibiradımol-
du.EmekçikarakteriağırbasanAlevikitleler,bumitingle
kararlıbiçimde“Bizvarızvehaklarımızıistiyoruz”dediler.
KimliğiniveinançlarınısavunmakiçinbaşınıkaldıranAle-
viemekçileriniselamlıyoruz.
ABD’ninBaşkanlıkkoltuğunasiyah,babasıMüslümanbir

Amerikalı, Barack Obama seçildi. Obama’nın gerek bu
“aşağıdangelme”niteliği,gerekdışpolitikadaBushyöneti-
minegöredahafazlaittifaklaravediplomasiyeönemveri-
yorgörünenyaklaşımı,kendiülkesindeolduğugibidünya-
dada iyimserlikhavasınınesmesineyolaçtı.AncakOba-
ma, asıl olarakAmerikan finans-kapitalinin bir tercihidir.
Zaten seçilir seçilmez oluşturmaya başladığı kadroya da
biryandanenbüyüksermayegruplarınıntemsilcilerini,di-
ğeryandan(bölgemizaçısındanönemli) İsrail’eçokyakın
kişileriseçti.Buda,dünyahalklarınınObama’danolumlu
birşeylerbeklememesigerektiğinibirkezdahagösterdi.
ABDbaşkanlıkkoltuğunaşuveyabukişininseçilmesi,bu

ülkenin sermayesinin maddi çıkarları doğrultusunda olu-
şan ana yönelimini asla değiştiremez. Obama’yla birlikte
dışpolitikadabirşeylerdeğişiyorsa,bu,Amerikanstrateji-
sinin,tekkutupludünyatasarımıveebediimparatorlukha-
yalidiğerküreselgüçodaklarınaveezilenhalklarındireni-
şineçarpıpdağıldığıiçindir.
Gazetemizinbusayısını32sayfaçıkarıyoruz.Aslındabu

tercihetmediğimizbirboyuttu.Ancakgündeminkabarıklı-
ğıveaciliyeti,dahafazlavedahauzunyazılaryayımlama-
yıgerektirdi.Olağandangenişbirhacimvezenginbiriçe-
rikli çıkan bu sayımızın okurlarımızı memnun edeceğini
umuyoruz.
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KP, birçok “hayırlı” gelişmenin üst
üste gelmesi sonucunda 2002 yılı-
nın 3 Kasım’ında hükümet olma

şansınıyakaladı.Bugelişmelerinbaşın-
da Türkiye’nin 2001 yılının Şubat’ında
1,5milyon insanı işsizbırakanbirkriz
yaşamayabaşlamasıgeliyordu.Bukriz
ortasınıfınbüyükorandaerimesine,iş-
çilerin, emekçilerin ciddi oranda yok-
sullaşmasınayolaçtı.Anadoluhalkları
da bu kriz sürecinde hükümet olan üç
partiyi(DSP,MHP,ANAP)çokağırceza-
landırdıvebupartilerinüçünüdebara-
jınçokaltındakalanoylarlaparlamento
dışıbıraktı.
AKP,dibevurmuşolanekonomiyi,dün-
yadayaşanansıcakparabolluğudöne-
mininvekrizolmamasınınolanaklarını
dakullanaraksermayesistemiyararına
düzenlerken,biryandandabireyselve
şirketler düzeyinde yaratılan borçlan-
maylaözellikleortasınıfıtoparladı.Bu
dönemde şirketler üç kat büyüdü, işçi
verimliliğiyüzdeotuzlaravaranoranda
arttı.
AnlaşılanokiAKP’yi2.dönemdeoyunu
artırarakhükümetyapanbusürecinso-
nuna gelindi. Tayyip’in tüm “Kriz yok”
çığlıklarınarağmen,küreselkrizfinans
alanındangerçekekonomikalanainme-
yebaşladıkçazamlar, iştençıkarmalar
veyoksullaşmaileTürkiye’yidesertçe
vurmaya başladı. Yükselen toplumsal
tepkilerveyapılananketlerdeAKP’lile-
rin“2dönemdirhükümetizamayıpran-
madık”söylemleriniboşaçıkarıyor.Kriz
AKP’nin “Ülkeye istikrar kazandırdık,
büyüyoruz” balonlarını söndürüyor.
AKP’ninampulüelektriğegelenzamlar-
layanmazoluyor.
Ekonomide yaşanan bu gelişmelerden
önceAKP,Kürthalkınınözgürlüktalep-
lerinin ve Ordu’nun Türkiye siyasetin-
dekiayrıcalıklıkonumunudevamettir-
meiradesininyarattığıgerilimlehırpa-
lanmaya başlamıştı. 27 nisan 2007’de
yediği e-muhtıra sonucunda hükümet-
tendüşmeyenAKP,muhtırasonrasısiv-
riliklerini törpüleyerek hem kapitalist
sistem hemde rejim için başka (daha
uysal,daha“içeridenbakan”)birparti-
ye dönüştü. (AKP’liler 28 Şubat’ta da
benzerbirdeğişimgeçirmişler,yedikle-
ri tokadın etkisi ve arkalarındaki ser-

mayenin yönlendirmesiyle Milli Görüş
gömleğiniçıkarmışlardı.)
Erdoğan’ın 5 Kasım 2007’de Bush’la
görüşmesi sonucunda ABD’nin bölge-
dekiçıkarlarınatamolarakuyumlubir
yörüngeyegirenAKP,girdiğibuyörün-
gede ordu ile arasındaki gerçek çatış-
mayıbiruzlaşmanınarkasınaitti.Ordu
ile AKP arasındaki bu Amerikancı uz-
laşma,AKP’ninTürkiyesiyasetindetut-
tuğu rotanın da değişmesine yol açtı.
AKP’ninDolmabahçemutabakatınındı-
şınaçıkarakMHPilebirlikteyaptığıtür-
banhamlesiveardındanaçılankapat-
ma davasının sonucu (hem mahkumi-
yet,hemkapatmamakararı),bupartiyi
büyükorandadönüştürdü.
Erdoğan’ın, ''Biz ne dedik? 'tek millet'
dedik;nededik? 'tekbayrak'dedik;ne
dedik?'tekvatan'dedik;nededik?'tek
devlet' dedik. Buna kim karşı çıkabilir
yahu?Bunakarşıçıkabileninbuülkede
yeri yok.Buyursun istediği yeregitsin.
Bundan daha normal şey ne olabilir?''
sözlerivepompalıtüfekleKürtleresal-
dıranagösterdiğimüsamahahattateş-
vik,birrotadeğişikliğindenbaşkanasıl
açıklanabilir? Söylentilere göre Erdo-
ğan’ın, son dönemdeki söylemlerinden
rahatsızlık duyarak AKP Başkan Yar-
dımcılığı görevinden aldığı Dengir Mir
Mehmet Fırat’ın yerine devletin çelik
çekirdeğindeyıllarcagörevyapmışAb-
dulkadirAksu’yugetirmişolmasıdabu
rotadeğişikliğinin sonucugibi görünü-
yor.
Hoş, Kürtler son yaptıkları serhildanla
Başbakanınasabınıiyicebozdular.AKP,
özellikle,"Kürtbölgesinidevletekazan-
dırabilecektekparti"beklentisiüzerin-
denbirmisyonedinmişti.Geçenseçim
sonuçlarıylabubeklentidevletinçekir-
değinde de büyük oranda kabul gör-
müştü.
Şimdi,Başbakan'ınbölgegezisisırasın-
da sergilenen serhildan, AKP'nin, bu
mutabakattaki en belirleyici kozunu
karşılıksız kılacak belirtiler içermekte-
dir.Elikulağındakiseçimlerdebölgede
karşılaşacağı sonucu, şimdiden haber
etmektedirKürtçocukları...
Onu sokaklarda çöpleriyle karşılayan-
lar,"sanaoymoyyok,çöplerimizleyeti-
neceksin"demektedirler.Kürtlerinböl-

gedeki seçimi, Başbakanın devlet
adamlığını da, o 'derinmutabakatı' da
tepetaklaedebilecekgelişmelerinbaş-
langıcıolabilecektir.
Buarada,kabineninetkisizbakanların-
dan biri bu partinin resmi ideolojiyle
bütünleşmesiniortayakoyanbirkonuş-
ma yapıverdi. Milli Savunma Bakanı
VecdiGönül,Brüksel'de, TürkiyeBüyü-
kelçiliği'ndeki10Kasımtörenindeyap-
tığı konuşmada "Bugün eğer Ege'de
Rumlar devam etseydi ve Türkiye'nin
pek çok yerinde Ermeniler devam et-
seydi, bugün acaba aynı milli devlet
olabilirmiydi?"dedi.Tehcirvemübade-
lenin ekonomide de olumlu sonuçları
olduğunuönesürenGönül,ayrıcaşun-
larıdasöyledi:"İzmirTicaretOdası’nda
bir dönem görev almıştım. Bu odanın
kurucuları arasında bir tek Müslüman

yoktuvetamamıLevantenlerdenmüte-
şekkildi. Cumhuriyet’in kuruluş öncesi
de Ankara’da Ermenilere, Rumlara,
Musevilere ve Müslümanlara ait dört
mahallebulunurdu.Ege’deverimlitop-
raklarazınlıklarınelindeydi.”
Tayyip Erdoğan’ın ağzından düşürmez
olduğu“tekmillet”,demekböyleyara-
tılmış.Amaç,Anadolusermayesinin(ve
AKP’nin) köklerinindayandığı, o döne-
min eşrafını, ağasını, tefecisini, bezir-
gânını kovulan, katledilen Rum ve Er-
menilerin zenginliklerinin en aşağılık
yağmasıyla daha da zengin etmekmiş.
Emellerinekavuştular.Milyardolarlarla
oynayan kapitalistler haline geldiler.
Rum’u, Ermeni’yi mülksüzleştirenlerin
torunlarının, bugünpolislere verdikleri
yetkilerigenişletmeleride,onlarımülk-
süzleştirilmektenkurtaramayacak.

AKP ROTA DEĞİŞTİRDİ
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.

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.

B. Akpolat

Devletleşme Yolunda İlerliyor

A



ir küresel kriz içinde çırpınan ser-
maye,tamdakendivarlığınınyapı-
sal eğilimlerine uygun davranıyor:

Kendi krizini, zaten hep yoksulların
ceplerindeolanelinidahaderinesoka-
rak,açgözlüveçapulcusoygunculuğu-
nuküreselveyereldüzeydedahaderin-
lereiterek,dahaince/hassasbiçimlere
sokarakvehalagiremediğialanlarıda
fethederekçözmeyeçalışıyor.
Gelişmişülkelerdeişçisınıfınınyerle-

şik kazanımları tasfiye ediliyor. Halkın
vergilerinden oluşan kamu zenginliğini
kontrol edendevletler, trilyonlarcado-
larıiflasetmişşirketlereaktarıyor.Kri-
zinbaşındanitibarensermayegrupları-
naaktarılankamusalzenginlik,5,5tril-
yondolar.Bununanlamı,kamuhizmet-
lerininvehertürlüsosyalyardımınkay-
nağınınkurutulmasıvebuyoldantasfi-
yeedilmesidir.Açgözlüsermayeyeak-
tarılantrilyonlarcadolar,emeklilikma-
aşlarından sağlık hizmetlerine, işsizlik
desteklerindeneğitime,ulaşımayapılan
sosyalyatırımlaradek,toplumsalyaşa-
mınrefahkalitesinibelirleyentemelka-
mu hizmetlerinden kesilecek ve kaza-
nılmışbütünhaklartırpanlanacaktır.
Yüz binlerce emekçi bir anda işsizlik

batağının içine atılıyor. Ücretler düşü-
rülmeye çalışılırken, çalışma saatleri
arttırılmayabaşlandı. Yirminci yüzyılın
başlarındaesendevrimfırtınasınıönle-
yebilmekiçin“sosyaldevlet”noktasına
geri çekilen sermaye, şimdi kendisine
yakışanıyapıyorve“Herşeybenim!”di-
yereksaldırıyor:Neo-liberalterörleza-
ten epeyce tasfiye edilen kazanımların
artakalanlarıdayutuluyor.
Sadecebudeğil.Türkiye’nindeiçinde

olduğugeçkapitalistleşmişcoğrafyala-
rın zenginliklerine de saldırılıyor. IMF,
DB, WATT gibi soyguncu sermaye ör-
gütleri aracılığıyla, krizde zorlanan bu
ülkelerin oluşan açıkları kullanılarak
emperyalist soygun yoğunlaştırılıyor.
Öyleşartlarsunuluyorki,buülkelerif-
lastankurtulabilmekiçinbütünkaynak-
larınıemperyalistmerkezülkelerinser-
mayegruplarınaaktaracak.
Türkiye’de, sermayenin hükümeti

AKP’nin“Bizebirşeyolmaz”lafazanlı-
ğınınarkasındasaklananacıtablo,em-
peryalist metropollerce her yerinden

bağlanmışvetümüylekontrolealınmış
bir ekonomi gerçekliğidir. İthalata ba-
ğımlı “ihracat patlaması”na dayalı sa-
nayileşme,metropollerindekitüketimin
azalmasıylahızlasönüyor.Kredilerleşi-
şenyerlisermayegruplarının190mil-
yar dolarlık açığı, o kredileri verirken
kendi şartlarını kabul ettirmiş emper-
yalist ülkelerin küreselleşmiş şirketleri
tarafından zorlanacak ve muhtemelen
çoğuna el konulacaktır. Üstelik hızla
merkezlere çekilen “sıcakpara”nınar-
kadabıraktığımilyarlarcadolarlıkboş-
luk ekonominin dengelerini sarsarken,
var olan yapıyı sürdürebilmek için her
yılgelmesigerekenasgari50milyardo-
lar,metropollerdekisıkışmaylageleme-
yincefonlanamayancariaçık,osarsın-
tıları,yıkıcışiddetesıçratacaktır.Türki-
ye; Arjantin, Meksika Macaristan, Po-
lonya,Ukraynagibiülkelerlebirlikteif-
lasıneşiğindekiülkelerarasındasayılı-
yor.
Açıkbekleyenemperyalistleşkargala-

rıvurgunpeşinde:2001-2krizinipanik
yaratan açıklamalarıyla tetikleyen De-
utscheBank,yinedüğmeğebastı.Peşi
sıraFransızsermayesininsözcüsüSar-
kozy de Türkiye ekonomisini zorlayan
açıklamalaryaptı.Hedef,Türkiye’yida-
haderindenvemümkünsebütünüyleve
doğrudan kontrole almaktır. En son
Standard&Poor’sadlısoygunçeteside,
“notdüşürerek”kervanakatıldı.Türki-
ye’nin “ümüğünü sıkma”nın ön hamle-
leriyapılıyor.
Emperyalistdevletlerin,krizi,küresel

emperyalist hiyerarşiyi günün koşulla-
rındayenidenüretenvedahahızlıişle-
yenbiryapıyaulaştırmaamacıylakulla-
nacağıanlaşılıyor.Sözümonaekonomi
uzmanı,bilmemneuzmanıkodadlarıy-
laAnkara’yagelenotakımelbiselibe-
yefendi ve tayyörlü hanımefendilerin
hepsi açgözlü çakallardır, kendilerine
yakışanı yapıyorlar: Av peşindeler ve
şimdikigibipusluhavalaronlarınsaldı-
rızamanıdır.
İşsizlik fonunda biriken emekçi para-

larınısermayeyeaktarmak,kıdemtaz-
minatı hakkını tırpanlamak, bölgesel
askeriücretuygulamasıylaülkeninKürt
illerinidahadadibeitmekgibiönlemler
içinkamuoyuhazırlanıyor.Bankalarda-

kitümhesaplaradevletgarantisitalep
ediliyorveböyleceolasıiflaslarınyükü
kamuzenginliğinintalanıylakaldırılmak
hedefleniyor. IMF ile anlaşma ısrarla
devreyesokulmayaçalışıyorvebuyolla
emperyalistlerin ve yerli ortakları fi-
nans-kapitalin en çıplak veaçgözlü çı-
karları kriz ortamında garantiye alın-
mayaçalışılıyor.Sıfırzam,çalışmasa-
atleriniveişyoğunluğunuarttırma,işçi
çıkarma,enflasyonuyükseltmegibisal-
dırı araçları da, hep birlikte ve hızla
devreyesokuluyor.SönmezFlamentve
Edipİplikfabrikalarınınkapatılmasında
olduğugibi işçilerbirdenkovuluyor ve
kriz ortamında kaderleriyle baş başa
bırakılıyor.
Kendi sistemlerinin ürünüolan krizin

yüklerinihızlaemekçilerinsırtınaatma-

yaçalışıyorlar.Bun-
ların “ekonominin gerekleri” dedikleri
şey,gerçektekendiaçgözlülükleri,hırs-
ları,doymakbilmeziştahlarıdır.Dayatı-
lanbucehennemisüreç,tamamenken-
diçıkarlarınıkrizortamındasürdürme-
yiamaçlayanbilinçliceseçilmişbiryol-
dur.Osoygunçarkının ilerleyişinidur-
durmakiçin,onakarşısavaşmak,arka-
sındaki bilinçli sermaye sözcülerinin
iradesinikırmakveosermayeiradesi-
ne karşı emekçilerin çıkarlarını savu-
nan devrimci komünist iradeyi dayat-
makgerekir.“Herşeybana,herzaman
ve hep bana” diyenlerin iradesine
emekçilerinyumruğunu indirmeninza-
manıdır.
Şimdi soruyoruz! Madem şu meşhur

küresel sermaye gruplarının üretimde
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KRİZ  VE  EMEKÇİLER
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

Emekçilerin Kaderi Kendi Ellerindedir

B

Kredilerle şişen yerli sermaye gruplarının 190 milyar dolarlık açığı, o kredileri verirken kendi şartlarını kabul ettirmiş emperyalist ülkelerin küreselleşmiş şirketleritarafından zorlanacak ve muhtemelen çoğuna el konulacaktır.Üstelik hızla merkezlere çekilen “sıcak para”nın arkada bıraktığı milyarlarca dolarlık boşluk ekonominin dengelerini sarsarken, var olan yapıyı sürdürebilmek için her yıl gelmesi gereken asgari 50 milyar dolar,metropollerdeki sıkışmayla gelemeyince fonlanamayan cari açık, o sarsıntıları, yıkıcı şiddete sıçratacaktır.
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karşılığıolmayanyüzmilyarlarcadolar-
lık balonları patlayınca devlet onların
yardımına koşuyor, yoksul emekçilerin
3–5 bin lirayı ancak bulan kredi kartı
borçlarının iptalini talep etmeleri en
doğalhaklarıdeğilmidir?Yada,işçile-
rinalınteriyleyaratılankocafabrikala-
rı idare edemiyorlarsa, o fabrikalara
gerçeksahipleriişçilerinelkoymasıen
doğalhaklarıdeğilmidir?
Hemenbelirtmeliyizki,krizkoşulları-

nın emekçilerin yaşamlarını zorlaştır-
ması, kendiliğinden devrimci bir tepki
yaratmaz.Sistem,devletintümolanak-
larını,baştamedyaolmaküzerebütün
ideolojik,politikimkanlarınıkullanarak,
olasıtepkileriönlemeyeyadayanlışka-
nallaraakıtmayaçalışıyor.Uyuşturucu,
fuhuş,kumargibiyollarlayoksullarıçü-
rütmek,bir iradeoluşturamayacakka-
dardüşürmekveçözmek,yadaKürtler,
Ermeniler, Kıbrıs gibi sorunlar üzerin-
denşovenizmikışkırtmak,olmazsaAle-
vi-Sünniçatışmalarıyaratarakemekçi-
leribölüpbirbirinedüşürmekençokbi-
linen yöntemleridir. Başkalarını da ya-
ratacaklardır.
Emin olabiliriz ki, birçok yasal veya

yasadışı sermaye görevlisi, zaten hep
gündemde tuttukları böyle sefilliklerin
dahagüçlüolarakdevreyegirmesi için
hazırlıklar yapıyorlar. Bursa’da sokağa
atılan binlerce metal ve tekstil işçisi,
Trakya’dasokağaatılanbinlercetekstil
vederiişçisi,Kütahya’dasokağaatılan
yüzlerceseramikişçisi,içinedüştükleri
cehennemingerçeksorumlususermaye
düzeninisorgulamasınisteniyor.Emek-
çilerde oluşan tepkinin akıtılacağı ve
üstelikkendisigibiöfkedoluvezordu-
rumdaolanbaşkaemekçilereyönlendi-
rileceğikanallar/tuzaklarhazırlanıyor.
Açıkçavurgulamakgerekiyor:Emekçi-

lerinkaderi,herzamankindendahafaz-
la olarak şimdi, kendi ellerindedir. Ya
dayatılancehennemdeyaşamakabulle-
nilecekyadadirenilecekvekarşısaldı-
rıyageçilecektir.
Krizdönemleriaynızamandairadele-

rinenaçıkbiçimdeçatışmasıvebuça-
tışmalarınsonucunagöreyenidengele-
rin kurulması dönemleridir: Ufkuna
kendiçıplakçıkarlarınıkoymairadeve
becerisini gösteren, doğru hareket

eden,güçlüvuranveısraredenyolala-
cak ve kendi çıkarlarının bir biçimde
dahaüstteolduğubirdüzeni kurabile-
cektir.Sermaye,devletcihazınıkullana-
rakhareketetsede,milyonlarcaemek-
çininöfkesidoğrukanalayerleşir,doğ-
ruhedefeyönelirsekazanabilir.
Şimdi, Lenin’in azmi,militanlığı, kur-

nazlığı ve her şeyden çok da savaşçı-
öncü örgütte sürekli yoğunlaşmadaki
israrı, bir kez daha güncelleşiyor. Ser-
mayeninsuratınapatlayacakyumruğun
Leninistbirdokuyaihtiyacıvar.
90’lardansonrayenilgilivekabulleni-

cibirzemineyuvarlanandünyaişçileri-
nin,sonyıllardadevreyegirendireniş-
lerleiçinegirdiğialankazanmaveken-
dini 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 ıs-
rarla yürüyebilen bir kimliğe kavuşup
kavuşmayacağı,yakıngelecektekiçatış-
malarıniçindebelliolacaktır.
Kriz, sistemin dengelerini bozacak,

boşluklaryaratacakvehattamuhteme-
lendengesiz/kaotik ortamlar oluştura-
caktır. O dengeleri sürekli sarsmak,
dengesizliklereemekçidengesinidayat-
mak, boşlukları fethetmek gerekiyor.
Kendiliğindenliğe bırakılan kriz denge-
sizlikleri,kuruludüzeninyardımıylaye-
nidensermaye tarafındankontrolealı-
nacak,boşlukalanlaryenidensermaye
tarafındankazanılacakveoralarda ye-
nidenkurulacaksermayeiktidarıemek-
çilere dayatılacaktır. Kendiliğindenliğe
değil, bilince ve iradeye ve devrimci
iyimserliğe güvenmek gerekiyor. Ser-
mayeninsallananideolojik-politikhege-
monyasıdevrimcivuruşlarlafelceuğra-
tılabilir.
Öteyandan,şimdikikrizsüreci,önce-

kilerdenfarklıolarak,olağanüstükritik
eşiklerizorlayanbirekolojiksarsıntının
içinde oluşuyor.Gıda krizi, yoksulluğu,
yeryüzünün kimi alanlarında yaşama
hakkınıyokedecekseviyeleresıçratabi-
lir;oluşacakgöçkafilelerimetropoller-
dekiistik-

r a r -
sızlığıdahaderineçekebilir.
Krizdeşuanadekdevletlereliyleser-

mayeye aktarılan 5,5 trilyon dolarlık
toplumsalzenginliğinçokdahaazı,kü-
resel ekolojik sorunların çözümü için
kaynakolabilirdi. Sözgelimi, yıldahar-
canacaksadece113milyardolarla,kü-
reseldüzeydeselleriazaltmak,karbon
tutulumunusağlamakve toprağı koru-
makiçinağaçdikilebilir,ekilialanlarda
üsttopraktabakasınıntahribatıdurdu-
rulabilir,hızlaçölleşenotlaklariyileşti-
rilebilir,okyanuslardakibalıktarlaların-
dayaşanantahribatdurdurulabilir,sü-
rekliazalanbiyolojikçeşitlilikkorunabi-
lir ve yok olan aküferler/yeraltı suları
yenidencanlandırılabilirdi.
Ancak,sermayeninmantığıbaşkatür-

lü işliyor. Ekolojik felakete gözleri kör.
Esasolaraksermayenin“süreklibüyü-
me”talebininyarattığıtüketimfetişizmi
vedoğanınarsızcatalanınınürünüolan
ekolojikkriz,felaketedönüşmeküzere.
Okonudakulakları tıkalıolansermaye
politikacıları, bankaları ve şirketleri
kurtarmaksözkonusuoluncainanılmaz
bir çabukluk ve yüzsüzlükle hareket
ediyorlar.
WATT’ındayattığıpolitikalarlayoksul-

laştırılan milyonlarca çiftçi yöneldiği
şehirlerde işsizlik sopasını yiyince ne
yapacaktır? Küresel ısınmanın ürünle-
rinden söz gelimi su kıtlığı, kuruyan
göllerveakarsular, tükenenyeraltısu-
larıgibigüncelsonuçlarıyla,krizgünle-
rinde hangi ek sonuçlar yaratacaktır?
Sadeceekolojikbaskılarlabile“çökme”
eşiğindeolan,sözgelimiPakistan,Kon-
go, Sudan, Bangladeş, Etiyopya gibi

d e v -
letlerdekontrolaltınaalınmışyüzmil-
yonlar, krizin baskılarıyla erkene alın-
mış bir “çökme” sonucunda ne yapa-
caktırvenasılyaşayacaktır?
Neo-liberalsaldırılarınaltındameşru-

laşan halkın kendini savunma hakkı,
şimdibinkezdahameşrudur!
Böylesinearsızcavesüreklisaldırıal-

tında tutulan emekçi halk, eğitimden
sağlığa, ulaşımdan ısınmaya ve barın-
maya dek bütün toplumsal hizmetlere
yöneliksermayesaldırılarınakarşı,net
vefiilicevaplarüretmelidir.Zatenneo-
liberalsaldırıaltındabudanmışolanka-
muhizmetlerindeyenidenyapılacaktır-
panlamalar, fiilen tepki gösterilerek
reddedilmelidir.
Kapitalistlerin yönetemediği fabrika-

laraişçilerinelkoymahakkımeşrudur.
Zatenkendiemeğininürünüolanfabri-
kaları ve kendi yürüttüğü üretimi doğ-
rudankontrolünealacakişçiler,verimli-
liği yükseltip üretimin devamını sağla-
yacaklardır.
Sermaye ve hükümetin saldırılarına

karşı,onlarınsisteminingünlükişleyişi-
ni bozacak fiili-meşru eylemlerle, söz
gelimianayollarıkeserek,sorumluku-
rumları işgal ederek cevap üretilebilir.
Doğalgazzammıgerialdırılabilir.Açlık
tehlikesi yoksul mahallelerde halk ko-
mitelerininkontrolündedüzenlemelerle
giderilebilir.Sistemhalkıaçveişsizbı-
rakırsa, halkın o gıdayı her türlü yolu
kullanarak bulması meşrudur. Hiç bir
şey “yaşama hakkı”ndan daha önemli
değildir.

15.11.2008

Kriz dönemleri aynı zamanda iradelerin en açık biçimdeçatışması ve bu çatışmaların sonucuna göre yeni dengelerinkurulması dönemleridir: Ufkuna kendi çıplak çıkarlarını koyma irade ve becerisini gösteren, doğru hareket eden,güçlü vuran ve ısrar eden yol alacak ve kendi çıkarlarının bir biçimde daha üstte olduğu bir düzeni kurabilecektir.Sermaye, devlet cihazını kullanarak hareket etse de, milyonlarca emekçinin öfkesi doğru kanala yerleşir, doğru hedefe yönelirse kazanabilir.

Krizde şu ana dek devletler eliyle sermayeye aktarılan 5,5

trilyon dolarlık toplumsal zenginliğin çok daha azı, küresel

ekolojik sorunların çözümü için kaynak olabilirdi. Ancak, 

sermayenin mantığı başka türlü işliyor. Ekolojik felakete 

gözleri kör. Esas olarak sermayenin “sürekli büyüme”

talebinin yarattığı tüketim fetişizmi ve doğanın arsızca

talanının ürünü olan ekolojik kriz, felakete dönüşmek üzere. 

O konuda kulakları tıkalı olan sermaye politikacıları,

bankaları ve şirketleri kurtarmak söz konusu olunca 

inanılmaz bir çabukluk ve yüzsüzlükle hareket ediyorlar.
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Top lum sal Öz gür lük: Mark sist ler öte den
be ri ka pi ta liz min 1970’li yıl lar dan bu
ya na bir uzun dal ga kri zi için de ol du ğu -
nu söy lü yor du. Fa kat ka pi ta list sis tem
ge çen yaz baş la yan ama geç ti ği miz Ey -
lül-Ekim ay la rın da fi nan sal çö küş ha li ni
alan ağır bir kri ze gir di. Bi rin ci si, bu
kriz uzun dal ga kri zi nin için de ne re ye
otu rur? İkin ci si bu son kri zin di na mik le -
ri ne dir?

Sun gur Sav ran: Ensondanbaşlamakta
yararvar.Deniyorki,risklikonutkredi-
leri gayrimenkul piyasasındaki sarsıntı
dolayısıyla çöküntüye uğradı. Bunlar
paketlenmişti,türevdenenürünlerhali-
ne getirilmişti ve bütün dünyaya satıl-
mıştı,dolayısıylaminicikbirtabanüze-
rindekocamanbirgövdeoluşturulmuş-
tu,tabançöküncebütüngövdeçökmüş-
tü.
Amaburadaikinoktaaçıktakalıyor.Bi-
rincisi, sermaye düzenli olarak finans
alanında aşırı bir genişleme yaşar, sü-
reklivedüzenliolarak.Demekki,kendi-
ni bir yasalı olgu gibi tekrarlayan bir
aşırı kredi, aşırı genişleme durumuyla
karşı karşıyayız. Bunun ardında, ikinci
nokta olarak, hayali sermaye kategori-
sininanlaşılmasıgerekiyor.
Gerek hisse senetleri, gerek tahviller
gereksesondönemdeüzerindeçokgü-
rültüyapılantürevürünlerdenenşeyler,
birbakımaüretimalanındavarolande-
ğerleri temsil ediyor. Ama bunlar bir
yandanreelekonomidekideğerleritem-
silederken,biryandandabağımsızbir
sermayedeğerleri katmanı haline geli-
yor…Hissesenedimesela;enkolayan-
laşılacak olan o. Şirketlerin değerinde
veyavarlığındaveyakapasitesindeveya
kârlılığında özel bir değişim olmadığı
haldeborsahızlayükselebiliyor,bağım-
sızlaşıyor.Elbettepiyasalaryükselirken
herkes,bütünkapitalistlerkâreldeet-
mek ister. Dolayısıyla hepsi bulabildiği
bütün olanakları kullanarak borç alıp
daha fazla yatırım yapıyor. Ama günü
geldiği zaman, hayali sermayenin ger-
çeksermayeninyaratabildiğiartıdeğer-
denvesermayebirikimindenkopupgit-

mesininkarşısındabirçöküntübaşlıyor.
Veböylecegeçiciolarakbirbirindenba-
ğımsızlaşmışsermaye ileparayeniden
birleşiyor. Ama nasıl oluyor bu birleş-
me? Finans sisteminin bir çöküntüsü
halinde.Maliçöküşbudurişte.Sizebir
örnekvereyim:Tokyoborsasıbiryılön-
ceki doruğundan yüzde 72 değer kay-
betti.Yani100’ken28oldu.Bundanda-
ha büyük birmali çöküş nasıl olacak?
1,5-2ayiçindebütünhepsikayboldubu
değerin.

T.Ö: 70’li yıl lar dan bu ya na olan aza lan
kâr oran la rı ya sa sı alt tan al ta iş li yor ve
ser ma ye bu nu aş mak için çe şit li yön tem -
ler de ne di ve hâ lâ ıs rar la de ni yor. Eme ği
es nek leş tir me ye ça lış tı, üre ti mi ucuz üc -
ret ve ham mad de ile ge niş pa za rın ol du -
ğu ül ke le re kay dır dı vb. Bun la ra rağ men
bir kriz çık tı. Fi nans ala nın da pat la yan
kri zin ge ri sin de ger çek üre tim ala nın da -
ki bir kriz var, de ğil mi?

S.S: Gayet güzel biçimde gündeme ge-
tirdiğinizgibi,bukrizisadecebirfinans
kriziolarakgörmeksondereceyanlıştır.
Bu krizin bu şekilde geleceğini bir çok
Marksist,meselaPaulSweezy, hasbel-
kader bizler, sürekli olarak öngörüyor-
duk.Malisistemaşırışişmiştirvemut-

laka bir mali çöküşe doğru gidecektir,
diye.1970’lerdenbuyana,kâroranları-
nındüşüşünedeniylesermayebiruzun
kriz dönemine girmişti. Sermaye bazı
tedbirler aldı, bu krizi aşabilmek için.
İkişeysondereceönemliydi.Bunlardan
birtanesi,işçisınıfıylailişkisiiçerisinde
artıdeğeriarttırmak.Bununbirkaçyön-
temivar.Birikisinisizsaydınız…eme-
ği esnekleştirmek veya düşük ücret
alanlarınakaydırma…Buyöntemlerve
başka yöntemler, artı değeri arttırıp,
kâroranınıişçisınıfınınaleyhine,ücret-
leri düşürerek, işgününü uzatarak,
emeksürecini esnekleştirerekarttırma
yöntemleri…Birdeemeküretkenliğini
radikal bir şekilde yükseltebilmek için
başvurulmasıgerekenbirbaşkayöntem
var: Marks’ın “değersizleşme” dediği
şey.Nedemekdeğersizleşme?Eskidö-
nemindüşüküretkenlikli teknolojilerini
veemeksüreçlerini temsiledenbirim-
lerin,işletmelerin,sermayelerinçökme-
si veonlarınüretimaraçlarınınüretim
aracıolmaktan,sermayeolmaktançık-
ması.Bununradikalbiçimdeolmasıkâr
oranınıhızlıbirşekildeyükseltiyor.Yeni
birtakımteknolojilerson30yıldaelbet-
tesokuldupiyasaya,bilgisayarteknolo-
jilerisokuldu.Amabirbütünolaraktas-

fiye edemediler eski sermaye tiplerini,
ilişkilerini vs. Dolayısıyla, bu sürecin
ağır yürümesi, sermayenin önünü ka-
pattı. Neden bu süreç gerçekleşmedi?
Sorunun püf noktası burada işte, mali
çöküşleilişkisideburada.Çünküpara-
salsistem,finanssistemisürekliolarak
genişletildi.Krizinyaşanmasınaizinve-
rilmedi.Ofinanssisteminingenişleme-
si ek talepyarattı.Veböyleceçürükler
de ayakta kaldı. Tabii bu kadar büyük
bir şişkinlik günün birinde, tabanı kâr
oranlarının düşüklüğü dolayısıyla çok
genişleyemeyeceği için,başabelahali-
negeldi.
İkinci bir sorun daha var, sermayenin
krizini tam aşamamasının, bugünkü
maliçöküşüngelmesinintemelindeya-
tan…Odaşu:Aslındaişçisınıfınataar-
ruzlarını tamanlamıyla tamamlayama-
dılar.Sermaye,özellikleAvrupa’da(Bri-
tanyahariç) işçiveemekçisınıflarıye-
nilgiyeuğratamadı.Avrupaişçihareke-
tieskigücünüyitirmişolduğuhalde,yi-
nedebunadirendi.Dolayısıylayaşadı-
ğımız mali kriz, bu üretim alanındaki
krizin bir ifadesi, ama aynı zamanda
onuyenibirdüzeyeyükselten,artıkçok
derinlemesine yaşanacak bir düzeye
yükseltenbirtemeldir.

“KRİZ KAPİTALİZMİN KRİZİDİR”
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.

Devrimle Karşı-devrimin Boy Ölçüşeceği Döneme Giriyoruz

Geç ti ği miz ay lar da sey rin de sert bir dö ne meç alan ve ma li çö küş le iyi ce de rin le şen ka pi ta liz min eko no mik kri zi, dün ya ça pın da mu az zam bir
sar sın tı ya yol aça rak dep res yo na doğ ru yol alı yor. Kri zin ne den le ri, özel lik le ri, eko no mik ve po li tik so nuç la rı üze ri ne Mark sist eko no mist, Dev -
rim ci İş çi Par ti si Gi ri şi mi üye si SUN GUR SAV RAN ile ko nuş tuk.

T.Ö: Ya zı la rı nız da dep res yon di ye
de ad lan dı rı yor su nuz bu kri zi. Kriz
ile dep res yo nun iliş ki si ne dir?

S.S: Depresyon, üretimde birkaç
yıllık daralmalar anlamına gelen
kısa krizlerden farklı olarak, hem
derinbirüretimdaralmasıveçok
yüksek bir işsizlikle ortaya çıkar;
hemgenellikleöyle6ayda,1yılda
atlatılamazvebazen10-15yılsü-
rebilir; hemde üçüncüsü ve belki
de en önemlisi, piyasanın kendi
düzenlemeleriyle ortadan kalkma-
sıneredeyseimkansızdırvemutla-
ka ağır bir devletmüdahalesi ge-
rektirir.Dehşetvericibirçöküntü-
südürkapitalizminveoyüzdende
büyüksarsıntılarayolaçar.
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T.Ö: Sov yet ler Bir li ği ve re el sos ya liz min
yı kı lı şı ve Çin’in ka pi ta liz me en teg re olu -
şu son 15-20 yıl için de… as lın da ka pi ta -
liz mi çok da ha ra hat la ta cak gi bi gö rü -
nü yor du. Mu az zam bir alan açıl dı ka pi -
ta liz min önün de. Oy sa ka pi ta lizm çok
geç me den ağır bir kri ze, dep res yo na gi -
ri yor. Bu nu na sıl de ğer len di ri yor su nuz?

S.S: Sovyetler Birliği ve Doğu Avru-
pa’nın çöküşü,ÇinveVietnamgibiül-
kelerindeiçteniçekapitalistrestoras-
yona doğru ilerlemesi, kapitalizm açı-
sından büyük bir avantaj gibi görünü-
yor. En azından büyük bir pazar, yeni
doğalkaynaklarvebirölçüdede(özel-
likle Çin söz konusu olduğunda) çok
ucuzbirişgücükaynağınındünyasiste-
minekatılmasısözkonusu.Bubakım-
danbiraçıdançokşaşırtıcısöylediğiniz
gibi.Benimvereceğimcevapşudur:Bu
restorasyonaynızamandaberaberinde
büyük çelişkiler geliştirdi. Evet, Doğu
Avrupa büyük ölçüde entegre edildi.
AB’ninbirparçasıhalinegelmekazbuz
bir şey değil, yalnız dünya sisteminin
bugün ekonomikbakımdan en sorunlu
alanınınDoğuAvrupa olduğuna dikkat
çekmek lazım. IMF ile ilk anlaşanların
MacaristanveUkraynaolduğunuhatır-
layalım… İkincisiRusyahâlâ tamola-
rakbenceentegreedilmişdeğilveiçin-
deçokciddipatlamadinamikleriiçeri-
yor.Ama en önemlisi Çin; çünkü yılda
onbinlerce köylü eylemi ve işçi grevi,
direnişioluyor.

T.Ö: Ga ze te le rin yaz dı ğı na gö re 88 bin -
miş.

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

deyseyokederek.Almanyameselata-
mamenyokedildi.Dolayısıylaoyokluk,
otemizlenmeüzerinedahasonrakibü-
yükuzungenişlemedalgası,çoğuoku-
rumuzunbildiği1945-75arasıgenişle-
medalgasıoturdu.Buseferoolmadı.
Benimesascevabımbu.

T.Ö: Bu eko no mik kriz as lın da bir eko -
lo jik kriz le de eş za man lı ger çek le şi yor.
Bir ya nı, su kay nak la rı nın gi de rek tü -
ken me si, gı da so ru nu nun cid di bo yut la -
ra ulaş ma sı… Bun lar la da bağ lan tı lı
ola rak kriz çok ağır so nuç la ra yol aça -
cak gi bi gö rü nü yor. Ge len kri zin eko lo -
jik kriz le bağ lan tı sı üze ri ne ne söy le ye -
bi lir si niz?

S.S: Enönemlisorunaişaretediyorbu.
Ekolojikbirkrizgörüyoruz,birdeeko-
nomik kriz, depresyon biçiminde geli-
yor. Bütün bunlar kapitalizmin gerile-
yenbirsistemolduğunu,genelliklesu-
nulduğu gibi sağlıklı, zinde, gürbüz,
sağlam adımlarla ilerleyen bir sistem
olmadığını, tam tersine gerileme çağı-
nınarazlarınıortayakoyduğunukanıtlı-
yor.NediyorduMarksistler,herüretim
tarzı belirli bir aşamadan sonra kendi
geliştirdiğiüreticigüçlerleçelişkiyegi-
rerveozamaninsanlığınilerlemesinin
önünde engel olur. Marks çok açıkça,
krizlerinherdefasındadahaağırortaya
çıktığını ve kriz sırasında eski üretici
güçlerin tahrip edildiğini söylüyor. Ka-
pitalizmin tarihine bakalım, 1872-96
arasıbüyükdepresyonuçokdahahafif
geçmişti. 1930’larındepresyonu tarih-
tekigörülmüşenbüyükkrizdi.Şimdiki
muhtemelen onu aşacak. İkincisi, sa-
vaşlar.Lenin’inözelliklesaptadığıgibi,
kapitalizmin gerici bir güç haline gel-
mesinin en iyi ifadesi, bu emperyalist
savaşlardır. Muazzam bir tahribat ya-
ratıyor. 2. Dünya Savaşında kapitaliz-
minyarattığıherşeyi,binalardahilher
şeyi ortadan kaldıran bir bombalama
oldu karşılıklı. Önce Almanlar, sonra
BritanyalılarveAmerikalılar…

Üreticigüçlersadecemakinadanibaret
değildir. Bu muazzam yanlış bir anla-
yıştır. Emek gücü ve doğa da üretici
güçlerin diğer kategorileridir. Kapita-
lizmdoğayıtahripediyortamamen.Ya-
ni üretici güçlerimizi elimizden alıyor,
yaşamaraçlarımızıyokediyor.Vesade-
cebizimdeğil,bütün türlerin. İşteku-
tup ayısı bunun simgesi, dayanışma
içindeyizkapitalizmekarşı.Bubirtop-
lum krizidir, bir uygarlığın krizidir.
ÜçüncüDünyaSavaşıufuktaçoktangö-
ründü.Dolayısıylamuazzambüyükbir
sarsıntıdöneminegiriyoruz,adımadım
bunlarbirbirininüzerineyığılarakgeli-
yor. Önümüzdeki dönemde mücadele

etmeyen,kaderinerazıolmuş,yakınla-
rınıvekendisinikapitalizminbubüyük
kasırgalarına ve tsunamilerine teslim
etmişdemektir.

T.Ö: Bu ra dan de vam eder sek… Kri zin
emek çi ler, iş çi sı nı fı ve ezi len halk lar
üze rin de ki et ki si ne olur?

S.S: Budepresyon,muazzambirişsizlik
dalgasıyaratacaktır.Avrupa’da,Ameri-
ka’da,Japonya’dabirçokşirketbinlerce
işçiçıkarıyor.AynışeyTürkiye’debaşla-
dı. İşçiler kapıya konuyor. İkincisi, son
15-20yılınbüyümesizateniş(istihdam)
yaratmayan bir büyümeydi. Türkiye’de
debusomutolarakyaşandı,5-6yıldır.

Tür ki ye’de Kri zin Sey ri

T.Ö: Kriz he men Tür ki ye’de et ki le ri ni gös ter me ye baş la dı. He men iş ten çı kar ma lar
baş la dı. Bin ler ce iş çi iş ten çı ka rı lı yor. Kri zin Tür ki ye’de ki sey ri na sıl olur?

S.S: Birincisi,bukrizinTürkiye’yeyansıyacağıtartışmagötürmez.Erdoğanyalan
söylüyor.Martakadarvakitarıyor.Paraharcamak istiyorseçimler için. İMF’ye
yaklaşmamasınınnedeniodur.Amabaşınabüyükbelagelecek.Martakadarbek-
leyecekdurumyok.Borsa55binden25binedüştü,yüzdesinihesaplayın…yüz-
de60’ayakın.Buçokciddibirçöküntüdür.Eylülayındaimalatsanayiiyüzde6,5
geriledi. İmalat sanayii sermaye birikiminin en temel alanı hâlâ. Ayrıca Türki-
ye’ninüretimsektöründezatengerilemebaşlamıştı,üstüstegeldi.
Bununötesindenasıletkiyapar?Türkiye’nindışaçığıçokağırolduğuiçin,cari
açık,birbakımaG.AfrikaveMacaristangibiülkelerlebirliktetopunağzındadu-
ruyorduzaten.Vebundansonrakredialmakaslanınağzında.Oaçığıkapatmak
mümkün değil. İkincisi de banka sistemi değil ama şirketler dışarıya o kadar
borçlularki,sanıyorum140milyardolar,dolarınbuyükselişiçokbüyükyükge-
tiriyortabii.DolayısıylagenelgidişataelbettebağlıolacaktıramaTürkiyeağırbir
ekonomikkrizyaşayacak.
Türkiye’desınıfmücadelesiaçısındankrizinsonuçlarıneolur,diyebakalım.2001
krizindepekkılınıkıpırdatmadıişçisınıfı.Nerdeyse1milyonişinkaybolduğubir
krizdi.Cumhuriyettarihininenbüyükkriziydi,yüzde11,5daraldıulusalgelir.Ay-

nıyılArjantin’debenzerbirkrizyaşandı,4tanecumhurbaşkanısokaktadevrildi,
ardıardına.ResmenbirayaklanmayaşandıArjantin’de.Dolayısıylabufarkbura-
dagörünüyor.PekibuseferTürkiye’nindurumunedir?
2007’ninortalarındanbuyanaTürkiyeişçisınıfınıntabanındaciddikıpırdanma-
largörülüyor.1995veya97’yi,biröncekigerilemenindönümnoktasıkabulede-
biliriz. Demek ki en az 10 yıl devam eden bir durgunluk şimdi kırılıyor. Tele-
kom’danTekel’eyerelmevziimücadeleleryürütülüyor.14MartGenelSağlıkSi-
gortasıeylemiile1Mayıs’tadabumücadelecilikgörüldü.Amabusadecebirkı-
pırdanmadır,gerçekbiryükselişdeğildirhenüz.Henüzorayadönüşmedibukı-
pırtı,amaeğerdoğrupolitikalarizlenirse,buseferçokdahamücadelecibirdö-
nemegirmemizanlamınagelir.Bunaparalelbaşkabirşeydahasöylemekistiyo-
rum.Yükselişherzamansınıfıntabanındamücadelecilikşeklindeçıkmazortaya.
Aynızamandafikirleralanında,aydınlararasındabelirir.Bununyansımalarıvar;
sendikacılar arasında, öğrenciler arasında Marksizm’in prestiji artıyor. Bunun
çokgöstergesinisayabilirim.Bütünbunlarıbirarayagetirdiğinizzamanböylebir
yükselişvar.Geriyeörgütlenmemeselesikalıyorsosyalistlerin.Bukilitönemde-
dir tabii, işçisınıfınınmücadeleleriaçısından.Buradagörevhepimizedüşüyor.
Dördüncübirfaktördahavar.Bütüntoplumsalmuhalefetincanlanması.Burada
özelliklemücadeleedenKürtkitleleriylekurulacakilişkibüyükönemtaşır.Kürt-
lerle ittifakıdoğruyöntemlerleve işçisınıfı sorunlarınıbirkenarabırakmadan
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.
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Şimdi daha da ağır bir işsizlikle karşı
karşıyakalacağız.
Ayrıcabüyükbiraçlıktehlikesivar, işçi
sınıfıveemekçiler,enönemlisiyoksullar
üzerinde…Oyoksullardabizimlesınırlı
değil.Emperyalistülkelerdebileonların
çorbakuyruğudediği,bizimaşevidedi-
ğimizşeyolacak.Tabiikendiyoksulları-
naçorbaverirken,Afrikalılaradadaha
az yardım yapacaklar. Bu yoksulluk ve
açlıkbirdebirgıdakrizininüzerine,pi-
rinç, buğday fiyatlarının artmış olduğu
birdöneminüzerinegeliyor.Onun için,
Türkiye bağlamında da söylüyorum,
sosyalistlerinçokhassasolmasılazım.
Türkiye’de tarım,büyük çokuluslu şir-
ketlerin çıkarları neyi gerektiriyorsa,
ona uygun hale gelmiştir. Bu da büyük
bir açlık tehlikesine katkıda bulunacak
birşeydir.Bütünbunlarabirçözümara-
maklazım.
Amabütünbunlarınyanınapolitiketki-
leridekoymaklazım.Krizlesiyasimü-
cadeleler, sınıf mücadelesi arasındaki
ilişkiyiçokdikkatlişekildeelealmakla-
zım.Bazıultrasolanlayışlarınsöylediği
gibidurumnekadarkötüleşirsemüca-
deleokadar yükselir,diyebir şey yok.
İşsizlik arttığı ölçüde demoralizasyon,
işçilerarasındarekabet,örgütsüzlükar-
tar. Ancak, bir kere, hareket yükselme
halindeyse, veya belirli bir örgütlülüğü
varsavesiyasialandaişçisınıfınınsiya-
sibilinciniyükseltecekdevrimcipartiler
güçlüyse, normal zamanlara göre kriz
dönemlerindesınıfmücadelesiçokdaha
hızlıyükselebilir.Bunakarşılıkhareketin
durgunolduğuyerlerdefaşizmveyamu-
azzam bir teslimiyet bir olasılık haline
gelebilir. Dolayısıyla her ülkeye ve böl-
geyeayrıayrıbakmaklazım.MeselaLa-
tinAmerika’damuhtemelenbazıgerile-
melere rağmen,bazı yerlerde krizmu-

azzamsıçramalarayolaçabilir.Yepyeni
birdönemegirdik,sınıfmücadelesiaçı-
sından. Bugün devrimle karşı-devrimin
boy ölçüşeceği bir döneme giriyoruz.
Çünkübazıülkelerdefaşizmyükselebilir
amabazıülkelerdedevrimmutlakayük-
selecektir.

T.Ö: Ka pi ta lizm yı kı lı yor, da ğı lı yor gi bi
ham bir ha yal de ya yı lı yor bir ya nıy la.
Ka pi ta lizm, bu kriz bu ka dar ağır da ol -
sa, ken di ken di ne çö ker mi?

S.S: Sözkonusubileolmaz.Sınıfmüca-
delesidoruğunaçıkıpdevrimlerdalgası
yaşanmadan hiçbir şekilde kapitalizm
sistem olarak çökmez. Çatırdıyor ama
çökertmekiçinişçisınıfımücadelesila-
zım.Bukrizaynızamandasermayeba-
kımındankendisorunlarınıçözmekiçin
kullanılmak istenecektir. Dolayısıyla
krizdençıkıştamamenmücadeleyebağ-
lıdır.Buradandevrimvesosyalizmede
gidebiliriz,faşizmedegidebiliriz,birta-
kım ara yollarla sermayenin krizin bü-
tün yükünü işçi ve emekçilerin üzerine
yıkarakyenidenyapılanmasağlamasıyla
da sonuçlanabilir kriz. Bazıları, alaycı
bir tavırla, “Canım krizler sermayenin
yenidenyapılanmadönemleridir”diyor-
lar; ben bunu tamamen kadercilik ola-
rakgörüyorum.

T.Ö: Ta raf ga ze te sin de bun lar çok söy le -
ni yor.

S.S:Dahasolcuarkadaşlarımızdayap-
tı.Çokyanlış.Çeşitliolasısonuçlardan
birtanesisermayeninkendisiniyeniden
yapılandırarak çıkmasıdır. Ama bu bir
kaderdeğildir.Eğertekçözümbuymuş
gibiyaklaşırsanızzatensınıfmücadele-
sinden hiçbir umudunuz yok demektir.
Ve daha önemlisi, sermayenin krizi bir
çözüm anı olarak kullandığı doğru ol-

makla beraber, çözümü yerlerde sürü-
nürkenaramaktaolduğunuunutuyorsu-
nuzvegerçekçideğilsinizdemektir.Ba-
kın, 1930’ların depresyonu nasıl bitti?
2.DünyaSavaşıyla,kapitalizminbirçok
ülkede yıkılmasıyla, İtalya’da partizan-
ların,Fransa’dadirenişinneredeyseik-
tidarı ele geçirmesiyle, Yugoslavya’da
gerçek bir devrimle… Bütün bunların
olanaksız olduğunu nereden biliyor bu
dostlarımızdabunusöylüyorlar?

T.Ö: Ban ka la rın ve fi nans şir ket le ri nin
ka mu laş tı rıl ma sı gün de me gel di. Siz de
böy le bir ta lep öne sü rü yor su nuz. Şu sı -
ra lar da ser ma ye dar la rın da çö züm ola -
rak gör dük le ri bu ta le bi öne sür mek doğ -
ru mu?

S.S:Çokgüzelbirsoru.Bukamulaştır-
maları böyle desteklemek doğru değil.
İkidevletçilikvar,ikikamulaştırmavar.
Sermayenin, Bush yönetiminin olsun,
Gordon Browne’un olsun banka kamu-
laştırmaları,tamamenzarareden,iflas
eşiğindekisermayeyeparaödeyerekol-
muştur.Bizimsavunduğumuzkamulaş-
tırmaların kesinlikle karşılıksız olması
gerekir.Zatenhalkonlarınbedelini yıl-
lardırödemiş;birdezararhalindeolan
firmalaraparamıvereceğiz?Tamamen
karşılıksızolacakkamulaştırmamız.
Kriz döneminde devlet müdahalesinin
zorunlu olması, solda birçok insana,
“Refahdevleti,Keynesçilikgerigeliyor”
gibi geri bir umut veriyor. Bu yanlıştır.
Gerigelecekolandevletçilik,refahdev-
leti türünden bir şey değildir. Tam da
krizortamındasermayenasılkalkariş-
çilere,emekçileredahayenielindenal-
dığı sosyal hizmetleri, eğitimi, sağlığı
geri verir? Mümkün değil. Söz konusu
olan, tamamen küreselleşme, neolibe-
ralizmdiyeanabileceğimizsermayeta-
arruzununbuseferdevletçi,müdahale-
ci yöntemlerle daha da derinlemesine
sürdürülmesidir. Ancak ve ancak çok
büyükmücadelelerinbiryanürünüola-
raksosyalhizmetleryenidengelişmeye
başlayabilir,kapitalizmiçindedahi.Be-
lirliülkelerdevezamanlardabuolabilir.
Amabaştansizburjuvazibunuyapacak
diyeumarsanızomücadelelerivermez-
siniz,dolayısıylahiçbirzamanhiçbirşey
olmaz.Baştanyenilirsiniz.

T.Ö: Kü re sel leş me eleş ti ri si ya pı yor su -
nuz  ya zı la rı nız da. As lın da mad di ha -
yat ta bir kü re sel leş me yok muy du? Ör ne -
ğin üre ti min mer kez ül ke ler den eme ğin
da ha ucuz ol du ğu, pi ya sa nın ge niş ol du -
ğu yer le re doğ ru kay dı rıl ma sı kü re sel leş -
me nin bir bi çi mi de ğil miy di? 

S.S: Elbetteson30yıldamuazzamulus-
lararasılaşma yaşandı. Sizin verdiğiniz
örneklerinyanınabintanesinidahako-
yabiliriz: CNN’i, El Cezire’yi seyrediyo-
ruz. İletişim alanında, seyahat alanın-
da…turizmingelişmesi,kültürlerinbir-
birine karışması… Uluslararasılaşma
başka bir şey. Küreselleşme teorisinin

özü,ulus-devletlerin,ulusalsermayele-
rinbittiğiydi.Özbuydu,buyalandı.Şim-
dibuyalanortayaçıktı.Amakapitaliz-
min, emperyalizmaltındaki uluslarara-
sılaşması,uluslarıkarşıkarşıyagetiren
biruluslararasılaşmaydı.Bunlarisekü-
reselleşmeteorisiyle,uyumlubirulusla-
rarasılaşmavazediyorlardı.

T.Ö: Bu ara da çok ulus lu şir ket ler de fa -
ali yet le ri ni ve fa ali yet alan la rı nı ge niş le -
ti yor lar. 

S.S: Amaoçokulusluşirketlerulusalşir-
ketlerdi.Volkswagen’isorsamnedersi-
niz, Alman şirketi dersiniz; Toyota’yı
sorsam Japon şirketi, Ford’u sorsam
Amerikanşirketidersiniz.Onlarulustan
kopmuşşirketlerdeğildiki.Şimdineya-
pıyor 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 ulus lu şir ket ler ulu sö te si
fa ali yet yü rü tü yor lar. Pe uge ot Tür ki ye’ye
ya tı rım ya pa ca ğı nı açık la dı, Mer ce des
Ma ca ris tan’a kay dı rı yor üre ti mi… Bu
an la mıy la bir ulus la ra ra sı laş ma de vam
edi yor. Kü re sel leş me kav ra mı da ta bi i iyi
ta nım lan ma sı ge re ken bir şey. 

S.S: Tabii,kelimedeğil,onuniçininnasıl
doldurulduğuönemli.

T.Ö: Bu kriz ay nı za man da ne oli be ra liz -
min de if la sı an la mı na ge li yor, de ğil mi?

S.S: Elbette,buyaşananlarlabirliktene-
oliberalizmde,küreselleşmedeyerler-
desürünüyor.30yılboyuncatabiiami-
yanedeyimiyle,ensemizdebozapişirdi-
ler: “Devlet müdahale etmesin, piyasa
gayetgüzeldir, iyidir,herşeyihalleder”
diye… Şimdi kendi piyasaları yerlerde
sürünüyor.Neoliberalizmdenenekol,30
yılda çöktü. Bu büyük bir iflastır. Bu
doğruolmaklaberaber,bazılarıkrizibu-
nunla sınırlı tutmaya çalışıyor, “iktisat
mantığı” falan diyerek. Hayır efendim
kriz kapitalizmin krizidir, neoliberaliz-
min değil. Geçmişte kapitalizme karşı
çıkmamakiçinneoliberalizmleuğraşan-
lar,şimdideneoliberalizmkrizeuğradı
diyorlar. Olur mu öyle şey? “Sermaye
kendisinin en büyük engelidir” der
MarksGrundrisse’de.Bunudoğrularbi-
çimde,sermaye, işçisınfımücadeleleri
karşısındafalandeğil,ElKaidetarafın-
danbilmemnereninbombalanmasıne-
deniyle değil; kendi mantığıyla bir çö-
küntüyaratmıştırinsanlığınönünde.İk-
tisatmantığıkapitalizminbiryansısıdır.
Maddi dünyanın ideoloji dünyasındaki
yansımasıdır.Amayenilenodeğil,onun
temelindekidir,kapitalizmdir.

Söy le şi yi Ya pan lar: Ha lit El çi - B. Ak po lat

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.
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aklaşık15ayöncebaşlayan“küre-
sel mali kriz” ile birlikte, Marx’ın
“sermayeninönündekienbüyüken-

gel yine sermayenin kendisidir” sapta-
ması bir kez daha ispatlandı. Çünkü,
sermayeninbirikimyasası, sermayenin
kendivarlıkkoşullarınıdatehlikeyesok-
maeğilimindedir.Kendiiçindeuzlaşmaz
çelişkileri olan kapitalizmin, krizleriyle
yazdığıtarih,bugerçeği apaçıkortaya
koyuyor.
Kapitalizmin ilk büyük ve genel krizi

1870’tearasındaİngiltere’de,ikincibü-
yükkriziise1929’daAmerika’dapatlak
vermiştir.Herikikrizinaltındada,kapi-
talizminazalankâroranlarıyasasıyatı-
yordu.
Marx,kâroranlarınınazalmaeğilimini

şöyle açıklar: Tüm kapitalist faaliyetin
amacı kâr yapmaktır. Kârın kaynağını
ise,işçisınıfındançekilipalınanartı-de-
ğeroluşturur.Dahaçokartıdeğer için,
kapitalistlerin ya iş günününuzunluğu-
nuyadayoğunluğunuartırmalarıgere-
kir. İşçilerinmücadelesive insanvücu-
dunun çalışabilme sınırları iş gününün
uzatılabilmesi ve daha fazla çalışmayı
bir sınırda tutunca, kapitalistler,maki-
neleriyetkinleştiripaynıişgücündenda-
ha fazlaverimalmayoluylaartıdeğeri
arttırmayaçalışırlar.
Ama, bir zaman sonra, diğer kapita-

listlerde,rekabetedebilmekiçinyenive
dahaverimliolanaynımakinelerikulla-
nır.İşte,bütünkapitalistleraynıbiçimde
makine parkını/sabit sermayelerini ye-
nilemeyeyönelince,üretimdeartanma-
kineleşme,hememekverimliliğiniartı-
rırhemdeüretimmaliyetlerinindüşme-
sineyolaçar.
Ancak, bu durum genel olarak kâr

oranlarını düşürücü etki yapar. Çünkü,
üretimdeartanmakineleşme,yaniser-
mayeninorganikbileşimininartışhızı,o
yenimakinelerin daha az işçinin çalış-
masıylaüretimisürdürebilmesindendo-
layı, artı değer oranının artış hızından
fazladır.Çeşitlietkenlerbueğilimekar-
şıkoysalarda,yanikapitalistlerkârora-
nının düşmesi karşısında kendisinin
gerçekbüyümekaynağıolanartı-değer
oranınıarttırmayaçalışsada,uzundö-
nemdesermayeninorganikbileşiminde-
ki yükselişe, yani üretimde makineleş-
meninhızınayetişemez.Üretimdeeme-
ğin yerine makine geçtikçe, sabit ser-

mayeye yatırılan sermayemiktarı yük-
seldikçe,budurum,kâroranındauzun
dönemlibirdüşüşesebepolur.
Dolayısıyla, azalan kâr oranları karşı-

sındakrizlerlesarsılankapitalizmin,bu
krizleriaşmakiçinyaptığıhiçbirhamle,
uzun dönemde krizleri ortadan kaldır-
mayayetmez.Çünkü,kâroranlarındaki
düşme eğilimi, kapitalizme içkindir,
onun temel yapısallıklarındançıkarge-
lir.Sermaye,birbirleriyleacımasızcare-
kabetedenfarklısermayegruplarından
oluşur ve ancak sürekli olarak kendini
büyütebilirse ayakta kalabilir. O büyü-
meninanakaynağıolanemeğinverimli-
liğinisürekliarttırmak,sermayeninvaz-
geçemeyeceği bir yapısallığıdır. Geçici
çözümlerbutemelyapısallıktarafından
sürekliyenidenbozulur.
Örneğin,kapitalizmin2.büyükkrizine

Keynes’in bulduğu çare, sistemi sade-
ce1970petrolkrizinekadarkurtarabil-
miştir.Ancak,1970petrolkriziylebirlik-
te Keynes politikaları terkedil-
mişveFriedman’ınpolitikalarıy-
la,sermayekâroranındakidüş-
meninbellieşikleriaştığıvebu
yüzdenartıkçekiciolmayanüre-
timdenkaçarakspekülatif faali-
yetlereyönelmiştir.Birbaşkade-
yişle, kâr oranlarındaki düşme
eğilimi, sermayeyi, spekülasyon
alanınaatarakfaiz,borsa,döviz
vb yoluyla kâr etme noktasına
getirmiştir.Bugünküneo-libera-
lizmin temelleri de, yaratılan
spekülatif ortamdaki finansal
serbestlikleatılmıştır.
Finansa yönelimde esas olan,

üretim değil spekülasyon, mal-
larındolaşımıdeğilparanındo-
laşımıdır. 30 yılı aşkın süredir
dünyada, bu spekülasyon orta-
mınınyarattığıgerilimsözkonu-
sudur. 1973 krizinden sıyrılma
hesapları bugün çökme noktası-
nagelmiştirveşişirilmişbirba-
londanibaretolanfinanssistemi
patlamıştır.Bugüntümdünyanın
toplamhasılasınınkatkat fazla-
sına (kendiaçıklamalarınagöre
10kat)denkgelenbirkredimik-
tarı,bubalonunnekadarşişiril-
mişolduğunugösteriyor ve tüm
dünyadahâlâbirçokşirketaslın-
da iflas etmiş olan bir dönemin

yüklü kredi ve borçlarıyla iş yapmaya
çalışıyor.
Sonyıllardatüketicikredilerindekiar-

tışındabizegösterdiğigerçekşuoluyor:
Tüketimmaddelerigerçekgelirledeğil,
bir nevi sanal olan bu kredilerle satın
alınabiliyor. Ortalıkta dolaşan bu sanal
paralar,sistemibellisüreyledevamet-
tiricimisyonasahipgörünsede,bukre-
di çılgınlığının bir skandala dönüşmesi
kaçınılmazdı. Kapitalizmin açgözlülüğü
vesüreklikâraendekslireflekslerişaşı-
lasıbirdurumdeğilelbette.
BunuenironikbirbiçimdeCitibank’ın

üst düzey yöneticisi şöyle açıklamıştır.
“Müzik çalmaya devam ettikçe, biz de
dansadevamederiz.”Pekişimdineol-
du? Müzik durdu, şenlik bitti. Şenliğin
bittiğine,  finansın anavatanı olan
ABD’dekiMortgageskandalıilehepimiz
tanıkolduk.
BugünABDmerkezlibankavemaliku-

ruluşların zararıyla ortaya çıkan kriz,

yalnızca buzdağının görünen kısmı.
Şimdi,ABDhazinesibatıkkredileridev-
ralarakfinanssektörünükurtarmapla-
nınıdevreyesoktu.Hükümetler,finansal
sistemi kurtarmak için bankalardan ve
şirketlerden devraldıkları zararları,
emekçilerin sırtına nasıl bindirecekleri
konusundagayetdeneyimliler.
ABD,Almanya,İngiltere,Belçika,Hol-

landa,Lüksemburg,Çinvdhükümetleri,
kurtarma paketleriyle daha şimdiden
5,5trilyondolaragarantöroldular.An-
cak,hükümetlerin batanbankaveşir-
ketlerin zararlarını devralması da, tüm
AvrupaveAmerika’daborsalarınçökü-
şünüengelleyemedi.Ayrıca,üretimala-
nı,ağırbirdurgunluğagirdivebirdep-
resyonolasılığıdagüçleniyor.
Ancak kapitalizmin, bir krizle kendili-

ğinden çökeceğini bekleyemeyiz. O çö-
küş,ancaksınıfınörgütlümücadelesiyle
başarılabilir. Bu krizde insanlık ileriye
sıçramazsa,geriyedüşecektir.

KRİZ: KAPİTALİZMİN İFLASI
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.

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.

Özlem Yarkın

Kapitalizmin İç Çelişkileri Krizi Doğuruyor

Y
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BD’de Mortgage kredilerinin öden-
memesiylebaşlayankriz,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
tektekyatırımbankalarıyadaMortga-
gesistemideğil-hattabunlarkrizinso-
nucu-,kapitalizminsinirsisteminioluş-
turanfinansalsistemçöküyor.Uluslara-
rasıfinanssistemininsimgesiWallStre-
etbatıyor.
Kapitalist kriz sadece sektörden sek-

töreyayılmıyor,ülkedenülkeyeyayılma
özelliği gösteriyor. 2007 yılında yüzde
3,8 olarak gerçekleşen küresel ekono-
mik büyümenin, 2008 yılında yüzde
1,8’e gerilemesi bekleniyor. Bu açıkla-
malarbilekrizinderinliğiniortayakoyu-
yor.
1970’lerin başında kapitalizmin içine

girdiğikrizyenibirsermayebirikimre-
jimininönünüaçmıştı.Aslındabusüreç
1950-1974 arasında izlenen ekonomik
politikaların reddiyesi ve reaksiyonuy-
du.Veyenibirkonjonktürüifadeediyor-
du.
Kapitalistsistem1950-1974arasında

hem sosyalizm tehdidinden korunmak,
hemde1929kriziniaşmakiçinbiryeni-

den yapılanma sürecine girmişti. Ser-
mayebirikimisorunu,kitleselüretimve
kitleseltüketimiesasalanüretimtekni-
ğinegeçilmesivedevletinekonomikve
sosyal yaşamda aktif rol oynamasıyla
aşılmaya çalışıldı. Devlet ekonomik bir
aktör olarak sanayi ve ticarette önemli
işlevlergördü.Emeklesermayearasın-
daki çelişki refah toplumuuygulamala-
rıyla“nötrleştirilmeye”çalışıldı.Serma-
yeninsınırsızegemenliği“toplumsalba-
rış”ifadeleriyleaçıklandı.Kapitalistsis-
tembudönemdemuazzambirbüyüme
trendiyakaladı.1929krizininsarsıcıet-
kileriniaştı.Sosyalizmiblokeedicited-
birleraldıvebuyöndeönemlisonuçlar
eldeetti.Kapitalizmaltınçağınıyaşadı.

1960’ların ortaların-
danitibarenbudurum
değişmeye başladı.
Üretim kitleselleşip,
sermayebirikimimer-
kezileştikçe kâr oran-
larındakaçınılmazdü-
şüşlerortayaçıktı.Bir
anlamda kapitalizmin
değişmezyasalarıişli-
yordu ve kapitalizmin
anarşikyapısıdevre-
deydi. Sistem bir
uzundalgakriziiçine
girdi. Kısaca kapita-
listüretimtarzıönün-
deki engel yine ser-
mayeoluyordu.Siste-
minkrizüretenişleyişi
kendini dışa vurmaya
başladı. Sermayenin
yüksek kârlılık ihtiyacı
krizitetikliyordu.
Sermayenin kârlılığını

hızlaartıracakdüzenle-
meler gündeme sokul-
du. Sanayi sektöründe
yaşanan kâr oranların-
daki 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 hiz-
metinesunuldu.Yaşamınheralanıser-
mayeninhizmetineaçıldı.
Piyasa anarşisinin doğrudan sonucu

olanaşırıüretim,eksiktüketimkaynaklı
problemlerkrediaraçlarıdevreyesoku-
larakengellenmeyeçalışıldı.Ayrıcaser-
mayeüretici olmayan sektörleredoğru
kaydı.Son25yıldaüreticiveüreticiol-
mayansektörlerarasındakidengehızla
bozuldu.Üreticiolmayansektörlermu-
azzamoranda gelişti.Üretici olan sek-
törler ise maliyetlerin yüksekliğinden
dolayıağırlıklaUzakAsya’yadoğrukay-
dı.HattaUzakAsyamerkezülkelerinte-
darikçisi konumuna geldi. Sermayenin
üretici sektörlere yatırılmaması, dünya
ekonomisindemuazzambirmalibirşiş-
kinliğeyolaçtı.Türevpiyasalardayaşa-
nanbusüreçdünyaekonomisinisanal-
laştırırken,krizinmayalanmasınaneden
oldu.Bununyanındaüreticisektörlerde-
kikâroranlarınındüşmeeğilimininde-
vametmesi,krizitetikleyenfaktöroldu.
Busüreçteenerjivemalfiyatlarındabü-
yükartışlargörüldüvegıdakrizleriya-
şandı. Sistem iç kasılmalarını yaşıyor-
du.
Bugünfinansalkrizinkaynağınıoluştu-

ranABD’de1960’larınortalarındanson-
raüreticisektörlerdekâroranlarıdüş-
meye başladı. Önlem olarak sermaye
hızlafinansalyatırımlarayöneldi.Buge-
lişmeye bağlı olarak 1980’lerin ortala-
rındaüreticisektörlerdekâroranlarının
yükseldiğigörüldü.Bununtemelnedeni
sektörlerinbirrantiyegibidavranması,
kârlarının büyük bir kısmını finansal
spekülasyonlarlaeldeetmesiydi.Finan-
salspekülasyonverantlar,sanayikârla-
rındakigerilemeyitelafiediyordu.Kapi-
talizminmabediABD’dekibuolguaslın-
dabiranlamdadönemingeneleğilimini
simgeledi. Bugün finansal spekülasyo-
nunboyutuinanılmazbirnoktayaulaştı.
Bazıyorumlaragöredünyayıllıküretimi
60trilyondolarıbuluyor,burakamınon
katı,yani610trilyondolardünyafinans
piyasalarındadolaşıyor.Kısacafinansal
şişkinlikyadaköpükdünyaekonomisini
gidereksanallaştırıyor.

İŞÇİ SINIFI SAVAŞ VE DİRENİŞ
ÖRGÜTLENMELERİNİ YARATMALIDIR

Volkan Yaraşır

Finansal Kriz Katastrofla sonuçlanabilir

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.

A

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!
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Kapitalizminherdevrevikrizi,devriminimkanındoğduğuanlarolduğukadar,
karşıdevrimindemayalanabileceğianlardır.Yaşanankrizsaltfinansaldeğil,sis-
temselözelliklertaşımaktadır.Uluslararasısınıfhareketibukriziörgütlübirdu-
ruşlakarşılayabilseydikapitalizminyıkımınayolaçansonuçlaryaratılabilirdi.Ne
yazıkkisınıfhareketininörgütsüzlüğündendolayıkriz,bütünsarsıntısınarağmen
kapitalizminçöküşünüberaberindegetirmeyecek.Çünkükapitalizmiyıkacaktek
güçişçisınıfıveonunsiyasalöncüsüdür.
GenelolarakuluslararasıişçihareketiveTürkiyeişçisınıfıdağınıkveörgütsüz

bir durumdadır. Kapitalizmin çürümüşlüğü bütünüyle ortaya çıktığı halde sınıf
hareketininzayıfveşekilsizolmasıenbüyükproblemolarakönümüzdeduruyor.
Krizbuanlamıylabütünyıkıcısarsıntısınarağmen,kapitalizminrektifikasyonu-
nadönüşebilir.
Sermayeyaşanankoşullardakrizinbütünyükünüişçisınıfıveemekçilerüzerin-

dençıkarmayaçalışacak.İlkolarakyüzbinlerceişçinin iştenatılmasıbüyükbir
olasılıktır.Toplutensikatlaryaygınlaştırılacaktır.Ayrıcaücretlerinbaskılanması,
çalışmakoşullarınınağırlaştırılması, fazla çalışmanın yaygınlaştırılması, en te-
melhaklarıngaspıgündemegelebilir.Özelliklesendikalı işyerlerindebaskıların
artması,sistemlisendikasızlaştırmaoperasyonlarınınyaşanmasıolasıdır.Toplu-
sözleşmelerdekrizbahanesiyle0sözleşmelerdayatılabilir.
İşsizlik,umutsuzluk,geleceksizlikyaygınlaşacaktır.Bukoşullardaenbaştaişçi

sınıfıbulunduğumevzilerikorumalıdır.Buanlamdakapsamı,niteliğivemuhte-
vasıyla metal işkolundaki sözleşme bir eşik olacaktır. Metal sözleşmelerinin
olumlugeçmesisınıfınmoralmotivasyonunuetkileyici içeriktedir.Hattabugün
lokaldüzeydedevamedenE-Kart,Unilever,Desa,Uno,Yörsangibidirenişlerin
birateştopunadönüşmeolanağınıyaratacaktır.2007’dekisınıfhareketineTele-
komgrevininetkisineyse,metalsözleşmelerideooranda2009’dakisınıfhare-
ketinietkileyecektir.Bugünmetalsözleşmesininolumlugeçmesininönünderisk-
lerbulunuyor.Özelliklesendikabürokrasisidahaşimdidenesneküretimevebir
dizi hakkaybınaonayvermişdurumda.Amaunutulmasınher kriz anı sınıflar
mücadelesininmuazzamderecede keskinleştiği ve büyük potansiyellerin açığa
çıktığıanlardır.Bugünbozkırdaküçükküçükyananalevlerolanyanilokaldire-
nişlerinyaygınlaştırılması,sınıfındirencinin,moralgücünün,kararlılığınındaifa-
desiolacaktır.
İşçisınıfıkrizekarşışimdidenörgütlenmeli,programlarınıveprojeleriniortaya

koymalıdır.Geleceksaldırınınveolacaklarınboyutlarıortadadır.Belkibaştayü-
rütülecekhaklarıkorumaanlamındakimevzisavaşlarıbirbirikiminifadesiola-
caktır.Bubirikimlerkatastrofanlarındapatlamalaradönüşecektir.
TÜSİAD’ınaçıkçailanettiğigibişirketvebankaların140milyardolarlıkdışbor-

cubizimdeğildir.Yaşanankrizdenemekçilerinhiçbirsorumluluğuyoktur.Bütün
sorumluluksermayeyeaittir.İşçisınıfı“krizinbedelinikriziyaratanlarödemeli-
dir”şiarıylahareketetmelidir.Buaynızamandaçürümüşvekokuşmuşkapitaliz-
minteşhirininilkadımıdır.
İşçisınıfı“hiçbirşeyiüstlenmiyorum”diyerekkendineyüklenenhertürlüuygu-

lamayakarşıbirlikvedayanışmasınıyaratmalıdır.Bugünişsizliğe,açlığa,gele-
ceksizliğekarşısınıfınbirlikolmagünüdür.
İşçisınıfıelektrik,su,doğalgazfaturalarınıödememe,kamutaşıtlarınaücretsiz

binme,faturayakma,bankafaaliyetlerinikilitleme,borsayıişlemezhalegetirme

veblokeetmeeylemlerinehazırlanmalıdır.Sivilitaatsizlikeylemleriylekrizinger-
çekmüsebbiplerinigöstermelidir.
Enufakhakgaspı,iştenatılmalarvetensikatlarakarşıbirtabanörgütlenmesi

olandirenişkomiteleri kurulmalıdır.Bukomiteler işyeri işyeri, fabrika fabrika,
atölyeatölye, sanayibölgesi vehavzadüzeyinde yaygınlaştırılmalıdır.Özellikle
sendikalıişçilersermayeninhersaldırısınakarşısektörelbazdayaygıneylemler-
lecevapvermeliveiçörgütlülükhızlasağlanmalıdır.Çünküenufakhakgaspının
toplu iştenatılmaların, tensikatlarınbaşlangıcıolduğuunutulmamalıdır.Çünkü
bahanehazırdır,krizvar.
İşçisınıfı“işsizliğe,geleceksizliğe,açlığakarşıişyerikomitelerindebirleş”şia-

rınıöneçıkarmalıdır.İşyerikomitelerikolektifirademiziyansıtanbirörgütlenme
olduğukadar,birsavaş,savunmavedirenişörgütlenmesidir.İşyerikomiteleribi-
zimtarihselörgütlenmemizolantabanörgütlenmemizinbirbiçimidir.Krizser-
mayenin azgın saldırganlığının başlayacağı bir dönemolacaktır.Bu saldırıların
boşaçıkartılmasıancakörgütlübirduruşlamümkündür.
İşçisınıfı“hepimizbirimiz,birimizhepimiziçin”sloganınıhayatageçirmelidir.

Görevsınıfınbağımsız,birleşikgücünüaçığaçıkarmaktır.Özellikletabanörgüt-
lenmelerininsendikalısendikasız,güvenceligüvencesiz,marjinalsektördeçalı-
şanbütünişçilerinhayatageçirmesigerekensilahımızolduğuunutulmamalıdır.
İşsizliği,açlığıvegeleceksizliğiancakbuörgütlenmelerleaşabiliriz.Artıkağızlar-
datekbirsloganolmalıdır:KahrolsunKapitalizm,YaşasınİşçilerinBirliği!

Bugünkapitalizminmerkezülkelerin-
desermayeninkâroranlarınısürdüre-
bilmesi için finansal spekülasyonlara
ihtiyacıvaryadafinansalspekülasyo-
nabağımlıdurumda(budurumkapita-
lizmle belirli bir entegrasyon düzeyi
olan çevre ülkeler için de geçerlidir.
Türkiye dahil, bu ülkelerde sermaye
sanayisektöründekigerileyenkârları-
nıfaaliyetdışıfinansalspekülasyonla-
rıngetirdiğikârlarlabesleyerekayak-
ta kaldı). Kısaca yaşananlar küresel-
leşmediyetanımlanansürecindoğru-
danürünüdür.Dünyaekonomisidep-
resyon karakteri taşıyan bir krize
doğrusürüklenmektedir.Vekrizkon-
jonktüreldeğil,kapitalizminontoloji-
sinin dışavurumudur. Bu ontoloji
anarşivekaossistemidir.

Kısaca yaşananlar küreselleşme diye tanımlanan 
sürecin doğrudan ürünüdür. Dünya ekonomisi depresyon karakteri taşıyan bir krize doğru sürüklenmektedir. Ve kriz konjonktürel değil, kapitalizmin ontolojisinin dışavurumudur. Bu ontoloji anarşi ve kaos sistemidir.

En ufak hak gaspı, işten atılmalar 
ve tensikatlara karşı bir taban 
örgütlenmesi olan direniş komiteleri
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
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ski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt döne-
mindeOrduileAKPmerkezlisermayeodağıara-
sındaoluşturulanuzlaşızemini,taraflarınserma-

yenin çıkarlarını koruma (emekçilere karşı çıkarılan
yasaların hayata geçirilmesi, özelleştirme ve diğer
yağmavetalanpolitikaları),Kürtsorununutopyekün
savaşlaçözme(GüneyKürdistan’aveKürtillerinesü-
rekliaskeri vepolitikoperasyonlar)vebölgedeABD
yönelimleriyleuyum(OrtadoğuveKafkaslardasürekli
savaş ve gerilim politikalarının sürdürülmesi) teme-
lindeherhangibirçelişkiyaşanmadandevamediyor.
Ancak bu uzlaşı devam ederken, hemOrdu hemde
AKPsonkertedebelirleyiciolmave iktidardandaha
büyükpaykapmadoğrultusundarejimikrizesokacak
derecede karşılıklı zorlamalardan çekinmediler. Bu
çatışmalıuzlaşısürecinin GenelkurmaybaşkanıBaş-
buğdönemindededevamettiğinigörmekteyiz.
Genelkurmay’ın Haziran ayında medyaya sızan ve

gerekAKPmerkezliiktidarbloğunugereksetoplumun
tümkesimleriniyüksekgerilimhattındatutmavebu-
radan inisiyatifkazanmaplanları,adımadımhayata
geçiriliyor.HernekadarGenelkurmaymedyayasızan
buplanıinkaretsede,pratikteyaşananlarpektesa-
düfeserigözükmüyor.Toplumunaydınlarını,farklıdü-
şünençevrelerihedefgösterme,baskıvezoryöntem-
lerinikullanarakdevletintartışılmazgücünebiatettir-
meveaslında,tümtartışmaveeleştirileri,Cumhuri-
yetin tarihiboyuncaçözülemeyensorunları (Kürtlük,
Laiklik,Ermenilik,Kıbrısvb.) zeminindekutuplaşma
yaratarakbertarafetme.
Ordumerkezliblok,buzemindedurabilmeveyeni

inisiyatifalanlarıoluşturabilmeninyolunun,opek iyi
bildiğimizkrizunsurlarınıdevreyesokmaktangeçtiği-
ninbilincindedir:Dönemeuygunkrizleryaratmakve
krizinkontrolpanelindeoturmaksuretiylegelişen/ge-
lişmesiistenensürecibelirlemek,toplumdakorkuve
dehşet hali yaratarak kendi varlığını meşrulaştır-
mak... İşteordumerkezlibloğunkendi iktidarını sü-
reklileştirdiğizeminbudur.
Kürtsorununutopyekünsavaşlaçözmeveburadan

inisiyatifkazanmazorlamaları,içerdeaskeruğurlama
törenleriniveşehitcenazetörenlerinikullanarakşo-
venizmiyükselterekvekuzeyIrak’ayapılansınıröte-
sioperasyonlarlatümOrtadoğuveKafkaslarakorku
vegerilimyükleyerek,mevcutiktidaralanınıgenişlet-
meyihedeflemektedir.
Aslındayukarıdakidavranışbiçimipekdeyabancısı

olmadığımızbirtarzdır.ABD’ninkendikriziniaşmave
imparatorluğunukurmadoğrultusundayıllardırLatin
Amerika’yı,Afrika’yı,Asya’yıkanabulayanvesürekli
savaşvegerilimhattındatutanpolitikaları,anlaşılan

TCOrdusutarafındanezberlenmiş,içerdevedışarıda
tartışmasız uygulanmaktadır: Toplumun değişik ke-
simlerinin tarihsel değerlerini ve farklılıklarını kaşı-
maksuretiyle,sorunuçözmektenuzakbirçatışmave
gerilim zemininde tutmak ve buradan da kendine
meşruluk yaratmak. Bu da beraberinde, halkın de-
mokratikleşme ve özgürleşme taleplerini doğrudan
kendisineyönelmiştehditolarakbiranlayışayolaç-
maktadır.
Ordumerkezliblok,savaşvegerilimhattındailer-

lerken,AKPmerkezliblok ise,Ordu’nunyargıeliyle
açtığı kapatma davasının sonunda kapatılmamanın
sağladığı avantajları sonuna kadar kullanma eğili-
mindedir.ŞuanKürtsorununutopyekünsavaşlaçöz-
meyönteminetamdestekverirken,DoğuveGüney-
doğudayerelyönetimleregözdikerekbirbaşkasin-
siplanıdauygulamayasokmuştur.Ordu’nunbuze-
minde avantaj kaybedeceğini görmekte ve sırasını
beklemektedir.
Yaşanandünyaekonomikkrizininyaratacağısonuç-

lar, sürekli savaş politikasının finans ihtiyacı ve

PKK’ninçıtayükselterekortaşiddettesavaşkararıal-
ması,biryandanBatıdaşovenizmiyükseltsede,diğer
yandansürekliyenilgiyaşayanOrdu’yaolangüvenin
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 ege-
menler arasındaki hem çatışmanın hem uzlaşmanın
tüm faturasının, bundan önceki dönemlerde olduğu
gibibundansonradaemekçilerekesileceğinigösteri-
yor.
Mevcutiktidarkavgasındaegemenblokiçindekiçe-

lişkileriderinleştiricitaktiklerüretmek,amaesasola-
rakda,işçisınıfınınvehalklarınözgürlükmücadele-
siniyükseltmekgerekiyor.

ORDU-AKP GERİLİM HATTI

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. 

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.

İktidar Odakları Arasındaki Çatışmalı Uzlaşma Sürüyor

M. Ramazan

E
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ezaevlerihemtoplumsalhayatımız-
dahemdesiyasihayatımızdaönem-
libiryeresahipalanlararasındadır.

Edebiyatımız, sanatımız, siyasetimiz,
toplumsal yaşamımız cezaevlerinin ne-
redeysedoğrudanetkisialtındadır.
Adliyadasiyasihemenherailenin,ak-

rabaçevresininyaşamındabirmahpus-
luköyküsübulunmaktadırdiyedüşünü-
yorum.
Halihazırda5binisiyasi(4500’üKürt

siyasetinden)90binmahpusuncezaev-
lerindeolduğunu,enson1999infazin-
dirimiyasasıilebirlikteyineaynıraka-
ma yakınmahpusun büyük bölümünün
tahliyeolduğunuamakısasüredebusa-
yılara yeniden ulaşıldığını düşündüğü-
müzde,yakıntarihimizitibariyleyüzbin-
lerce insanın cezaevlerine girip çıkmış
olduğunu varsaymak abartılı olmaya-
caktır.
Daha önce kentlerin göbeğinde olan

cezaevleriyeni infazpolitikaları ilebir-
likteuzakyerleretaşınırken,mahpusla-
rın ortak ve birlikte yaşam tarzları da
hücreyadaküçükkoğuşlarlatecritesa-
sınadönüştürüldü.
Bugün örneğin daha önce İstanbul

BayrampaşaCezaevi’ndebulunansiyasi
mahpuslarnispetendahaküçükşehirle-
rinkırsalalanlarınakurulanFtipiceza-
evlerinenakledilmişdurumdalar.Çocuk
mahpuslar İstanbulmerkezine oldukça
uzakMaltepe Cezaevi’nde tutuluyorlar.
Adlimahpusların büyük bir bölümü de
SilivriCezaevi’ndeler.
Ankara/Sincan, İzmir/Kırıklar, Kocae-

li/Kandıra,Tekirdağ,EdirneFtipiceza-
evleribulunduklarışehirlerebileolduk-
çauzakmesafedeler.
Ftipicezaevlerindemahpuslartekya

daüçkişilikhücrelerdekalırken,Silivri,
Metris,Gebze cezaevlerindeadli yada
siyasimahpuslar4-6-8-12kişilikbirim-
lerdeküçükgrupizolasyonualtındatu-
tulmakta.
İlerici infaz sistemleri cezaevlerine

karşıçıkarkenveBirleşmişMilletler ile
Avrupastandartlarıcezaeviyaşantısının
dört duvar haricinde özgür yaşama
mümkün olduğu şekilde uymasını he-
defleyip,mahpuslarıngeceuyumasaat-
leri haricinde  zamanlarının tamamını
(yanigünde16saat)ortakyaşamalan-

larındageçirebilmehakkınıtanırken,ül-
kemizde mahpusların birbirleriyle gö-
rüşmesi tamamen devletin iradesine
terkedilmişdurumda.Ölümorucudire-
nişiyle F tipi cezaevlerinde 10mahpu-
sun 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,Kürtçekitapvedergi-

lerinyasakgerekçesiylemahpuslarave-
rilmemesi,arkadaşveakrabaziyaretle-
rindesürevekişisayısındakikısıtlılıklar,
bezdirici ve onur kırmaya dönük üst
aramaları, haberleşmede sansür, ana-
dildetelefonvegörüşhaklarınınengel-
lenmesi, sessiz protestonun bile yasak
olduğuyasaldüzenlemealtında,slogan
atıldı, açlık grevi yapıldı, onursuz ara-

maya direnildi vb. gerekçelerle disiplin
cezalarınınyaşamageçirilmesi,cezaev-
lerine kabullerde şiddet uygulanması,
avukatlarla yazışmaların denetlenmesi
tecritin yanı sıra siyasi mahpusların
karşılaştıklarıciddihakihlalleriarasın-
dabulunmakta.
Adli cezaevleri, bunların yanı sıra en

vahşi fiziksel şiddetinuygulandığı, rüş-
vetin, kayırmacılığın, keyfiliğin hüküm
sürdüğüyerlerdurumunda.
Esas olarak adli suçtan mahpusların

tutulduğu cezaevi olanMetris’te Engin
Çeper’in işkencevekabadayaklaöldü-
rülmesidebununenönemligöstergele-
rinden.Haksızuygulamalaradirenilme-
sinealışıkolmayanMetrisCezaeviinfaz
görevlileri sayım sırasında ayağa kalk-
mayan ve diğer uygulamalara direnen
EnginÇeper’i“olağan”cezaeviyaşamı-
nauydurmakiçinuyguladıklarışiddetle
öldürdüler. Ölümde Çeper’e karakolda

uygulananşiddetinderoloynamışolma
ihtimaliyüksekgörünüyor.
MaltepeÇocukCezaevi’ndengelenya-

kınmalardaayyukaçıkmışdurumda.Bu
cezaevindegirdikleribunalımnedeniyle
kendini jiletleyen, olay çıkartan, koğuş
yaşamınıbozançocukmahpuslarakarşı
alınan önlem fiziksel şiddeti yükselt-
mektenibaret.Çocuklarsistemlişiddet
altındatutulmakta.
İşkenceyesıfırtoleranssöylemisokak-

larda,karakollarda,cezaevlerindegizle-
nemeyenaçıkşiddetileikiyüzlülüğedö-
nüşmüşdurumda.
Cezaevleribütünbuolumsuzkoşullara

rağmen gözlerden uzaklaştırıldıkça,
toplumlaarasınaengellerkondukçaacı-
dırkigönüllerdendeuzaklaştırılmışbir
halde.
Müvekkillerden,dostlardangelenyazı-

lar,görüşlerdekisohbetlerbuyadırgatı-
cıgerçeğiherseferbanahatırlatıyor.
F tipi cezaevlerine geçiş sonrasında

mahpusların hatırlanmamaktan, mek-
tupalamamaktan,baştaçeşitlidergiler
olmak üzere yayınlara ulaşamamaktan
yakınmaları tanıdıkherarkadaşın,çev-
reninortakgözlemi.
Uzun bir aradan sonra yaptığım bir

mahpus görüşünde aynı eksikliğimizin
birkezdahahatırlatılmasıileyaşadığım
ezikliği,suçluluğuifadeetmekkolayde-
ğil.Oyüzdenseçebildiğimkelimeleran-
cakbunlar.
Cezaevleri buradaki mahpusların dü-

şünsel,sanatsalürünleriyle,yoldaşları-
mızınyaşadığımekanlarolmasıitibariy-
leaslındabizlereçokyakınolmalarıge-
reken yerler. Buralar bizim gerçekliği-
miz.Sevimsizdeolsa,yüreğimizin,ba-
zendebedenimizinkonakladığı“ev”leri-
miz.
Tecrit,arayakonulanmesafeler,müca-

deledekigerilemeburalarıgözlerdenve
gönüllerdenuzaklaştırmış.
Yüzümüzütekrarburalaradönmek,iki

satıryazamasakbileselamsızbirdergi,
kitapgöndermek,yanienküçükbirbağ
kurmakbiryanıylakendimize,mücade-
leyedeyakındanbakmakanlamınage-
lecek.

*) İHD İs tan bul Şu be yö ne ti ci si ve 
Da ya nış ma Ağı ak ti vis ti

TECRİT POLİTİKASINI KIRALIM

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.

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.

Av. F. Ahmet Tamer*

Cezaevlerinde Ağır Hak İhlalleri Yaşanıyor
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onhaftalardaErgenekonveKürtso-
runu başa baş bir şekilde gündemi
dolduruyor.HattaKürtsorunumer-

kezli gelişmelerin gündemi tamamıyla
doldurup diğer gelişmeleri gölgede bı-
raktığıdasöylenebilir.Olaylarınyeniden
alevlenmesiniveçatışmalıdurumunye-
niden derinleşmesini nasıl okumalıyız?
Süreçnereyedoğruevrilmekte?
Türkiye’deneyazıkki,ancakkanaktı-

ğında ve çatışmalar şiddetlendiğinde,
yeni genç ölüler geldiğinde, Kürt soru-
nunun çözümünün gündeme getirildiği
ve tartışıldığı görülüyor. Hem burjuva
medyadahemdebilinen“aydın”çevre-
lerdebelirttiğimizeğilimneyazıkkiha-
lageçerliliğinikoruyor.Çatışmalarbaş-
ladığında,“Silahlarsussun,çözümütar-
tışalım” diyen çevreler, silahlar sustu-
ğunda bırakalım çözümü gündeme ge-
tirmeyisorununvarlığındanbilesözet-
mekistemiyorlar.Yakıntarihimizbunun
örnekleriyledolu.
Hemenherkesiminüzerindeuzlaştığı

bir gerçek varsa, odaKürt sorununun
devletin temsil ettiği resmi ideolojiyi
çatlatmışolduğugerçeğidir.Osmanlıar-
tığıtefecibezirgansermayeileonunko-
ruyucusu ve temsilcisi durumundaki
devlet,Kürtsorunuetrafındakigelişme-
lerkarşısındaciddibirzorlanmayıyaşa-
maktadır.Solyadasağmaskelielitçev-
relerin yürüttüğü “Kürt sorununu nasıl
çözeriz?”yönlütartışmalarise,çoğuza-
man tarihsel “Devleti nasıl kurtarırız?”
arayışınınürünüolarakortaya çıkmak-

tadır.Buanalizlerin çoğudevletinKürt
sorununu çözmek istediği referansına
dayanmakta, toplumudabu çerçevede
etkilemekte, manipüle etmektedirler.
OysadevlethiçbirşekildeKürtsorunu-
nu çözmek istememektedir. Gelinen
noktada, sorunun çözümsüzlüğü kendi
çıkarlarıgereğidir.
Egemenlerinklasikyönetmestratejile-

ri,“böl-parçala-yönet”taktiğininbaşarı-
sınadayalıdır.Devletpekçokdönemde
çeşitliezilenkategorilerinibirbirinekar-

şıthalegetiriptoplumubölerek,85yıl-
daçivisiçıkmışsistemiherşartaltında
ezilenlere yutturmayı başardı. Emeğin
dizginsizce sömürüldüğü, herhangi bir
şekildegelecekgüvencesininkalmadığı,
ahlakivemaneviolarakderindenbirçü-
rümeninyaşandığıülkemizde,ezilenleri
birbirleriylekarşıkarşıyagetirecekpoli-
tikalar izlendi. Bu politikalar gereği,
SünniolanAleviolana,müslümanolan
gayrimüslime, Türk olan Kürt olana,
sağcı olan solcu olana düşman kesildi.

Devletherseferindebuoyunubaşarıyla
kurdu; baş rolleri ezilenlere vererek,
kendisihakemrolünesoyundu.Sonola-
rak oynanan, yine benzer bir oyundur.
Bu kez “iç düşman” Kürtlerdir. Farklı
olarakdevletpekçoksüreçteolduğugi-
bi hakemdeğil, aleni bir taraftır. Bunu
gizlemegereğigörmemektedir.
Kürtsorunuçözülmedikçe, işçisi,köy-

lüsü, kadını, genciyle ezilenleri yanına
alabilmekte,çoğuzamansistemeyöne-
lecek olan öfkeyi üretilen “iç düşman”a
yöneltmekte, toplum kah can siperane,
kahkerhen“denizedüşenyılanasarılır”
misali,devletçibirşekillenişlehertürlü
demokratik haklarından kendiliğinden
feragat edebilmektedir. Hatta son dö-
nemde olduğu gibi, neredeyse her gün
birinsanhaklarıihlaliyadacanalmayla
gündeme gelen polis şiddeti bile soru-
nunvarlığınedeniylemeşrugörülmekte-
dir.EgemenlerbuhaliylenedenKürtso-
rununu çözsünler? Her türlü rantçılığı,
çeteleşmeyi, kirliliği bu halının altına
şimdilik süpürebiliyor olmaktan mem-
nundurlar.Onlarınbirtekçözümüolabi-
lir;yoketmeyedayalınihaiçözüm.
SonsüreçteAKPprojesinin,hemege-

menelitlercekullanılabilirliğininhemde
kitlelernezdindekiinandırıcılığınıniyice
yıpranmış olduğu görülüyor. AKP’nin
sözde demokratik argümanları yolsuz-
luk,işsizlik,fakirleşmegerçeğikarşısın-
dahızlaeriyor.BirtekKürtsorunuveyi-
ne Kürtleri sisteme entegre etmek ko-
nusundadevletelitlerinezdindebirkre-

YALANLAR VE GERÇEKLER
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.

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.

Sibel Öz

Kürt Çocukları Ergenekon Denen Bir Ülkeye Doğuyor

S



15 aralık 2008politika ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL

disikalmıştırki,buoyunudayineKürt-
ler bozuyor. Toplumun geleneksel dini
duygularınıkullanarak,onlarınyoksullu-
ğunucemaatçidayanışmaçetelerivası-
tasıyla sömürerek iyice palazlanmış
olan AKP zenginleri, toplum nezdinde
hızla deşifre olmaktan kurtulamıyor.
AKPprojesinincilalarıdöküldükçealtın-
dan bilinen sömürücüler, bezirganlar,
simsarlar çıkıyor. Kuşkusuz bunu AKP
elitleri de fark etmiyor değil ve bu ne-
denle devletin bilinen “güç” aygıtlarını
giderek daha pervasız, daha şiddetli
kullanma eğilimine giriyorlar. Giderek
dahatahammülsüz,giderekdahahırçın,
giderek sopayı aba altından gösteren
değil,açıktankullananbirpozisyonagi-
riyorlar.Liberaldemokratiksahteumut,
böyleceyerini“bilinen”eterkediyor.Ge-
linenaşamadaenbüyükhayalkırıklığını
isetahminedileceğigibi,devletinsula-
rında 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”ıniçi-
nedoğuyorlar.Onuryalan,barışyalan,
umutyalan,demokrasiyalan,huzurya-
lan, esenlik dolu bir gelecek yalan…
Hemdeöylebiryalanki,bazendörtba-
şımamur bir temsilden çok daha ger-
çekçi, çok daha anlaşılması güç bir
oyun…Öylebirülkeki,Ergenekondiye
birsüreçbaşlatılıyor.Adeta1990’lıyıl-
ların İtalya’sında yaşanan Temiz Eller
operasyonunabenzerçağrışımlarlayük-
lü bir “temizlik” operasyonuna girişili-
yor. Ancak içinde binlerce faili meçhul
yok,yargısızinfazlaryok.Ergenekon’un
ülkeninbatısıylasınırlıicraatlarpeşinde
Batıcılbirpislikolduğuyalanı,onlarcası
tutuklanan,dövülenoküçükKürtçocuk-
larının bile gözünden kaçmıyor. Çünkü
onlarErgenekondenenbirülkeyedoğ-
duklarınıdüşünüyorlar.Gerçekleronlar
içinbukadarçıplak.
Peki nereye gidilir böyle? Onca can

kaybına,oncagencinölümünetanıkol-
duğumuz bu süreç ne tür gelişmelere
gebeolabilir?Ölümlerindurdurulması-
nın önünü açacak bir sürece girilebilir
mi?Yadanedengirilemez?
Görünenoki;“barış”umudu,kurgu-

suyadazorunluluğuyla’90’larınsonla-
rındanitibareniçinegirilendengedöne-

mibozulmuştur.Sonaylarda
yaşa-

dığımız olayların yoğunluğu, net olarak
bu dönemin bittiğini göstermektedir.
Kapatılan onlarca Kürt gazetesinin ar-
dından yayına başlayan Mezopotamya
gazetesinin ilk sayısının manşetinin
“Kürtler ayaklandı” olması tesadüf de-
ğildir. Kürtler ayaklanırken, yoksulluk-
tan,ekonomikkrizden,işsizliktenbuna-
lan yığınlar Batı’da yaşayan Kürtlerin
üzerinedahafazlasürülebilir.Linçgös-
terileri kışkırtılarak çoğaltılabilir. Kaldı
ki Başbakan’dan ve hükümet yetkilile-
rinden gelen “vatandaşı göreve davet
eden”mesajlardabuyönde.Buortam-
daSolunkitlebağlarıdahadazayıflaya-
bilir. Sonuç itibariyle “Su yürürken her
kıyıayrılıktır…”*
Busüreçonüçyadayüzonüçyılsüre-

bilir. Bu “fasit daire”nin bozulmasına,
bu dengenin kırılmasına yol açabilecek
gelişme ancak Türkiye halkının, ege-
menlerinayağınınaltındakiverimlitop-

rakolmaktançıkarak,kendigelecekleri-
ne yürümesi olabilir. Hayatın içinde en
aktifyeralışlarınbile“izleyen”konumu-
na düşmekten kurtulamadığı uzun bir
süreçtirbu;görevhâlâyerinegetirilme-
yi beklemektedir. ‘Bu bilinmeyen bir
gerçek değildir’ denilebilir. Oysa bazı
süreçlerdehepbirliktecesaretetmenin,
kararlılıkgöstermenin,emeğevekendi-
ne inanmanın “yeni” yollar açıp yeni
rüzgarlaroluşturacağınagüvenmekge-
rekiyor.
Sadeceyürümek,emekvermekvege-

risinigörmek..Yapılmasıgerekenbudur.
Burjuvamedyadasonsüreçteartarak

sürengerilimi veolayları, yaklaşanse-
çimlerebağlamaeğilimi görülüyor.Bu-
nun bilinçli bir manipülasyon olduğu
açıktır.SankiülkemizdebirKürtsorunu
yokmuş, bu sorun sadece yakın tarihi-

mizdebilebinlercecanamalolmamış,
sonaylardaişkenceveinsanhaklarıih-
lalleriayyukaçıkmamış,insanlarıngös-
terihaklarıbilesertmüdahalelerlekar-
şılaşmıyormuşgibi,“Ortadabirşeyyok-
tu, seçimler nedeniyle ortam geriliyor”
denilmesi en azından abestir. Ezilenle-
rin,sorununözündenuzaklaşmasınıve
tepkisini amaçlayan bu yöntemin yay-
gınca işletildiğini görüyoruz. Sorunun

bu boyuta
gelmesi, gündemi tamamıyla doldurur
düzeydeseyretmesi,basitbirseçimhe-
sabına indirgenmek isteniyor.Oysa yıl-
lardır “barış” adına geliştirilen çabalar
yacılızkaldıyadasonuçsuz.“AB’yegi-
riş” sürecinde gerçekleştirileceği lanse
edilen “reformlar”ın ne derece boş ol-
duğu, insanların gündelik hayatına
olumluyansıyanhiçbiryanınıngörülme-
diğiortayaçıktı.“Kültürelvekimliksel”
hakların yaşama geçirilmesi umutları,
bekleneceğigibidevletin“âli”çıkarları-
naçarptı.Busüreçtedekanakmayade-
vametti.Hertürlüdemagojiyerağmen
operasyonlar sürdü. Görünen o ki, be-
lirttiğimiz “denge” süreci bitti, sınırlar
zorlanmaya başladı. Taraflar açısından
yeniden,“İmhaederbitiririzyadadire-
niriz”sürecinegirildi.

G e ç -
mişteyaşandığıgibibusü-
recinçokuzunbirzamandilimineyayıl-
masıihtimalininzayıfolduğugörülüyor.
Bu coğrafyada yaşayan halkların yeni
ölümlere tahammülü kalmamıştır. Çö-
zümsüzlükpolitikasınıısrarlavenepa-
hasınaolursaolsunsürdürmekisteyen-
ler, toplumsal durumun “artık yeter”
noktasınahızlageleceğinidegörmekte-
dirler.Ancakbusürecimümkünolduğu
ölçüdeuzatmak,mümkünsedünyakon-
jonktüründe stratejik ittifakları vasıta-
sıylaellerinigüçlendirmekniyetindedir-
ler. Bu arada her tarafından dökülen
devlet aygıtları, konumlarını korumak
için bu oyunu ellerinden geldiği ölçüde
sürdürmeyideneyeceklerdir.
Türkiye toplumunun ve özellikle yok-

sulların ekonomik krizin ve  işsizliğin
pençesine günden güne daha da fazla
yakalarınıkaptırdıklarıbirsüreçtenge-
çiyoruz.Busüreçteyoksullukortakpay-
dasını öne çıka-

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,Kürtsorunu-
nunbirincil önceliğininonun “tekil” ol-
duğunuvarsaymadığıgerçeğiniunutma-
makgerekmektedir.Türkiyeezilenlerini,
içerisine çekilmek istendikleri sistemin
belki bin yıllık oyunundan çekip çıkar-
manın yolu, neKürt sorunu karşısında
sadece izleyenolmaknedeKürtsoru-
nunu öne alırken diğer sorunları gör-
mezden gelmektir. Yoksa içinde bulun-
duğumuzağırekonomikkrizdöneminde
bile Kürt sorunu karşısında ezilenlerin
desteğini almayı başardıklarını görmek
iştenbiledeğildir.

Kürtler ayaklanırken, yoksulluktan, ekonomik krizden,

işsizlikten bunalan yığınlar Batı’da yaşayan Kürtlerin üzerine

daha fazla sürülebilir. Linç gösterileri kışkırtılarak
çoğaltılabilir. Kaldı ki Başbakan’dan ve hükümet

yetkililerinden gelen “vatandaşı göreve davet eden”

mesajlar da bu yönde. Bu ortamda Solun kitle bağları daha

da zayıflayabilir. Sonuç itibariyle “Su yürürken her kıyıayrılıktır…”

Türkiye toplumunun ve özellikle yoksulların ekonomik 

krizin ve  işsizliğin pençesine günden güne daha da 

fazla yakalarını kaptırdıkları bir süreçten geçiyoruz. 

Bu süreçte yoksulluk ortak paydasını öne çıkaran, 

devletin “çeteleşmiş” pratiklerinin üzerine giden, 

Kürt sorununu Türkiye kamuoyuna devletin genel 

gerçekliği içinde açıklama çabasında ısrar eden 

bir yol izlenmek durumundadır.

Yıllardır “barış” adına geliştirilen çabalar ya cılız kaldı 

ya da sonuçsuz. “AB’ye giriş” sürecinde 

gerçekleştirileceği lanse edilen “reformlar”ın ne 

derece boş olduğu, insanların gündelik hayatına 

olumlu yansıyan hiçbir yanının görülmediği ortaya çıktı.

“Kültürel ve kimliksel” hakların yaşama geçirilmesi 

umutları, bekleneceği gibi devletin “âli” çıkarlarına

çarptı. Bu süreçte de kan akmaya devam etti. Her türlü

demagojiye rağmen operasyonlar sürdü.
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nkara,9Kasım’datarihibirolaya
tanıklık etti. İlk kez Alevi kitleler
inançlarından dolayı gördükleri

baskıları açıkça ve topluca protesto
ediptaleplerinihaykırdılar.Alevi-Bekta-
şiFederasyonu’nunöncülüğündedüzen-
lenenbutarihimitingeTürkiye’nindört
biryanındangenciyaşlısı,kadınıerkeği,
Türk’üKürt’üyaklaşıkyüzbininsanka-
tıldı.
GerçiAlevileronyıllardır,yoğunbiçimde
örgütleniyor.Özellikle 1980 sonrasında
Avrupa’danbaşlayanörgütlenmeçalış-
malarıTürkiye’dedeyankısınıbulduve
hızla yayılıp güçlendi. Alevilere özgü
kimlikvetalepleraçıkçadilegetiriliyor,
hukukivesiyasialandahakaramamü-
cadelesiyürütülüyor.Özelliklebüyükşe-
hirlerdeönceAleviderneklerinin,ardın-
dan Alevi inancının gereklerinin yerine
getirildiği, kültürünün yaşatıldığı ce-
mevlerininaçılmasıönemlibiradımdır.
Elbettebunlarkolayolmadı.Uzunveka-
hırlımücadelelersonucundaeldeedile-
bildi 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
kurduğuderneklere “Alevi”adınınveri-

lebilmesi uzun hukukmücadeleleri so-
nundaancak2002’demümkünolabildi.
Aleviailelerinçocuklarınınokullardazo-
runluSünniİslamiçeriklidinderslerin-
denmuaf tutulması için yürütülenmü-
cadele iseAİHM (Avrupa İnsanHakları
Mahkemesi) kararıyla önemli bir aşa-
mayagelsede,hâlâsonucaulaşmışde-
ğil.Diğerpekçokkonudakidavadade-
vametmekte.
9KasımAnkaraYürüyüşü,buhakarama
mücadelesindekiönemlibirdönümnok-
tasıdır.ÇünküAlevihalkımızilkkezken-
dikimliğinivetalepleriniaçıkçahaykıra-
rak, kitlelerhalinde sokağa çıktı.Alevi-
ler; sazları, deyişleri, semahları, özgün
giysileri, inanç simgeleriyle Türkiye’nin
başkentindetoplanıp“Bizvarızvehakla-
rımızı istiyoruz”dediler.Bireyselveye-
relhakaramaçabalarınınyeriniülkedü-
zeyinde bir irade beyanı almıştır. Düş-
manavedostabumesajverilmiştir.Ar-
tık hem Alevi halkın kendisine bakışı,
hemdemevcut siyasi sistem ile Türki-
ye’ninsiyasalgüçlerininAlevilerebakışı
isteristemezfarklıolacaktır.
“AyrımcılığaKarşıEşitYurttaşlıkHakkı”
adlıyürüyüşvemitinginbaşlıcataleple-
ri;
•Zorunludinderslerininkaldırılması,
•Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lağvedil-

mesi,
•Cemevlerininibadethanestatüsüneka-
vuşturulması,
•Aleviköylerinecamiyapımınındurdu-
rulması,
•MadımakOteli’ninmüzeyapılmasıve
•Alevihalkınadönükkatliamvekıyımla-
rınsorumlularındanhesapsorulmasıydı.
Yürüyüşün talepleri sadeceAlevikimlik
veinancınailişkintaleplerlesınırlıdeğil-
di. Zamların geri alınması, bölgedeki
emperyalist savaşların sona ermesi,
eğitim ve sağlığın parasız olması, eşit
işeeşitücretödenmesiveKürtsorunu-
nundemokratik-barışçılbirbiçimdeçö-
zülmesigibitaleplerdebunlarınarasın-
daydı.

En gel le me ça ba la rı

7Kasım’daTürkiye’ninçeşitliillerinden
yolaçıkankatılımcılar,uzunbiryürüyüş
sonucundaAnkara’dabuluşurken,yürü-
yüşü vemitingi karalama ve korkutma
kampanyasısonhızıyladevamediyordu.
YeniŞafak,Zaman,Vakitgibidinci/AKP
yandaşı gazeteler günlerce “provokas-
yon olacak”, “yeni bir Sivas veya Gazi
tezgahlanıyor” gibi haber/yorumlarla
katılımı azaltmaya çalıştı. İzzettin Do-
ğan,FermaniAltun,AKPmilletvekiliRe-
haÇamuroğlugibidevletyanlısıAleviler
debukoroyakatıldı.Bukişilerahlaksız-
ca yalanlar yayıp,mitinginKürtlerin ve
Marksistlerin bir gösterisine dönüşece-

9 KASIM: ALEVİ HAREKETİNDE
BİR DÖNÜM NOKTASI

HerşeydenönceTürkiye’dekiAlevilerinbüyükbirbölümüKürt’tür.AncakAlevi
KürtlerdegenellikleKürtlüktençokAlevikimliğiönplandadır.AyrıcaKürtlerara-
sında (tıpkı Türklerde olduğu gibi) kökü tarihin derinliklerine uzanan bir Alevi-
Sünnihusumetivardır.ÖzgürlükHareketi (ÖH)ulusal temeldeKürtlerarasında
güçlenirken,AleviKürtlerbuharekete(kitlesininSünni/Şafiağırlıklıolmasınede-
niyle)mesafelidurdu,hattakaygıylabaktı.ZamanlaÖHAleviKürtlerarasındada
tabanbuldu.AmaAleviKürtlerarasındaKürtözgürlükhareketinemesafeliyak-
laşımetkisinihalasürdürüyor.
ÖteyandanTürk-Alevikitlelerarasındada(inançkaynaklıkaygılarınyanısıra)

Kürtlere karşımilliyetçi önyargıların (savaşın etkisiyle) geliştiği biliniyor. Hatta
bununitkisiylebazıAlevilerin(paradoksalbiçimde)MHP’ninetkialanınagirdiği
debirgerçek.
AnkaramitingindeTürk’üyle,Kürt’üyletümAlevilerinbirarayagelmesi,taleple-

rinarasında“Kürtsorununademokratik-barışçılçözüm”ünbulunması,butalebin
kürsüden dile getirilmesi, DTP taraftarı Kürtlerle kucaklaşılması, çok önemli
adımlardır.KürtHalkHareketiileAleviHareketiarasındabulunangeçmişyıllar-
dakimesafe,gerekDTP,gerekAleviörgütleritarafındanatılanadımlarlakapan-
mayolunagirmiştir.
Gerçigeçmişdöneminizleri,mitingsırasındayaşananbazıgerginliklerdekendi-

sinigösterdi.Ancakortadakigeneltablo,AleviveKürthalkhareketlerininbuluş-

masınıyansıtıyor.Gerici/faşistodaklarınmitingöncesinde“mitingiPKKbasacak,
Kürtlerinmitingiolacak”yalanınıyaymalarıegemenlerinbubuluşmadannekadar
korktuklarınıngöstergesidir.GerekAlevigerekKürttarafınınegemenlerinbuoyu-
nuna gelmemeleri, karşılıklı saygı temelinde işbirliğini güçlendirmeleri, Türki-
ye’dekidemokrasiveözgürlükmücadelesiiçinhayatiönemdedir.Kürthareketiy-
leAlevihareketininbuluşmasıolmadangerçekveetkinbirdemokratikhalkcep-
hesikurulamaz.
Ankaramitingininbirbaşkaönemliyanıda,Alevikitlelerlesosyalist/devrimcile-

rin, birbirinin sınırlarına saygı içinde ortak hareketinin bir adımı olmasıdır. Bir
yandanAlevilerinuzuncabiraradansonratekrarSol’ayanaşmaları,diğeryandan
sosyalist/devrimcigüçlerinönemlibirbölümününAleviliğindevrimci/demokratik
birdinamikolduğunukavramalarısonucundasosyalistsolileAleviHareketiyeni-
denbuluşmaeğiliminegirdi.
Alevihalk iledevrimci/sosyalist solun ilişkilerindegeçmişte yaşanansorunlar

karşılıklısaygıveanlayışçerçevesindeaşılabilir/aşılmalıdır.Nitekimbazısosya-
listleruzunzamandanberiAleviHalkHareketiiçindeçalışmakta,onadestekol-
maktadır.Buyürüyüşvemitingdedesosyalistleretkinolarakçabagöstermişve
kitlesel katılıma katkıda bulunmuştur. Alevi halkın ve sosyalistlerin buluşması
Türkiye’nin siyaset sahnesinde bütün dengeleri değiştirebilecek bir gelişmedir.
Amaelbettedahaalınacakçokyolvar.

KÜRTLERLE VE SOSYALİSTLERLE BULUŞMA

Halit Elçi

“Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı” İçin 100 Binlik Miting

A

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.
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ğini,çokazbirkatılımolacağınısöyleyerek,Alevi-
lerimitingekatılmamayaçağırdılar.
AmaAlevi halkbusahteönderlerin sözüne itibar
etmeyip Sıhhiye Meydanı’nı doldurdu. Miting, sa-
zıyla, sözüyle, Alevi simgeleriyle, sloganlarıyla
(hatta tek tük Türk bayraklarıyla) tam anlamıyla
Alevi halkının mitingi oldu. DTP taraftarı Alevi
KürtlerveDTPbumitingekitleselbiçimdekatılıp,
milletvekilleri, belediyebaşkanları ile aktif destek
verdiler. Sosyalist/devrimci örgütler yürüyüşe ve
mitingeetkinbiçimdekatıldılar.CHP,SHPveDSP
partiolarakeylemidesteklediler.Ancakbukatılım-
larmitinginAlevikimliğinigölgelemedi.Tamtersi-
neAlevihareketininTürkiye’nindemokrasicephe-
sininayrılmazbirbileşeniolduğunuvurguladı.
OnbinlerceemekçiAlevininkatılımı,devletveser-
mayeyardakçısıAleviodaklarıniflasıdır.Alevihal-
kıbuişbirlikçilerin(“HızırPaşa”ların)sözünüdinle-
medi,korkutmalarınaveyalanlarınakanmadı.

Ke ma lizm’den ko pu şa doğ ru

Mitingdekiolumlugöstergelereişaretettiktenson-
ra bir de Alevi kitlelerdeki, onları devlete/orduya
bağlayanideolojik/politikeğilimleredeğinelim.Ale-
vilerinbüyükçoğunluğuMustafaKemalAtatürk’ü,
birAleviulukişisiderecesindesever.HattaAli’nin
çağımızdaki tezahürü olarak görürler. TC Ordu-
su’nudalaikliğingüvencesi,şeriatçılığınönündeki
yıkılmazbarikatgibigörürvesahipçıkarlar.
Oysa aynı Mustafa Kemal Alevilerin dergahlarını
kapatmış, Alevi din önderlerini baskı altında tut-
muş,bugünküDiyanetİşleriBaşkanlığı’nıkurmuş,
Sünni İslam’ı gayriresmi devlet dini haline getir-
miştir…Atatürk’ün koyduğu ilkelere göre işleyen
devlet Alevilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi
yapmış,temeldevletkurumlarındanAlevileridışla-
mış,1940’lardanitibarenİmamHatipLiseleriniaç-
mıştır…1980darbesiyleyönetimidoğrudaneline
alanOrduSünniİslam’adayalıdindersinizorunlu
halegetirmiş,İmamHatipLiselerininsayısınıart-
tırmış,Aleviköylerinezorlacamiyapmapolitikası-

nı yürütmüştür…Daha pek çok
örnekverilebilir.
BütünbunlararağmenAlevikit-
lelerdeOrdu’yaveonunüzerin-
den devlete derin bir saygı ve
bağlılık devam ediyor. Burada,
Alevilerintarihtengelenkaygı-
ları belirleyici bir rol oynuyor.
Osmanlı devleti zamanından
beriAleviler İslamşeriatı ta-
rafından “sapkın” olarak gö-
rülmüş,“katlivacip”sayılmış
ve bu yöndeki fetvalar doğ-
rultusunda defalarca katli-
amlara uğramış, sürülmüş,
baskı altında tutulmuştur.
Kahramanmaraş’ta ve Sı-
vas-Madımak’ta Aleviler
“Allahuekber” çığlıkları eş-
liğinde katledilmiştir. Her
ikiolaydadaOrdubirlikleri
katliam sona erdikten çok
sonra olay yerine intikal
edebilmiştir, nedense! Bu-
na rağmen asker-sivil bü-
rokrasinin siyasal İslam’ı
temsiledenpartilereyöne-
lik sert ve uzlaşmaz görü-
nentutumu,Aleviler’debir
yanılsamaya yol açıyor.
(Gerçektebunlararasında-
kigeriliminkaynağı,iktida-
rıpaylaşmakavgasıdır.)Bu

yanılsamada,Alevilerinçoğunluğunudevletinya-
nına itiyor; otomatik olarak her seçimde devletçi
CHP’yeoyvermelerinenedenoluyor.
Ortadaaçıkbirçelişkivar:Aleviler,kendilerinisap-
kıngörenSünniİslam’ıgayriresmidinihalinegeti-
ren,zorunludersolarakokutan,DiyanetİşleriBaş-
kanlığıgibidevasabirkurumuyaratıpbesleyenbu
“Sünni” devlete karşıdır. Ama yine Aleviler, aynı
devlete(veonuntemeldireğiOrdu’ya)“Kemalist”
niteliğindendolayısahipçıkıyor.Bu“Sünni”devle-
tikuranlarveopolitikalarıuygulayanlarsankiKe-
malistlerdeğilmişgibi!..
Alevihalkımız,gerçekteninançlarınıvekültürlerini
özgürce yaşayabilmek, gerçekten eşit olmak için,
kendiiçindeyaşattığıçelişkiyiaşmalı,Kemalistya-
nılsamadanyakasınıkurtarmalı,kendigücünegü-
venmelidir.
AnkaraMitingi,Kemalistetkileraltındayapılsada,
aynızamandaAlevilerintarihseliççelişkileriniaş-
malarıyönündeipuçlarınıbarındırıyor.Birincisi,bu
kitleselmitinginkendisi,Alevilerinkendigüçlerine
güvenmeyiöğrenmekteolduklarınıgösteriyor.İkin-
cisi,mitingdeilerisürülentaleplerinbazılarıdoğ-
rudan doğruya Kemalist paradigmayla, mevcut
devletin temel ilkeleriyleçatışıyor:Diyanet’inkal-
dırılması (gerçekten laiklik) talebi bu niteliktedir.
Kezamitingehakimolan“Alevilikİslamiyet’tenay-
rıbirinançkurumudur”fikrideböyledir.
EğermitingiorganizeedenhalkönderleriveAlevi
kitlelerbuvebenzeritalepleri/fikirleritutarlıveıs-
rarlıbiçimdesavunmayadevamederlerse,Kema-
list paradigmayla hesaplaşmaları kaçınılmazdır.
Ancakbununkısasüredeolacağınıbeklemekhayal
olur.Çünküçokderintarihselkökleriolanbirçeliş-
kisözkonusudur.
Kaldıki,yürüyüşvemitingitertipleyenAlevi-Bekta-
şiFederasyonu’nunBaşkanıAliBalkız,yakınbirza-
manda,birröportajda,Alevileringelecekyerelse-
çimlerde de, her zamanki gibi “şeriatçı” AKP’ye
karşı ister istemezCHP’yi destekleyeceğini söylü-
yor. (Tarafgazetesi,1Eylül2008)

Alevileryüzyıllarboyuncaiçinekapalıköytopluluklarıhalin-
deyaşadılar.AnadoluAleviliğide(teolojik,tasavvufiboyutu
biryana)tamanlamıylaköylüyaşamınagöreşekillenmiştir.
AncakTürkiye’deözellikle1960’lıyıllardahızlananvebugü-
nekadarsürenköydenkentegöçolgusu,Aleviköytopluluk-
larınıdaşehirleresavurupdağıttı.Kapalıköyyaşamınagöre
oluşmuşAleviibadet,ahlakvekültürüşehirlerdeciddioran-
dadağıldı,etkisiniyitirdi.Bazıinançkurumlarınıuygulamak
veibadetleriyerinegetirmekolanaksızhalegeldi.
Busüreçteçokönemlibirbaşkadeğişimyaşandı.Aleviler

kapalıköyyaşamındahemenhemeneşitkoşullarda,görece
eşithaklarla(sınıfsalayrışmabaşlamışolsabilezayıftı),ko-
münalgelenekiçindeyaşıyordu.KöylerindenkopanAleviler,
şehirlerdebugeleneklerinibelliölçüdekorusalarda,kaçınıl-
mazolarakkeskinbirsınıfsalayrışmayauğradılar.Alevilerin
küçükbirkısmızamanlakitledensıyrılıpsermayebiriktirerek
kapitalistleşirken,büyükçoğunluğuişçisınıfıveemekçikitle-
lerinsaflarınakatıldı.Alevitoplumuiçindekibusınıfsalayrış-
ma,1980sonrasındaki-emekçilerinşiddetlebastırılmasıve
ekonomikdönüşümnedeniyle-yoğunsermayebirikimidöne-
mindehızlandı.BüyükAlevipatronlarortayaçıktı (Polatlar,
MustafaSüzer,Veziroğluvd).
Busınıfsalbölünme,AleviliğebakıştaveAlevilerinhakara-

mamücadelesindefarklıyaklaşımlarınortayaçıkmasınayol
açtı.BurjuvalaşanAleviler,sınıfsalkonumlarınınveçıkarları-
nınyönlendirmesiyle,dahauzlaşmacıbirçizgiyibenimseye-
rekAleviliğiİslamiyet’inbirkoluolarakdeğerlendiriyor,Ale-
viliğinDiyanetİşleriBaşkanlığıveİlahiyatFakülteleriiçinde
temsiledilmesini,Alevidinönderlerininimamlargibidevlet-
tenmaaşalmasını istiyor.AncakAleviliğin İslamiyet içinde
değerlendirilmesi,Sünniİslamtarafındanhızlaasimileedil-
mesininyolunuaçıyor.Çünküklasikİslam’ınreferanslarının
(Kuran,Hadis,Sünnet)kabuledilmesine,böyleceAlevilik’in
Sünni İslam’danapayrı, özgün inançsisteminin zeminkay-
betmesinenedenoluyor.
BurjuvaAlevilerinbundanbirşikayetiyok.Onlar,fazlagü-

rültüpatırtıolmadansorunun“enekonomik”yoldançözül-
mesinivesermayelerinisorunsuzbiçimdearttırmayıistiyor-
larsadece.BuaradaAleviliğinasimileedilmesifazlaumur-
larındadeğil.Bukesiminenönemli ideolojik lideriProf. İz-
zettin Doğan’dır. Cem Vakfı etrafındaki kurumların mad-
di/maneviyöneticisiolanDoğan,derindevletindemutemet
adamıdır. Doğan’ın dışında farklı burjuva Alevi odakları da
bulunuyor.AKPdeAlevilerarasındadestekbulmakiçinRe-
haÇamuroğlueliyleoperasyonlaryapıyor.
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,diğeryandansı-
nıfsal sömürüyü, yoksulluğu yaşıyorlar. (Kürt Aleviler için
bunlaraulusalbaskı,kadınlariçincinsiyetçiayrımcılıkekle-
niyor.)EmekçiAlevileridahamilitanvekararlıyapanbudur.
AnadoluAleviliğinintaşıyıcıveyaşatıcıgücüdeyineemek-

çikitlelerdir.Çünküonlarınkaybedeceklerisermayeleriyok;
bu yüzden de inançlarının Sünnilik içinde eritilmesine göz
yummakzorundadeğiller.AyrıcaAleviliğinkomünalortaklık,
dayanışmacılık, kadın-erkek eşitliği, kültürel zenginlik ve
hoşgörügibiönemliözellikleriancak işçiveemekçikitleler
arasındayaşatılabilir.(Bunlar,AleviişçilerinTürkiyeişçisını-
fınıngeleneğinekattığı/katacağısondereceönemlideğerler-
dir.)
9 Kasım Ankara Büyük Alevi Mitingi’ne rengini veren,

emekçiAlevilerdir.SosyalistSolileveKürtHalkHareketiile
yakınlaşma, gerçek laiklik ve inanç özgürlüğünün yanı sıra
tümemekçileri kapsayan taleplerin ileri sürülmesi, herşey-
denönceböylesibirmitingecüretedilmesi,emekçikarakter-
liDemokratikAleviHareketi’nindoğuşunumüjdeliyor.

ALEVİLERDE SINIFSAL BÖLÜNME

Aleviler kapalı köy yaşamında hemen hemen eşit
koşullarda, görece eşit haklarla (sınıfsal ayrışma

başlamış olsa bile zayıftı), komünal gelenek içinde
yaşıyordu. Köylerinden kopan Aleviler, şehirlerde bu
geleneklerini belli ölçüde korusalar da, kaçınılmaz 

olarak keskin bir sınıfsal ayrışmaya uğradılar. 
Alevilerin küçük bir kısmı zamanla kitleden sıyrılıp 

sermaye biriktirerek kapitalistleşirken, büyük çoğunluğu
işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin saflarına katıldı.
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etalişkolunda100biniaşkınişçi-
yidoğrudanilgilendirentoplusöz-
leşmegörüşmeleri10Ekim2008

tarihinde yapılan toplantıda uyuşmaz-
lıklasonuçlandı.MESS,10Ekim’deya-
pılantoplantıdaücretvesosyalödeme-
lereyönelik teklifiniveesneklik 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,resmienflas-
yonunbilealtındabiroranda.
Hafta içi yapılan fazlaçalışmaücret-

lerioranınınyüzde100’denyüzde75’e
düşürülmesi. Böylece kazanılmış hak-
largeriyegötürülmekisteniyor.
İhbar ve kıdem tazminat süreleri ya-

sanın üzerinde uygulanan işyerlerinde
yeniişegirenişçileriçinsürelerinyasa
sınırına çekilmesi. Aynı işyerinde çalı-
şanişçilerinfarklıhaklarasahipolma-
sı.
İkramiye ödemelerinin aynı ücretler

gibifiiliçalışmaesasınagöreyapılma-
sı.Böyleceizin, istirahatvbdurumlar-
da ikramiyelerin kesilmesi, ikramiye
gün sayısının ve dolayısıyla ikramiye
ödemelerininyarıyarıyadüşürülmesi.
Haftalık çalışma sürelerinin günlere

dağıtımının eşit olmaktan çıkarılarak
denkleştirme uygulanması ve bunun
süresinin4ayolması. Telafi çalışması
yaptırılması.Böyleceesnekçalışmanın
2 biçiminin sendikanın onayı ile uygu-
lanması. İş Kanunu’nda denkleştirme
çalışmasının 2 ay olarak yaptırılacağı
belirtilsedebununiçinişçininonayıge-
rekmektedir. TİS’e madde konarak 2
aylık süre 4 aya çıkarılmak ve daha
önemlisi işçininonayıortadankaldırıl-

makistenmektedir.

Ey lem ler Baş la dı

Metal işverenleri, düşük
ücret, esnekliğe dair öneri-
ler ve ikramiye ödemeleri-
ninyarıyarıyadüşürülmesi
ilefazlamesaiücretlerinin
aşağı çekilmesi talepleri
ile metal işçilerini açıkça
kavgaya davet etmiştir.
Butekliflerinideyaşanan
krize dayandırmak, kriz
gerekçesi ilekabulettir-
mekistemektedirler.
BirleşikMetal İş,metal

patronlarınınbudayatmasınaeylemle-
re başlayarak cevap verdi. Cuma Ey-
lemleriilesözleşmekapsamındakibin-
lerceişçicumagünleriişyerlerineyürü-
me eylemine başladı. Cuma Eylemleri
toplu sözleşme imzalanıncaya kadar
herhaftayapılacak.
Bunun yanında fazlamesaiye kalma-

maeylemide,başlayaneylembiçimle-
riarasındayeralıyor.Mesaieylemi ile
kavgasokağınyanısıraüretimsüreçle-
rine,fabrikalarıniçinedeyansımışola-
cak.
Kriz gerekçesiyle işçilerin haklarına

saldırıya geçen sermayedarlara karşı
metal işkolundaki sözleşme sürecinin
nasılsonuçlanacağıdahabirönemka-
zanmışdurumda.

Kriz Ser ma ye nin Kri zi dir, 
Fa tu ra yı Biz Öde me ye ce ğiz

Bugünbütün dünyayı etkileyen krizin
ülkemizi de etkilemeye başladığı açık-
tır. Krizin hangi boyutlara ulaşacağını
öngörmekoldukçazordur.Üstelikkriz-
den ilketkilenensektörlerdenbirisinin
otomotiv sektörü olduğu da ortadadır.
Ancak bunun yanında başka gerçekler
devar.
MESSGenelSekreteri “Yaşanankriz-

de işçilerinhiçbirsorumluluğuyoktur”
demiştir. Buna rağmen işçilerden so-
rumlusuolmadıklarıbirgelişmeninyü-
künüüstlenmeleriistenmektedir.
Genelolaraktümsermayedarlar,özel

olarak da metal sermayedarları 2001
krizi sonrası oldukça yüksek oranda
kârlar elde etmişlerdir. Borsada bulu-

nan
metal sektöründeki işyerlerinin bi-
lançolarına baktığımızda sadece 2007
yılındaeldeettiklerikârınişçilerin5yıl-
lıkücretödemelerineeşitolduğunugö-
rüyoruz. Benzer bir durumu ISO 500
içindeyeralanmetalsektöründekişir-
ketlerde de görmek mümkün. Bu ne-
denle, kriz kapitalizmin krizidir ve so-
rumluluğuda,yüküdepatronlarındır.
MESS’inkriznedeniyleoluşanbuyeni

durumukendi lehinekullanmasınaizin
verilmemelidir. Metal sözleşmelerinde
işçilerinkazançyadakayıplarısonraki
günlerde çeşitli sektörlerde başlaması
beklenensaldırılaradaörnekoluştura-
cak.Metalsözleşmeleribütünbuöne-
mininyanındasendikalı işçilerinyüzde
15’ini kapsamasınedeniyledeayrıbir
önemarzediyor.
Bugünkriz üzerinden sürecek işçi ve

emekçilerinmücadelesininönemlihal-
kasımetalde.Bunedenlekrizsürecin-
deimzalanacakmetalsözleşmelerida-
habirönemkazanmışdurumda.Gele-
cek dönem açısından sermaye ve işçi
cephesi açısından somut örnek olarak
metal sözleşmeleri gösterilecek.Metal
sözleşmesi bugünün sınıf mücadelesi
açısından iticibirgüçolmapotansiyeli
taşıyor.Sözleşmevekrizsüreçlerininiç
içe geçtiği bu dönemde sınıf hareketi-
ninmücadelesinin siyasallaşmanın ze-
miniherzamankindendahafazla.
Bu noktada, mücadelenin yalnızca

metalişçilerinebırakılamayacağı,diğer
işçiveemekçilerindayanışmasınaihti-
yaçolduğudaortada.

SÖZLEŞMELERDE KRİZ BASKISI

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.

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.

İrfan Kaygısız

Emek-Sermaye Çatışmasının Nabzı Metal Sektöründe Atıyor

M
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usyasonyıllardaVladimirPutin’inli-
derliğinde hızla ekonomisini ve as-
kerigücünütoparlayıp,Çin’le,Şang-

hay İşbirliği Örgütü çerçevesinde
ABD’ye karşı ittifak oluşturdu. Bunun
ardındanda,ABD’yeyönelik,tekkutup-
lu 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”an-
lamınageliyordu.
1990’lıyıllardaoluşturulananastrate-

jigereğince,ABD,BerlinDuvarı’nınyıkı-
lışınınardındankendiliğindenkavuştuğu
“teksüpergüç”konumunukorumakiçin
dünyaegemenliğindekimuhtemelrakip-
lerinidahadoğmadanboğma(yada“yı-
lanınbaşınıküçükkenezme”)politikası
yürüttü. Geçmişte Sovyetler Birliği’nin
çekim alanındaki Doğu Avrupa ülkeleri
NATOveAvrupaBirliği kanalıyla, hızla
ABDveBatıAvrupa’nınegemenlikala-
nınadahiledildi.Buise,NATOsilahve
füzelerininRusya’nınsınırlarınındibine
kadargelmesi,BaltıkDenizi’neçıkışının
iyicesınırlanması,Karadeniz’demanev-
raalanınındaralmasıanlamınageliyor-
du.
Ama ABD bununla yetinmedi. Rus-

ya’nın tarihselolarakkendinüfuzalanı
içindegördüğüülkelerikoparmayaçalı-
şıyor.Afganistan’amüdahalebahanesiy-
leABDbazıOrtaAsyaülkelerineaskeri
üslerkurdu.Buülkelerleyoğunsiyasive
kültürelilişkilerkurmayaçalışıyor.ABD
ve Avrupa, Azerbaycan ile Ermenistan
üzerinde özel politikalar yürütüyor ve
buülkeleriyanlarınaçekmeyeçalışıyor.
AmaABD’nin enönemli hamleleri,Uk-
rayna ve Gürcistan’da yapılan “renkli
devrimler”di. Bu ülkelerde Amerikan
devletininvesermayesininkışkırttığıve
organizeettiğikitleeylemleriyle,Rusya
iledengeli(veyayakın)ilişkilerkuranik-
tidarlar devrilerek yerine Batı yanlısı
güçlergetirildi.ABDbuikiülkeyiNATO
üyesiyapmayaçalışıyor.
ABD’ninRusya’yı çevrelemeveaskeri

olarak sınırlama girişimlerinden bir
başkasıda,PolonyaveÇekCumhuriye-

ti’neFüzeSavunmaSistemiyerleştirme
projesi oldu. Sözde İran ve Kuzey Ko-
re’ninAvrupa’yaveyaABD’yeyollayaca-
ğıfüzeleridurdurmaamacıylakurulmak
istenen sistemi Rusya haklı olarak, ta-
mamenkendisineyöneltilmişbir tehdit
olarakgördüveşiddetleeleştirdi.
İşteGürcistanSavaşıbunoktadapat-

lak verdi. Rusya, ABD’nin himayesi al-
tındaki,NATO’yagirmeyehazırlananbir
ülkeye (Güney Osetya halkını koruma
gerekçesiyleaçıklanamayacakbirgeniş-
likte ve derinlikte) askeri müdahalede
bulunarak ABD’ye “Küresel egemenlik
yarışındabende varım; altımı oymana
göz yummayacağım, gerekirse bunun
içinsavaşıgözealırım”mesajıverdi.
BundansonraRusyaveABDarasında

güç dengelerini değiştirmeye yönelik
karşılıklıhamleleryapılmayabaşladı.
ABDyöneticileri,ilkşaşkınlığıatlattık-

tan sonraMihail Saakaşvili yönetimine
desteğini açıklayıp Rusya’yı bu saldırı-
sındandolayısertbiçimdekınadılarve
“bütün ilişkilerigözdengeçireceklerini”
ilanettiler.Bubirbakıma“artıkdüşma-
nımsın”demekti.Aslındabuda,şimdiye
kadaryukarıdadostlukvebarışmesaj-
ları verilirken masa altından birbirine
atılantekmelerinalenihalegelmesian-
lamınıtaşıyordu.
ABD,Rusya’nınsaldırısındangünlerce

sonraKaradeniz’de,MontröAntlaşma-
sı’nın sınırları çerçevesinde, sürekli bi-
çimdebiraskerifilobulunduruyor.
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-

kenderfüzelerinikonuşlandırdığınıaçık-
ladı.

“Bü yük Pet ro” 
Ame ri ka’nın ar ka bah çe sin de

Rusya’nınenönemlihamlesiise,önce
2Russavaşuçağının,sonrada“Büyük
Petro”adlınükleerkruvazörününkomu-
tasında bir filonun, ortak tatbikat yap-
maküzereVenezüella’yagönderilmesiy-
di.HugoChavezyönetimindekiVenezü-
ella daha önce de Rusya’dan savaş
uçakları,helikopterlerve100binKalaş-
nikofsatınalmıştı.
Rusya, son yıllarda başta Venezüella

olmak üzere, Bolivya ve Nikaragua ile
ekonomikvepolitik ilişkilerinihızlage-
liştirdi.Buülkelerdepetrolvedoğalgaz
arama ve çıkarma anlaşmaları yaptı.
Küba ileyakın ilişkilerkurdu.Rusya ile
Küba,buülkedeortakbiruzaymerkezi
kurmaçalışmalarınıyürütüyor.
Bu saydığımız gelişmeler, Rusya’nın

ABD’yemeydanokumasıdır.Rusya,söz
konusudörtülkede,ABD’ningeleneksel
olarakarkabahçesisayılanLatinAme-
rika’dailkkezayağınıbasacakbirzemin
buldu.RusDışişleriBakanlığıSözcüsü,
Latin Amerika’da bulunma sebeplerini
soranlaraşöylecevapveriyordu:“Bura-
dayız, çünkü işbirliği içinde olduğumuz
bölgelerbunutalepediyor.Kuzeylerinde
birsüpergüçvar,ogüceeşdeğerbaşka
birgüçtenyardımvedestekistediler.”
Rusya’nın, bütün bu hamlelerine rağ-

menSovyetlerBirliği’ninekonomik-poli-
tik-askerigücüneulaşmasıveikikutup-
ludünyayadönülmesiçokküçükbirih-
timal.Amadünyanıntekkutupluolma-
yacağıdaartıkaçıkbiçimdegörülüyor.
Dünya gerçekte çok kutupluluğa doğru
gidiyor.ABD’ninsondönemdeyöneldiği
politikalarve“çok-yanlılık”taraftarıBa-
rackObama’nınseçilmesidebuülkenin
biradımgeriçekilip,diğergüçmerkez-
lerinitanıyanamaonlarınüzerindehe-
gemonyasınıkoruyanbirincilgüçolma-
yıhedeflediğinigösteriyor.Kapitalizmin
depresyonadoğruyolalankrizideyeni
güç dengelerinin oluşmasında belli ki
çokbüyükroloynayacak.

ABD-RUSYA BİLEK GÜREŞİ
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.”

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.

Semih Gökçe

Arka Bahçelerde Güç Denemeleri

R
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Dünya tarihindeki her büyük im-
paratorluğun bir yükselişi bir de
düşüşü vardır. İmparatorluk za-

man-mekandamutlakvarlıkveyabiçim
değildir. Ne Roma, Çin, Pers, Osmanlı,
Fransız, Prusya, Rus ne de Avusturya
imparatorlukları. Hangisine bakarsak
bakalım, her biri kendi dünya-zamanı
bağlamındabir tür “emperyal aşırı ya-
yılma”nın(1)sınırlarınaçarptıktanson-
ragerileme-dağılma-çözülme-parçalan-
mayabaslar. Modernitezamanınınçö-
zücügücünekarşıçaresizcedirenmeye
çalışan feodal imparatorluklar tarihe
karışırken, hepten sonsuza yok olmaz,
kapitalizmçağınınkendinehasimpara-
torluğunadazeminhazırlar.Ulus-devlet
imparatorlukların temelini dinamitler-
ken, temizlediği zeminde kurduğu eko-
nomik-siyasi-kültürelyapılarlaulus-aşı-
rımodernbirimparatorluğundayuvası
olmayabaşlar.Amayinede“Kapitalİm-
paratorluğu”nunsiyasikılıktakibirgücü
olarak emperyalizmden doğma bir im-
paratorluk,tarihinkesinleşmişbirhük-
mü,mutlakbirmantıksalsonucudeğil-
dir. İşte Pax-Americana, Amerikan İm-
paratorluğu da daha tarih sahnesine
çıkmaya çalışırken, aday olduğu impa-
ratorluğun dünya sınırlarında, periferi-
de,darbeleryiyerekbirtasarımolmak-
tanöteyegidememektedir.

2- 1917Ekimdevrimidünyadayeniden
Pentarşi´yi -beşbüyükvebirbirine ya-
kın gücün bir güç dengesi içinde oluş-
turduğukonstellasyon-canlandırmışve
SovyetlerBirliği, Fransa,Almanya, İn-
giltere ve İtalya ile dünyanın biçimlen-
dirmesinderolalmayabaşlamıştı.İkinci
EmperyalistPaylaşımSavaşıgüçlerhi-
yerarşisinidahadamerkezileştirecekve
tarihin ilk  Soğuk Savaşıyla iki süper
devlettenoluşan İkiKutupluDünya20.
yüzyılın ikinci yarısını biçimlendirecek-
ti.1989´da Berlin Duvarı´nın yıkılışı
sembolikanlamdaİkiKutupluDünyanın
sınırlarınıdakaldırdıvedünyagenelde
emperyalizmin,özeldeise“yalnızsüper
güç” Amerikan emperyalizminin ege-
menliğinegirdi.90´lıyıllardakapitalizm
zaferhavalarıiçindeönceyavaşritimde

ve sakince dünyayı yeniden avuçları
arasına aldı; piyasaya akan ve onmil-
yonlarıbulanucuzişgücü,yenifethedi-
len pazarlar, katlanan sermayeler, tek-
niktekidevrimcibuluşlarvetümbunları
sarıpsarmalayanhızlanankapitalistkü-
reselleşmeylesistemyenidenrahatlatıl-
dı,donatıldıvepekiştirildi.
Amerikanemperyalizmi,SoğukSavaşın
kendisine sağladığı, ekonomik, politik,
askerivekültürelüstünlüklerintümünü
yeni dönemde kendi egemenliğini sür-
dürmek için kullanmaya başladığında
karşısındayıkıkbirRusya,kendisineba-
ğımlı bir Avrupa, hep arka planda kal-
maya 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,“liberaldemokrasivekapita-
lizmle tarihin sonuna geldik” yalanıyla

aldatıldığı90´lıyıllarınbaşlarındaAme-
rikan liderliği “dünyanın vazgeçilmez
ulusu”,“tekvesonsüpergüç”denilerek
kutsanıyordu.Amerika,20.yüzyılınyeni
Roma´sı olarak “dünya satranç tahta-
sında” enazbir çeyrek yüzyıl boyunca
egemenliğinisürdürebilmekiçinhertür-
lü olanağa sahip görünüyordu. Avru-
pa´nın, Rusya´nın, Çin´in veya Japon-
ya´nıngününbirindeAmerika´yamey-
danokuyabileceğiakıllardanbilegeçiril-
miyordu. Tam da o dönemde Ameri-
ka´nınyenistratejikgüvenlikdoktrinin-
den sızan bilgiler, Amerika´nın adı ge-
çenbugüçlerinmeydanokumakapasi-
teleriniyoketmekiçinbirçoktaktikpla-
nı yürürlüğe koyduğunu açığa çıkardı.
”İkibuçukSavaş”konseptiyenistratejik
doktrininsavaşmimarisiydi.Bunagöre,
Amerika,aynıandadünyanınfarklıböl-
gelerinde ikibüyükvebirdeküçüksa-
vaşıyürütmeyehazırlanıyordu.11Eylül
2001´deAmerika´nın küresel para ta-
pınaklarına düzenlenen/düzenlettirilen
saldırılarınardındanbuyenisavaşkon-
septietekemiğebürünmeyebaşladı.İlk

aşamadabirmanipülasyonolarak “şer
ekseni devletleri”, Irak, Iran ve Kuzey
Korebusavaşınhedefleriolarakgöste-
rildi.“Şerekseni”ndeki Irak203´de iş-
galedildi,İranuzunsürenbirkuşatma-
yaalındı.KuzeyKoresorunu, yükselen
devÇin´insessizmüdahalesiyleçözül-
dü.
1989´labirliktebaşlayanyenidönemin
sakin,düşükritimlidünyası2000´liyıl-
laragelinirkenyerini;hızlanankapitalist
döngülerle dünyanın orasında burasın-
da sigortası atmaya başlayan küresel
birikim devrelerine müdahale edebil-
mekvedahasıbuderecebirbirinedola-
nanvebağlanansermayedolaşımvebi-
rikim zincirinin halkalarındaki kopma
tehlikelerinibertarafedebilmekiçinkü-
reselçaptazorunlu,çıplakvesertpoli-
tik-askerimüdahaleleriyledoludünyası-
nabıraktı.TekbirDünyaİmparatorluğu
için,kibundanöncedünyazaman-me-
kanıölçüalındığındahiçbirimparator-
luğanasipolmamıştı,Amerikanaskeri-
endüstriyel kompleksi, psikolojik hare-
katmerkezleri,medya,dünyaçapındaki
IMF,DünyaBankası,DünyaTicaretÖr-
gütü´ndekihegemonyagücü;tümüdört
koldan harekete geçirilecek ve Irak´ın
işgaliyle küresel bir İktidarın oluşumu
içingerekli temellerden ilkiburadaatı-
lacaktı.
Dünyanın taşlarını yerinden oynattığı-
nızda, her şeyher zamanplanladığınız
gibiyürümez.Yerindenoynatılan taşlar
hesapta olmayan şekilde oraya buraya
kayabilirvedünyanınbirköşesindeyeni
temelatmakiçinyaptığınızmüdahaleler
bumerangetkisiylesizivurabilirveaya-
ğınızın altındaki sağlam zemini de alıp
götürebilir.Birkaçyıldasonuçalınırdi-
yedüşünülenilkfetihhareketindeAme-
rikan emperyalizminin karşılaştığı du-
rum tamdabuydu.ABD´nin1991´de
sankisorgusuzsualsizkabuledilmişbir
dünya liderliği unvanıyla etrafında top-
ladığı dünyanın başka büyük güçleri,
2003´de ikiye bölündü.Avrupa “hayır”
dedi,RusyaveÇinyavaşyavaşbaşları-
nıyükseltmeyebaşladılar.
4- 20.yüzyıldasosyalizmveemperya-
lizmarasındakiSoğukSavaş´tave19.

ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYA MI, 
YENİ BİR DÜNYA UYGARLIĞI MI?

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. 

Baran Anıl

Tek Kutuplu Dünya Sona Ererken 

1

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.
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yüzyılınsonlarıve20.yüzyılınbaşların-
dakiemperyalistlerarasırekabetveça-
tışmadönemlerinde,savaşındoğrudan
yürütülemeyeceği kimi zamanlarda
farklıbölgelerdekiülkelerönplanaçıkı-
yorvebiranlamdabüyükgüçlerinadına
bir tür temsil savaşları veriyorlardı.
89´labaşlayanyenidöneminbaşlangı-
cında da bir dizi temsil savaşı patlak
verdi. Ortadoğu´da İsrail-Filistin sava-
şında,Balkanlar´daeskiYugoslavya´da
yürütülen savaşta, Kafkaslar´da Çeçe-
nistanveGürcistan´dayürütülençatış-
ma ve savaşta; yine Doğu Avrupa´da
henüz sıcak savaşa dönüşmese de Po-
lonya,Çekoslovakya,Ukrayna,Letonya,
Estonya´daki “renkli devrimler” veya
NATO´nun genişlemesinde, Afganis-
tan´da;kısacasıtümbusavaşveçatış-
maların arka planında Amerika´nın
dünya imparatorluğu girişimi ve ona
karşıgeliştirilendirençlerçarpışıyordu.
Adayimparatorlukbuçatışmavesavaş-
larınkimindeRusya´yıveÇin´i,kimin-
de Avrupa´da yükselen Alman-Fransız
ittifakını hedefliyordu. Amerika, komü-
nizm“paranoyası”yerine,dünyanınzih-
nine yerleştirdiği “İslam-terörizm” pa-
ranoyasıyla,dünyayıbir savaştanöteki
savaşa sürüklüyor ve imparatorluğun
kuruluşunun taşlarını döşemeye çalışı-
yordu. Bundan daha mükemmeli ola-
mazdıveoanakadarherşeytamdais-
tendiğigibisahneönündekigüçlerinça-
tışmasıolarakgörünüyordu.
BudurumailkitirazIrakişgalindekiya-
rılmadayaşandı.İtirazınsesiİransoru-
nundagiderekyükseldiveRusyaileÇin
Amerikan müdahalesine diplomatik
ayarlısetlerçekmeyebaşladılar.

Ardından Vladimir Putin 2007´de Mü-
nih´tekiGüvenlikKonferansı´nda,kimi-
ninuzunyıllardırüzerindeprovayapıp
durduğu, kiminin söylenmesinden bile
ürktüğüocümleyisöyledi:“Birdevlet-
kiburadatabiikiherşeydenönceAme-
rika´dansözediyorum-kendiulusalsı-
nırlarınıherbakımdanaşmıştır.”

5- 1997´deyayımlananBüyükSatranç
Tahtası´ndaZbigniewBrzezinski“Ame-
rika´ya ne doğudan ne de batıdan bir
başkarakipgüçtarafındanmeydanoku-
nabileceğini” yazmıştı. Brzezinski aynı
eserinde, Amerikan emperyalizminin
“Avroasya Satranç Tahtası”nda hangi
müdahaleler ve taktiklerle dünya ege-
menliğini, en azından bir çeyrek yüzyıl
daha sürdürebileceğini anlatıyordu.
Brzezinski 2007´de yayımladığı “İkinci
Şans - Üç Başkan ve Amerikan Süper
GücününKrizi”kitabında,10yılınbilan-
çosunu çıkarırken Amerika´nın
1990´lardaki “altın fırsatı” eliyle geri
teptiğini belirtiyor ama yine deAmeri-
ka´nınhala“ikincibirşansa”sahipol-
duğunu savunuyor. Ona göre, Ameri-
ka´nınküreselegemenliği eldeetmede
ikincişansınıkullanabilmesi için,önce-
likle20.yüzyılagöre“politikolarakda-
hauyanıkvebilinçli”birdünyadayaşa-
dığımızı kabul etmek, Guantanamo ile
dünyaçapındasarsılanmeşruiyetiniye-
niden sağlamak gerekiyor.Bunları elde
edebilmek için ise, 11 Eylül´ün ardın-
danAmerikansiyasimimarisinedamga
vuran “NeoconManikyanizme son ver-
mek”gerekiyor.Obama´nınakılhocası
olanBrzezinski,kiObamaBaşkanseçil-
diğindeBrzezinski,Amerikanstratejisi-

ninoluşturulmasındabelkideenönemli
stratejisyen rolüne soyunacak, sanki
Putin´e karşı konuşurmuş gibi “İkinci
Şans”da Rusya´yı “kara delik” olarak
tanımlar. Brzezinski´nin önerdiği stra-
tejinin temeli, Amerika´nın yeni bir
transatlantik örgütlenme yöneliminde
Avrupa´yı ve Çin´i yanına alarak Rus-
ya´yıizoleetmeye,hattagerekirse“iki-
üçparçayabölmeye”dayanıyor.(2)
Brzezinskiböyleceyaklaşık20yıldırde-
rinlerdegizlenenbüyüksavaşveçatış-
ma potansiyellerinin gerçek aktörlerini
deanarak, çatışmadinamiklerini küre-
selölçeğetaşır.“KültürSavaşları”kon-
septi ve İslamiparanoyayla imparator-
luğunkuruluşstratejisinemeşruiyetze-
miniyaratmataktiğinekarşıçıkarak,re-
el politiğe dönülmesini ister. Gürcis-
tan´ınOsetya´yamüdahalesiveardın-
danRusya´nıntemsilciyegerekduyma-
dan bizzat kendisininGürcistan´ın  sı-
nırlarını ezipgeçmesi küresel çatışma-
nın “kültürel ve İslami” kodlarını da
bozdu.
Soğuksavaşyenidençıkageldi.Hemde
1989´dabittiğininsanıldığıyerden,Av-
roasya´dan.
Amerikan endüstriyel-kompleksinin yıl-
lıküretimhacmine,Amerika´nınaskeri
harcamalarına bakıldığında da Soğuk
Savaşınaslındaderindenderineolanca
hızıyladevamettiğibirkezdahadoğru-
lanıyor. SSCB ile olan Soğuk Savaş´ın
zirvesinde 420milyar dolara yükselen
askeri harcama resmi verilere göre
2007´de 553milyar dolar olarak ger-
çekleşti.Gizliaçıktümkalemlerbirlikte
hesaplandığındaiseaskeriharcamanın
1 trilyondolarayükseldiğiortayaçıkı-

yor.(3)

6-Bir anlamda ikinci bir Soğuk Savaş
döneminegirmişbulunuyoruz.Amaöy-
le,çokdauzunonyıllarıalacakbirza-
mana yayılmadan doğrudan dünyanın
büyükaktörleriarasındasıcakbirsava-
şadönüşebilecekbirkapasitevepotan-
siyelesahipbirsoğuksavaşa.Amerika,
Gürcistan Savaşında, şimdilik doğru-
dan Rusya ile savaşmaya girişmedi
amasankigirecekmişgibi,resmiaçık-
lamalarındadüşmanınınadınıaçıkaçık
koydu,herzamanolduğugibiaçık-gizli
birçokyenitaktiğideuygulamayakoy-
du. Transatlantik  stratejik işbirliğinde
partner olarak tasarlanan Avrupa´yı
Rusya´dankoparmakistediamabaşa-
ramadı. Başaramadı ama tam da bu
günlerintozudumanıarasındaPolonya
ile“FüzeSavunmaSistemi”anlaşması-
nı imzaladı. Yine görünürde İran´dan
fırlatılacak füzelere karşı bir savunma
sistemiolarakadlandırılsada,FüzeSa-
vunmaSistemitamdaAmerika´nınge-
lecektedoğrudanRusya´ylagirebilece-
ği bir savaş için geliştirildi. Savunma
değil saldırı amaçlı olarak geliştirilen
Füze Savunma Sistemi, Rusya´nın ani
bir saldırı karşısında bir tür felç edil-
mesini amaçlıyor. Bilgisayarda yapılan
simülasyonlara göre Amerika Rus-
ya´nın sahip oldugu nükleer füzelerin
yüzde99´unubiranibaskınsaldırısın-
da yok edebiliyor ve ardından Rusya
nükleer başlık taşıyan füzelerinin geri
kalan yüzde 1´ini ateşlediği anda, bu
kezfüzesavunmasistemidevreyegiri-
yorvefüzelerihavadaimhaediyor.(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.

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.
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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, Ba-
ğımsızlıkSavaşıhariç,ilkkezkenditopraklarındabir
saldırıya uğradığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor.
Amerika,bumomentinardındanartıkyaralıbirsüper
güçtür.Buyarayıaldıktansonrakidönemdedünyanın
ötekibüyükaktörlerinindesahnealmayabaşlamala-
rırastlantısaldeğildir.AvrupaBirleşikDevletleriku-
rulamasada,Fransız-AlmaneksenliAvrupa,eskinin
bağımlıvekişiliksizAvrupasıdeğildir.Rusya,nükleer
gücüne, “enerji süper gücünü” de katarak yeniden
ayağadikilmiştir.Çin,dünyanınuzaydakiüçüncügü-
cüolmayıbaşarmıştır.Tümbunlar,90´lıyıllarınstra-
tejikdoktrininegöre,“yükselişleribastırılmasıgere-
ken”büyükgüçlerdi.
Dünyakapitalizmininsiyasimanzarasındakibudeği-
şim,tarihinbelkidebirironisidir,yinebireylülayın-
dabaşlayansonküresel finanskriziyle ivmekazan-
mayabaşladı.11Eylül,Amerika´nınaskeriyenilmez-
lik gücüne, 15 eylül finans krizi de onun neredeyse
yüzyıldırelindetuttuğudünyanınbirnumaralıekono-
mikgücükonumunadarbevurdu.Amerikanefsane-
lerinin;onunaskeriveekonomikyenilmezliğininartık
inandırıcı bir yanı kalmışmıdır? “Amerikan rüyası”,
Amerikan yaşam biçiminin tılsımı da kaybolmaya
başlamıştır.Amerika´nınartık“Post-Amerikadünya-
sını”kabuletmesiistenmektedir.
İngiltere´nin1899BoerSavaşı´ndakimomentumunu
Irak´lakarşılaştıranlariçinbenzerlikleroldukçafaz-
ladır.İngiltereBoerSavaşınıkaybettiktensonraartık
dünyanın tek hakimi sıfatını yitirmiştir. Amerika da
saplanıpkaldığı Irak´laartıkdünyayı tekbaşınabi-
çimlendirensüperhegemonikgüçolmaktançıkmaya
başlamıştır.(5)

8- Yaralısüpergüçegemenolduğutekkutupludün-
yaya ve inşasınabaşladığı imparatorluğaöyle kolay
kolayvedaetmeyecektir.Yaşananküreselfinanskri-
zi, ki kapitalist üretim devrelerine sirayet etmeden
duramayacaktır, imparatorluğun inşa sürecini kendi
gücüölçüsündesekteyeuğratmıştır.SonkrizAmeri-
kanimparatorluğununkuruluşsürecindenbelliölçü-
lerde uzaklaşılmaya devam edildiğini bir kez daha
gösterdi.Amerika´nın,küreselfinanskrizinitekba-
şınayönetecekgüçteolmadığı, kendidevletleştirme
paketi için Avrupa´dan finansal destek talep etme-
sinden, Çin´in Amerika´daki yatırım sermayesini
çekmemesi için, Çin´e Tayvan sorununda tavizler
vermeyeyanaşmasındanbileanlaşılmıştır.Amayine
dedünya,akşamdansabaha,birdenbire,tekkutup-
lubirdünyadan,güçlerinbirbirineeşitölçülerdeyak-
laştığıçokkutuplubirdünyayageçemez.Bugeçişin
kendisibilebugündenkestirilemeyecekbüyükalt-üst
oluşlarla olanaklıdır. Ama, bu dünya, Amerika´nın
“ikincişansını”kullanıpdadünyahegemonyasınıbir
çeyrek yüzyıl daha sürdürebileceği bir dünya da ol-
mayacaktır.Sonkrizdedegörüldüğügibi,dünyaister
tek,isterbirdençokdünya-aktörünhükümsürdüğü
çokkutuplubirdünyaolsun,kapitalizmindünyagüç-
leriküreselfinansalkrizinardındankapitalizmikur-
tarmaharekatınagirişirken,enazındanşimdilik,or-
takbiriradeveakıletrafındabirleşebilmiştir.Kapita-
lizminfarklıgüçleri;devlet,çokulusluşirketler,parla-
mentolar,medya,IMFvemerkezbankalarıgibiküre-
selörgütlerkrizinyönetimindevekontrolaltınaalın-
masındaküreselbirrefleksgeliştirilmiştir.Kapitaliz-
mindünyasiyasiaktörlerisonkrizdendersçıkararak
bir hakikat olarak “Kapital İmparatorluğu” için yeni

farklı siyasi biçimler, yeni küresel ekonomik-siyasi-
askeri örgütlenmeler geliştirebilirler. Yaşanabilecek
çokbüyükgerilimler, çatışmalarvesavaşlardaçok
kutupludünyayıumulduğundandahahızlıbirşekilde
başat bir eğilim haline getirmeye başlayabilir. Peki
amatümbunlardünyaisçileri,kadınlarıveezilenleri
içinneanlamagelebilirki?

9- Tekkutupluveyaçokkutupludünya,Batıburjuva
uygarlığınınkrizindenbağımsızdeğildir.Olaylarabu-
gününperspektifindenbakacakolursak,11Eylülve
15Eylül´deimparatorluğasoyunanAmerikansüper
gücününTekKutupluDünyaveonunsiyasibiçimiola-
rakAmerikanİmparatorluğukonsepticiddidarbeler
yemiştir. Gelecek perspektifinden bakacak olursak,
darbelenen kapitalizmdir. Darbelenen, kapitalizmin
metafizikyaşarkalıcılığı,tılsımlıgücüdür.Irak,Mezo-
potamya´nınbirparçasıolarakyaşamveölümünye-
ridir. İnsan uygarlığının doğduğu topraklarda şimdi
krizhalindekiBatıburjuvauygarlığıveonunefsanevi
temsilcisiAmerikaçırpınmaktadır.Dünya,büyükgü-
rültülerarasında,birşoktandiğerinegirerken,şimdi-
likekonomikamayarınnasılolabileceğikestirileme-
yen siyasi çalkantılarla sarsılırken ve sarsıldığında
yenibirdünyauygarlığınasılbirprogramlakurulma-
yabaşlanabilecektir?Buprogramınyazımınanasılve
nezamanbaşlanabilecektir?
(1) -PaulKennedy,BüyükGüçlerinYükseliş veDüşüşü, İş
BankasıYayınları.
(2)–ZbigniewBrzezinski,SecondChance-ThreePresidents
andtheCrisisofAmericanSuperpower,BasicBooks,2007;
ayrıca:NYTimes,WashingtonPost´dayayinlananmakale-
ler,TVsöyleşileri.
(3)J.BellamyFoster,HannahHolleman,RobertMcchesney,
AmerikanEmperyalÜcgeniveAskeriHarcamasi,Monthly
Review,Ekim2008.
(4)HaukeRitz,DieWeltalsSchachbrett,BirSatrançTah-
tasıOlarakDünya,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. 
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merika’da başkanlığa Barack Oba-
ma’nınseçilmesi,buülkedevedün-
yada iyimser bir rüzgar estirirken,

Türkiye’de de özellikle liberal yazarları
coşkuyaboğdu.Sağlısolluliberallerimi-
zinObama’nın“barışçılığınavedemok-
ratlığına”dairumutlarınıngerçekçiolup
olmadığını anlamak için konuya biraz
yakındanbakalım.
Obama, seçim kampanyasını “deği-

şim” 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 otura-
madığı,ırkçıbaskıveşiddetinhalaetkili
olduğubirülkedenüfusunyüzde12’sini
oluşturansiyahlardanbirisibaşkanse-
çildi.Hemdebukişi,günümüzdeterö-
rünkaynağıolarakgösterilen,onakarşı
haçlıseferiyürütülenİslam’labağlantılı
biridir(babasıMüslüman,adıHüseyin).
Obama’nın seçilmesinin arkasındaki

diğerfaktörlerbiryana,Amerikalısıra-
dan seçmenlerin ona oy vermesindeki
güdüler, Amerikan ideolojisinden kay-
naklanıyor. Obama’nın yaşamı bir “ba-
şarı öyküsü”dür. Ana-babası ayrılmış,
çocukluğunu yurtdışında (Endonez-
ya’da)geçirmiş,büyükannevebüyükba-
basının yanında yetişmiş, yoksul, siyah
birgenç“kendiçabasıyla,hertürlüen-
geliaşarakbaşarıyaulaşmıştır”.Bubir
Amerikanmitidir. ABD’nin başkanı işte
böylebiriolmalıdır!Amerikanideolojisi-
nin bir başka unsuru, pragmatizmdir.
Yararlı olan, doğru olandır! Obama,
Amerikalılar içinartıkzaruriolandeği-
şimi(gerçibudeğişimherkestarafından
farklıyorumlanır)vaatetmekte,8yıllık
Bushdönemigericiliğindenveyaklaşan
büyük krizden kurtulma umudunu ver-
mektedir.Öyleyse,derisininrengisiyah
bile olsa, Obama seçilmelidir (ırkçılık
eğilimlerişimdilikbastırılabilir)!
Şimdi gelelim “diğer” faktörlere…

ABD’de seçmenler tarafından bir baş-
kanadayınınseçilebilmesiiçinoadayın
herşeyden önce yüzmilyonlarca dolar
paraharcayabilmesigereklidir.Nitekim
Obama’nın seçim kampanyasında 700

milyon dolar harcanmıştır. Bu paranın
büyük çoğunluğu Amerikan şirketlerin-
dengelmiştir.(Buseçimlerdebüyükser-
mayenin ve büyük medyanın tercihi,
CumhuriyetçiJohnMcCain’ekarşıaçık-
ça Demokrat Obama’dan yana olmuş-
tur.)
Bir ABD başkanının egemen sınıfın

(büyükburjuvazi)desteğiolmadanaday
olması ve seçilmesi mümkün değildir.
Elbette seçildikten sonra onların prog-
ramınıuygulamaktanbaşkabirşansıda
yoktur.“Halkıniçindengelen”Obamada
bununbilincindedir.Seçiminhemenar-
dından ekonomik politikalarını oluştu-
rurken ilk yaptığı iş,ABD’nin enbüyük
şirketlerindenGoogle,XeroxveHyatt’ın
yöneticilerine ve yatırımcıWarren Buf-
fet’eakıldanışmakoldu.Ortayaçıkacak

ekonomi programının, krizin sonuçları-
nakarşıkimleri(hangisınıfı)koruyacağı
açıktır.
Dış politikaya gelince…Obama Irak’ı

işgal harekatına karşı oy kullanmıştı.
SeçimkampanyasındaiseönceIrak’taki
tümAmerikan askerlerini 16 ay içinde
geri çekeceğini söylerken, daha sonra
bukonudadahayuvarlaksözlerkullan-
mayabaşladı.Iraktopraklarınayüzmil-
yarlarca dolar gömüp 4 binin üzerinde
askerkaybedenABD’ninbuülkedentü-
müyle çekilmesi -emperyalist devlet
mantığıyla-sözkonusuolamaz.Obama
daseçimvaatleriylereelpolitikaarasın-
dabiraranoktabulacaktır.
Irakkonusundagüvercingibigörünen

Obama, işAfganistanvePakistan’age-
lince şahinleşiyor. Irak’tan çekilen as-

kerlerin 7 bininin Afganistan’a aktarıl-
masını ve savaşın gerekirse Pakistan’a
(bu ülkenin arzusu hilafına dahi olsa)
yayılmasınısavunuyor.
Ortadoğu’nundiğerMüslümanhalkları

(başta Filistinliler) için de durum hiç
parlak görünmüyor. ÇünküDevlet Baş-
kanıYardımcısıseçilenJoeBiden’ıntes-
cilli bir İsrail taraftarı olduğu biliniyor.
Üstüne üstlük Obama’nın Beyaz Saray
Genel Sekreterliğine getirdiği Rahm
Emanuel ise İsrail Ordusunda istihba-
ratçıolarakgörevyapmışbiri.
Obama’nın dış politikaya ilişkin de-

meçlerinegenelolarakbakıldığındaise,
askerigücündahaaz,diplomasininda-
ha çok kullanılacağı, İran, Kuzey Kore
gibi “sorunlu” ülkelerin yöneticileriyle
görüşmeleryapılabileceği,müttefiklerle
ilişkilerin geliştirileceği, Bush dönemi-
nin “tek-yanlılığı”na karşı “çok-yanlı”
davranılacağı vb yönünde bir politika
değişikliğinin işaretleri görülüyor. ABD
egemen sınıfı tarafından da onaylanan
bu yaklaşım,aslındaBush yönetimince
sonbirkaçyıldauygulanmayabaşlamış-
tı.ŞimdiObamailebirlikteyenibirsay-
faaçılarakdahakolayuygulanabilecek.
Bupolitikadeğişikliğiningerisindeise,

ABD’nin“tekveebediimparatorluk”ha-
yalininhalklarındirenişinevedünyadaki
diğergüçodaklarınaçarparakdağılma-
sı olgusu yatıyor. Yaklaşan depresyon
da, resmi rakamla550milyar (tahmini
yanharcamalarla1trilyon)dolarıaşan
yıllık askeri harcamaları taşınmaz bir
yükhalinegetiriyor.ArtıkABDdiğerkü-
reselgüçleri(Çin,Rusya,Avrupa…)dik-
katealanamabirincilveüstünkonumu-
nukorumayıhedefleyenbirdünyapoli-
tikasınayöneliyor.
Belli ki,Obama’yla birlikte, emperya-

list emellerinden arınmış, barışçıl bir
ABD doğmayacak. ABD, sermayesinin
çıkarlarını ve süper güç konumunu ko-
rumak için askeri gücünü, -biraz daha
tasarrufluolmakkoşuluyla-kullanmaya,
halkların kanını dökmeye devam ede-
cek.Buz gibi soğuk çelik para kasaları
bunuemrediyorçünkü.Okasalardançı-
kanparalarlaseçilenObamaise,kasa-
larınüzerineserilensiyahbirkadifeör-
tüolurancak.

BEKLENEN MEHDİ GELDİ Mİ?
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.

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.

Halit Elçi

ABD Başkanlığına Barack Obama Seçildi

A
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engin doğalgaz rezervlerine sahip olduğu
haldeLatinAmerika’nınenyoksulülkelerin-
denbiriolanBolivya’da,sonaylardaiçsava-

şıandıranolağanüstügelişmeleryaşanıyor.Ül-
kenin ilk yerli devlet başkanı olan Evo Mora-
les’inyüzde53,7’likoyileiktidarageldiği2005
AralıkayındanitibarenBolivyaoligarşisiileBo-
livyalı yoksul yerli hareketi arasında yaşanan
gerilimartıkçatışmalaradönüşmüşdurumda.

Bo liv ya’da Bal kan laş tır ma po li ti ka sı

AğırlıklıolarakzenginAvrupalıbeyazlarınya-
şadığı,ülkeninzengindoğalgazrezervlerinesa-
hip,doğalgazvepetrolgelirlerininçoğunuelin-
de bulunduran, oligarşinin söz sahibi olduğu
doğueyaletleri;SantaCruz,Beni,TarjiaveChu-
quisaca yönetimleri, Morales hükümetinin uy-
guladığısosyalistpolitikalardan(doğalgaz,pet-
rol,demiryolları,doğalgaztaşımacılığı, teleko-
münikasyon gibi alanlarda gerçekleştirilmeye
çalışılan kamulaştırma girişimleri, zengin eya-
letlerden yerlilerin yaşadığı yoksul eyaletlere
kaynak aktarımı, toprak reformu, yerlilerin
yurttaşlıkhaklarıvb)duydukları rahatsızlıklar-
dandolayı“özerklik”talebiylesürdürdüklerige-
rilimişiddetboyutunataşımışdurumdalar.Ma-
yıs ve Haziran aylarında bu eyaletler, özerklik
talebiylereferandumdüzenlediler.Moraleshü-
kümetinin tanımadığı ve yasadışı ilan ettiği ve
Morales yanlılarının katılmadığı bu referan-
dumlardanağırlıklı olarak “evet”oyuçıktı.Ül-
kedekioligarşininvedesteklediğifaşisthareke-
tingerçekleştirdiğibureferandumprovokasyo-
nunakarşıMorales,kendisininveeyaletvalile-
rinin “geri çağrılması” amaçlı bir referandum
kararıyla cevap verdi. Morales, uluslararası
gözlemcilergözetimindedüzenlenecekreferan-
dumda,yüzde53,7’yigeçememesihalindehü-
kümettençekileceğiniaçıkladı.Oligarşinindes-
teklediğidörteyaletyönetimiisehükümetindü-
zenleyeceği bu referandumu tanımayacaklarını
ilanetti.
Ağustosayındayapılan‘geriçağırma’referan-

dumundan yüzde 65 gibi ezici bir oy oranı ile
ayrılarakmeşruluğunubirkezdahakanıtlayan

Morales hükümetine karşı burjuvazi bu defa
şiddetle cevap vermeye başladı. Hükümeti is-
tikrarsızlaştırmak amaçlı bu beş eyalette pat-
ronlar tarafından“genelgrev” ilanedildi.Sivil
faşist çeteler tarafından, doğalgaz tesisleri ve
boruhatlarıişgaledildi,kamubinalarıelegeçi-
rildi, sendikavehalkönderlerinesaldırıldı.11
Eylül’dePandoeyaletindeMoralesyanlısıyerli-
lertarafındandüzenlenenayrılıkçıvalileripro-
testoamaçlıgösteriye,valinintalimatıylafaşist
çetelertarafındanateşedilmesisonucu30yerli
katledildi,yüzlerceyerliyaralandı.
Pando katliamına kadar, ülkedeki oligarşiye

karşıuzlaşmacıveılımlıbirpolitikaizleyen,fa-
şistçetelerineylemlerinekarşıbileumursamaz
bir tavır sergileyen Morales, Güney Amerika
UluslararasıBirliğiUNASUR’undaverdiğides-
tekle daha sert bir politika izlemeye başladı.
Pandovalisinigörevdenaldıvetutuklattı;Pan-
do eyaletinde olağanüstü hal ilan etti. Ülkede
darbetertiplemeyeçalıştığıvezengineyaletle-
rinayrılmalarıyolundaeylemplanladığıgerek-
çesiyleABDBüyükelçisi PhilipGoldberg’i sınır
dışıetti.
Bolivya’da yaşanan gelişmeler, ABD’nin son

yıllardaLatinAmerika’dainisiyatifkaybetmeye
başlaması ilebirlikte “bölgeyemüdahaleetme
kanallarından birini açık tutmaya çalışması”
olarakyorumlanıyor.Bolivya’nındoğueyaletle-
rinin ülkeden ayrılmasını savunanhareketCIA
tarafındanörgütlenmekteveülkedekisağcımu-
halefete ABD tarafından milyonlarca dolarlık
eğitimvedesteksunulmaktadır.Bolivya’danko-
vulan ABD büyükelçisi Goldberg, bundan önce
Kosova’nın Sırbistan’dan kopmasında ve “ba-
ğımsız” Kosova’nın kurulmasında görev almış
ve ardından “Bolivya’nın balkanlaştırılması”
harekatıiçinözelolarakgörevlendirilmiştir.

Mo ra les uz laş ma cı ol mak la eleş ti ri li yor

Ülkedeki toplumsal hareketlerin ve emek ha-
reketininverdiğiortakmücadelesonucuiktida-
rataşınanMorales,iktidardaolmasınavearka-
sındagüçlübirkitlehareketibulunmasınakar-
şın izlediğiuzlaşmacısiyasetnedeniyle,burju-

BOLİVYA: OLİGARŞİ İLE 
YOKSULLAR ÇATIŞIYOR

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

Tabandan Gelen Baskı Morales’i Sola İtiyor

Z
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vazinin pervazsızlaşmasına ve faşist çetelerin güç-
lenmesine yol açtığı gerekçesiyle ülkedeki güçlü bir
geçmişiolanemekhareketivesosyalistharekettara-
fındansertbirşekildeeleştiriliyor.
Görevegelmedenönceyürüttüğüseçimstratejisin-

deülkedekisosyalistörgütlenmelerveaydınların,Lu-
la benzeri merkez-sol bir çizgi izleyeceği yönünde
tahminleryürüttüğüMorales,toplumsalhareketlerin
sokaktançekilmemesi vehükümeti zorlaması sonu-
cunda,kendisinisıkıştıranoligarşikarşısındabekle-
nendendahasolbirçizgideilerledi.Moralessondö-
nemde ayakta kalabilmesini ve aynı zamanda halk
desteğinin devam etmesini uyguladığı sosyal prog-
ramlaraborçlu.Ancakyinede,sınıfhareketitarafın-
dankendisineyeterikadargüvenilmemekteveuygu-
ladığıpolitikalarnedeniyle“güvenilmez”ve“liberal”
olaraktanımlanmakta.
Uzun süre ülkedeki sivil faşist çetelerin eylemleri

Moralesvehükümettarafındanönemsenmedivemü-
dahale 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’inoligarşiveuzantısı faşistçe-
telerle uzlaşmanınmümkün olmadığını geç de olsa
anlamasınayolaçtı.
Ülkedefaşistsaldırılarınarttığıbirdönemde;Haru-

rui kentinde maden işçilerinin emeklilik ve sosyal
haklarınısavunmakiçinverdiklerimücadeleyiMora-
lesHükümetininşiddetlebastırmasıvebuşiddetso-
nucuikimadenişçisininölümü,sınıfhareketitarafın-
danMoralesHükümetine yönelik duyulan kaygıların
hiçdeyersizolmadığınıacıbirşekildesergilemişol-
du.

Yok sul yer li ler le iş çi le rin it ti fa kı

Tarihsel bir dönemden geçenBolivya’da dışlanmış
yoksullarla,örgütlüemekhareketininbirlikteliğisağ-
lanamazsa,Moraleshükümetiyleartanumutlarınye-
rini,umutsuzbir teslimoluşabırakma ihtimaliger-
çekleşebilir.Sonikiyüzyıliçindesosyalisthareketile
yerlilerin sosyalhareketlerinin kapitalizmeve ırksal
ezilmişliğe karşı birleştiği dönemler olduğu gibi, bu
ikigelenekarasındakiilişkileringerildiğidönemlerde
yaşandı.2000-2005yıllarıarasındayükselensosya-
list ve yerli hareketlerinin anti-kapitalist, anti-em-
peryalistveyerlihalkınkurtuluşutemelindekibütün-

lüklü ka-
rakteribuikihareketarasındakiortak
mücadelehattınınortayaçıkaracağıbüyükgücügös-
termiş oldu. Bu dönemde yerli kökenli köylüler, en-
formel sektörde çalışan işçiler, madenciler, işsizler,
öğretmenler, öğrenciler yarattıkları kolektif güç ile
Bolivya’datoplumsaldönüşümüzorladılar.Buikikit-
lesel hareket doğal kaynakların özelleştirilmesine
karşıbirliktemücadeleettilerveikineo-liberaldev-
let başkanını devirmeyi başardılar (Lozada Ekim
2003’te,MesaHaziran2005’tedevrildi).Tümbunlar
EvoMoralesveMAS’ın (SosyalizmeDoğruHareket)
seçimzaferineyolaçtı.
Sokaklarda yarattığı kolektif güç ileMorales’i ikti-

darataşıyantoplumsalmuhalefet;Morales’iniktida-
rısürecindedesokaklardançekilmeyerekMAShükü-
metinin sosyalist uygulamalara yönelmesinde ve
ABD’yekarşınettavıralmasındadabelirleyicigüçol-
du.Bunedenlerdendolayı; ikincikezdahadaartan
biroyoranıylakazanılanbusonseçimzaferinin;Bo-
livyalıyoksulveemekçihalklarınnihaizaferine-sos-
yalizme- taşınabilmesi için yoksul ve dışlanmışları
temsiledenyerlihareketiile,örgütlüemekhareketi-
ninyollarınıntekrarkesişmesitarihselönemtaşıyor.

Pando katliamına kadar, oligarşiye karşı uzlaşmacı ve 

ılımlı bir politika izleyen Morales, Güney Amerika

Uluslararası Birliği UNASUR’un da verdiği destekle daha 

sert bir politika izlemeye başladı. Pando valisini görevden

aldı ve tutuklattı; Pando eyaletinde olağanüstü hal ilan etti.

Ülkede darbe tertiplemeye çalıştığı ve zengin eyaletlerin

ayrılmaları yolunda eylem planladığı gerekçesiyle ABD

Büyükelçisi Philip Goldberg’i sınır dışı etti.

Bolivya’nın doğu eyaletlerinin ülkeden ayrılmasını 

savunan hareket CIA tarafından örgütlenmekte ve 

ülkedeki sağcı muhalefete ABD tarafından milyonlarca

dolarlık eğitim ve destek sunulmaktadır. Bolivya’dan 

kovulan ABD büyükelçisi Goldberg, bundan önce 

Kosova’nın Sırbistan’dan kopmasında ve “bağımsız”

Kosova’nın kurulmasında görev almış ve ardından

“Bolivya’nın balkanlaştırılması” harekatı için 

özel olarak görevlendirilmiştir.
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960 yılında Dominik Cumhuriye-
ti’ndeGeneral Trujillo diktatörlüğü-
nekarşımücadeleedenüçkızkar-

deş Patria, Minerva ve Maria Teresa,
polis tarafından kaçırılıp tecavüz edil-
diktensonrakatledilir.Mirabel kardeş-
lerin öldürüldüğü tarih olan 25 Kasım,
bundan sonra “Kadına Yönelik Şiddete
KarşıUluslararasıMücadeleGünü”ola-
rakkabuledilir.
Kadınayönelikşiddet,PekinDeklaras-

yonu’nda“Kadınınfiziksel,cinselvepsi-
kolojik zarar görmesiyle veya acı çek-
mesiilesonuçlananveyasonuçlanması
muhtemelolan,butiphareketlerinteh-
didini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi
olarak engellenmesini de içeren, ister
toplumönünde,isterözelhayattamey-
danagelmişolsun,cinsiyetedayalıher
türlüşiddetanlamınagelir”şeklindeta-
nımlanıyor.
Mirabel kardeşlerin katledildiği tarih-

ten bugüne 48 yıl geçti.Dünyanın dört
bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de
kadınayönelikşiddetsürüyor.Kadınlar
bazenenyakınları,bazendehiçtanıma-
dıklarıkimselertarafından,egemeneril
anlayışın bir yansıması olarak cinsel
kimlikleri dolayısıyla farklı şekillerde
şiddetteuğruyor.Kadınayönelikşiddet,
cinsiyet ayrımcı yaklaşımın bir sebebi
olmaklabirlikte,aynızamandabuyak-
laşımıpekiştirenbirunsuroluyor.Kadı-
nayönelikşiddetekarşıyaptırımlarger-
çekleşmediği sürece şiddetmeşrulaşa-
biliyor.
İHD’nin hazırladığı 2007 Yılı Türkiye

İnsanHaklarıİhlalleriRaporu’nda,kadı-
nayönelikşiddetolaylarınadair,namus
adına işlenen cinayetlerde 36 kadının
katledildiği,65kadınınintiharettiği,ev
içişiddetsonucu66kadınınöldürüldü-
ğü, toplumsal alandaki kadına yönelik
şiddetsonucu53kadınınyaşamınıyitir-
diği,48’inintacizevetecavüzeuğradığı,
314kadınındafuhuşazorlandığıtespit-
leriyeralıyor.Elbettegerçeksayılarbu
verilerindeçoküzerindedir;çünkükadı-
nayönelikşiddetçoğunluklakayıtaltına
alınamıyor.
Kadına yönelik şiddetin sadece kadın

olmaktankaynaklananbir tarafıbulun-
maklabirliktebuşiddetsınıfsal,ulusal,
siyasaletkenlerebağlıolarakfarklıbo-

yutlardayaşanabiliyor.“GözaltındaCin-
selTacizeveTecavüzeKarşıHukukiYar-
dım Projesi 2006 Raporu” bu konuda
önemliverilersunuyor.Projedevletkay-
naklıcinselşiddete,cinselişkenceyeve
tecavüzemaruzkalmışkadınlaraücret-
siz hukuki destek veriyor. Aralık 2006
itibariyle hazırlanan raporda toplam
236kadınınbaşvuruyaptığı,Türkiye’de-
kibaşvurularınsayısınınise233olduğu
belirtiliyor. Şiddete uğrayan kadınların
statüsü ve gözaltına alınma nedenleri
aşağıdakigibidir:

Kürt..............................................187
Türk...............................................41
Al man..............................................1
Ro man.............................................4
Bul gar..............................................1
Ro men..............................................1
Avus tur ya........................................1
Si ya si  ve sa vaş kay nak lı ...........206
Sa vaş kay nak lı .............................16
Ken di si si ya si ...........................162
Ra por da yer alan 70 te ca vüz ve 166 cin -
sel ta ciz su çu nun fa il da ğı lı mı ise şöy le -
dir:
Po lis...........................................184

Jan dar ma/As ker...........................55
Özel Tim.......................................12
Ko ru cu..........................................13
İn faz Ko ru ma Me mu ru.................11
İti raf çı............................................3
Ga ze te ci.........................................1

Butablo,aynızamanda,devletyetkili-
lerinin önlemler alarak kadına yönelik
şiddetinönünegeçmekşöyledursunbu
konudabizzatkendisinindefailolduğu-
nuaçıkçagösteriyor.
Şiddeteuğrayankadınların,kendihak-

larını savunabilmesi için başvurabile-
cekleri adli ve idari mekanizmalar ise
adetakadınayönelikşiddetinmeşrulaş-
tığı yerler. Adli ya da idari makamlar
şiddeteuğrayankadınların yaşamhak-
larınıkorumaktansatacizcileri,tecavüz-
cülerivekatillerikorumayıkendinegö-
revedinmişdurumda.
DahageçtiğimizaylardaVakitgazetesi

yazarı Hüseyin Üzmez 14 yaşındaki
B.Ç.'ye tecavüz ettiği iddiası ile tutuk-
landı.AdliTıpB.Ç.'ninruhsalolarakbu
olaydanetkilenmediğinedairraporver-
di. Hızla çıkarılan rapora dayanılarak

Hüseyin Üzmez serbest bırakıldı.
TCK'nın “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
Suçlar” bölümüyle ilgili olarak Adalet
Bakanlığıbünyesindeyapılanbirtoplan-
tıda,'Tecavüzcününtecavüzettiğikişiy-
le evlenmesi durumunda cezadan kur-
tulması'hükmününyenidengetirilmesi,
'evlenmeyaşının14'eindirilmesi',104.
maddedeki 'cinseltacizinsuçsayılması
içinşikayetkoşulunun14yaşiçindege-
çerli olması' ve 'evlilik içi tecavüzde 2
yıldan7yılakadarolancezanınindiril-
mesi'önerileriyapıldı.
Birdiğerolaydaisekendisinitacizet-

tiği iddiası ile babasını şikayet eden
EmineAkayiçinİzmir8.AileMahkeme-
si 31.07.2008 tarihinde koruma kararı
verdi ama karar uygulanmadığı için
evindebabası tarafındanöldürüldü.Bu
gibi olaylar bahsettiğimiz durumun ete

kemiğebürünmüşörneklerindenyalnız-
cabirkaçınıoluşturuyor.
“İşkenceye sınırsız tolerans” tanıyan

hükümetyetkililerikadınayönelikşiddet
konusunda da benzer bir tutum takın-
maktan kendini alamıyor. İçinde hükü-
metinveyargınındasorumlubulunduğu
kadına yönelik sistematik bir şiddetin
söz konusu olduğunu görmek bu du-
rumdahiçdezorolmuyor.Görülüyorki
AKP kadınları değil ama Hüseyin’i ve
Hüseyingibileriüzmüyor!
Kadına yönelik şiddet konusunda yet-

kiliherbirmercikadınlarınkarşılaştığı
hak ihlallerinekarşıbirçözümgeliştir-
medikçe sorunun ve suçun parçası ol-
mayaşuanolduğugibidevamedecek.
Koruduğutacizcikadartacizci,korudu-
ğutecavüzcükadartecavüzcü,korudu-
ğukatilkadarkatilolmayısürdürecek.

KADINA ŞİDDET HIZ KESMİYOR

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.

“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!

Reha Keskin

AKP Hüseyin’leri Üzmüyor

1
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adınayönelikşiddetokadaryaygın
ki,kadınsorununuençokbuboyu-
tuylatartışırolduk.Kadınayönelik

şiddet; cinsiyete dayanan, kadını inci-
ten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel,
ruhsalhasarlasonuçlanmaolasılığıbu-
lunan, toplum içinde ya da özel yaşa-
mındaonabaskıuygulamasıveözgür-
lüklerinin keyfi kısıtlanmasına neden
olan her türlü davranışı içeriyor (Vio-
lence Against Women*). Bu anlamda
şiddetyalnızcadayakatmak,çeşitlibi-
çimlerdekabakuvvetuygulamakdeğil.
Ne yazık ki, toplumun genel inanışına
göredayakyemeyenkadınşiddetema-
ruzkalmamışolarakkabulediliyor.Oy-
saki,hakaretetmek, fiziksel vekişisel
özellikleriyle alay etmek, aile içi veya
dışındaki insanlarla kurmak istediği
ilişkiyiengellemek,siyasetteçeşitlibi-
çimlerdeonugeri plana itmekde şid-
detinbiçimlerindendir.
Şiddet ezen-ezilen ilişkisinin olduğu

heryerdemevcutvebuikileminvaro-
luş aracı. Çünkü ezenler iktidarlarını
şiddet ile kuruyor ve sürekliliğini de
onunla sağlıyor. Devletler, ulus içinde
veuluslararasıdüzeydeotoritesinişid-
detle kuruyor. Şiddetin en sistematik
biçiminidevletaygıtıüretiyor.Bunuas-
keriyle,polisiyle,memuruylaveonların
hiyerarşik ilişkileriyle yeniden yeniden
yaratıyor. Bu modelin benzerini aile
içindedegörebiliriz.Nasılmı?

Er kek ka dın üze rin de ki ik ti da rı -
nı şid det ara cı lı ğıy la sağ lı yor

Erkeklerdekadınlarüzerinde iktidar
kuruyor. Erkek hangi sınıfa ait olursa
olsun,dışyaşamdanöğrendiklerinius-
tacaaileiçindeuyguluyor.Birçokülke-
ninresmihukuku,toplumsal,ekonomik
ve siyasal yapısı erkeklere bu yetkiyi
veriyor. “Aile reisi erkektir”uygulama-
sındaolduğugibi.Devletdestekli ata-
erkil zihniyet kuşaktan kuşağa kendini
aktarıyor.Öyleki,kadınlardaerkekik-
tidarınıonaylıyorveçocuklarınabunun
eğitimini veriyor. Bu anlamdaki genel
kabuller erkek iktidarını daha da güç-
lendiriyor. Erkek de otoritesini (tıpkı
devlet gibi) şiddet aracılığıyla uygulu-
yor.Erkekveegemenlerarasındakadı-

nın sömürülmesi ve şiddet görmesine
dair,açıkyadagizlianlaşmalarvar.Bu
yakın iş birliği karşılıklı olarak fayda
sağlıyor. Kadının emeğinin, bedeninin
sömürülmesigibi…
Kadınayönelikşiddetaileiçiyledesı-

nırlı değil. Kadın sokakta tacize-teca-
vüzeuğruyor.Savaşlardabirsistema-
tiktecavüzaracı.Fetihçidevlet,fethet-
tiğiulusunkadınınatecavüzü,ulusate-
cavüzolarakgörüyor.İşgaledilenülke-
ninkadını,işgalcilerincinseltaleplerini
karşılamayamecburediliyor.Buamaç-
laadıkonmayangenelevleroluşturulu-
yor.

Ya şa dı ğı mız şid det le 
mü ca de le de ne den zor la nı yo -
ruz?

Şiddet,iktidarfarklılığınınsonucunda
birininiradesinidiğerinebağlar.Böyle-
likle ‘hayatın öznesi olma’ hakkı ve
şansıelindenalınırvehayatkarşısında
konumudeğişir.Buzayıflıktankaynak-
lanan ‘köleleşme’ hali, insan onuruna
yönelenenönemlitehdittir.‘Köle’hali-
ne indirgenen birey, her defasında bu
durumdankurtulmak için çabalar.Bu-
nun için birçok yöntem geliştirir. Bu
yöntemlerden etkin olanı ‘efendi-köle
ilişkisinin kölenin gözünde meşrulaş-
ması’dır.Özgürlüğüelindenalınan‘kişi’
canını,varlığınıbağışlayan ‘güçlü’ola-
nabağımlılaşır.Onurunuelindenalanın
salt ‘varlığını’ bağışlaması, temelinde
korkunun olduğu bir itaat hali oluştu-
rur.Baskıveitaatartıkça;köle,efendi-
sinin azameti ve görkemi karşısında
ona hayranlık duyabilmekte, celladına
aşık olabilmektedir (Ünsal Oskay,
‘Efendi/Köle’İlişkisiAçısındanŞiddet
GörünümleriÜzerine).Kadın,kendisini
ezenle sevgi, aşk ilişkisi kurduğu için
deezildiğiniyeterincebilinceçıkarma-
da zorluk yaşar. Tanımlamadaki zor-
luklar kadını günübirlik yaşam içinde
tavırsızlığa sürükler. Kurulan küçük
dünyalardamutlulukoyunları oynanır.
Bunlar, kadının cins olarak esaretini
katmerleştiren öğelerdir. Kadın her
gün,değişecekbirhayatdüşüyleyaşar.
‘Mutluluk prensi’ ve aynı zamanda
‘efendi’ hayalin ana temasıdır. Günü

birlikbuyaşamkadını iliklerinekadar
eğitir,itaatkarlaştırır.
Toplumunburjuvazisi,yoksulu;devlet

mekanizması, kapitalist sistemin ege-
menleri dışındaki vatandaşı; gelişmiş
ülkeler, üçüncü dünya ülkelerini; be-
yazlar,siyahları;erkekler,kadınlarıve
çocukları ezerek; eşitlik, özgürlük,
adaletvebarışiçindeyaşanmasınıen-
geller.
Baskıvesömürününderinliğiveyay-

gınlığı,onuyoketmearaçlarınınüretil-
mesini, yaşama geçmesini zorlamak-
tadır. İnsanı diğer varlıklardan ayırt
edenözelliği insanlaşmasürecidir. İn-
sanlaşmasüreci;adaletsizlik,sömürü,
baskıveezenlerinşiddetiyleengellenir.
Ezilenlerinözgürlükveadaletözlemiy-
le kaybettikleri insanlığı, yeniden ka-
zanmamücadelesiyleolumlanır(Paolo
Freire, Ezilenlerin Pedogojisi). Özgür-
leşmearayışıezilenlerdeyaşamsalde-
ğişimleryaratır.Kadınaçısındanbusü-
recegirmek,yaşamdaözneolmaiste-
ğini büyütür. Boynumuza zincirlenen

sahte aşkları, sevgileri, aile ve toplu-
mun kural yumaklarını sorgulamanın
kapısını aralar. ‘Mutluluk’ kalkanıyla
kadınızincirleyenbuöğeleriözgürleşti-
rici unsurlara dönüştürme yetisini ge-
liştirir.
Kadının birebir yaşadığı sömürüye

karşı bireyolarak takınacağı tavır çok
önemlidir. Ancak yeterli değildir. Ezi-
lenler,sömürülenler,dışlananlar;efen-
dilere karşı benzerleriyle dayanışarak,
örgütlenerekbaşarıyaulaşabilirler.Tek
başına aile ve toplumun klasik değer
yargılarına karşı verilenmücadele de-
ğerliolmaklabirlikte,farkındaolmadan
bireyselkurtuluşuanaufukhalinegeti-
rir.Kadın,ataerkilsistemeveonunbaş
aktörüolanerkeğe;onunladayanışma
içindeolankapitalizmekarşıbütünlük-
lü bir kurtuluş paradigmasını ortak
ruhlaoluşturmayıhedeflemelidir.

*Dün ya Sağ lık Ör güt'ü (WHO) ta ra fın dan
1997 yı lın da ya yın la nan "Dün ya da ka dı na
yö ne lik şid det ve çö züm öne ri le ri" ra po ru.

KURTULUŞUMUZU  ÖRGÜTLEYELİM

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.

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.

Tülay Hatimoğulları

Şiddetinizle barışmayacağız!

K
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Mart 2009’da ya pı la cak ye rel se çim ler yak la şır ken, ye rel yö ne tim ler ko nu su nu sos ya list açı dan ve çe şit li yön le riy le ele al mak için, bu alan da önem li ça lış ma -
la rı bu lu nan Ha ri ta Mü hen di si, TMMOB es ki 2. Baş ka nı CELAL BEŞİKTEPE ile ko nuş tuk.

Top lum sal Öz gür lük: Tür ki ye ye rel se çim
sü re ci ne na sıl bir kon jonk tür de gi di yor?
Ce lal Be şik te pe: Marx’ın Kapital’de ge-
tirdiği çözümlemelerini (meta üretimi,
değişim değeri, kullanım değeri) uzun
biraradansonraMarksistaraştırmacı-
larkentmekânınaoturtmayıbaşardılar.
Bunların başında Henri Lefebvre gelir.
O, şöyle bir tespitte bulunur: “Kapita-
lizm,20.yüzyıldakikriziyleşeylerinyani
metalarınmekândaüretimindenmekâ-
nın kendisinin metalaşmasına geçmiş-
tir.”Lefebvre’ninbıraktığıyerdenAme-
rikalıMarksistcoğrafyacıDavidHarvey
alır sözü: “Her ne kadar tam katılma-
samdabutespite,bu,böylesibirsüre-
ce girilmediği anlamına gelmez” der.
Harvey, bu tespiti de 80’lerde yapar.
Şimdi ne diyor diye sormayı çok ister-
dim.
Türkiye, kentleşme dediğimiz süreci
1950’lerden itibaren gecikerek yaşadı.
Türkiye’dekisermayebirikimsüreçlerini
1950-80 ve günümüz olarak ayırmayı
istiyorum.80’lerden itibarendünyaça-
pındauygulananyeniliberalpolitikalara
enerkeneklemlenenülkelerdenbiriol-
duTürkiye.Tarihininenbüyükdışbor-
cuna(250milyardolar)sahip(230mil-
yar dolarlık iç borcun dışında). Bu dış
borcun 170 milyar doları özel sektöre
ait.Bukadarbüyükbirborcunaltınagi-
rensermayeistihdamadayalıbirbüyü-
meyigerçekleştirdimi?İşsizlik,yoksul-
lukhergeçengünartıyor.İstanbulbaş-
taolmaküzere kentmekânının soygun
ve sömürü merkezi haline geldiği ve
kentleşmenin yüzde 95’leri bulmasının
planlandığıbirdönemiyaşıyoruz.
T.Ö: Sol da AB sü re ci nin da ha ge nel ola -
rak da li be ral he ge mon ya nın et ki siy le
yay gın lık ka za nan “Ye rel olan özü iti ba -
ri ile de mok ra tik tir, be le di ye ler mer ke zi
ik ti dar ka dar bir sı nıf sal araç de ğil dir”
yö nün de ki yar gı lar ko nu sun da siz ne dü -
şü nü yor su nuz?
C.B: ABveDünyaBankası’nıniçindeyer
aldığı kesim, bütün dünya kentlerine
“katılım” olayını tavsiye ediyor. Katılı-
mınnereyeolduğu, nasıl olacağı konu-
sundabirönermeyok.Türkiye’de,yöne-
tişim gibi modellerle bu katılım süreci
boşaçıktı.Türkiye’de40-45kentteYerel
Gündem21var.Devlet,sermayevedi-
ğer figürler var. Bunların yaptığı etkin-

liklerinhiçbirindenokenthalkınavein-
sanlığıngeleceğinedairhiçbirhayırlı iş
çıkmadı.Gerçekanlamdakenthalkının
katılımkanallarınınaçılabileceği,hesap
sorulabileceği,politikalarınkonuşulabi-
leceğialanlardeğilbualanlar.
Demokrasi,sonuçtabirdevletbiçimidir.
Burjuvazininenidealdemokrasianlayı-
şıtemsilidemokrasi ilesınırlıbiranla-
yışveburjuvazibununaşılmamasınıis-
tiyor.Bizimdemokrasianlayışımız,dev-
letin sönümlenmesini içeriyor. Lenin‘in
birsözüvar“Devletnekadardemokra-
tikleşirse sönümlenme anına o kadar
yakınlaşırız.” Hepimizin bütün politika-
lara,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 gir-
meliyiz,halkadabunuteklifetmeliyiz.
Yerelyönetimlerdeyol,kanalyapacağı-
mızaçık,bizbunlarınhepsinihalkada-
nışarak yapacağız. Brezilya İşçi Parti-
si’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’nınizlediğiliberalpoliti-
kaların yarattığı rahatsızlık bölünmeye
yol açtığı için kaybettiler.Kaybetmeleri
debizemerkezi iktidartarafındanbes-
lenmeyenyereldeneyimlerinzoragirdi-
ğiniamaçıkışlarındageneyerellerden
olacağını gösteriyor. Bizim yerel yöne-
timler alanındaki ilk örneklerimiz ise
ParisKomünüveSovyetler’dir.
T.Ö: Tam bir kar şıt lık ol du ğu nu dü şün -
mü yo ruz ama an la şı lır ol ma sı açı sın dan

şöy le so ra lım: Siz ce sol bir ye rel yö ne tim,
prog ra mı nın esa sı nı de mok ra tik ka tı lım
mı yok sa kay nak la rın da ğı lı mı üze ri ne
mi kur ma lı dır?
C.B: Bukonuyubiraz ihmalettik.Katı-
lımsoyutbirolgu,amagerçekherza-
mansomuttur.İstanbulBüyükşehirBe-
lediyesi’ninİSKİgibişirketlerinindedâ-
hiledilmesiileoluşankonsolidebütçesi
16milyarYTL.16milyarYTL’deyatırıma
ayırdığınısöylediğibölüm7milyarYTL.
220milyardolarolanTürkiyebütçesinin
yatırımaayırdığı bölüm10milyar YTL.
Yerel yönetimler, bu haliyle gelirlerin
paylaşıldığımerkezlerhalinegelmişdu-
rumda.Katılımdanöte,bütçevedene-
timüzerinebizimbiralanaçmamızge-
rekiyor. Bütçe önceliklerinin belirlene-
rekbukaynaklarınnereyevenasılhar-
canacağı,yanibölüşümünnasılolacağı
tartışmasınaihtiyaçvar.
Kenttetoplanankaynaklarlayapılanya-
tırımlar,büyüksermayeninyüksekrant-
laryaratarakgerçekleştirmeyebaşladı-
ğıprojealanlarınakolayulaşmayısağla-
yan yatırımlar mı olacak? Yoksa kent
halkınıngerçekihtiyaçlarınadönükyatı-
rımlarmıolacak?Bizyerelyönetimala-
nını kentin altyapısına yatırım olarak
anlamıyoruz.Buyatırımların toplumsal
boyutları da var. Sermaye ise bu kay-
naklarınyereledahakolaygiripçıkabil-
diği işler için harcanmasını istiyor, yö-
netişimi de burada devreye sokuyor.
Halkçıyerelyönetimalanıdediğimizçı-
kış noktamızın önemli bir bölümü büt-
çeler, harcama öncelikleri ve denetim
mekanizmasıolmalı.
T.Ö: GATS, Ye rel Yö ne tim ler Ya sa Ta sa -
rı sı, dev let-top lum, dev let-bi rey kar şıt lı -
ğı nı kal dır ma id di asıy la as lın da tem si li
de mok ra si de ki emek çi le rin, hal kın sı nır -
lı tem sil edil me ola nak la rı nı da or ta dan
kal dı ra rak si vil top lum gö rün tü sü al tın -
da ki ser ma ye ye bü tün ik ti da rı tes lim
eden yö ne ti şim for mü lü ve Ye rel Gün -
dem 21 uy gu la ma la rı, hal kın hiç bir za -
man vaz ge çe me ye ce ği te mel ka mu hiz -
me ti alan la rı nı pi ya sa ya açı yor, ti ca ri -
leş ti ri yor. Uzun kriz de ki ser ma ye geç -
miş te me ta ol ma yan bu alan la rı da me -
ta laş tı rı yor. Ka mu hiz met le ri nin ye rel
yö ne tim ler den baş la ya rak bu pi ya sa laş -
tı rıl ma sı ne gi bi so nuç lar do ğu ra bi lir?
C.B: Dahanetbirmesajvermekaçısın-

FATSALARI ÇOĞALTALIM
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.

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.

Yerel Yönetimleri Halkın Siyaset Okulu Haline Getirelim



danbenbirörneküzerindenanlatmaya
çalışayım. Zonguldak kömür havzası
ölüyor. Burası yaprağın kıpırdamadığı
birdönemdeişçisınıfınahareketlilikge-
tirdi. Türkiye’nin üç büyük demir-çelik
fabrikası var: Karabük, İskenderun,
Ereğli. Buralara kömür Zonguldak’tan
giderdi. 10 küsur yıldır kömür Zongul-
dak’tandeğilKolombiya’dangidiyor.İs-
kenderun’da Sugözü Termik Santrali
açıldı. Tayyip’le Schröder beraber açtı.
BusantralinkömürüdeKolombiya’dan
geliyor. Çünkü Kolombiya devleti Al-
manya’yaolanborcunubizekömürsa-
taraködüyor.
Bu kararların hiçbiri Türkiye’nin parla-
mentosundaalınmıyor.Bukararlarser-
maye tekellerinin merkezinde alınıyor,
Türkiyemerkeziidaresiby-passediliyor.
Ereğli, Karabük ve İskenderun Demir
Çelik’ekömürburadangidecekdeniyor.
İstanbulluya“ZonguldakveDiyarbakır’ı
düşünme”deniyor.“Yarışankentlervar,
kendinieniyipazarlayankentdesenol-
duğundansendepayalacaksın”deniyor.
Bu,benimülkeyivedünyayıbütünlüklü
düşünme alanımdan çıkartıyor. Bunun
olduğuyerlerdesensürecekatılımcıbi-
reyolarakgireceksindeniyor.Tüketimin
örgütlendirilmesi bağlamında tüketiciyi
katılımcı birey haline getiriyor. “Yerel-
leşme”,“yerelcilik”denilenbirakımya-
yılıyor.BuTürkiye’debazıçevrelertara-
fından özelikle Kürt arkadaşlarımız ta-
rafındanolumlanıyor.Bununbirözyöne-

tim anlamında, yerele inisiyatif veren
bir durum olmadığını onlara anlatıyo-
rum.
T.Ö: Ye rel de ya şa yan in san la ra müş te ri
gö züy le ba kan bir iş let me ci be le di ye ci lik
an la yı şı bu gün be le di ye ler de et kin du -
rum da. Bu ne o-li be ral an la yış te mel ka -
mu hiz met le ri ni pi ya sa ya açar ken bir
yan dan da top lu mu di len ci leş ti ri yor, sa -
da ka ya alış tı rı yor. Bu bağ lam da halk çı
be le di ye ci lik an la yı şıy la, iş let me ci be le -
di ye ci lik ara sın da ki fark la rı na sıl açık -
la ya bi li riz?
C.B: Halkçı belediyecilik tartışması-
nınbaşlangıcıbirazöncedesöyledi-
ğim gibi kaynak dağılımı meselesinde.
Devamında ise, liberalizm belediyeleri,
yerelyönetimleribugünbirerşirketedö-
nüştürmüş durumda. Belediye başkan
adaylarıdakendilerinibirşirketeyöne-
timkuruluadayıolmuşgibianlatıyorlar.
Birkamuyönetimialanıgibitanımlamı-
yorlarzaten.Toplumunbüyükçoğunlu-
ğu da propagandanın etkisiyle kendini
müşteri gibi görmeye başlayınca evine
giderkenbileönüneçıkansorunlarlail-
gilenmezhalegeliyor.Mahallesindeolan
olaylarlabağı kopanbu insanın, kentte
dönen büyük sermaye olaylarına nasıl
aklı yetecek? Bütün bu sermaye hare-
ketlerinin nerden çıktığını halka anlat-
makiçinbuolayısadeleştirmeliyiz.
Köprüleri bayramlarda ücretsiz yap-
mak,ramazançadırıkurmakhalkçıbe-
lediyecilik, sosyal beledi-

yecilikdeğildir.Yerelkimliklerinvekül-
türlerin kendilerini ifade edebileceği
olanaklarıdayaratanbiralanolarakdü-
şünülmeli yerel yönetim alanı. Yerel
kimliklerin, yerel kültürlerin o kentte
sermaye veya otoriter-militer, polisiye
hareketler tarafından yok edilmesine
karşıduranbiralanolarakdüşünülmeli
yereliktidaralanı.
T.Ö: İş let me ci, ne o-li be ral be le di ye ci li ğe
kar şı, Di ki li’nin ba zı uy gu la ma la rı nı
say maz sak, so lun par lat tı ğı, öne çı kar dı -
ğı be le di ye ci lik ör nek le ri mi zin ol ma ma -
sı nı ne ye bağ lı yor su nuz?
C.B: Solunbelediyeyönetimibağlamın-
da değil ama solun yerelde halkın so-
runlarının nasıl çözülmesi gerektiğine
dairhepönermeleriolmuşturvebinler-
cepratiğivardır.Budaaslındabiryerel
yönetimalanıdır.Nevar?Zonguldakiş-
çi sınıfının yürümesi yerel bir pratiktir.
Zonguldak yerelindebaşlayan ama işçi
sınıfımücadelesi ilebağlantılı bir dire-
niştir.Kenthalkıbugündahayoğunbir
kentkirlenmesini,dahayoğunbetonlaş-
mayıözetledahakötübirkenthayatını
yaşamıyorsa bu solun pratiklerinden
dolayıdır.Çünküsol,halkınaleyhinebü-
tün girişimlere anındamüdahale etmiş
veengellemeyeçalışmıştır.Budabirka-
zanımdır aslında. Yerel yönetimlerde
tambir yeni evreye tarihselolarakgi-
derkenbunu12Eylülkesintiyeuğrattı.
Fatsalarçoğalabilirdi.

Dikili’yiniyebuortamdaönemsiyoruz?
Belkibizimhalkçıvesosyalbelediyecilik

anla-
yışımızın yüzde 10’luk
bölümünü hayata geçiriyor. Ama onun
90’ını da tamamladığımızı düşünelim.
Bunakenthalkınınmuazzambirkitlesi-
ninanındadestekvereceği,süreciniçi-
neolukgibigireceğiçokaçıktır.10tona
kadar suyun bedava olmasını İstan-
bul’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,delegeliksiste-
minikolaylaştırıyor.Burantlarkenttesi-
yaseti kontrol altında tutan bir halkayı
yaratıyor.Bütünburantlarıçekelimbiz,
gerçekbirkenthayatıkuralımbunların
bütünü sudan çıkmış balığa dönerler.
AKP’nin İstanbulBüyükşehirBelediyesi
pratiğinden büyük rantlar elde ettiğini
herkessöylüyorvebiliyor.
İstanbul’da aç, yoksul ve ihtiyacı olan
kesimlere sadaka gibi değil bir sosyal
sorumlulukgereği,birkamukaynağının
yerelyönetimlertarafındanaktarılması-
nakararverelim.Dönmekteolanbütçe-
lerbunamüsaittiramabubirtercihme-
selesidir. Biz bunu yapabiliriz çünkü
sermayeyle bağımız yok bizim. Biz za-
ten bunu yapmak için tarih sahnesine
çıkıyoruz.
Söy le şi yi Ya pan lar: B. Ak po lat - 
Ta rık Oruç

Belediye başkan adayları kendilerini bir şirkete yönetim kurulu

adayı olmuş gibi anlatıyorlar. Bir kamu yönetimi alanı gibi

tanımlamıyorlar zaten. Toplumun büyük çoğunluğu da

propagandanın etkisiyle kendini müşteri gibi görmeye başlayınca

evine giderken bile önüne çıkan sorunlarla ilgilenmez hale geliy-

or. Mahallesinde olan olaylarla bağı kopan bu insanın, kentte

dönen büyük sermaye olaylarına nasıl aklı yetecek? Bütün bu

sermaye hareketlerinin nerden çıktığını halka anlatmak için bu

olayı sadeleştirmeliyiz.
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Solun belediye yönetimi bağlamında değil ama solun 

yerelde halkın sorunlarının nasıl çözülmesi gerektiğine 

dair hep önermeleri olmuştur ve binlerce pratiği vardır. 

Bu da aslında bir yerel yönetim alanıdır. 

Sol, halkın aleyhine bütün girişimlere anında müdahale 

etmiş ve engellemeye çalışmıştır. Bu da bir kazanımdır

aslında. Yerel yönetimlerde tam bir yeni evreye tarihsel

olarak giderken bunu 12 Eylül kesintiye uğrattı. 

Fatsalar çoğalabilirdi.



arım ve tohumculuk alanında faali-
yetgösterenulusaşırıtekellerlitera-
türümüzeyenibirkavramhediyeet-

ti:genetikemperyalizm.Artıkbazıbitki
vehayvançeşitlerişirketlerinpatential-
tınaalınabiliyor.Biravuçdevtekeltüm
dünyanın tarım ve gıda sistemine hük-
metmeninyollarınıbulmakiçinhertür-
lü hinliği hayata geçiriyor.Genetiği de-
ğiştirilmiş canlılar (GDO: Genetiği De-
ğiştirilmiş Organizmalar) bu şirketler
içinyenibirkazançkapısıaçtı.Genlerin
patentaltınaalınması, insanlığınbugü-
nekadarkarşılaştığısömürübiçimleri-
nebiryenisinidahaekliyor:gensömü-
rüsü.
Tohumculukvebiyoteknoloji(genmü-

hendisliği) alanında faaliyet gösteren
şirketler dünyanın dört bir yanındaki
bitki türlerini patent altına almak için
birbiriyleyarışıyor.Sözkonusuşirketler
genetik çeşitlilik açısından yoksul sayı-
labilecek batılı ülkelerde yer alıyor, bu
nedenle gözlerini genetik çeşitlilik açı-
sından zengin sayılabilecek, üçüncü
dünyaülkelerinedikmişdurumdalar.
Dünya Ticaret Örgütü’nün toplantıla-

rındaençok tartışmayaratankonular-
dan biri de patent hakları konusu.
DTÖ’nün tüm dünyaya zorla dayattığı,
şirket çıkarlarını koruyan fikrimülkiyet
hakları uygulamaları sayesinde, şirket-
lerin dünyanın dört bir yanından bitki
çeşitleri,halktıbbı,yerelilaçlargibivar-
lıklaraelkoyarakkendipatentlerialtına
almalarıkolaylaştırılıyor.Zorlaküresel-
leştirilen fikrimülkiyet hakları yasaları
sayesindeyoksulülkelerinyerelbilgileri
küreselpazartarafındanyağmaediliyor.

Ulus la ra ra sı an laş ma lar
şir ket le rin çı ka rı nı ko ru yor

DTÖ’nün dayattığı çeşitli anlaşmalar,
yani; Gıda Güvenliği ve Bitki Hayvan
Sağlığı Anlaşması (SPS), Ticaretin
Önündeki Teknik Engeller Anlaşması
(TBT)veFikriMülkiyetHaklarınınTica-
retle İlgili Yönleri Anlaşması (TRIPS),
yoksul ülkelerin genetiği değiştirilmiş
canlılarınvepatenthaklarınınkendileri-
ne verebileceği zararlara karşı önlem
almalarınıgüçleştirecekçeşitliengeller-
ledolu.SPSAnlaşması,genetiğideğiş-
tirilmiş canlılar konusunda sınırlama
getirenbirülkenin, sözüedilen sınırla-
mayı haklı göstermek için bir tehdidin
varlığınıkanıtlayanbilimselverilersun-

masınıge-
rektiriyor. TBT Anlaşması, genetiği de-
ğiştirilmiş ürünler dahil olmak üzere
tümürünetiketlerindeticaretienazkı-
sıtlayıcı olma kuralını şart koşuyor.
ABD,etikettesadeceürününGDOiçer-
diğinedairbilgininbulunmasınadahibu
anlaşmayı göstererek karşı çıkabiliyor.
TRIPSAnlaşmasıisegenetiğideğiştiril-
mişcanlılarınpatentlenmesineizinveri-
yor.BuanlaşmayagöreDTÖüyelerige-
netiği değiştirilmiş canlıların mülkiyet
haklarının korunmasını sağlamakla yü-
kümlü. Sözü edilen tüm anlaşmalar
DTÖ’nünbintürlüyaptırımıvetehditle-
riyle uygulanıyor. Sorun çıktığında
DTÖ’nün anlaşmazlık çözme sistemi
devreyegiriyor.
Hindistangibibazıülkelerkendibiyo-

lojikçeşitliliklerinesahipçıkabilmekiçin
ABD,Kanada,Arjantingibigenetiğide-
ğiştirilmişgıdaüreticisiülkelerindayat-
tığıpatentdüzenlemelerinekarşıduru-
yor,patenthaklarınailişkinuygulamala-
rın ticarette gelişmiş ülkelere ayrı bir
üstünlükkazandırdığınısöylüyorlar.Ço-
ğuyoksulülkedebualandakiyasaldü-
zenlemeler tamamlanmış değil, zaten
zarzorayaktadurmaktaolantarımsis-
temlerişimdidepatenttehdidiilekarşı
karşıya.Yoksulülkelerinpatentvelisans
haklarıiçinödediğimiktar,1995yılıra-
kamlarınagöre60milyarABDdoları.

Ya şam pa tent le ni yor

Tohum tekelleri ellerindeki patentleri
yoksul ülkelerdeki çiftçilerin aleyhinde

kullanmaktan da çekinmiyorlar. Bunun
en çarpıcı örneklerinden biri  Hindis-
tan’da yaşandı. Tespihağacının kabuğu
Hindistan’dabinlerceyıldırilaçveböcek
öldürücü olarak kullanılıyordu. ABD’li
birfirmaağaçtabulunanböceköldürü-
cümaddeyiayırarakpatentledivekendi
ürünleriylerekabetettiğiiçinHintlilerin
bubitkiyiböceköldürücüolarakkullan-
malarını engellemeye başladı. Hindis-
tan’lı çiftçiler bu konudaki haklarını
uzun mücadeleler sonucunda yeniden
kazanabildiler.
Meksika Ulusal Ekoloji EnstitüsüMü-

dürüDr.ExquileEzcurre,ülkesindeya-
şanan patentle ilgili sorunları şöyle
açıklıyor: “Mevcut uluslararası patent
sistemi, gelenekselbilgiyihiçbirbiçim-
dekorumuyor.BununlailgiliMeksika’da
pek çok sorun var. Sanırım tortilla pa-
tentleriiçin3yada4başvuruyapılmış..
Sanki bu yeni bir şeymiş gibi. Sanki,
3000-5000yıllıkbirgeçmişesahipolan
tortillalaryeniicatedilmişgibi.Yaşamın
patentlenmesitartışmayadeğerbirko-

nudur.İnsanlıkbutartışmayıhenüzhak-
kıylayapmışdeğil.”
Sorun patentle sınırlı değil. GDO’lar

biyoçeşitlilik açısından ciddi bir tehdit
oluşturuyor. Tozlaşma yoluyla kilomet-
relerceuzağataşınabilenGDO’lupolen-
ler,yabaniolanlardadahilolmaküzere
kendineakrabaçeşitlerebulaşıponların
genetiğini değiştirebiliyor. Bu, yerel ta-
rımsaltürleringiderekazalması,onların
yabaniakrabalarınınyokolmasıgibiso-
nuçlar doğurabilir. Kimyasal ilaçlar,
gübrelervb.endüstriyeltarımteknikleri
nedeniyle zaten azalmış olan tarımsal
türlerşimdibirdeGDOtehdidialtında.
Bazıtürlerinortadankalkmasınındoğu-
racağı ekolojik etkileri tahmin etmekse
neredeyse imkânsız. Ekolojik ortamı
içerisindehassasbirdengeylebirbirine
bağlıolancanlılardanbiriyadabirkaçı-
nınyokoluşutümdengeyialtüstedebi-
lir.
Dünyadagenetiğideğiştirilmişcanlıla-

rıngüvenlidolaşımınıvebiyolojikçeşit-
liliğin güvenliğini sağlamak için hayata

30 aralık 2008ekoloji ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL

İn ti har eden bit ki ler
Genetiği değiştirilmiş tohum üreti-cisi şirketlerin ortaya sürdükleri“terminatör” teknolojisi biyolojikçeşitlilikaçısındanbüyükbirtehdit.Terminatör özelliği kazandırılmıştohumlar,özelbirişlemdengeçiril-meden ürün vermiyor. Bu teknolojisayesindeşirketlerköylününherse-nekendilerindentohumsatınalma-sınıvepatentbedeliödemesiniga-rantialtınaalmışoluyor.Terminatörtohumların barındırdığı “intihargenleri”ninbitkininakrabaçeşitleri-nebulaşmasıdurumundabitkitür-lerinin nasıl bir zarar görebileceğiisemeçhul.Biyolojik çeşitliliğin gi-derekazalmaktaolduğubirdünya-daintiharedenbitkilerinortayaçık-masıfelaketenedenolabilir.

YAŞAM PATENTLERE SIĞMAZ
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.

Çevredeki arazilerde ekilen GDO’lu bitkiler tozlaşma 

yoluyla komşu arazilerdeki genetiği değiştirilmemiş 

bitkilere bulaşabiliyor. Şirketler, çiftçi tohumu kendi 

isteğiyle almamış, çevrede ekili bitkilerden tozlaşma 

yoluyla kendi tarlasına bulaşmış olsa dahi, tohumun 

kendi tohumları olduğunu, çünkü GDO bulaşmış 

bitkinin kendi genetiği değiştirilmiş ürünlerinin 

avantajlarını kazandığını iddia ediyor.  Yıllardan beri 

kendi yetiştirdiği bitkinin tohumunu saklayarak kullanan 

birçok çiftçi bu yolla ceza ödemeye zorlanıyor.

Mebruke Bayram

Uluslararası Anlaşmalar İnsanı ve Doğayı Değil Şirketleri Koruyor

T



geçirilmiş çeşitli protokoller ve düzenlemeler
yapıldı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı
(UNEP) çerçevesinde imzaya açılan “Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi”, daha sonra imzaya açı-
lan Cartagena Biyogüvenlik Protokolü gibi dü-
zenlemelermevcut.CartagenaProtokolü’neim-
za atan ülkelerin kendi biyogüvenlik yasalarını
yaparak bu konuda gerekli önlemleri almaları
gerekiyor.Ancakyasalarhalkınveçevreningü-
venliğini sağlamaktan çok, şirketlerin birbirle-
riyle olan ilişkilerini ve piyasayı düzenlemeye
yönelikolarakyapılıyor.
GDOkarşıtıçalışmalarıylatanınanProf.Igna-

cio Chapela’nın 2001 yılında Meksika Biyogü-
venlik Komisyonu idari müdürü Fernando Or-
tiz’le yaptığı görüşmede söylenenler durumu
özetlernitelikte:Ortiz,Prof.Chapela’yaMeksi-
kalımilyarderlerden biri olan ve küresel biyo-
teknoloji endüstrisine büyük yatırımlar yapan
AlfonsoRomo’yukastederekşöylediyor:“Biyo-
güvenlik demek bay Romo’nun yatırımlarının
güvenliğidemektir.”

Bi yo kor san lık

Sayılarıikielinparmaklarınıgeçmeyentohum
vebiyoteknoloji tekelleridünyanındörtbirya-
nındanbiyokorsanlıkyoluylaelegeçirdikleribit-
kilerikendipatentlerialtınaalıyor.Patentbaş-
vurusuyaparken,patentekonucanlınıngeneti-
ğinindeğiştirilerekonabirözellikkazandırılmış
olduğunuiddiaetmekyeterli,patentmüfettişle-
riiddiaedilenözelliğitestetmeolanağınasahip
olmadıkları için, genellikle patent veriliyor ve

gerisimahkemelerebırakılıyor.Bi-
yoteknoloji şirketleri insan genle-
rinindeavınaçıkmışdurumda.20
bin insan gen dizilimi için patent
başvurusunda bulunuldu, bunlar-
danyaklaşık1500tanesinepatent
verildi.Bazıhastalıklaratanıkoy-
mak için yapılan genetik testler-
dentestmasraflarıvegenibulan-
lara hak payı dağıtmak için para
alınabiliyor.
GDO, giderek yoksullaşmış, en-

düstriyel tarım sistemi sayesinde
kendi topraklarında köle haline

gelmişolanköylüleriçinyıkıman-
lamına geliyor.Günümüz köylüsü
enerji, tohum, sentetik-kimyasal
ilaçvekimyasalgübredenoluşan
dörttemelgirdiiletarımyapıyor.
GDO’larsayesindebudörtgirdiye
birdepatentbedelieklenmişolu-
yor. Üstelik GDO’lar köylünün en
temel haklarından biri olan ürü-
nünden tohumluk ayırma hakkını
daelindenalıyor.Köylüheryılye-
nitohumsatınalmakzorundabı-
rakılıyor.
Tohum tekelleri ABD ve Kana-

da’da çiftçilerin aleyhine patent
davalarıaçmayabaşladıbile.Şir-
ketlerinsuçlaması,kendilerineait
tohumlarınüretilmesi,saklanması
ve yeniden ekilmesi. Olayın asıl
nedeniysebaşka.Çevredekiarazi-
lerdeekilenGDO’lubitkilertozlaş-
mayoluylakomşuarazilerdekige-
netiğideğiştirilmemişbitkilerebu-
laşabiliyor.Şirketlerbunubildikle-

rihaldeçiftçileredavaaçmaktaısrarlı.Şirketler,
çiftçi tohumu kendi isteğiyle almamış, çevrede
ekilibitkilerdentozlaşmayoluylakenditarlasına
bulaşmışolsadahi,tohumunkenditohumlarıol-
duğunu,çünküGDObulaşmışbitkininkendige-
netiğideğiştirilmişürünlerininavantajlarınıka-
zandığınıiddiaediyor.Yıllardanberikendiyetiş-
tirdiği bitkinin tohumunu saklayarak kullanan
birçokçiftçibuyollacezaödemeyezorlanıyor.
1997’de,ABDTarımBakanıDanGlickman,bi-

yoteknolojivecanlılarınpatentlenmesikonula-
rındakianlaşmazlıkların,“yirmibirinciyüzyılta-
rımınınenbüyüksavaşı”olacağıiddiasındabu-
lunmuştu. Görünen o ki, genetiği değiştirilmiş
canlılarkonusuyalnızcatarımınsavaşıolmakla
da kalmayacak. Yarın kendimizi birilerinin pa-
tentialtınaalınmışolarakbulmakistemiyorsak,
bugüncanlıçeşitlerininpervasızcapatentaltına
alınaraközelmülkhalinegetirilmesineengelol-
mamızgerekiyor.
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Pa tent le nen ilk can lı
Genetiği değiştirilmiş canlılar üzerindeki

ilkpatentuygulamasıABD’deyapıldı.Ge-

neral Electric’te çalışan mikrobiyolog A.

MohanChakrabartybir bakterinin geneti
-

ğini değiştirerek ona yağı sindirebilme

özelliğikazandırdı.Uzuntartışmalar,mah-

kemesüreçleri,GeneralElectric’inlobiça-

lışmalarınınardından1980yılındaChakra-

barty’yepatenthakkıverildi.Busayededi
-

ğercanlılarınpatentaltınaalınmasınınyo-

luaçılmışoldu.

ABD Anayasa Mahkemesi’nin kararından

sonratohumşirketleri,tohumbankalarına

hücumederekbitki çeşitlerinipatentleme

yarışına girdi. Kamu araştırıcılarının bu

alandakiaraştırmasonuçlarıdaözelleşti-

rilmeye başladı. Patent hakkı verilirken

arananteközelliksözkonusubitkininda
-

haöncepatentaltınaalınmamışolmasıydı.

Bitkinin genetiğinin değiştirilmiş olup ol-

madığıdakontroledilmiyordu.1999yılına

gelindiğinde11binbitkiçeşidipatentaltı
-

naalınmıştı.

refleksler üretebilen, sık sık oluşacak yeni gelişmelere hemen
uyumgösteren,hedeflerini sürekli çoğaltabilenama temelhe-
deflerindensapmayan,içinegirilenkarmaşıkvesertsürecikal-
dırabilmek içinkendindeyoğunlaşıpkendiniçelikleştiren,neşe
vemoralyüklü,etrafınagüvenaşılayan,birbirinisüreklikoruyup
kollayanbiryoldaşlığınbütünüyleegemenolduğubiryapıyı/ör-
gütütalepediyor.
Öyle bir örgüt, sistemin dengesizliklerini emekçilerin lehine

büyütüphalkçı-demokratikdengelerin toplumsalalandahakim
halegelmesineyardımcıolabilir,krizdeegemenlerinkontrolüdı-
şınaçıkacakboşlukalanlarıhızlafethedipkendinealankazana-
bilir,sorumluluğuvemeşrulukarayışıylaöncü-devrimcisavaş-
çılığınıuygunbirdengeyekavuşturabilir, yaratıcı,dönüştürücü
vegirişimcimilitanmetodugünlükörgütselfaaliyetininruhuha-
linegetirebilir.
Öylebirörgütünmilitanı,biryanıylasavaşçıfedaruhuylado-

luyken,öteyandan,insanlığıyokoluşagötürenkapitalizmekar-
şı kendi bireysel kurtuluş hamlelerini de yaptığının bilinciyle
davranır. Sürekli savaş, sü-
rekli işsizlik, sürekli yoksul-
luküretenvebirekolojik fe-
laketinyolunuaçankapitalist
sistemle savaşmak, hem
meşruhemdezorunludurve
yaşamahakkınınsavunulma-
sıanlamınadagelmektedir.
Şimdi,binlerce,onbinlerce

emekçi ve aydınla kaynaş-
mak,ülkeninbütünbölgeleri-
ne ve toplumsal hayatın bü-
tün alanlarına yayılmak za-
manıdır.Osüreçiçinde,özel-
likle konumlanılacak temel
alanlarise,işçihavzaları,aç-
gözlü sermaye tarafından
yoksullaştırılan varoşlar ve
öğrencimerkezleri olmalıdır.
Elbette, önceden böyle ko-
numlananlar,şimdikikaçınıl-
mazyönelimdeavantajlıola-
caklardır.Özgürlükçühareke-
timizdeonlardanbiridir.
Krizin kışkırtacağı toplum-

salhareketlenme,baştaAle-
viler olmak üzere Anado-
lu’nun binlerce yıllık ilerici
tarihsel dinamiklerini, mo-
dernzamanlarınürünükadın
kurtuluş hareketi ve savaş
karşıtı barış hareketini ve
ekolojikkrizetepkigeliştiren
aydın ve köylü hareketlerini,
binlerce yıllık yerleşim alan-
larında aç bırakılarak göçe
zorlanan yoksul köylüleri de
hareketegeçirecektir.Hersü-
rece kendi hakkını vererek,
uygunörgütbiçimlerivedille
yaklaşmakgerekiyor.
Sermayeninçapulcusoygununudevamettirebilmekiçinemek-

çileredayattığıcehennemiyoksullaştırmasaldırısınakarşı,top-
lumunbütüngüçlerinin,heryolla,herbiçimdevebinbirfarklı
dilikullanarakkenditepkisinigeliştirmesi;işte,halkındemok-
rasisitamdaböylebirşeydir!Birdevrimciörgütyadabirko-
münistmilitanıntarihselgöreviveanlamıda,böylesibirhalk
şenliğinintamortasındabütüngücü,neşesivemoraliyleyeral-
maktır.

15.11.2008

Sermayenin çapulcu
soygununu devam 
ettirebilmek için

emekçilere dayattığı
cehennemi

yoksullaştırma
saldırısına karşı,

toplumun bütün 
güçlerinin, her yolla, 

her biçimde ve bin bir
farklı dili kullanarak

kendi tepkisini
geliştirmesi; işte, 

halkın demokrasisi 
tam da böyle 

bir şeydir! 
Bir devrimci 

örgüt ya da bir 
komünist militanın 

tarihsel görevi ve 
anlamı da, böylesi bir

halk şenliğinin tam
ortasında bütün 
gücü, neşesi ve

moraliyle yer almaktır.
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rtadaolanşu:Sermaye,kendikrizinin faturasını
halkaödetecek;krizden,kendisinidahabüyüterek
ve emekçileri daha yoksullaştırarak çıkmayı he-

defliyor.Devletinvehükümetinbütünolanaklarıser-
mayeninhizmetindedir.Faşizm,oolanaklarınserma-
yeninkrizedüştüğüdönemlerdeyoğunlaştırılarakve
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,krizanlarırasyonelmantığınötesinesıç-

rayankitleseltepkileridedoğuracaktırveumarızöy-
ledeolur.Ancak,devrimcihareketingöreviyorumcu-
luk,izleyicilikveyasıradankatılımdüzeyindekalırsa,
opatlamalardayüksekihtimalle,hedefineyönelikbü-
tünsel ve kalıcı bir hareket zeminine yerleşemeden,
sönecektir.
Budurumda,sermayehedefineulaşacaktır:Krizve

yarattığı toplumsal gerilimleri yönetecek, kendi ege-
menliğiniyenidenüretecektir.Emekçilerkrizincehen-
nemiakışı içindeaçlıklavedevlet şiddetiyleeğitilip,
uysallaştırılmayaçalışılacak,dahadayoksullaştıkları
veköleleştikleribir toplumsal yaşama razı edilmeye
çalışılacaktır.
Şimdi,enacilvedevrimcigörev,devrimci iradeve

devrimci iyimserlikle halkınmeşru tepkilerinin içine
dalmak,onunönünüaçanveonahedefgösterenön-
cüeylemleribecerebilmektir.Cesaret,dahafazlace-
saret; cüret, daha fazla cüret! İşte, günün devrimci
iradesinintemelihtiyaçları:Cesaretvecüret!
Emekçilerden meşruiyet alan, sorumlu ve halkla

kaynaşmışbirdevrimciirade,cesaretvecüretikuşa-
narak, 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 emekçilerdenalınan

meşruiyetyetermi?Yetmez.Aynızamandaişininüs-
tündeçalışanbirkuyumcutitizliğiyleyapılanincehe-
sap,ohesaplarıniçindeseçilmişhedefler,ohedefleri
birleştirenanahedef,ohedefeısrarlayürüyen,yürür-
kenorayaburayadağılmayanbilgecebirtutum,pani-
ğiveöfkepatlamalarınıdışlayansoğukkanlıbirsavaş-
çılıkgerekiyor.
Krizin işsizlikmerkezliyoksullaştırmadayatmasına

karşıoluşacakmeşruhalktepkileri,yenidenöneçıkan
Kürthalkınınmeşrumücadelesivehemen5aysonra
yapılacakyerelseçimlerinyaratacağıtoplumsalhare-
ketlenmeylebirleştirilmelidir.
Farklıkanallardaoluşanhalkhareketlerinihemken-

dileriniözgürceifadeedecekleri,hemdebirbirleriyle

uyumlu bir konumlanışta ortaklaşacakları,
devlettenvesermayedenbağımsızlaşmışöz-
gür-devrimci-demokratik alanlar yaratmak
gerekiyor.Öyleki,buhalkçı-devrimcialanlar,
aynı zamanda sermayenin olası prokasyon-
larınıdaboşaçıkarabilsin.
Meşruyollarlaeldeedilmişekmeğinaçlığa

mahkum edilen halka dağıtımını Kürt ve
Türkdevrimciler birlikte yapabilir,Alevi ve
Sünniemekçilerstratejikyollarıbirlikte iş-
galederekyoksullaştırılmalarınakarşıtep-
kilerini 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;halkınso-
kaksokak,semtsemtörgütlenmişgücü-
nün sözcüsü olmaya zorlanmalı, denet-
lenmeli vekrizinyoksullaştırıcı sonuçla-
rınakarşısorumlulukalmayayönlendiril-
melidir. Rüzgarlarımızın, suyumu-
zunve tümdoğal kaynaklarımızın
sermaye tarafından yağmalanma-
sına karşı, yerel yönetimler siper
olmalı,halkıngücünü temsilede-
rek, doğal zenginliklerin ekolojik
dengeleri gözeterek kullanımına
öncülük etmelidir. Evet, doğal
kaynaklarkiminolacak,sermaye-
ninmihalkınmı?
Yerel yönetimlere bu sorunun

cevabınıhalktanyanavermegö-
revidüşüyor.
Krizvekrizinhalkıyoksullaştı-

ransonuçlarınakarşımücadele,
normal rutin faaliyetin dışında
birçalışmavefarklıbirörgütsel
dokuveritmitalepeder.
Elbette, daha hızlı, daha ce-

survedahagenişbirfaaliyetin
altyapısı,hiçaksamadansüre-
cekolangünlüknormalörgütselfaaliyettir.Onlarol-
mazsa,hiçbirşeyolmaz:dakik,hassasvegörevbi-
linciyle dolu bir günlük faaliyet, ondan ötesinin üs-
tündeyükseleceğizorunluzemindir.Aksamadanyü-
rüyenörgütlenmeçalışmaları,sürekligenişleyenör-
gütselalan,sayısıartanmilitanlar,eğitimfaaliyetle-
ri,yayınlarvd.

Ancak,şimdi,kriz,orutinfaaliyeteayağınısağlam-
cabasanama,sürekliileriçıkan,öncüsavaşlarveren,
birdizikarmaşıkfaaliyetiaynıandavebirbiriniengel-
lemedenyürüten,biryandansüreklifarklıyönlereda-
ğılırkenaynıandakendinisüreklitoplayan,ani
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KRİZ DÖNEMİNDE DEVRİMCİ MÜCADELE

Emek çi ler den meş rui yet alan, so rum lu ve halk la kay naş mış bir dev rim ci ira de, ce sa ret ve cü re ti ku şa na rak, 
ken di li ğin den tep ki le rin için de yer al ma lı ve ama onun la ye tin me ye rek, he def gös te ren, umut ve ken di ne 
gü ven duy gu su ya ra tan ön cü ey lem ler le ön aç ma lı dır.

Şimdi, kriz, sürekli ileri çıkan, öncü savaşlar veren, bir dizi karmaşık faaliyeti aynı anda ve birbiriniengellemeden yürüten, bir yandan sürekli farklı yönlere dağılırken aynı anda kendini sürekli toplayan, ani refleksler üretebilen, sık sık oluşacak yeni gelişmelere hemen uyum gösteren, hedeflerinisürekli çoğaltabilen ama temel hedeflerinden sapmayan, içine girilen karmaşık ve sert süreci kaldırabilmek için kendinde yoğunlaşıp kendini çelikleştiren, neşe ve moral yüklü, etrafına güven aşılayan, birbirini sürekli koruyup kollayan bir yoldaşlığın bütünüyle egemen olduğu bir yapıyı/örgütü talep ediyor.

Alp Aydın

YAZININ DEVAMI 31. SAYFADADIR

Devrimci İrade ve Cesareti Kuşanalım
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