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ERGENEKON
SAVAŞI DEVAM
EDİYOR

Ordu-AKPgerilimiolarakyaşananTürkiyeegemenlerinin
iktidar kapışması, gerilimin
şiddetinin tepe noktasına
çıktığıanda...
4. SAYFA ALP AYDIN

İSRAİL’LE
ANLAŞMALAR
İPTAL EDİLSİN

Ergenekonoperasyonundarejiminkirliçamaşırlarıortaya
dökülüyor.Bazıkatillerveonlarınkimiakılhocaları,bombaları,silahlarıveplanlamabelgeleriyleyakalanıyorlar.Ama,
Kürtlerekarşıişlenenlerbaştaolmaküzere,birçokcinayetindeüstüörtülüyor.İktidarhesaplarındaplanlananhedefe
ulaşılıncaherşeyinunutuluverileceğikesin.Üstelikyakalananlarınarkasındakiiktidarodağıdarbealsada,hâlâfaaliyetiçinde. Entepedekilerehâlâdokunulamadı.
Halkın elleri yakalanan suçluların yakasına yapışmalıdır.
Aksihaldeenkısazamandabırakılacakvecinayetlerinedevamedeceklerdir.Veancak,hesapsoracakbirgüçlübirhalk
hareketidirki,katillerşebekesinintümünüsuçüstüyakalayacaktır.
Çokaçıkçagörülüyorki,bir"demokratikgelişme"yaşanmıyor.Rejimkendipisliklerinitemizliyor.Üstelik,operasyonuyürütengüçlerceaynızamanda,yenibiraskeri-polisiye
rejiminsonhamleleriyapılıyor.Buyenirejimin"ılımlıİslam"
damgasınıtaşıyıptaşımayacağı,OrduveHükümetarasında
şimdilerde "masa altında" sürüp giden iktidar mücadelesiningidişinegörebelliolacak.
Rejim,yüksekbirgerilimhattıüzerinde.
UcuzkahramanErdoğankameralarınönündeboşnutuk-

laratarken,İsrailveTürkiye'ninaskeri-iktisadiilişkileritarihtehiçolmadığıkadarhızlıveyoğunişliyor.1360insanın
katilisavaşsuçlusuİsraillipilotlarise,AKP'ninizniyleKonyaovasındaeğitildiler.Anlaşmahalenyürürlükte.Chavezve
Castro'nunsahicitavırlarınınİsraildevletiniyakanateşiyanındaErdoğansadeceoyunculukyapıyor.
Peki, o zaman ne oldu? Emperyalizmin bolgeyi yeniden
duzenleme sureci yeni büründüğü biçimiyle ve Ankara'nın
katkısıyla devam ediyor. Türkiye ayağı harekete geçiyor ve
taktığımaske"neo-Osmanlı"cılık.
Biçilen taşeronluk rolünün hem Anadolu hem de Arap
halklarıarasındameşruiyetyaratabilmesiiçinhesaplıhamleleryapılıyor.Sürekligüçkazananİran'akarşıTürkiyegeç
kalmışhamlesinisözümonaFilistin'inhamisirolüyleyapmayaçalışıyor.
"Kötüpolis"Peresise,"iyipolis"Erdoğan'dır.Herikiside,
gerçekte,bölgeyiemperyalizminyönelimlerineuyumluhale
getirmeyeçalışıyorlar.Bundansonrakiadım,TCOrdusunun
Filistin'e,kanderyasınıniçine"Barışgücü"etiketiyleitilmesidir. Veoarada,tozdumanarasında,direnisçiöğenintasfiyesiveFilistin’deTCkorumasındabirucuzişçicoğrafyası
yadaserbestsömürü bölgesioluşturmakhedeflenecektir.

...1300’ü aşkın ölü, binlerce
yaralı ve sakat kalmış insan… …Ölüçocuklar,kadınlar,siviller… …Bombalanan
hastaneler, halkın sığındığı
BM binaları… …Uluslararasıhukukçayasaklananfosfor
vemisketbombaları…
28. SAYFA HALİT ELÇİ

SİYASET KAZANI
KAYNIYOR

Ortadoğu da yaşanan İsrail
vahşetidünyaylabirlikteTürkiye’yidesarsarken...
11. SAYFA M. RAMAZAN

YUNANİSTAN’DA İSYAN

Atina’nın Eksarhia semtinde
polis silahını çekip Aleks’in
kalbinebirelateşeder...

SERMAYEYE KARŞI BİZ VARIZ

Küreselleşmeadıverilensüreç,
yerel yönetimlerin yerel olma
özellikleriniortadankaldırıyor.

HALKLARIN KARDEŞLEŞME...

DEVRİMİN YOLU UZUN

MUMBAİ’NİN GERİSİNDEKİLER

15. SAYFA HAMDİ ŞAFAK

3. SAYFA

6. SAYFA

13. SAYFA ESER SANDIKCI

14. SAYFA SEMİH GÖKÇE

B. AKPOLAT

DTP’nin Genel Başkan Yardımcısı ve girişimin KoordinasyonüyesiMUSTAFA
SARIKAYAilesöyleşi.
HALİT ELÇİ

Halk oylamalarını ve seçim
sonuçlarını,halkınChaveziktidarında yaşanan toplumsal
dönüşümlerle...

Hindistan, Mumbai şehrinde
26Kasımgecesisaat23.00sıralarındabaşlayan...
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EDİ TÖR DEN
nceki (Aralık) sayımızdan bu yana Türkiye’nin
gündemi yine çok hareketliydi. En çok öne çıkangündemmaddesiiseErgenekondavasıoldu.Gözaltı/tutuklamadalgalarıbirüstboyutasıçrayarak devam etti. Son dalgalarda tutuklananlar
arasında emekli generaller, muvazzaf subaylar,
ÖzelHarekatçıİbrahimŞahin,yazarYalçınKüçük
vesarısendikacıMustafaÖzbekbulunuyordu.EskiMGKGenelSekreteriOrgeneralTuncerKılınç’ın
gözaltına alınıp bırakılması, emekli Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun evinin aranması
önemliydi.
Ergenekon davasında bu önemli adımların atılmasınakarşın,Genelkurmay’ınbukezdavanınve
gözaltıların seyrine açıkça müdahale ettiği görüldü.
Ergenekondavası,sadeceTürkiye’ninburjuvasiyasetininaktörleriniikiyebölmeklekalmıyor,TürkiyeSolundadabenzerbiretkiyaratıyor.Kimileri
darbeci,kontrgerillacıveırkçıErgenekonsanıklarına yurtseverlik atfederken; kimileri de ABD’nin
desteğindeAKPeliyleveGenelkurmay’ınonayıyla
yürütülen operasyonun demokrasi getireceği hayallerinekapılıyor.“ErgenekonSavaşıDevamEdiyor”başlıklıyazımızbuolayıinceliyorvekomünist
bakışaçısıylataşlarınyerineoturmasınısağlıyor.
Önümüzde29Martyerelseçimlerivar.Geçensayımızda Celal Beşiktepe ile yaptığımız söyleşinin
okurlarımızınyerelyönetimciliğebakışınıderinleştirdiğiniumuyoruz.Busayıdadaikiyazıylakonuyu
ele aldık. Türkiye’deki sol örgüt ve çevrelerin hemenhemenhepsininkatıldığıortakseçimplatformunuve“BizVarız”bildirisiniönemligörüyoruzve
destekliyoruz.
Türkiye’deSolgüçlerinbaşlattığıbirbaşkaönemli girişim, 20-21 Aralık’taki geniş toplantıyla yola
çıktı. Kürt Halk Hareketi ile Türkiyeli sosyalistleri
vedemokratlarıbir“Çatı”altındabirleştirmeyihedefleyenbuyenioluşumçeşitliyönleriylegenişbiçimdedeğerlendirilmeyihakediyordu.“ÇatıNedir,
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Ne Değildir?” başlıklı yazımızda bunu yapıyoruz.
AyrıcaDTPGenelBaşkanYardımcısıMustafaSarıkayaileyaptığımızsöyleşideKürtHareketininyaklaşımınıortayakoyuyor.
Kapitalizmin krizi son hızla yoluna devam ederkendünyadaveTürkiye’deözellikleişçiveemekçi
kitleler üzerindeki yıkıcı etkileri derinleşiyor. Bu
sayımızda dünyadaki ve Türkiye’deki krizi iki ayrı
yazıylainceledik.Krizişçisınıfınıişsizlik,ücretlerin düşmesi, çalışma koşullarının ağırlaşması ve
elbette yoksullaşma şeklinde etkilerken, sınıfın
tepkisidesertleşiyor.Sonaylardaişçieylemlerinde ve özel olarak fabrika işgallerinde belirgin bir
artış görülüyor. Yazarımız Volkan Yaraşır’ın yazısı
sınıfınmücadelesindegelinenaşamayıveburadan
çıkarılacakgörevlerielealıyor.
Geçtiğimizdöneminbelkideendramatikolayıİsrail Ordusunun Filistin’in Gazze Şeridi’ne karşı
yaptığı vahşice saldırıydı. Çoğu kadın ve çocuk
olan1300’denfazlainsanınölümüne,binlercesinin
yaralanmasınanedenolan,yasadışıfosforvemisketbombalarınınkullanıldığıbukatliamoperasyonu,ABD’nin,Avrupa’nın,bölgedekiişbirlikçirejimleringözlerinikapayarakverdiklerionaylagerçekleşti.Bukatliamatepki,dünyahalklarındangeldi.
Türkiye’de de yoğun protesto eylemleri yapıldı.
AKP’li yöneticiler ise duygusal konuşmaların ötesinde,İsrail’ibusaldırıdanvazgeçirecektekbirsomutadımatmadılar.Biryazımızlabukonularıdeğerlendirirken,birbaşkayazımızıSuriye’dekiFilistinlilere dayanışma ziyaretinde bulunan heyette
yeralanyazarımızınizlenimlerineayırdık.
Kadınsayfalarımızdakiyazılardanbiri,ekonomik
krizin kadınlar üzerindeki etkilerini ve buna karşı
mücadeleyöntemlerinielealıyor.DiğeriiseTürkiye’deki Kadın Kurtuluş Hareketindeki gelişmeleri
vedönüşümüdeğerlendiriyor.Birsonrakisayımızda başarılı, etkili, kitlesel bir 8 Mart kutlamasını
yazmakdileğiyle…Kadınokurlarımızınvetümkadınların8Mart’ınıkutluyoruz.

AYKUT BAŞARAN’I KAYBETTİK

Yaşamınıdevrimevesosyalizmeadamışbirdevrimciyi,sonanınakadardevrimcigençlerinöğretmeni ve yoldaşı olan Aykut Başaran’ı kaybettik.
Defalarca geçilen işkence tezgahlarının, yıllarca
yatılanhapisliğinveparayıumursamayanbiryaşam tarzının da etkisiyle tutulduğu hastalıktan,
Eskişehir’devefatetti.
İlksosyalizmdersleriniDoktorcugelenektenalan
Aykut Başaran, 12 Mart sonrasında ilk devrimci
öğrenci eylemlerinin önderlerinden oldu. Daha
sonra TSİP’te ve TKP(B)’de yöneticilik yaptı.
ÖDP’de etkin görevler aldı. ÖDP’den ayrıldıktan
sonradasosyalistlerinbirliğiiçinçabagösterdi.
*Dostları ve yoldaşları Ankara’da 1 Mart saat:
12.00'de TAKSAVlokalindeyapacaklarıtoplantıylaAykutBaşaran’ıanacaklar.
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SERMAYEYE KARŞI “BİZ VARIZ”
Yerel Seçimlere Sol Güçler Ortak Adaylarla Giriyor

Türkiye tarihinde seçimlerde neredeyse ilk defa yakalanan bu geniş birliktelik bütün bu sorunlarına rağmen olumludur
ve desteklenmeli, omuz verilmelidir. “Biz Varız” ortak metnindeki anlayışı mümkün olduğu ölçüde tüm yerellerde hayata
geçirmek, gelecekte yaşanacak daha güçlü, daha iyi hazırlanmış, daha verimli ortaklıkların önünü açacaktır.
B. Akpolat
üreselleşmeadıverilensüreç,yerel
yönetimlerinyerelolmaözelliklerini
ortadankaldırıyor.Küreselleşmesürecindebütünşehirler,mekânlar,yerleşim yerleri, tek tipleşmeye doğru gidiyor. Yerelin doğal ve insani kaynakları
uluslararasısermayeninyağmasınauğruyor. Yerelde yaşayan insanların ihtiyaçları, sorunları ve çözüm modelleri
dikkatealınmıyor.
Kentsel mekân gittikçe daha fazla sermaye birikimiiçintemelkaldıraçlardan
biriişleviniüstlenmişbulunuyor.Büyük
sermaye merkezi hükümetleri aradan
çıkararakdaharahathareketedebilmek
içinyerelininisiyatifiniarttırıyor.Buuygulamalardasiviltoplumungüçlendirilmesi,katılımınarttırılması,şeffaflıkyalanlarıylasüsleniyor;halkdabusürecin
içine “Yerel Gündem 21” gibi kurumlar
üzerindençekilmeyeçalışılıyor.
Ayrıca, sermaye bu uygulamalarıyla
temsilidemokrasininkrizine,“toplumun
çözülüşü”neaşağıdanbiryanıtüretmeyeçalışıyor.Sermayebukrizinbirmeşruiyet sorunu üretmeye başladığını görüyor;“yönetişim”,“katılımcılık’ve‘sivil
topluminisiyatifleri”gibiaçılımlarlasorunuhafifletmeyeçalışıyor.
Kapitalist sistemin yerel yönetimlere
biçtiği bütün bu misyonlar ağır bir kriz
yaşamaya başladığı bu dönemde daha
da artacaktır. Türkiye ise özellikle AKP
hükümetinin yerel yönetimlerle ilgili çıkardığıyasalarlabusüreciniçineboylu
boyuncagirmişoldu.
Belediye meclislerinde sanayici, tüccar,
mülksahipleriyanigenelolarakzenginler temsil edilmekte; işçiler, kamu
emekçileri,yoksullartemsiledilmemektedir. Erkekler temsil edilmekte, kadınlartemsiledilmemektedir.Yerelmeclisler,arazirantlarınabüyükarazisahiplerininkararverdiği;kentlerinhizmetönceliklerinihalkındeğil,hizmetleriişfırsatıolarakgörenlerinbelirlediğibirşekildeişlemektedir.Belediyelerinellerinde bulunan ve halka ait olan değerler
yerliveyabancıbüyükpatronlarıntalanınaaçıkhalegetiriliyor.Yerelyönetimlerbubelediyecilikanlayışıgereğibirer
işletmeye,şirketedönüştürülürkenherhangi bir özel şirket gibi kâr amacı ile
hareketegeçenyapılarhalinegeliyor.Bu

K

anlayışla,oyereldeyaşayanhalkakentli
vatandaşyerinemüşterigözüylebakılıyor.Belediyecilikhizmetlerininparalıolması,parasıolmayanlarınbuhizmetlerdenyararlanmasınınönünükapatıyor.
Halkın hiçbir zaman vazgeçemeyeceği
içmesuyu,kanalizasyon,yeşilalan,toplu ulaşım gibi hizmet alanları sosyal
devletin ortadan kaldırılmasına paralel
olarak şirketlerin kâr edebilecekleri
alanlaradönüştürülüyor.
“Yüksek personel giderleri var” denilerek belediye çalışanlarının taşerona
bağlanması, sendika ve iş güvencesi
hakkının elinden alınması belediyeciliği
sosyalolmaktançıkarmaktaveemekçiye verilmeyen bu kaynaklar yandaşa,
güçlüolanapeşkeşçekilmektedir.
Böylesibirdönemde,günümüzedamgasınıvuransermayeyerelciliğiyleherdüzeyde hesaplaşarak seçenek haline gelenbirhalkçıvesolyerelyönetimciliğin
ortaya çıkması için çabalamak bütün
solun önündeki bir görev olarak durmaktadır.
CHP’nin ve AKP’nin bütün seçimleri
“ikiliyarış”adönüştürmevebundanyararlanaraksiyasalyaşamıikipartilihale getirme girişimleri bu seçimlere de
damgasınıvuracaktır.
Laiklik, Ergenekon davası gibi, AKP ile
CHParasındabirsürediryaşanançatışmanoktalarıda,buseçimsürecindeoy
verecekinsanlarıyönlendirmearacıolarakkullanılmayadevamedecektir.

Bu platformda, mümkün olan tüm yerlerdebuortakseçimplatformununbileşenlerinin yerel platformlar oluşturması,ortakadaylarıveadıaltındaseçime
girilecekolanpartileribelirlemeleri,ortak seçim çalışması yürütmeleri konusundaanlaşmayavarıldı.YineKürtillerindeDTP’ninadaylarının(belediyebaşkan ve meclis seçimlerinde) desteklenmesikararıalındı.
Bununla birlikte, ortak platformun sadece belediye başkanlığı ve belediye
meclis üyelikleri seçimleriyle sınırlı olmasıbireksikliktir.Amadahaönemlisi,
ortakplatformbileşenleriyerellerdeortak bildiriye aykırı davranabilmekte,
adaylar ve adı altında seçime girilecek
partilerinbelirlenmesindeküçükhesaplar peşinde

koşarak ayrılıklara düşmektedir. Bazı
bileşenlerkimiyerlerdefiilenCHPadaylarının lehine olmak üzere platformdan
veseçimçalışmasındançekilebilmektedir.Özellikle,DTP’ninönemlioyununolduğu yerlerde bile seçime bağımsız
adaylaveyabaşkabirpartiadıylagirme
(DTP tabelasından uzak durma) dayatmalarıyaşanmaktadır.
Türkiyetarihindeseçimlerdeneredeyse
ilk defa yakalanan bu geniş birliktelik
bütünbusorunlarınarağmenolumludur
ve desteklenmeli, omuz verilmelidir.
“Biz Varız” ortak metnindeki anlayışı
mümkün olduğu ölçüde tüm yerellerde
hayata geçirmek, gelecekte yaşanacak
daha güçlü, daha iyi hazırlanmış, daha
verimliortaklıklarınönünüaçacaktır.

Sol Seçenek

AKP’si, CHP’si ve diğerleriyle tüm düzen partilerinin yerel yönetimleri sermayeninhizmetinesokupbirerişletmeyedönüştürmeçabasınakarşı;devrimci,yurtsever,sosyalistgüçlerinneredeyse tümü “BİZ VARIZ” imzasıyla bu 29
Mart yerel seçimlerine ortak bir platform etrafında, ortak adaylarla girme
iradesini beyan etti. Biz Varız metninin
altındaşuimzalarbulunuyor:DTP,ÖDP,
EMEP, TKP, SDP, EHP, DSİP, Sosyalist
Parti,YeşillerPartisi,DİPGirişimi,Halkevleri,ESP,DHF,SODAP,SEH,TÖP,Anti-Kapitalist,TeorivePolitika,Kaldıraç,
HKM,TürkiyeGerçeği,KÖZ,78’lilerGirişimi. (TKP sonradan ortak merkezi
platformdançekildi.)

imi için
Kentsel mekân gittikçe daha fazla sermaye birik
nuyor. Büyük
temel kaldıraçlardan biri işlevini üstlenmiş bulu
daha rahat
sermaye merkezi hükümetleri aradan çıkararak
ırıyor.
hareket edebilmek için yerelin inisiyatifini artt
esi, katılımın
Bu uygulamalar da sivil toplumun güçlendirilm
da bu
arttırılması, şeffaflık yalanlarıyla süsleniyor; halk
r üzerinden
sürecin içine “Yerel Gündem 21” gibi kurumla
çekilmeye çalışılıyor.
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ERGENEKON SAVAŞI DEVAM EDİYOR!
Kapışmanın Tarafları Ne Yurtsever Ne Demokrat

Duyduğumuz “çakalların uluması”dır. Ve şimdi, “safları sıklaştırma” zamanıdır. Devrimciler, hem ortaya saçılan
pisliklerin her birini tek tek değerlendirecek, saklananların da açığa çıkması için bütün gücüyle mücadele edecek,
yargılanan katillerin peşinde olacak, hem de yeni güç odağının demokratik niteliği yönündeki yanılsamalarla ilgili
olarak siyasi gerçekleri açıklamayı ısrarla sürdüreceklerdir.
Alp Aydın
rdu-AKPgerilimiolarakyaşananTürkiyeegemenlerininiktidarkapışması,geriliminşiddetinintepe
noktasınaçıktığıanda;Nisan2007“geceyarısıbildirisi”,öncesindeki“bayrak”mitingleri,Temmuz2007
seçimlerinde AKP’nin zaferi, Gül’ün cumhurbaşkanı
seçilmesi anlarının birbirinin peşi sıra yaşandığı hızlı
geçen5-6ayınsonrasında,başkabirzeminesıçradı.O
sıçrama,aynısüreçleiçiçeyaşananErdoğanveBüyükanıt’ın“DolmabahçeGörüşmesi”veAralık2007’deki
ABDziyaretleriylekendisinigösterdi.Neredeyseçıplak
şiddetnoktasınasıçrayaniktidarsavaşı,sistemingenelçıkarlarınazararverdiğinoktadabir“gevşeme”ya
da“mola”yazorlanıyor,hemdeşimdiErgenekondenilenyenibirkapışmabaşlatılıyordu.Evet,çatışmasisteminrasyonellerinibozacakşiddetesıçrayınca,ABD
vesermayedevreyedahagüçlügirdivetaraflarısistemin bölgesel ve ulusal genel çıkarları doğrultusunda
hizayagelmeyezorladı.
Zorlamanıngücüveetkisiepeyfazlaydıki,sonrasında,olaylarbaşkabirzemindeyaşanmayabaşladı:Eski “düşman” kurumlar, AKP ve Ordu, şimdi yan yana
idiler ve öyle ki, bazı yorumcular bunun “yeni iktidar
bloğu”olduğunubilesaptayıverdiler.
Yenikonjonktürde,AKPveOrduyanyanaduruyorve
düşman ise “Ergenekon Terör Örgütü- ETÖ” (Fethullahçılarıntaktığıad)oluyordu.Tabii,söylemeyegerek

O

yokki,esasdüşmanyineherzamanolduğugibiPKK
idi.İşte,son1yıldaböyleyenibirsaflaşmanıngündemiylebilinçlerdolduruluyor.Ve,herzamankigibisoruluyor:Senkimdenyanasın?
Eski saflaşmanın, “Orducu-ulusalcı” burjuva kanadı
şimdiErgenekon’usavunurken(veelbetteonlarınetkisi altındaki sollarımız da peşleri sıra yuvarlanırken),
eskinin hükümet taraftarları da (ve elbette, “bedavadan” gelen demokrasinin neşesiyle hoplayıp zıplayan
“liberal” yanılsama içindeki sollarımız da) AKP-Ordu
ittifakının “darbeci-çeteci demokrasi düşmanlarına
karşıdemokrasimücadelesi”nidestekliyor.

Neler Oluyor?

Birbirininiçinegeçmişbirdiziiktidarmücadelesinin
aynıandayürüdüğünü,birçokhesabınbirdengörüldüğünü,inişli-çıkışlıveuzunsürecekvebelkideiçsavaşla sonuçlanacak bir yüksek gerilim hattının üstünde
yaşadığımızıbelirtmeliyiz.
Hemen belirtelim ki, Ordu-AKP gerilimi halen sürüyor.GerilimintemelkonusuTCiçindekiOrdu’nunayrıcalıklırolüydüvebusorunçözülmüşdeğil.
Ancak,oçatışmabirçokaçıdansisteminrasyonellerinizorladı.Öneçıkanlarolarak;Ordu’nunyıpranmaya başlaması, İslamcı bir halk
hareketinin mayalanması, laik-

İslamcı çatışmasının sistemin toplumsal dengelerini
sarsması, Anadolu’nun “yeşil” sermayesinin TÜSİAD
merkezlifinans-kapitalinaleyhinegüçkazanması,Ordu içinde kontrol dışı gerilimler oluşmaya başlaması
gibi, bir dizi birbirini iten ve çeken gerilim odağının
oluşması,ABDvesermayeaçısındankontrolealınmayıgerektirenbirdurumyaratıyordu.Birkaosasürüklenmedurumunda,hiçbirininkazanamayacağıvehatta halkın inisiyatif alacağı süreçler olasılık içine giriyordu.
Ordu-AKP geriliminin sermaye açısından rasyoneli,
Ordu’nun ayrıcalıklı rolünün AKP eliyle tasfiyesi ve
sermayenin mutlak oligarşik egemenliğinin tesisiydi.
Aynıçatışmada,Ordu,mevcutegemenliği,yaniOrdusermaye ittifakını ve kendi ayrıcalıklı rolünü, Türkiye
kapitalizminin şimdiki gelişme düzeyinin koşullarına
uyumlaştırarak sürdürmeye çalışıyordu. Öne çıkan
AKPise,sermayetarafındanyönlendirilsede,kendiiç
motivasyonunu,hemdoğrudantemsilcisiolduğu“yeşil”sermayeninTCdüzeniiçindeçıkaralanınıgüçlendirmekveküreselakışınınönünüaçmakvehemdeçıkıpgeldiğitefeci-bezirgansermayeninkendidokularınasızdığıhaliyle,İslamirenkverilmişbirkapitalizmin
arayışına girmekten alıyordu. ABD’nin “ılımlı İslam”
projesive“FethullahHoca”sı,28Şubat’takırılanira-

Kim Bunlar?

Açıktırki,Ergenekon,bizdevrimcilerin,boynumuzdayağlıurganıyla,alnımızdakurşunuyla,bedenimizdeişkenceizleriyle,cezaevlerindegeçenyıllarımızlavehergünkü
devrimcipratiğimizleçokyakındanbildiğimizveiyitanıdığımızbirörgütlenme.Tümüyledevletleiçiçeler,onunlaentepelerindenenaşağısınadekkaynaşmışlarveaslında,
onunkendinigizlemeyençıplakhaliolarakortadalar.Oyasalar,meclisler,hükümetler,
seçimlervdhepsi,işteböylebirçıplakveacımasızşiddetgerçeğindengüçalırlar.
Evet, sermayenin hareketinin savunma, meşrulaştırma ve sigortası olarak burjuva
devleti,sadeceyasalşiddetorganlarıyla(orduvepolis)işleriniyürütemez.Başısıkıştığındabaşvuracağıkimilerinideyasalalanındışındahazırdabekletir.Üsteliksadece
geçkapitalistleşmişyoksulülkelerdedeğil,emperyalistmetropollerinoçokparlakdemokrasilerindede,aynenböyledir.Üstelikdaharafineleşmişvegüçlühaliyle.
Evet,Ergenekon'unbirkısmıda,doğrudanABDyadaonunsilahlıküreselterörörgütüolanNATOtarafındansubayyadapolisolarakyetiştirilmiş,kurmayeğitimialmış,
o eğitimlerde işkence, dezenformasyon ve kontrgerilla konularında uzmanlaştırılmış
kişiler.HayatlarınıABD-NATO-TCüçgeniiçindekikaranlıkdehlizlerdegeçirmişler.Başımızagelenlerdenbiliyoruzki,işleriniiyiyapıyorlar,canlabaşlaçalışıyorlar.Herkes
kendiboyunagöre;kimisiOrdu’yakomutaederekdarbeyapıyor,kimisiodarbeninişkencehanelerindeçalışıyor,bazılarıpusukurupadamvuruyor,ötekisisağasolabombaatıyorvd.
Diğerleri,aynıişlerin,toplumsalmeşruiyetalanınıoluşturmakla,ideoloji,yasa,ajitasyon,propagandavbişleriyleuğraşmışlar.Ellerigüyatemiz,kravatlarıyerinde,ama
cinayetlerinveişkencelerinbilincindelerveçokbilinçlicedezenformasyonvekarşıpropagandayapıyorlar.Şovenizmvehattaırkçılıkvedevletfetişizmi,halkıböcekolarak
görenbilinçlerinintemelekseninioluşturuyor.Elleritemizama,beyinlerindenkantaşıyor.Elisilahlılardandahatehlikeli,dahaçirkinler.
Peki,öyleysenedentutuklanıyorlar?Hemde,herşeyleriylebütünleştikleridevlettarafından.

Açıktır ki, Ergenekon, biz devrimcile
rin, boynumuzda
yağlı urganıyla, alnımızda kurşunuyl
a, bedenimizde
işkence izleriyle, cezaevlerinde geç
en yıllarımızla
ve her günkü devrimci pratiğimizle
çok yakından
bildiğimiz ve iyi tanıdığımız bir örgütl
enme.
Tümüyle devletle iç içeler, onunla
en tepelerinden
en aşağısına dek kaynaşmışlar ve asl
ında, onun
kendini gizlemeyen çıplak hali olarak
ortadalar.
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rafındansuçüstüyakalanıyorlar.
yeni operasyonun habercisi olabilir. “Arkamızda dağ
AynıErgenekoncuekibin,güçtop- gibiABDvar”diyedüşünülüyorsa,kikesinlikleböylelayabilmekvekendikonumlarınıra- dir,ABD’ninhiçbirzamantekkartaoynamadığı,bütün
hatlatabilmek için, 2003-4’ten iti- kartları elinde tutup sırayla oynamaktan hoşlandığını
baren çeşitli darbe girişimlerinde belirtmeliyiz.
bulunduklarıortayadökülenbelgeABD açısından ise, durum şimdilik pespembe gözülerden açıkça anlaşılıyor. Ve, özel- küyorolsagerek.Adeta“tereyağdankılçeker”gibiyüliklebelirtilmelidirki,devletveOr- rütülen,veaslındadevletgeleneğiolmayaneskisosyadu içinde halen oldukça güçlü ko- list ülkelerin yeni kapitalist devletlerinde yapılan
numlanıyorlar,yenidarbearayışla- “renklidevrim”lerin,devletgeleneğidahagüçlüvenisrıyadafarklısenaryolarınyürütü- petendahaeskibirkapitalistdevletteuygulanabilirlilebilmesiiçinyeterligücehalende ğini test ettikleri ve şimdilik başardıkları görülüyor.
sahipler. Önümüzdeki dönemde (Elbettebaşkabiçimlervetaktiklerkullanılıyor,yenilede,boşdurmayacaklarvekendiçı- ridedevreyealınacaktır.)
karları yönünde çalışacaklardır.
Sonuç
Çok bilinen “1 Numara”, gazetelerdeyazdığınagöre,halaFenerTC,birkezdahavedahaderindenABDtarafındanele
bahçe Orduevi’ndeki odasında geçiriliyor.Polis,OrduveMİT,birkezdahaveyeniden
ve faal durumda. Etrafında ol- düzenleniyor ve ABD’nin yerel ve küresel çıkarlarına
ni
lleri
one
rasy
n
emi
sist
an
açıd
ok
dukça güçlü bir savunma siste- dahauyumluhalegetiriliyor.ÇoköndegörünenErdoAKP-Ordu gerilimi birç
aya
mininolduğuanlaşılıyor.
anm
ğanveFethullahHocafigürleri,ABDaçısındanoperasyıpr
’nun
zorladı. Öne çıkanlar olarak; Ordu
Hil
m
iÖz
k
ök’ünşah
s
ın
d
ailkçı
yo
na toplumsal meşruiyet üreten ve onu sahici topması,
başlaması, İslamcı bir halk hareketinin mayalan
kışını yapan ve Ergenekoncu lumsaldinamiklerlebuluşturanönemlipolitikaktörler.
gelerini
ekiple sınır çizen, NATO ile Orduise,operasyonunönemliamaçlarındanolanböllaik-İslamcı çatışmasının sistemin toplumsal den
İAD
TÜS
inin
ayes
uyumlu ve ABD’nin bölgesel iş- gedeki emperyalist işgale destek için vazgeçilmez
sarsması, Anadolu’nun “yeşil” serm
galsürecindegörevalmayatalip önemde.
sı, Ordu
merkezli finans-kapitalin aleyhine güç kazanma
biryeniekipde(işte,opeksüsŞimdi, “ulusalcı” ya da “liberal” etki alanında olan
sı gibi,
içinde kontrol dışı gerilimler oluşmaya başlama
lü “çetelere karşı demokrasi” devrimci arkadaşlarımıza soralım: Bütün bu olup biı,
mas
oluş
n
ğını
oda
lim
geri
en
sürecininbirincigüçkaynağıbu tenlerde,yurtseverlikneredeveyurtseverkim?(özelçek
ve
iten
irini
bir dizi birb
n
ekiptir!)Orduiçindeinisiyatifini likleTKP’lileresoruyoruz;vedevamla,şayetgerçekten
ktire
ABD ve sermaye açısından kontrole alınmayı gere
güçlendiriyor.“DolmabahçeGö- yurtseverseniz, ki kesinlikle öyle olduğunuza inanıyobir durum yaratıyordu.
rüşmesi” ve “ABD ziyareti” ile ruz,devletionyıllarcaABD'ninemirleridoğrultusunda
kendikonumunadestekalanbu yönetmişveiçindesizlerindeolduğuonbinlercedevekip, ABD, NATO ve TÜSİAD’la rimciyiişkenceyesokmuşveyadoğrudankatletmişkideyeumutvaatediyordu.
eskiuyumun(veelbetteOrdu’nunayrıcalıklıegemen- şilerle ilgili süreçle alay ederek değersizleştirmek ya
Evet, şimdi, Ergenekon sürecinde, tarafların duru- likrolünün)devamındanyana.
dabusürecinilerletilmesiiçindavranmakyerinesüreşundabirdeğişiklikvarmıdır?HerhangibirözneheErgenekoncuların,buyeniekiptarafından,“marazi” cin kuru tahlili ile yetinmek devrimci bir politika mıdefineulaşmışmıdır?Yada,hedeflerdenvazgeçildiği- olmaklave“macerapeşinde”koşmaklaithamedildik- dir?). Ve demokrasi nerede, demokrat kim? (özellikle
nedair,öznelerdenbirisindebirtutumgörülüyormu? leri tahmin edilebilir. “Gerçekçi” davranıyorlar, uyum U. Uras’a ve kimi DTP’lilere soruyoruz; operasyonun
Herüçsoruyadarahatlıkla“hayır”cevabınıverebiliriz. sağlıyorlar.Kürtsorununda“çözümsüzlük”yada“as- doğrudanABDtarafındangüdülendiğiaçıkdeğilmive
Ancak,çatışmanınşiddetiveyarattığıanaforlarsiste- keriçözüm”yönündebirsözaldıklarınıveOrtadoğuve eskisidağıtılırkenyenibirkontrgerillaekibinindekuminrasyonellerinibozmayabaşladığıiçin,ABDveser- Kafkasya’dakiemperyalisttezgahlardanpaykoparma- rulduğunu görmüyor musunuz ya da görmeniz için o
mayetarafındanbaskılanarak,şimdilikgeriyeitildi.Ve yıhedeflediklerinitespitedebiliriz.Veüstelik,Ergene- ekibinşimdikiişleribitipdeiktidarınısağlamlaştırınca
hemenbelirtmeliyizki,geriyeçekildiğiyerdede,masa koncuların darbe girişimlerine “yeşil ışık” yakmayan birgeceansızınsizinkolunuzagirivermesimigerekialtındanvurulantekmelervegöstermedenatılandir- ABD’nin, şimdi tam kontrolüne aldığı Ordu’nun, kriz yor?).
seklerdevamediyor.
koşullarındakiolasıemekçiyadaKürthalkhareketleDuyduğumuz“çakallarınuluması”dır.Veşimdi,“safErgenekoncuekip,ABD-NATOtezgâhındadokunmuş rine karşı, üstelik Ergenekon operasyonlarına karşı ları sıklaştırma” zamanıdır. Devrimciler, hem ortaya
olsalarda,öylegörünüyorki,90sonrasıyenidenoluş- oluşan tepkileri de arkasına destek alarak yapacağı saçılan pisliklerin her birini tek tek değerlendirecek,
mayabaşlayankapitalistdünyadüzeniiçinde“pazar- hamlelere,oaradaolasıbirdarbeyede,“yeşilışık”ya- saklananlarındaaçığaçıkmasıiçinbütüngücüylemülık”gücünüarttıracaklarıfırsatlarıgördüler.Haksızda kacağını bekleyebiliriz. (Özellikle bu son olasılığı, ha- cadele edecek, yargılanan katillerin peşinde olacak,
değiller, o sis, duman ve kargaşa içinde Ergenekon vadan kucaklarına düşüverecek bir demokrasi bekle- hemdeyenigüçodağınındemokratikniteliğiyönünde“çakalları” da kendi paylarını arttıracakları durumlar yenkimisolcularımızabirkezdahavurgulamalıyız.)O ki yanılsamalarla ilgili olarak siyasi gerçekleri açıklayaratabilirlerdi.Nitekim,SaddamdaaynıhesaplaKu- arada,OrduiçindehalengüçlüolanErgenekoncueki- mayıısrarlasürdüreceklerdir.
veyt'iyutmayaçalışmıştı.
bin etkisini boşaltabilmek için, Tuncer Kılınç’la tokaDemokrasi, tekeller çağında, ancak ve ancak halkın
Ancak,aynıdönemde,ABD,tamtersiyöndedavranı- laşmagibikimijestleroyununkurallarıiçindedir.
kendiinisiyatifiylevekendisiiçinyapacağımücadeleyorvesosyalistsisteminvarlığıkoşullarında,pazarlık
AKP, aynı süreci, Cumhurbaşkanlığı’nın “fethi” ile ninürünüolabilir.
yapıptavizlervererekkendiegemenlikalanındatuttu- başlayan, “hükümet” olmaktan “iktidar”
27.01.2009
ğugeçkapitalistleşenülkelerintotaliter-oligarşikyerel olmaya doğru yürüyen ve “ılımlı İslam”
egemenliklerinin paylarını tasfiye etmek ve doğrudan hedefli sürecin önündeki engellerin tekontroledipmaaşverdiğibiryeniuşaklıkdüzeyinibu mizlenmesiolarakgörüyor.Orduiçindeki
Hilmi Özkök’ün şahsında ilk çıkışın
ı yapan ve
coğrafyadatesisetmekistiyordu.Hemartıkkorkulan yeni inisiyatifle AKP’nin çıkarları, ErgeErgenekoncu ekiple sınır çizen, NA
“reelsosyalizm”yoktu,hemdebirkrizedoğrusürük- nekoncu ekibi tasfiye etmekte uzlaşıyor
TO ile uyumlu
lenenküreselkapitalistsistemvekâroranlarısürekli veişbirliğiyapıyorlar.
ve ABD’nin bölgesel işgal sürecinde
görev almaya
düşenküreselsermaye,“vermek”değilde“almak”zoFethullahçıekibinpolisiçinde,özellikle
talip bir yeni ekip de (işte, o pek süs
lü “çetelere
rundaydı.
istihbarat bölümünde, kurdukları egekar
şı
dem
okr
asi
”
sür
eci
nin birinci güç kaynağı bu
ABD ile  pazarlıklarında umduğu karşılığı alamayan menlik, operasyonun doğrudan hizmeekiptir!) Ordu içinde inisiyatifini güç
Ergenekoncuların, Rusya ve Çin’le denge kurarak po- tindedir ve hem bilgi-belge sağlayarak
lendiriyor.
zisyonlarını güçlendirme arayışına girmeleri kaçınıl- hemdeyakalamaoperasyonlarınıyürü“Dolmabahçe Görüşmesi” ve “ABD
ziyareti” ile
maz oldu. O işler nereye kadar götürüldü, bilinmese terekdevredeler.Fazlahavalıveşımarken
di
kon
um
una
des
tek
alan bu ekip, ABD, NATO
de,kimidenemelerinyapıldığıaçıktır.Ancak,hemiçle- mışgörünüyorlarveyakındamuhtemeve TÜSİAD’la eski uyumun (ve elbett
rindeolduklarıdevletveOrdu’nungüçlüvederinABD- len havaları kısmen alınacaktır. R. Ake Ordu’nun
NATObağlarıvehemdekendigüçleri/kapasitelerisü- yürek’inHrantDink’inkatlindekirolünayrıcalıklı egemenlik rolünün) devam
ından yana.
reciilerletmelerineengeloldu.İşte,simdideABDta- dendolayı“sorguizni”ninalınması,bu
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HALKLARIN KARDEŞLEŞME PARTİSİ
Çatı Partisi: Tüm Ezilenlerin, Ötelenenlerin ve Emekçilerin Birliği

Toplumda ciddi bir demokratikleşme talebi var. Somut anlamda da özellikle bu siyasal konjonktürde Kürtlerin yanı sıra
Türkiye’de farklı inanç grupları olsun, kadın boyutuyla olsun, çevre boyutuyla olsun, gençlik boyutuyla olsun, emek
boyutuyla olsun, tüm bu çevreleri kesen noktaları bulabilirsek, buna hitap eden, buna denk düşen ciddi bir programla
yola çıkabilirsek, biz bu demokratikleşme talebi üzerinden toplumun tüm kesimlerinin önünü açabiliriz.
Uzun süredir hazırlıkları ve temasları yapılan Çatı Partisi için ilk önemli adım 20-21 Aralık’ta İstanbul’da yapılan toplantıyla atıldı. Çatı Partisi girişiminin
en büyük gücü olan DTP’nin Genel Başkan Yardımcısı ve girişimin Koordinasyon üyesi MUSTAFA SARIKAYA ile konunun çeşitli yönlerini konuştuk.
Toplumsal Özgürlük: Çatı Partisi hangi
ihtiyaçtan doğdu? Hangi zeminde gerçekleşecek?

Mustafa Sarıkaya: 1980’lerden beri,
hattaöncesinde,birşekildeTürkiye’dekidevrimci,Sol,demokratikmuhalefetleKürtözgürlükmücadelesinibuluşturmanınyollarıarandı.Farklıtaleplerive
yöntemleri olsa da, bu güçlerin ortak
mücadeleplatformlarıolabilirmi?Olacaksabunedir?Nasıltanımlamakgerekir? Bunlar hep tartışılagelen konular
olmuştur. Nitekim bu yönde somut
adımlardaatılmıştır.GeçmişteAnti-Faşist Cephe gibi bir deneyim var. Daha
sonra değişik yapıların içinde olduğu
güçbirlikleri,eylembirliklerivar.Sonuçtageçmişteyaşanantümbudeneyimleri, hem Türkiye Sol, demokrasi güçleri
açısından hem Kürt Özgürlük Hareketi
açısındandoğruarayışlarolarakdeğerlendirdik.
Geçmiştebelkifarklımücadeleyöntemleribiçimindebirarayışolduamabugün
farklıbirkonjonktürdefarklıarayışların
geliştirilmesi gerekiyor. Kuşkusuz çok
iddialışeylersöylenebilir.Belkistratejik
anlamda yaklaşıldığında programlar da
tartışılabilir. Ama aynı zamanda biraz
daha hayata dokunan, toplumsal gerçekliğiolan,yadakenditoplumsalgerçekliğiniyaratmayaelverişlibiryapılanmayaihtiyaçvar.
1970’lerden alıp getirdiğimiz bağımsız
ülke yaklaşımının dönüşümü bizi şu
noktayavardırıyor:GerçektendeTürkiye halkıyla stratejik, tarihsel bir buluşma ihtiyacı var. Her ne kadar özellikle
son yıllarda bize karşı milliyetçi şoven
bir dalgalanma yaratılmış olsa da, bu
aynı zamanda bir kırılma da yaratıyor.
Bu kırılmaya doğru müdahale etmemiz
durumunda, bunu hem Kürt halkının
hem Türk halkının tabii ki en başta
emeğin lehine, önemli kazanımlar elde
edebiliriz. Böylesine bir tarihsel bütünleşmeyi,stratejikbuluşmayıbaşarabileceğimizidüşünüyoruz.
Toplumdaciddibirdemokratikleşmetalebivar.Amabutalebialıpesaspolitik
öncülüğünü yapıp gerçek anlamda bir
demokrasi programını oluşturup toplumamaledecek,demokratikleşmeyigerçekleştirebilecek güçler bir türlü buna
cevapolamadılar.
Bu ihtiyaçlardan hareketle, somut an-

lamda da özellikle bu siyasal konjonktürde geçmiş deneyimleri de aşan bir
birliktelikle Kürtlerin yanı sıra Türkiye’de farklı inanç grupları olsun, kadın
boyutuylaolsun,çevreboyutuylaolsun,
gençlikboyutuylaolsun,emekboyutuylaolsun,tümbuçevrelerikesennoktalarıbulabilirsek,bunahitapeden,buna
denkdüşenciddibirprogramla,onlara
dokunanveoradandaörgütlendirilebilinenbirprogramlayolaçıkabilirsek,biz
bu demokratikleşme talebi üzerinden
toplumun tüm kesimlerinin önünü açabiliriz. Tabii bunu stratejik anlamda,
tüm bu sorunların nihai çözümü anlamındasöylemiyorum.Bununiklimiveya
ortamıdaelverişlihalegelebilir.

T.Ö: Geçmişte Türkiye Solu ile Kürt Özgürlük Hareketi arasında defalarca çeşitli birliktelikler denendi, olmadı. Bunlar neden başarısız oldu?

M.S: Geçmiş dönemde biliyorsunuz,
Kürtler kendi sorunlarının çözümü için
bir halk savaşı stratejisinin merkezde
olduğu bir mücadele yürüttüler… Nitekimanti-faşistcepheninvediğergüçve
eylem birliklerinin merkezinde bu var.
HernekadarTürkiye’ninsiyasetsahnesinde seçim blokları vb olsa da bunlar
birazasliolanın,temelolanıntaktikunsurları olarak görülmüşlerdi ki, Kürtlerin kendisi için de bu böyledir. Legal
alanda,açığaçıkantoplumsaldinamizmisiyasetekanalizeetmegibibirtaktik
yaklaşım.Buaşıldı.Belkidegeçmişteki
başarısızlıkların sıkıntıları oradan başladı. Türkiye’de zaten 12 Eylül sonrası
Solun yaşamış olduğu ciddi sıkıntılar
var,dolayısıylabirtürlübirhamleselçıkış başarılamadı, şu veya bu nedenle.
SonuçtaKürthareketigüçlübirdinamik
ortayaçıkarıncabuçokfazlayürümedi.
T.Ö: Bir güç dengesizliği var tabii.

M.S: Mevcut durumda politik alanda,
örgütsel alanda da bir güç dengesizliği
var.Buradanşöylebirdeğerlendirmeye
ulaşmak gerekir: Mevcut yaklaşım, o
güçlerdengesizliğinibüyükbirsorunolmaktançıkarıyor.Neden?Çünkübiz artıkkendimiziTürkiye’nindemokratikleşmesi, hatta sistemin değiştirilmesinin
temeldinamiklerindenbiriolarakgörüyoruzveTürkiye’nindinamiğiyiz.Elbette ki Kürtlerin tarihsel geçmişlerinden

Kürt Halk Hareketinin mevcut yaklaşımı, güçler
dengesizliğini büyük bir sorun olmaktan çıkarıyor. Neden?
Çünkü biz artık kendimizi Türkiye’nin demokratikleşmesi,
hatta sistemin değiştirilmesinin temel dinamiklerinden biri
olarak görüyoruz ve Türkiye’nin dinamiğiyiz. Elbette ki
Kürtlerin tarihsel geçmişlerinden kaynaklı özgün talepleri
vardır ama sonuçta bu da demokratikleşmenin esaslarını
oluşturuyor. Buradan bakınca, Kürt ve Türk halklarının
stratejik buluşması gerçekleştiğinde, büyük bir
dinamizm yaratılabilir.
kaynaklıözgüntaleplerivardıramasonuçta bu da demokratikleşmenin esaslarını oluştur uyor. Buradan bakınca,
stratejik bir buluşma gerçekleştiğinde,
büyük bir dinamizm yaratılabilir. Ama
bunun için Kürtlerin etnik kimliğe hapsedilmişbiryaklaşımdançıkmasıgerekiyor;diğercepheninde“Buradabüyük
birgüçvar,benzayıfım”anlayışıyladar
grupçu, kendi grubunu koruma tutumundançıkmasıgerekiyor.
T.Ö: Çatı partisi sonuçta, belli maddi
güçler, toplumsal, siyasal kesimler, sınıfsal kesimler üzerine kurulabilir. Bu parti hangi toplumsal zemine oturacak?

M.S: Türkiye’de mevcut egemenlik sisteminden farklı nedenlerle rahatsızlık
duyançokgenişbirçevrevar.Kimisietnikkimlikten,kimisiemekten,kimisikadınolmaktan,kimisigençolmaktan,kimisi çevre sorunundan kaynaklı, kimisi

inançtandolayı…Bunlarıntümüdegelmiş mevcut sistemin duvarına dayanmışvebirtürlüonuaşamıyor…Sistemdeoradanburadanesnemevaramasonuçta bu halkların, sınıfın, emeğin, kadınmücadelesininürünüdür.Amaokatıvarlığınıözüitibariylehâlâkoruyor.
Burada,isimlendirmekgerekirse,elbetteKürtlerinkendiiçerisindesosyalayrılıklarıdavardır,biremekkesimivardır,
Kürtlerin de egemenleri vardır. İnanç
grupları,etnikgruplariçindedevardır.
Buevrenseldir.BununKürdüTürküyoktur, ezeni vardır, ezileni vardır, yoksulu
vardır,zenginivardır.Amabugrupların
farklılıklarından kaynaklanan özgün ve
ortak sorunları da vardır. O evrensel,
stratejik ortaklaşmanın içerisinde tabii
biryertutacaktır.Amamevcutdurumda
oevrenselsorununçözümsürecininöncesinde çözülmesi gereken sor unlar
vardır. Egemen sistem tarafından ezil-
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diğinidüşünen,yadakarşıtarafınmevcutuygulamalarıveyapısıylakendisinin
sorunlarınınçözümüönündeengeloluşturduğunu düşünen tüm güçler böylesi
bir program etrafında buluşturulabilir.
Demokratikleşme programının etrafındabuluşabilecektümçevrelertümgüçler, tüm yapılar. Bunu kategorilere bölmeyegerekolmadığınıdüşünüyoruz.
T.Ö: Tabii ki demokratikleşme talebi etrafında bir işbirliği gerekiyor. Kürt Halk
Hareketinin buna ihtiyacı var. Türkiye
tarafında demokrasi ve emek cephesinin
de buna ihtiyacı var. İşçi ve emekçilerin
de böyle bir ortaklığa ihtiyacı var. Çünkü Kürt meselesi devam ettiği sürece bir
şovenizm zehiri zihinlere akıtılıyor, sınıf
bilincini köreltiyor. İkincisi, maddi bakımdan, savaşın bütün yükü emekçilerin
sırtına yükleniyor; kriz bu durumu daha
da ağırlaştıracak. Diğer yandan eğitimli, aydın kesimler, orta sınıfın demokrat
ve sol kesimi buna cevap verebilir.

M.S: En radikal sol grupların çoğunun
programındabile,işbirlikçibüyükburjuvazi dışındaki tüm kesimleri, orta kesimlerdahil,içerenbirdemokratikdevrimaşamasıvardır.İşteişçi,köylü,orta
sınıflarıkapsayanbirdemokrasiprogramı tanımlarlardı. Bugünkü durum bire
birbunauymazamabençizgiolarakaynı olduğunu düşünüyorum. Çatı olarak
ortaya çıkan oluşumun finans kapital
karşıtıbirpozisyonununolmasıgerekir.
Bir anti-tekel pozisyonunun olması gerekir. Çünkü sonuçta birçok katman ve
çevredebuyapıdanortakbiçimdezarar
görüyor,eziliyor,sömürülüyorveöteleniyor.Elbetteburadaemeğinbiranaeksenolarakişiniçindeolmasıgerekiyor.
Sonuçta, demokratikleşmeyi en çok isteyecekolanlardaençoksömürülen,en
çok horlanan ve dışlanan kesimdir. Buradan bakıldığında, emekçiler, orta sınıflar… Ama aynı zamanda inançsal
kimliğinden dolayı horlanan, dışlanan
kesimler… Kadınlar zaten bu dünyanın
ilk köleleştirilen kesimidir, cinsidir.
Kürtlerinzatenhaykırışadönüşmüştaleplerivar.Köylüzatensıfırlandı.Doğru
dürüst ektiği biçtiği şeyin yarısını bile
kazanamıyor. Yarı yarıya zarar ediyor.
Herkesin bu sistemden kaynaklı farklı
farklıamaortakbiçimdeçözümegidebileceğibirzemin,budemokrasiprogramıdır, bulu-
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nuyor.Bukadaracımasız,bukadarinsanlıklabağdaşmayanbirsistemtabiiki
hedeflenmeli,tabiikibunakarşıbirtutum alınmalı. Kalkıp dünyayı sömüren,
talan eden sistemden yana tutum alamaz tabii ki Çatı partisi. O zaman bu
halktandadestekbulmaz.
T.Ö: Tabii demokratik bir program etrafında birleşilecek. Ama öte yandan hem
o demokrasinin gerçek toplumsal zeminini oluşturabilmek açısından işçi ve
emekçilere dayanma ihtiyacı var; hem
de burada sınırlanmasıyla alan çok daralacaktır. Dolayısıyla Çatı Partisi demokrasi ve emek eksenlerine dayanacak
diyebilir miyiz?

M.S: Zatendemokrasimücadelesitarihinebakarsak,herzamanemekkesiminedayandığıgörülür.Mevcutdünyabütünlüğüiçindeortayaçıkanküreselgüçlerinsunduğu,gerçektenbirdemokrasi
de değildir. Tüm kesimlerin kendilerini
rahat örgütleyebildikleri, mücadelelerinin kazanımlarını garantiye bağlayabildikleriortamınolmasıgerekir.Bizimburada esas isteğimiz şu: Bir sosyalist
program değil tabii. Çatının sosyalist
programla çıkmaması gerekir. Bu mevcut durumda bir ihtiyaç değil. Mevcut
durumda öncelikli olarak toplumun sorunlarıyla buluşabilecek ve oradan sorunlarınçözümgücünüaçığaçıkarabilecekolan,demokrasiprogramıolacaktır.
Bununiçindeelbetteemekçokgüçlüolmalı.İşçilerinheraçıdanciddiproblemleri var. İş güvencesinden tutalım, ekonomik durumlarına kadar, örgütlenme
haklarındansosyalhaklarınakadarçok
ciddiproblemlerivar.Dolayısıylaişçilerindeenaciltalebidemokratikleşmedir.
Bununiçindekendihakveözgürlüklerinisavunmaimkanıbulacaklardır.

T.Ö: Demokrasi ama hangi demokrasi?
TÜSİAD da zaman zaman demokrasiden bahsediyor. Bugün Çatı Partisi içinde birleşenlerden de demokrasiden daha
çok esas olarak bir sistem içi demokrasiyle yetinen bir kesim olduğu kanısındayız… bunun adı burjuva demokrasisidir,
AB kriterleri içindeki bir demokrasidir.
Biz sosyalist bir perspektif le, demokrasi
mücadelesini devrimci-demokrasi çerçevesinde düşünüyoruz. Bu konuda siz ne
dersiniz?
M.S: Bizim buradaki esas hareket nok-
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tamız, ezilen, ötelenen, bastırılan kesimlere,kısacasıherdüzeydesistemtarafından mağdur edilen, sömürülen kesimlerealanaçmaktır.Bunlarıönealan
birdemokratikleşmeprogramı.Amabizim esas demokratikleşme yaklaşımımızşudur:Mümkünolduğuorandadevleti küçülten, toplumun tüm kesimlerinin yaşam alanını genişleten, karar süreçlerine katılmalarını sağlayan, yine
bunun için örgütlenme, siyaset yapma
özgürlüğünügüvencealtınaalanbirdemokratikleşme; bunun yanı sıra insan
haklarıveadalet…
T.Ö: Kürt Halk Hareketi ve DTP içinde
Çatı Partisine farklı yaklaşımlar var mı?

M.S: DoğrusuKürtlerÇatıPartisikonusunda çok olumlu bir noktadalar. Tabii
kigeçmişdeneyimleronlarıdabelliölçüdeürkütmüş.Bubelliörgütlerlesınırlı
biryapılanmaolarakmıkalacak,yoksa
gerçektenstratejikbirkardeşleşmeprojesinedönüşüpsistemidemokratikleştirebilecek mi, yönünde kaygılar tabii ki
var.Amayürütmüşolduğumuztümçalışmalar ve bu esnada yaptığımız tüm
gözlemlerden çıkarıyoruz ki, uyarılarla
birlikte buna çok büyük bir destek var.
Uyarıveeleştirilerşuradadır:Yinebunu
dar,toplumsalkarşılığıolmayanbirdeneyime dönüştürmeyelim. Buna ihtiyaç
yokdiyorlar.Onlaradınasiyasettebulunan kadrolar olarak biz de böyle düşünüyoruz. Tekrardan herkesin bir sürü
emeğiniburayasarfederek,tümbuyapılarıkastediyorum-dernek,grup,yapı,

birey-, sarf edip
marjinalbirşeyortayaçıkarmaya,toplumda yeniden bir umut kırıklığı yaratmaya hakkımız yok. Bu açıdan, Kürtler
ciddi bir yaklaşım içerisindeler. Bu işin
daha geniş ölçekte, daha bütünlüklü,
dahatoplumsalkarşılığıolanşekildegeliştirilmesine destek veriliyor. Politik
kadrolariçindebunakarşıtepkiliyada
farklıbirdüşüncevarmı?Çokciddibir
şeyyok.
Çok iddialı söylüyorum: Kürt Özgürlük
Hareketinin içerisinde, her zaman, kurulduğugündenberiTürkiyehalkıylabuluşma,Türkiyehalkıylakardeşleşmetemelinde çok güçlü, çok sağlam, ideolojik-felsefi temeli olan, güncel politik
ayaklarıolanbirçizgivardır.Veherzamanyönüburayadönükolmuştur.Tüm
karşılıksızkalmalararağmen,inatla,ısrarla, hala Türkiye soluyla, demokrasi
güçleriyle,halkıylabuluşmainadıveısrarıvarsa,kimsekusurabakmasın,basit, güncel politik taktikten kaynaklı
değildirbu.
Bir şey daha eklemek istiyorum. Biz
şöyletanımlıyoruz,çokkısaolarak:Demokrasi, Özgürlük, Barış ve Emek. Bu
dört alan Türkiye’nin sorunlarını büyük
ölçüdekapsar.Özgürlükten,demokrasiden,barıştanveemektenyanagüçler…
ÇatıPartisininzemininiböyletanımlıyoruz.

Söyleşiyi yapan: Halit Elçi
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“ÇATI” NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Çatı Girişimi Yola Koyuldu

Komünistler açısından, “Çatı” girişimi içindeki toplumsal güçler, devrimci-demokratik bir sürecin doğal bileşenleridir.
Yola “demokratik” bir zeminden çıkılması, içinde sadece oligarşik-askeri politik rejime karşı mücadele etmek ve o rejimin
arkasındaki tekelci sermaye ve kapitalist sistemin gölgelenmesi tehlikesini taşısa da, o tehlikenin varlığını hiç unutmamak
kaydıyla, bir araya gelebilmek ve pratikte bir adım ileriye atabilmek şimdiki dağınıklıktan daha iyidir.
Oğuzhan Kayserilioğlu
ralıkayınınsonlarındaİstanbul’dayapılantoplantı sonrasında yapılan açıklamayla, yeni bir siyasi
oluşumuninşasınabaşlandı.YurtseverKürthareketinin yasal temsilcilerinin en üst düzeyde katılım
göstererekkararlılıkbeyanındabulunduğutoplantıya,
ekoloji ve Alevi hareketinden ve devrimci hareketten
bazı siyasal odaklarla, tanınmış demokrat aydınlar
katıldı.
Toplantıda seçilen Koordinasyon tarafından 1 hafta
sonrayapılanaçıklamaise,2günsürentartışmalarda
oluşan politik atmosferi yansıtıyordu. Şimdi, Koordinasyon,6aylıkbirsüreiçinde,katılımcılarıngenişlemesi,programatikzemininoluşmasıveörgütselbiçiminbelirlenmesiiçinönçalışmalaryapacak.
Yaşanan sürecin Toplumsal Özgürlük Platformu açısındananlamını,nerededurduğumuzu,oradannereye
doğruhareketetmekvenekazanmakistediğimizibelirginleştirmeliyiz.

A

1-Ne Yapmıyoruz?

Biraztuhafama,neyaptığımızıdahaiyianlatabilmek
için, tersi yöndeki sorunun cevabı açıklayıcı olabilir.
Toplantıdaki bazı tartışmalardan anlaşılan, kafa karışıklığıyaşandığıveortamınnetleşmeyeihtiyacıolduğudur. Hemen belirtelim ki, “Çatı” girişimi, komünist
yadakapitalizmkarşıtıbaşkabirpolitikodakolmadığıgibi,gerekgirişimciheyetintoplantıöncesiyaptığı
çağrıdanvegereksebizzattoplantıdayaşanantartışmalardanvesonrasındakibildirgedenanlaşıldığıüzere“DemokratikDevrim”ihedefleyendevrimci-demokratbirpolitikpartiolmakapasitesinede,şimdikihaliyle, sahip değil. Bileşenlerinin çoğunluğunun nesnel
toplumsalçıkarlarıaçısındanbakarsak,“Çatı”bir“Demokratik Devrim” partisi olma olasılığını içinde devrimci bir olasılık barındırıyor. Ancak, şimdi üzerinde
konumlanılabilenpolitikzemin,öylesibirderinliğeya
dayoğunluğasahipdeğil.
Nedemekistiyoruz?Evet,şimdi,adımadımilerleyerek “Çatı” sürecini kendi gerçek durumu üzerinden
tasviredelim.Vesonra,sürecinnereyeyadanerelere
doğru evrilme olasılıklarını içinde barındırdığını ve
devrimcilerinhangiolasılığınsözcüsüolmasıgerektiğinisaptamayaçalışalım.
Başarısızlıkla sonuçlanmış gözüken “Sosyalist Forum” süreciyle amaçlanan, günümüzün devrimci-komünistöznesiniyaratmaktı.“Çatı”sürecininböylebir
hedefiyok.
Sermaye-emek uzlaşmaz zıtlığı üzerinde kendisini
konumlandıranveişçisınıfınınsiyasalhareketiolarak
kendisinioluşturanöylesibirözneninacilbirtoplumsalihtiyaçolduğuaçıktır.Şimdiyedekyapılançalışmalarınbirsonucaulaşamaması,farklıpolitikyapılanmalaradağılanyadabağımsızkonumlanankomünistlerin
böylesibirtarihselhamleyiyapabilecekderinliğe,basirete ve cürete sahip olmadıklarını gösteriyor. O zemindeki nesnel ihtiyaç devam ediyor ve hatta “Çatı”

girişimi bunu daha da acilleştiriyor.
Ancak,açıktırki,komünistlerin,kendi
aralarındayapamadıklarını,başkazeminlerdeoluşanihtiyaçlarınzorlamasıyla demokratlar, devrimci-demokratlarveyurtseverKürtlerleortaklaştıkları bir alana dayatmaları, sadece
siyasal bir yanılgı değil aynı zamanda
trajikomikbirdurumolacaktır.
Şimdi, en alttaki “komünist” zeminden bir adım yukarı çıkıp “kapitalizm
karşıtı” diyebileceğimiz, içinde komünistlerindışındakibazıgüçlerindekonumlanabileceği daha geniş ve daha
esnekbirzemindekonumlanalımvesoralım: “Çatı” kapitalizm karşıtı bir zeminmidir?Bileşenlerinkendiözgürtaleplerinebaktığımızzaman,kapitalizme
karşıolmakyerineonureformeederek
kendi talepleri yönünde dönüştürmeyi he” ve
Şüphesiz, komünistler o “demokratik
defleyendemokratlarvehattabazıliberalleoldukça
rindegirişiminiçindeolduklarınıgörüyoruz.
“güncel” ortaklaşmayı, bileşenlerin
ihtiyaçlarının
Ohalde,içindekapitalizmkarşıtlarınıbarınağırlıklı kesiminin nesnel toplumsal
dırsada,“Çatı”hareketikendisürecininşimabı olan “devrimci” ve “tarihsel” bir
cev
çek
ger
dikiaşamasındakapitalizmkarşıtlığındakotıpkı
zemine yöneltmeye çalışacaklardır,
numlanmıyor.
asyonu
Ohalde,sözgelimi,birkonuşmacınındillenbaşkalarının o zemini sistemin restor
ları gibi.
dirdiği“anti-kapitalistolma”nın“Çatı”yadada reformuyla sınırlamaya çalışacak
ya
yatılması veya daha ileri sıçrayan başka bir
lan bir
Bu “Çatı” içinde yaşanacağı anlaşı
konuşmacınınsözleriyle“işçisınıfınınöncülüınılmazdır.
ğününkabullenilmesi”ve“işçisınıfınındiğer
“hegemonya” mücadelesidir ve kaç
devrimci-demokratik öznelerle eşitlenmemesi”önermeleri,yapılanınyadayapılmakistehesabakatılmalıdır.
nenin“ne”olduğununtamanlaşılamadığınıgösteriyor.
Venihayet,komünistvesonrakikapitalizmkarşıtızeBöylesidayatmalar,sahiplerininistediğinintamtermindenbiradımdahayukarıçıkıp,tekelleriveonların
sine, işçi sınıfından yana olan komünist eğilimlerin
siyasal düzenlerinin tasfiyesini kapsayan bir konum“marazi”birkonumasürüklendiklerigörünümünüvedan,evet,kapitalizmitümüyletasfiyeetmesedeonun
recekve“Çatı”sürecininşimdikiaşamasındadiğerkagüncel egemeni tekellerin oligarşik ekonomik-politik
tılımcılarkarşısındakikonumunuzayıflatacaktır.
yapısınıtasfiyeederekonuaşmayıhedefleyendevrimButalepler,şimdivarolanittifakalanınıoldukçadacibirsıçramaolan“DemokratikDevrim”zemininden
raltacakbiçimdedemokratzemindekibileşenlerialabakarsak;“Çatı”nınuyumyeteneğiyadasiyasalkapanındışınaatacakveKürthareketinihemenşimdibir
sitesinedurumdadır?GerekyurtseverKürthareketi“bölünme”yeçağıracakektaleplerlebirliktebiranlam
ningenişbirsınıfittifakıalanıolmasıvegereksekatıifadeederki,kimsenin,şimdikiaşamadaböylebirtulımcıkimidemokratlarınsiyasalyönelimleri,şimdilik,
tumasahipolduğugörülmüyor.Veeğerböyleyse,hem
içine girilen sürecin devrimci-demokrat zeminde oldemokratlarlaveyurseverKürthareketininbütünüyle
masınıdaengelliyor.
ittifakkurmak,hemdeonlardankomünistyadakapiEvet,bizkomünistleraçısındansistemdışınasıçratalizmkarşıtıolmalarıisteniyorsa,bu,önerisahiplerimanınbirmanivelasıolanve“tekellerinekonomikve
ninbir"siyasalşaşkınlık"içindebulunduğunugösterir.
siyasiyapılarınıntasfiyesi”ndekritikmomentinibarınBizkomünistlerinogüçlerikapitalizmkarşıtıbirkodıranasgaritaleplerzeminindebirdevrimci-demokranumayönlendirmeisteğibaşkavetümüylemeşrubir
tikzeminininşası,şimdikidurumda,özellikleKürthadevrimci tutum olmakla birlikte, açıktır ki, şayet bu
reketinde bir “bölünme”yi ima eden politik zeminiyle
güçlerleortaklaşabirsiyasalsürecegirilecekse,onlavesonrasındaonutakipedecekkaçınılmazpratiksiyarın şimdiki siyasal konumlanmaları/bilinç seviyelesiyönelimleriylegerçekçideğildir.GerekKürtharekeri/hassasiyetleri bir gerçekliktir ve özellikle sürecin
tinin ve gerekse ittifakın bileşenlerinden kimilerinin
şimdiki başlangıç aşamasında güçlü bir ivme olarak
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temsilcisiolduğu“Çatı”nınönemlibirbölümü,“tekellerekarşımücadeleetme”yeuyumsağlamaklabirlikte,“tekellerintasfiyesi”şiddetindebiryönelimehenüz
hazırolmayangüçleribarındırıyor.
Ancak, tam da bu noktada önemli bir yol ayrımına
gelmişbulunuyoruz.
Katılımcı bileşenlerin “yapısal” olmasa da “güncel”
kodları, en son aşamada denediğimiz devrimci-demokratikbirpolitikzeminide,şimdikidurumda,olanaksızkılıyorsa;busomutdurum,katılımcıkomünist
özneleraçısındanbirsahici“Parti”ortaklaşmasınıimkansızlaştırıyor.
Evet, nasıl diğer katılımcı öznelerin kendilerine ait
“hassasiyetleri” ya da “olmazsa olmaz”ları varsa ve
bunlarıngerçekliğidikkatealınarakyolaçıkmakgerekiyorsa, komünistler için de, onları “tekelci kapitalist
sistemi reforme etmeyle sınırlı bir politik parti” biçimine sokacak siyasal yönelimler kabullenilemez. Komünistler, şayet kavramın tarihsel derinliğine ve yoğunluğunasahipolangerçekbir“Parti”densözediyorsak,hemkendi“asgari”bağımsız-devrimcihedeflerinden(ki,şimdikiTürkiye’debuasgarizemintekellerin
iktisadivesiyasiyapılarınıntasfiyesinimerkezinealan
birdevrimci-demokratikdönüşümdür)vazgeçecekleri
politik partilerin içinde olmazlar, hem de o hedefleri
saklamazlar,asgariveazamiyönelimleriyleaçıkcasavunurlar.
Öyleyse,“neyapmıyoruz”sorusununsoncevabıolarak diyebiliriz ki, kavramın sahici tarihsel anlamıyla
bir“Parti”kurulmuyor.YurtseverKürthareketiyledemokratlarvekomünistlerinortaklaşmadüzeyleri,henüzbir“Parti”deortaklaşmaderinliğinevekoşullarına
sahip değil. “Parti”nin gereksindiği “derinliğe” göre

2-Ne Yapıyoruz?

Kendi tarihi içinde bürünebileceği  başka bir çok
olasılığıiçindetaşısadavekatılımcıgüçleryolaçıkıldığı andan itibaren kendi sınıfsal çıkarlarına uygun
olasılıklarıegemenkılmayaçalışacakolsalarda,“Çatı”, şimdiki başlangıç aşamasında, katılımcı öznelerinkendibağımsızyollarındayürürkengüncelkoşullarındayatmasıylayanyanageldikleribir“DemokratikGüçbirliği”biçimindeyolaçıkacaktır.Düzeninyasalarına çarpmamak amacıyla alınabilecek parti ismi,sahicibiranlamvesağlamlıktaşımayacaktır.
Öyleyse, en çıplak, basit ve şimdiki haliyle, “Çatı”
nedir? Komünistler, devrimci-demokratlar, demokratlar ve hepsini kapsayan kendi özgün bütünselliği
ile yurtsever Kürt hareketi, kendi özgün hedeflerine
giderlerken,somut-tarihselkoşullarınbirürünüolarakyanyanageliyorveyanyanagelişlerinibirzemine kavuşturdukları ve korumaya aldıkları bir “Çatı”
altındademokratikbirgüçbirliğiyapıyorlar.
Budurumda,enkabahaliyle,“Çatı”nınnasılbiriç
yaşamıolacaktır?Demokratlar,mümkünolanenfazla  liberali de “Çatı”ya çekip bir ağırlıklı güç alanı
oluşturarak sistem içi bir reformlar demetiyle güçbirliğininsiyasalyönelimlerinisınırlamayaçalışacaklar;devrimci-demokratlar,biradımileriataraktekellerintasfiyeolacağıbir“demokratikkapitalizmi”isteyecekler; komünistler ise, devrimci-demokratları
dayanlarınaçekerekvediğerleriniiknaederek,antikapitalistbiryönelimedeaçıkveistekliolanbirdevrimci-demokratik dönüşümün programını ve onun
devrimciöznesiolmayı“Çatı”yabenimsetmeyeçalışacaklardır.
“Çatı”,öylegörünüyorki,bir“geçiş”alanıdır,kalıcılığı,ardıardınaüstüneyüklenecekgerilimlerlesüreklitestedilecek,oraya,burayaveyaşurayayönelecektir.
Hemen vurgulamalıyız ki, böylesi bir özgün yapıyı
“demokratik”zemindebirarayagetiren,Kürthare-
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hayli “yüzeyde” ortaklaşabiliyoruz, “tarihsel” değil, “güncel”  hedeflerde birleşebiliyoruz,“devrimci”değil“reformcu”talepleri
birlikteseslendirebiliyoruz.
Sözgelimi,rejiminsiyasiodağıMGKkonusundaortaklaşabiliyoruzama,rejimin(veo
rejimin üstünde oturduğu kapitalist sistemin) “daha derindeki” sahibi TÜSİAD (ve
hatta onun içinde de 6 ana sermaye grubundan oluşan Yüksek İştişare KonseyiYİK) konusuna gelince “Çatı”daki bir çok
ortağımızın bilinçleri bulanıyor, gözleri
görmezhalegeliyorveöylesineki,bazıittifak güçleri askeri oligarşiye karşı TUSİAD-YİK’ehayırhahbirgözledahibakabiliyorlar.
Şüphesiz,komünistlero“demokratik”
ve “güncel” ortaklaşmayı, bileşenlerin
oldukça ağırlıklı kesiminin nesnel toplumsalihtiyaçlarınıngerçekcevabıolan
“devrimci”ve“tarihsel”birzemineyöneltmeyeçalışacaklardır,tıpkıbaşkalarınınozeminisisteminrestorasyonuya
dareformuylasınırlamayaçalışacaklarıgibi.Bu“Çatı”içindeyaşanacağıanlaşılanbir“hegemonya”mücadelesidir
ve kaçınılmazdır. Süreç, farklı çıkarlar
tarafından farklı yönlere zorlanacağı
birdiziiçtartışmaya,kopuşmalarave
yenibirleşmeleregebedirvekatılımcılarkendigüçleriveyeteneklerioranındabelirleyiciolacaklardır.
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“Ne yapmıyoruz?” sorusunun son cev
abı olarak
diyebiliriz ki, kavramın sahici tarihs
el anlamıyla
bir “Parti” kurulmuyor. Yurtsever Kür
t hareketiyle
demokratlar ve komünistlerin ortakl
aşma
düzeyleri, henüz bir “Parti”de ortakl
aşma
derinliğine ve koşullarına sahip değ
il. “Parti”nin
gereksindiği “derinliğe” göre hayli
“yüzeyde”
ortaklaşabiliyoruz, “tarihsel” değil,
“güncel”
hedeflerde birleşebiliyoruz, “devrim
ci” değil
“reformcu”
talepleri birlikte seslendirebiliyoruz
.

ketinin şimdiki yapısı ve acil-güncel
ihtiyaçlarıdır.Kürthareketininyayıldığıtoplumsalalanıngenişliğiveyürüttüğü mücadelenin şiddeti, onun acil
ihtiyaçlarını,hemaynıulusalsınırlariçinde
yaşayanTürkiye’libütüntoplumsalgüçlerin
“Çatı” sadece komünistler, Kürtler
ve
desorunuhalinedönüştürüyorvehemdeo
dem
okr
atla
rı
değ
il,
ayn
ı
zamanda, Alevileri,
sorunlarınaşılmasıyönündeyapılacakmüyoksul müslümanları, kadınları, yok
cadele, devrimci hareketin kendisini hızla
sul köylüleri,
toplumsallaştıracağı bir zeminin de önünü
ekolojistleri, varoşların öfkeli işsizle
rini,
açıyor.
emperyalist savaş karşıtlarını bir “De
mokratik
“Çatı”,aynızamanda,devrimcihareketin
Güç
birl
iği”
için
de ortaklaştırma yeteneğine
şimdikigüçsüzlüğünedeniyleyeterliçekim
gücü olamayarak etrafında toplayamadığı
sahip. Ve zaten, bu güçlerin çoğu da
ilk
ve bu yüzden her biri tek başına oligarşik
toplantıda hazır bulundular, henüz
rejimin baskıları karşısında zayıf kalan
gelmeyenler de sürece katılabilir.
“DemokratikDevrim”intoplumsalgüçlerinin,henüzancak“demokratik”birzemindedeolsabirarayagelmesiimkanınıyaratıyor.Ze- me
minin“demokratik”niteliği,onun“devrimci-demok- isteğiuyandırsın.“Çatı”nıninşasüreci,ençokozeratik”birzeminegöredahayüzeyde,dahagevşekve mini ve söylemi yaratmakta yoğunlaşmalıdır. Şimdi
zayıf,dahadayanıksızverisklereaçıkolmasıgerçek- gerekli olan, bir “tekrar”dan ziyade, “yaratıcılık” ve
liğinidoğuruyorsada;şimdikibaşıboşdağınıklığagö- şimdikinden farklı bir toplumsal yaşamın mümkün
revedahailerisıçramanınmanivelasıolmapotansi- olduğunu herkese gösterecek bir politik söz ve eyyeliğiyle,pratikolarakdahaileribiraşamayıtemsil lemliliktir.
Komünistleraçısından,aynıtoplumsalgüçler,devediyor.
Evet,“Çatı”sadecekomünistler,Kürtlervedemok- rimci-demokratikbirsürecindoğalbileşenleridir.Yoratlarıdeğil,aynızamanda,Alevileri,yoksulmüslü- la“demokratik”birzemindençıkılması,içindesademanları,kadınları,yoksulköylüleri,ekolojistleri,va- ceoligarşik-askeripolitikrejimekarşımücadeleetroşlarınöfkeliişsizlerini,emperyalistsavaşkarşıtla- mekveorejiminarkasındakitekelcisermayevekarınıbir“DemokratikGüçbirliği”içindeortaklaştırma pitalistsistemingölgelenmesitehlikesinitaşısada,o
yeteneğine sahip. Ve zaten, bu güçlerin çoğu da ilk tehlikeninvarlığınıhiçunutmamakkaydıyla,biraratoplantıda hazır bulundular, henüz gelmeyenler de yagelebilmekvepratiktebiradımileriyeatabilmek
şimdikidağınıklıktandahaiyidir.Yolaçıkılansürecin
sürecekatılabilir.
Zorolan,oldukçafarklıyerlerdengelenbutoplum- devrimci-demokrasiye doğru evrilmesine, şimdiki
salgüçleri,oligarşikrejimekarşıhemortaklaşacak- katılımcıların büyük çoğunluğu hiç bir yapısal engel
larıhemdekendihedeflerinesahipçıktıklarıbirze- çıkarmayacaktır; yeter ki, devrimci hareketin gücü,
minekavuşturmak;öylebirzeminki,ürettiğipolitik siyasal kapasitesi ve yetenekleri o yöndeki çabaları
söylemtoplumdabirumut,heyecanvehareketegeç- uygunbirkimliğevesürekliliğekavuşturabilsin.
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Kürt Özgürlük Hareketinin içinde hal
en hegemon konumda olan
devrimci-demokrat güçler, kendilerin
e dayatılan tecriti kırmak ve
tasfiye sürecini püskürtmek amacıyla
, Türkiyeli komünistler,
devrimci-demokratlar ve demokratl
arla güçbirliği arayışına girdiler ve
her
zamankinden farklı bir kesin irade
ve netlikle ve bu yönelimin
kendileri açısından “stratejik” olduğu
nu ısrarla vurgulayarak taleplerini
dillendiriyorlar. İşte, “Çatı”nın şim
diki güncel pratikte en güçlü
ivmesini aldığı kaynak ve komünistle
rin kararlarını belirleyen
durum tam da burasıdır.

3- Kürtler ve “Çatı”

“Çatı”nın önünü açan,  onu mümkün ve gerekli bir
devrimci hamle haline sokan, aynı zamanda ona
muhtaçdaolan,yurtseverKürthareketiveözellikle
onun içindeki emekçi-yoksul Kürtlerdir. Esas olarak
yoksul Kürt emekçilerinin ve onların çocukları olan
Kürtöğrencilerinveişsizgençlerinemeğinin,özverisinin ve kahramanca atılımının ürünü olan ve ama,
aynızamandabir“ulusalhareket”olmakapasitesiylebütüntoplumsalgüçlerikapsayanbirsınıfsalittifak alanı olan Kürt hareketi, kendi tarihinin şimdiki
somutaşamasındayenivekapsamlıbirtasfiyegirişimiylekarşılaştı.
ABD-İsrail-İngiltereekseniveAB’ninşimdilikanlaşmış göründükleri ve farklı noktalardan verdikleri ivmelerle ortaklaşa yürütmeye çalıştıkları son tasfiye
konsepti, daha önce boşa çıkarılan öncüllerinden
farklı ve daha güçlü bir dalga halinde harekete geçmişdurumda.
İlkin,ABDveAB’ninherzamankindendahafazlave
daha doğrudan işin içinde olmasını ve sürdürülen
emperyalistişgalvesavaşpratiğiningüncelistemleriyledoğrudanbağlantısınıvehattaiçiçeliğinivedolayısıyla,şimdikitasfiyegirişiminin,herzamankinden
dahafazlayoğunlukveşiddettaşıdığınıbelirtmeliyiz.
Evet,savaşınmerkezindekicoğrafyanınsorunlarının

Sadece güncel demokratik talepleri
n
ortaklaşa dillendirilmesiyle bile ols
a,
şimdiki koşullarda yurtsever Kürt
halkıyla başlatılacak ilişki, hem
olayların akışıyla devrimci-demokr
atik
bir programatik zemine sıçrama
potansiyelini taşıyor ve hem de
bölgedeki emperyalist işgale karşı
direnişi yayma ve direnişteki şimdik
i
dini ve tarihsel-devrimci ağırlığı
devrimci-özgürlükçü bir noktadan
dengeleme olasılığını güçlendiriyor.

savaşlaiçiçegeçmesinormaldeğilmi?Kürtsorunu,
somutolarakküreselbirkonumasıçradıveküresel
iddiası olan güçler her zamankinden daha fazla işin
içindeler.
İkincisi,yereldüzeydeTC-Talabani-Barzaniveişbirlikçi Irak hükümeti eliyle uygulanmaya başlanan süreç hızla yol almaktadır. Kandil’in bombalanmasının
yoğunlaşmasıveyenibirkaraharekatınınhazırlıklarınınyapılmasıylaaynıanda,TRT’deKürtçekanalve
üniversitelerde Kürtçe enstitülerinin kurulma hazırlıklarınınbaşlamasıvebaşkabazıaçılımlarındevreye sokulması, o arada Talabani ve Barzani ile neredeysegünbegünyapılangörüşmeler,bütünlüklübir
tasfiye dalgasının, “havuç” ve “sopa”nın bir arada
kullanıldığıbirgüncelpratikiçindefiilenvehızlauygulandığınıgösteriyor.
Ne yapılıyor? Yurtsever Kürt hareketindeki yoksul
emekçilerinsesiolanvehareketiçindehegemonkonumdakidevrimci-demokratiköğelerinteslimalınamadığıtespitindenhareketle,tecritvetasfiyeedilmesisürecibaşlatılmıştır.Devrimciöğelerintasfiyesiyle
birlikte işbirlikçi öğelerin önü açılacak ve Kürt halkı
birkezdahayenilecek,teslimalınacak,emperyalistlerin bölgedeki hamlelerinin taşeronu olmaya itilecektir.Asgaribiranayasalstatününbiletavizolarak
verilmediği bu süreçte, Kürt halkından, her an geri
alınabilecekkimikırıntılarlayetinmesiistenmektedir.

Onoktada,hareketiniçindehalenhegemonkonumdaolandevrimci-demokratgüçler,kendilerinedayatılan tecriti kırmak ve tasfiye sürecini püskürtmek
amacıyla, Türkiyeli komünistler, devrimci-demokratlar ve demokratlarla güçbirliği arayışına girdiler ve
herzamankindenfarklıbirkesiniradevenetlikleve
bu yönelimin kendileri açısından “stratejik” olduğunu ısrarla vurgulayarak taleplerini dillendiriyorlar.
İşte,“Çatı”nınşimdikigüncelpratikteengüçlüivmesinialdığıkaynakvekomünistlerinkararlarınıbelirleyendur umtamdaburasıdır.
Sadecegünceldemokratiktaleplerinortaklaşadillendirilmesiyle bile olsa, şimdiki koşullarda yurtsever Kürt halkıyla başlatılacak ilişki, hem olayların
akışıyla devrimci-demokratik bir programatik zeminesıçramapotansiyelinitaşıyorvehemdebölgedekiemperyalistişgalekarşıdirenişiyaymavedireniştekişimdikidinivetarihsel-devrimciağırlığıdevrimci-özgürlükçü bir noktadan dengeleme olasılığını
güçlendiriyor.
20.01.2009
Yazınındevamındaki
•“Çatı”nınriskleri

•“Çatı”veişçisınıfı

•“Çatı”nın örgütlenmesi, başlıklı bölümleri gelecek sayımızda

okuyabilir veya yazının tamamına www.toplumsalozgurluk.com
adresindenulaşabilirsiniz.
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SİYASET KAZANI KAYNIYOR

Devrimciler Emekçilerin Krize Tepki Dalgasına Yön Vermelidir

Krizin yükü emekçi sınıflara ve yoksul halklara yüklendikçe, işsizlik, yoksullaşma ve hak gasplarının yaratacağı öfke,
radikal tepkilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İşçi sınıfının ve emekçi kitlelerin bu saldırılara karşı devrimci-direnişçi
bir dalga yaratma potansiyeli değerlendirilmelidir. Devrimciler tam da bu dalgaya tutunmalı ve yön vermeli; ekonomik kriz,
yerel yönetimler ve Kürt sorunu etrafında yürüyen/yürüyecek olan siyaset kavgasında inisiyatif almalıdır.
M. Ramazan
rtadoğu da yaşanan İsrail
toplananyüzbineyakınkitlevesonvahşetidünyaylabirlikteTürrasındailkdefagerçekleştirilenMakiye’yi de sarsarken, Türkiraş katliamını protesto gösterileri,
ye’de siyaset 29 Mart’ta yapılabualandailericiAlevikurumlarının
cak yerel seçimlere kilitlenmiş
tüm engellemelere rağmen  etkin
durumda. 2009 yılı siyasal günolduğunu göstermektedir. AKP’nin
demi, yerel seçimin ardından
ideolojikyapısınınyarattığıengeller,
ekonomikkrizveKürtsorunuetbu atağın başarısının önemli zorrafındaoluşacakgibigörünüyor.
luklarıolarakortadadurmaktadır.
AKP iktidarı yerel seçimlerde
İçsiyasetaçısındansondönemde
kendi meşruiyetini yeniden tesis
gerçekleşenCHP’ninçarşafaçılımıetme, iç ve dış siyasette güven
nın AKP’den çok  MHP’yi rahatsız
tazelemeuğraşıiçinde.Veelbetetmişolması,MHP’ninbuhamleyi
te, “hiçbir fedakârlıktan kaçınkendioytabanınadönükbirtehlike
madan”seçimlereyükleniyor.Şuolarakgörmesindenkaynaklanmakrasıaçıktırki,AKPTemmuz2007
tadır.Diğertaraftan,CHPtabanıngenelseçimlerineoranlaciddibir
dan yükselen tepkiler, yerel parti
oy kaybına uğrarsa, bu, sadece
yöneticileri tarafından yerel yöneerken seçimin kapısı aralamakla
timlerde elde edilecek koltukların
kalmayacak, AKP’nin kendi içinhatırına örtülmeye çalışılmaktadır.
dedeçatlaklaryaratacaktır.
Ayrıca, Baykal’ın “çarşaf açılımınDevletinaktörlerininkendilerini
dan” önce, diğer sosyal demokrat
temizleme, yenileme ve tahkim
partivekesimlerikapsayanadımlar
etmeihtiyacı,Ordu’nunbiradımgeriçekiataraktabannezdindesağladığıartıpulerek meşruiyetini tazeleme girişimini bean, tabandaki tepkilerin oy kaybına yol
raberinde getirmiş, sıkışan Ordu ve AKP
açmasınıengelleyeceğebenziyor.Ancak
merkezli sermaye grupları, konjonktürel
seçim sonuçlarının yaratılan beklentiyi
AKP iktidarı yerel seçimlerde kendi meşruiyetini yeniden karşılayamamasıdurumundayaşanacak
bir “ittifak” zemininde iktidar kavgasını
şimdilik, en azından görünürde, ötelemiş- tesis etme, iç ve dış siyasette güven tazeleme uğraşı
saflaşmanın ya da ayrışmanın da dinalerdir.YaşananbugelişmesonrasıAKP’nin içinde. Ve elbette, “hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan”
miğibelirlenmişolacaktır.
şimdilikhemenherkonudaOrdu’ylamuta- seçimlere yükleniyor. Şurası açıktır ki, AKP Temmuz 2007
Erdoğan’ınekonomikkriziküçükgösbakatzeminindehareketedenveOrdu’nun
terme çabalarının aksine, son dönemgenel seçimlerine oranla ciddi bir oy kaybına uğrarsa, bu, lerdegündelikhayattayaşanangelişmetavrınıönceleyenbirtavırtakındığıgözlenmektedir. Ancak, yerel seçim sonuçları bu sadece erken seçimin kapısı aralamakla kalmayacak,
lerbununhiçdeöyleolmayacağınıgös“ittifak” zemininin kaygan yüzeyinde çat- AKP’nin kendi içinde de çatlaklar yaratacaktır.
termektedir.Bankalarvesanayialanınlaklaryaratmapotansiyelinidetaşımaktadayaşananerozyonlarıtakipedenişsizdır.
leştirme, emekçilerin haklarına saldırÖteyandan,yerelseçimler,özellikleAKP
mavezamdalgası,yaşanacakgelişmeve DTP arasında ve Kürt illerinde, bir selerin habercisi konumunda. OECD’nin,
böylesibiryenilgikoşullarındadahidurmayacağı,diçimolmaktançokadetabirreferandumadönüşmüş ğer parti ve güçlerin (Ordu, TÜSİAD) desteğini de krizden ciddi oranda etkilenen/etkilenecek ülkeler
durumda.AKP’ninburadaalacağıyenilgi,genelse- alarak,yenivedahaiyitasarlanmışataklaryapaca- arasındaTürkiye’yidesayması,zatenbilinenbirsüçimlerin tarihini ve aktörlerini belirleyecek bir po- ğıkesin.Akabinde,krizkoşullarınarağmenbölgeye recintasdikindenbaşkabirşeydeğildir.
tansiyelesahip.Diğerburjuvapartiveiktidarodak- dönük yeni bir ekonomik bir paketin daha açılması
Krizinyüküemekçisınıflaraveyoksulhalklarayüklarıda,seçimsonuçlarınagöreyenitaktiklerinibe- olasıhamlelerdendir.
lendikçe,işsizlik,yoksullaşmavehakgasplarınınyalirleyecek gibi gözüküyor. Bu nedenle, kapışma çok
Öteyandan,DTP’ningirişimlerikarşısındaşimdilik ratacağı öfke, radikal tepkilerin ortaya çıkmasını
sayıda taraf arasında çok yönlü gerçekleşecek gibi- başarısızlığauğrayanCumhurbaşkanıGül’üninisiya- sağlayacaktır.Demokratikhakveözgürlüklerinsınırdir.Seçmenkütüklerietrafındadahabugündenbaş- tif alma çabaları ve AKP’nin Barzani’nin desteğini landırılmasınaeşlikedenpolisiyetedbirlerartarken,
layan tartışmalar, seçimlerin nasıl bir atmosferde sağlamayadönükadımları,yenidönemdeyerinida- işçisınıfınınveemekçikitlelerinbusaldırılarakarşı
yürütüleceğinindeilkhabercisi.
ha saldırgan hamlelere bırakacağa benziyor. Önü- devrimci-direnişçibirdalgayaratmapotansiyelideŞayet, AKP Kürt illerinde DTP karşısında yenilgi müzdekidönemDTPveAKParasındakarşılıklıham- ğerlendirilmelidir.Devrimcilertamdabudalgayatualırsa,buhemAKP’ninsondönemdeyaptığıhamle- lelerinhızlandığıbirdönemolacaktır.
tunmalı ve yön vermeli; ekonomik kriz, yerel yönelerin(KürtçeTRT-6,kömürvegıdayardımlarıvb)ifAKPyerelseçimleröncesiyenibirAleviaçılımıger- timler ve Kürt sorunu etrafında yürüyen/yürüyecek
lası,hemdeDTP’ninsonçizgisininsiyasalveideolo- çekleştirmeuğraşında.Alevilerinçokparçalıolması olansiyasetkavgasındainisiyatifalmalıdır.
jik başarısı olarak gündeme oturacaktır. AKP’nin AKP’nin elini güçlendirirken, son Alevi mitinginde

O

12

politika

şubat 2009

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

AÇILIM DEĞİL ERİTME GİRİŞİMİ
“Alevilik Açılımı”yla Aleviler Düzen İçine Çekilmek İsteniyor

AKP’nin Alevilere yönelik “açılım” girişimleri geleneksel Kemalist siyasal sistemde açılmış derin yarıklardır. Bunlar,
“çevre”yi, “dışarıdakiler”i evcilleştirerek, sistemin içine çekerek, sistemi ayakta tutmayı ve güçlendirmeyi amaçlayan
reform girişimleridir. Öte yandan AKP’nin yürüttüğü “açılım”ın salt bu siyasi partinin akıl ettiği bir hareket olmayıp,
aslında dışarıdan ABD’nin de parmağının bulunduğu bir devlet projesi olduğu hesaba katılmalıdır.
Halit Elçi
erel seçimler yaklaşırken AKP yeni
bir “Alevi Açılımı” başlattı. BaşbakanTayyipErdoğanAlevileresıcak
mesajlar göndermeye başladı. Kültür
Bakanlığıbünyesindebir“AleviDiyaneti”oluşturmanınvebirAlevilikEnstitüsü kurmanın yolları aranır oldu. Alevi
din önderlerine maaş bağlanması gündemegeldi.MuharremOrucugünlerinde TRT’den Alevilere yönelik programlar yayımlandı. Bir “Muharrem İftarı”
verildi.
Bununnasılbir“açılım”olduğukonusu
biryana,önceAKP’yibuadımlarıatmayaneyinsevkettiğinebakalım.
Öncelikle,tamyerelseçimleröncesindebuişlerinyapılması,açıkçabirseçim
yatırımıdır. AKP bu yolla blok olarak
karşı cephede yer alan Alevi oylarını
bölmeyi, bir kısmını kendisine çekmeyi
hedefliyor.
İkincifaktör;Alevi-BektaşiFederasyonuvebileşenlerininorganizeettiğiyüzbinlik9KasımAnkaramitingininetkisidir. Alevi halkımızı devlet yanlısı Alevi
önderler(baştaİzzettinDoğan)kanalıylakontrolaltındatuttuklarınısananyöneticiler,özellikleyoksulkesimdenAlevilerinSosyalistlerleveKürtHareketiyle
yanyanagelerekinançözgürlüğütaleplerininetbiçimdedilegetirmelerikarşısındapaniğekapılıphızlahareketetme
ihtiyacıduydular.
Bununla birlikte, AKP’nin “Alevi Açılımı”nısaltgüncelgelişmelerleaçıklamak
mümkündeğildir.GerçekteAKP’ningiri-

Y

şimleri (sadece Alevi sorununda değil,
Kürtsorunundada)gelenekselKemalist
siyasalsistemdeaçılmışderinyarıklardır. Bunlar, “çevre”yi, “dışarıdakiler”i
evcilleştirerek, sistemin içine çekerek,
sistemiayaktatutmayıvegüçlendirmeyi amaçlayan reform girişimleridir. Dolayısıylabirkaçayiçindedüşünülüpuygulanmış olmaları söz konusu değildir.
Amayaklaşanyerelseçimlerinve9Kasım mitinginin hızlandırıcı etkisini de
göz ardı etmemek gerekir. Öte yandan
AKP’ninyürüttüğü“açılım”ınsaltbusiyasipartininakılettiğibirhareketolmayıp, aslında dışarıdan ABD’nin de parmağınınbulunduğubirdevletprojesiolduğuhesabakatılmalıdır.

Neden “Açılım”a
İhtiyaç Duyuldu?

1920’lerdeköşetaşlarıyerleştirilenve
kısmi reformlarla bugüne kadar gelen
Kemalist siyasal/toplumsal model (ya
daparadigma)gerekTürkiyetoplumundaki gerekse dünyadaki gelişmeler karşısındaegemensınıfınihtiyaçlarınıkarşılayamaz hale geldi. Kaldı ki, özellikle
1980sonrasında,Kemalistmodelinöngördüğü ulusal ve inançsal asimilasyon
projesinin başarısızlığa uğradığı ortaya
çıktı. Yekpare bir Türk-Sünni halk oluşturma hayali, önce Kürt Halk Hareketi,
sonradaAleviHareketitarafındanyıkıldı.
Aleviler1980sonrasında,köylerinden

kopup yerleştikleri şehirlerde, yeni yaşamortamlarınauygunbiçimdedernekler, vakıflar, ortak cemevi cemaatleri
şeklindehızlaörgütlendilerveinançve
kültürlerini yeniden ürettiler. Devletin
bütünyasalveyasadışıbaskılarınakarşıuzunmücadelelersonucundadevlete
ve topluma özgün inanç ve kimliklerini
kabulettirdiler.Kemalistsiyasalsistem,
Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle kontrol
altındatuttuğuSünni-İslam’ıbütüntoplumabenimsetmeyihedeflemişken,Aleviler bu planı bozdular. 9 Kasım mitingindekristalizeettikleritaleplerle(özellikleDiyanet’inkaldırılmasıvecemevlerininibadethanekabuledilmesi)Kemalistmodelikırdılar.
Devletin AKP eliyle Alevilere yönelik
operasyona girişmek zorunda kalmasının nedeni budur. Şimdi devlet, halkın
gücü karşısında bir adım geri çekilip
mevzilerini sağlamlaştırma politikası
güdüyor.

Alevilerin Hakları
Gerçekten Tanınıyor mu?

AKP’nin “açılım”larını yazımızın girişindesaydık.Bunlar,Alevihalkınbüyük
çoğunluğunundilegetirdiğitaleplerecevap vermek yerine, bu talepleri sulandırmayı,yönünüdeğiştirmeyivesistem
içineçekmeyiamaçlayangirişimlerdir.
AKP, Alevi halkımızın “Diyanet İşleri
Başkanlığıkaldırılsın”talebinekarşı,bazıişbirlikçiAlevicemaatönderlerininistediği şekilde Diyanet içinde
birAlevişubesiaçılmasınıdahikabuletmediveAleviDiyanetini Kültür Bakanlığı içinde

birMüdürlükşeklindeformüleetti.
OysagerçektenlaikolanbirülkedeDiyanet gibi bir kurum olamaz. Her dini
toplulukdevlettenbağımsızolarakkendiörgütlenmesiniyaparvedingörevlilerininmaaşınıkendisitemineder.DolayısıylaAlevidinönderlerinemaaşbağlanması,bukişilerindevletinmemuruhalinegetirilmesiveAlevilikinancınınbütünüyledevletinkontrolünesokulmasıanlamınagelir.
Zorunludinderslerininkaldırılmasıve
cemevlerinin ibadethane olarak kabul
edilmesi taleplerinin yerine getirilmesi
yönündeadımatılmamıştır.
AKP’li Aleviler eliyle gerçekleştirilen
Muharrem İftarlarının ikincisi de fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Alevi halkımızın
çoğunluğubuyemekleri“HızırPaşaSofrası”diyeadlandırmışvegidenlerikınamıştır.Buiftarlarasadecebazıişbirlikçi
cemaatönderlerikatılmıştır.
TRT televizyonu tarafından Muharrem
OrucugünlerindeAlevilereyönelikyapılan yayında ise, Alevi inancının “sivri”
ve“tehlikeli”görünen,ortodoksİslam’la
çelişenyanlarınahiçdeğinilmeden,Sünni İslam’la uyuşan, örtüşen yanları öne
çıkarılarak“yasaksavılmıştır”.
Kurulması planlanan Alevilik Enstitüsü’nündeyineAleviliğiSünniİslamiçindeeritmeyehizmetedecekşekildekurgulanacağıaçıktır.
Alevihalkımız,uzuntarihselsüreçboyuncaedindiğitecrübeyledostunudüşmanınıayırmasını,düşmanınoyunlarını
görüp bozmasını bilecek deneyime ve
birikimesahiptir.
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DEVRİMİN YOLU UZUN
Chavez Yerel Seçimleri Kazandı, Başkenti Kaybetti

Venezüellalı yazar Escobar’ın seçim değerlendirmesinde belirttiği gibi, oylamanın sonucu Venezüella halkının politik
olarak üçe bölündüğünü gösteriyor. Üçte biri ne olursa olsun sosyalizm yolunda ilerlemeye kararlı; üçte biri liberal
kapitalist sistemde kalmayı yeğliyor; üçte biri ise kararsız veya oy kullanmaya zaman ayıramayacak kadar yaşam
savaşı ile uğraşıyor. Bu üçüncü grubun Bolivarcı Devrim tarafından kazanılması gerekiyor.
Eser Sandıkçı
alkoylamalarınıveseçimsonuçlarını,halkınChavez iktidarında yaşanan toplumsal dönüşümlerle
ilgilimemnuniyetiningöstergesiolarakkabuledersek,HugoChavez,onyıllıkiktidarısüresince,Kasım
ayında yapılan  son yerel seçimlere kadar geçen zamandayapılanseçimlerden,sadeceanayasareformu
oylamasını çokazbirfarkla (Aralık2007)kaybetti.Üç
cumhurbaşkanlığı(1998,2000,2006),üçanayasareferandumu(1999yılında2,2004yılında1),ikiparlamento(1999,2005),ikibelediye(2000,2005)vebölgesel(2004)seçimleriolmaküzeretoplam10seçimdenisezaferleçıktı.
GeçtiğimizKasımayındagerçekleşenyerelseçimlerdeise22eyaletten17’sinikazandı;ancak,baştabaşkentCaracasolmaküzereülkeninenkalabalıknüfusa
sahip3eyaletini,ülkedekizenginlerindesteklediğimuhalefetekaptırdı.Dörtyılönceyapılanyerelseçimlerde Chavez yanlıları 22 eyaletin 20’sini kazanmıştı.
Chaveztarafından“devriminvesosyalizmingeleceğinibelirleyeceği”ifadeedilenyerelseçimlerdenböylesi
birsonuçlaçıkılmasıdevriminvesosyalizmingeleceği
açısındanneifadeediyor?
Daha önce Chavez taraftarlarının elinde bulunan
başkent Caracas’ın muhalefetin eline geçmesinin yanında;Kolombiya’yasınırıolanikieyaletidemuhaliflerinkazanması,seçimlerinChavezyanlılarıaçısından
enolumsuzsonucunuoluşturuyor.VenezüellaoligarşisiileilişkileriolanABDdestekliKolombiyalıkontrgerillanın sınırdan ülkeye sızması, Bolivarcı Devrimi en
fazla tehdit edecek gelişmelerden biri. Son günlerde
sendikalıişçilereyönelikgerçekleşen katliamlarda artan kontrgerillafaaliyetleriningöstergesi.

H

Venezüella’nın Sosyalist Çatı Partisi: PSUV

Seçimlerekatılansosyalistbirpartininezicibirüstünlükkazanmasıdaseçiminbaşarılısayılmasıgereken yönlerinden biri. Yerel seçimler öncesi Chavez
tarafından, kendi partisi MVR de (Beşinci CumhuriyetHareketi)dahilkendinidestekleyen24partiyeve
birçoksiyasiyapıya,kenditüzelkişiliklerinesonvererek,siyasetinisosyalizmikurmairadesiilebelirleyecek ve tabandan örgütlenecek Venezüella Birleşik
Sosyalist Partisi’ne (PSUV) katılma çağrısı yapılmış
vePSUV’unkur uluşuilanedilmişti.Dünyatarihinde
iktidarıalmışbirhareketindahailerihedeflertayin
etmesininardından“sosyalist”birpartiyikur upyoluna bu şekilde devam etme iradesi göstermesi bir
ikiörnekdışındahemenhemenhiçyaşanmamışbir
dur um.

Halkın Üçte Biri Kararsız

Seçim sonuçları açısından değerlendirilmesi gerekendiğerönemlibirmeselede;Venezüellatarihinde
bugünekadarseçimlereenyüksekkatılımınsağlanmış olmasına karşın, halen oylamaya katılmayan
yüzde35’likbirnüfusunvarlığıdır.2007’dekianayasaoylamasındabusayıyüzde44idi.Buoldukçabüyük nüfusun kararı Bolivarcı Devrimin geleceğinde
belirleyici olacaktır. Venezüellalı yazar Escobar’ın
seçim değerlendirmesinde belirttiği gibi, oylamanın
sonucuVenezüellahalkınınpolitikolaraküçebölündüğünü gösteriyor. Üçte biri ne olursa olsun sosyalizmyolundailerlemeyekararlı;üçtebiriliberalkapitalist sistemde kalmayı yeğliyor; üçte biri ise ka-

rarsızveyaoykullanmayazamanayıramayacakkadar yaşam savaşı ile uğraşıyor. Bu üçüncü grubun
BolivarcıDevrimtarafındankazanılmasıgerekiyor.
17 eyalette PSUV’un kazanması çoğunluğun güvenoyunualdığınıgösteriyor.Aynızamandatoplumdaki demokratik gelişmeler PSUV’un kitle desteğini
güçlendirmiştir.MisyonlarveKomünalKonseyhareketleri halkın siyasete ve yerel sor unlara ilgisini ve
katılımınıartırmıştır.
Başkentinve3eyaletinkaybedilmesinde,ABDdestekli muhalefetin karşı propagandasının yanında
Chavez iktidarının heterojen bileşiminden kaynaklı
sor unlarındabüyükpayıvar.Gıdaistifçiliğinden,kamusal bütçelerde yolsuzluğa kadar suça bulaşmış
birçok bürokratın çeşitli kademelerde görev alması
ve bunun yanında ülkede suç oranlarının halen çok
yüksekdüzeylerdeolmasıBolivarcıDevriminkitleler
nezdinde güven kaybına uğramasına yol açan ve
devrimingeleceğiaçısındanacilençözülmeyibekleyensor unlarıoluştur uyor.
Kaynaklar
1.Latin Amerika’da Umut Kazanıyor, Soner Torlak’la Söyleşi,
www.latinbilgi.net
2.VenezüellaYerelSeçimleri,AdamGill,www.atilim.org
3.PSUVveVenezüellaSolu,SonerTorlak,www.mavidefter.org
4.Venezüella:PSUV, Halk İktidarına İlerliyor, Stuart Munckton,
www.latinbilgi.net
5.Chavez Popülizminin Bazı Göstergeleri: Chavez’in On Buçuk
Zaferi,J.Steinsleger,www.latinbilgi.net
6.Venezüella’da Devrimci Mücadele Hala Sürüyor, Metin Yeğin,
www.latinbilgi.net

Başkentin ve 3 eyaletin
kaybedilmesinde, ABD destekli
muhalefetin karşı propagandasının
yanında Chavez iktidarının heterojen
bileşiminden kaynaklı sorunların da
büyük payı var. Gıda istifçiliğinden,
kamusal bütçelerde yolsuzluğa
kadar suça bulaşmış birçok
bürokratın çeşitli kademelerde
görev alması ve bunun yanında
ülkede suç oranlarının halen
çok yüksek düzeylerde olması
Bolivarcı Devrimin kitleler nezdinde
güven kaybına uğramasına yol
açan ve devrimin geleceği
açısından acilen çözülmeyi
bekleyen sorunları oluşturuyor.
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MUMBAİ’NİN GERİSİNDEKİLER
Büyük Saldırının Arkasında Hindistan’a Mesaj Var

Hindistan’ın dünya güç denkleminde hangi tarafta yer alacağı büyük önem taşıyor. İşte Mumbai saldırıları bu çerçevede
(ve CIA’nın muhtemel parmağı ile birlikte) değerlendirildiğinde; bir yandan Hindistan’a yöneltilmiş bir istikrarsızlaştırma
tehdidi ve diğer yandan böylesi saldırılardan koruma garantisi yoluyla, Amerika’nın bu ülkeyi kendi yanına çekme
operasyonlarının bir parçası olarak görülebilir.
Semih Gökçe
indistan, Mumbai şehrinde 26 Kasım gecesi saat 23.00 sıralarında
başlayan silahlı-bombalı saldırılarla
sarsıldı. İslamcı militanlar, aralarında
otel,lokanta,hastaneveanatrengarınındabulunduğu7noktadabirdensaldırıya geçti. Rehineleri kurtarma operasyonları ve çatışmalar günlerce sürdü. Sonuç, 170’in üzerinde ölü ve yüzlerce yaralıydı. Hindistan yetkililerinin
dahasonraverdiğibilgiyegörebutoplu
saldırıeylemini10militangerçekleştirmişti.Bunlardansadecebirisağelegeçirildi.
Aslındabusivillereyöneliktoplukıyım
saldırıları Hindistan için yeni değildi.
Dahaöncedeİslamcımilitanlarbenzeri
pekçoksaldırıgerçekleştirmişti.Örneğin2006’dabirtreneveistasyonayapılan saldırıda 190 kişi ölmüştü. Ama ilk
kez militanlar böylesine organize hal-

H

deve7yerdebirdensaldırdı.
Saldırının gerçekleştirildiği Mumbai,
Hindistan’ınfinansmerkezidirveborsalar bu şehirdedir. Saldırı, borsaların
günlerce kapalı kalmasına, şehirde hayatınfelçolmasınanedenoldu.

Pakistan Bağlantısı

HindistanDışişleribakanıPranabMuherci ve Başbakan Manmohan Singh
saldırının hemen ardından, olayla ilgili
olarak Pakistan’ı sorumlu tuttular. Saldırganların Pakistan’ın kontrolündeki
kamplarda eğitim aldıklarını, Pakistan
uyrukluolduklarınıhattaorganizasyondakiyetkinliğedikkatçekerek,saldırılarınbudevletingörevlilerinceplanlandığınıilerisürdüler.İkisidenükleersilahlarasahipolanikiülke,Hindistan’ınbu
suçlamaları ve ilişkilerdeki geçmişten
gelen gerginlik sonucu savaşın eşiğine

geldi.
Bugün bu gerginlik azalmış olsa da,
Hindistan’ın suçlamaları devam ediyor.
Pakistanisebiryandansuçlamalarıreddederken,diğeryandankenditopraklarıvekontrolüaltındakiKeşmirtopraklarında İslamcı militanların kamplarını
kuşatıp,aralarındaüstdüzeyyöneticilerindeolduğu120’ninüzerindekişiyigözaltınaaldı.
Hindistan’ın suçlamaları dayanaksız
görünmüyor.Saldırıyı“DekkanMücahitleri”adlıbirörgütüstlensede,bazıkanıtlar, militanların “Leşker-i Tayyibe”
adlıörgütünkamplarındaeğitimgördüğünü ve Pakistan’dan geldiğini ortaya
koyuyor. Sözkonusu kamp, Keşmir’in
Pakistankontrolüaltındakibölgedebulunuyor.
Pakistan (CIA ile birlikte), 1980’li yıllarda Afganistan’da Solcu hükümete
karşı savaşan mücahitleri ve 1990’lı
yıllardaTalibanmilitanlarınıeğitmişti.
Yine bu yıllarda Hindistan’la Pakistan
arasındaegemenlikçekişmesiyaşanan
Keşmir’de, diğer örgütlerle birlikte
Leşker-i Tayyibe örgütüne de askeri
destekvermişti.Pakistangizliservislerinin en azından bazı birimlerinin hâlâ
radikal İslamcı gruplarla ilişki halinde
olduğubiliniyor.

Neden Hindistan?

Hindistan; 1,15 milyarlık nüfusu, eği
timli işgücü,
1 trilyon doları aşkın GSMH’si, yüksek
büyüme hızı,
nükleer silahları, dünyanın üçüncü
büyük ordusu, askeri
ve sivil teknolojideki başarıları, uza
y çalışmaları ve
stratejik konumu ile dünya güç den
gelerini köklü biçimde
değiştirebilecek bir ülkedir. Bunun
bilinciyle Hindistan
küresel bir güç olma hedefine kilitle
nmiş durumda.

Hindistan’dayaklaşık150milyonMüslüman yaşıyor (nüfusun yüzde 13’ü).
Müslümanlar, düşük eğitim, düşük yaşam beklentisi, yüksek işsizlik ve yoksulluk oranlarıyla toplumun en alt kesimleri arasında yer alıyor (Hint toplumundaki alt kastlardan bile kötü durumdalar).BukoşullarMüslümangençlerin ülke içindeki ve dışındaki radikal
İslamcıörgütlerekatılmasınavedestek
vermesinezeminhazırlıyor.Keşmirüzerindekiihtilaf,Afganistan’dakisavaşve
Pakistan’daki iç çalkantılar da Hindistan’dakiMüslümannüfusuetkiliyor.Ülke
içindezamanzamanpatlakverenkitlesel Müslüman-Hindu çatışmalarını da
bunaekleyince,buülkeninnasılradikal
İslami örgütlerin şiddet eylemleri için
uygunbirhedefhalinegeldiğiaçıkçagörülür.
Bununla birlikte, Hindistan’da yapılan

büyük şiddet eylemlerinin çoğunda Pakistan ve Keşmir’de üslenmiş İslami
grupların parmağının olduğu kanıtlanmıştır.Bugruplarıdauzunsüre(muhtemelenhâlâ)CIAvePakistangizliservisinineğittiğivedesteklediğidüşünülünceortayafarklıbirtabloçıkıyor.Sözkonusuörgütlerineylemlerindesiyasalİslamcı amaçların yanı sıra, büyük olasılıklaçeşitlimanipülasyonlardaetkiliolmaktadır.

Küresel Güç Adayı Hindistan

Hindistan; 1,15 milyarlık nüfusu, eğitimli işgücü, 1 trilyon doları aşkın
GSMH’si, yüksek büyüme hızı, nükleer
silahları, dünyanın üçüncü büyük ordusu,askerivesivilteknolojidekibaşarıları,uzayçalışmalarıvestratejikkonumu
iledünyagüçdengeleriniköklübiçimde
değiştirebilecekbirülkedir.BununbilinciyleHindistanküreselbirgüçolmahedefinekilitlenmişdurumda.
ABD,kendistratejikhesaplarıçerçevesindeHindistan’ıbuyöndeaçıkçateşvik
ediyor.ABDsonyıllardabuülkeyleekonomik, politik, askeri alanlarda yakınlaşmakiçinherimkanıkullanıyorvepek
çok taviz veriyor. İki ülke arasında birçok anlaşma imzalandı. Bunların arasında, Nükleer İşbirliği Anlaşması da
bulunuyor. ABD’yi böyle davranmaya
iten, yakın gelecekteki asıl büyük küreselrakibiolanÇin’ikuşatmaveÇin-Rusyaittifakınıetkisizleştirmekaygısıdır.
ABD’nin Hindistan’ı yanına çekme çabalarına karşı Çin ve Rusya da çeşitli
hamleler yapıyor. Rusya ve Çin bu ülke
ile ekonomik, askeri ve bilimsel-teknolojik alanlarda işbirliğini geliştiriyorlar.
Çin de kimi tavizler vererek, geçmişte
savaşanedenolansınıranlaşmazlıklarınısonaerdirmedeönemliadımlarattı.
Hindistan’ın dünya güç denkleminde
hangi tarafta yer alacağı büyük önem
taşıyor. İşte Mumbai saldırıları bu çerçevede (ve CIA’nın muhtemel parmağı
ile birlikte) değerlendirildiğinde; bir
yandanHindistan’ayöneltilmişbiristikrarsızlaştırma tehdidi ve diğer yandan
böylesi saldırılardan koruma garantisi
yoluyla,Amerika’nınbuülkeyikendiyanınaçekmeoperasyonlarınınbirparçasıolarakgörülebilir.
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YUNANİSTAN’DA İSYAN

“Onlar Maddi Hasarı Biz İnsan Yaşamını Konuşuyoruz”

Sistem karşıtı devrimci şiddet; MAT ve gençlik arasında yaşanan molotoflu, taşlı, sopalı ve gaz bombalı çatışmalarda
açığa çıktı. Eurobank başta olmak üzere bir çok emperyalist finans kapital kurumu tahrip edildi, yakıldı. Koşullar ne
kadar “demokratik” olursa olsun egemen güçlerin şiddeti karşısında emekçilerin meşru müdafaa temelinde
şiddet kullanması kaçınılmaz hale gelmektedir.
Hamdi Şafak
tina’nınEksarhiasemtindepolissilahınıçekipAleks’inkalbinebirelateşederveöldürür.Polisinaçıklamasıbildiktir...Havayaya
dayereateşedilmişamakurşunsekmiştir.
Kanıtlarbununbircinayetolduğunuvedoğrudanateşedildiğinigösterdi.Cinayetinişlendiği
Eksarhiasadecebirsemtadıdeğil.Onuntemsilveifadeettiğibaşkaşeylervar.Eksarhia,Politeknikdirenişinden*buyanasistemkarşıtıbir
muhalefetmerkezi,birkültürmerkezi.Eksarhia, üniversite öğrencileri, bir çok komünist, sol
örgütlenmeyadahertürlühiyerarşiyekarşıçıkan anarşist otonom grupların toplandığı bir
merkez. Bu niteliğinden dolayı burası kuşatma
altındadır. Kuşatmanın görünen temel gücü
MAT’tır (Yunanistan Çevik Kuvvet Polisi).
Aleks’in katledilmesi bu kuşatmanın bir sonucudur.
Enhızlıveetkilitepki,SİRİZA(çeşitliSolgruplarınçatıörgütü),Anarşistgruplar,SİRİZAdışı
solvekomünistörgütlerdengeldi.
Aleks6AralıkCumartesiakşamıkatledildi.Bir
kaç saat içinde Atina merkezinde; Eksarhiya,
Omonya Alaksandras caddesinden Ambelokipi’ye kadar olan bölge ile Monastraki’nin esas
alışveriş merkezi olan Ermu caddesi üzerinde
bulunanbirçokbankaşubesivemağazatahrip
edildi. Bu, daha sonra gelişecek eylemlerin habercisidir.Pazargünüenazonbinkişininkatıldığıbiryürüyüşyapıldı.YürüyüşünkatılımcılarıSİRİZA,AnarşistBlok(KaraBlok),Maoistler,Troçkistlervbbütünsoldur.Builkeylemlerdesadece
Yunanistan Komünist Partisi (YKP) yoktu. YKP,
diğergöstericilerdenkendisiniayırarakoldukça
büyük ve disiplinli bir kitle ile Pazartesi günü
yaptığıtekyürüyüşletepkisinikoyduvebitirdi.
PazartesiakşamıSİRİZA’nınyaptığıçağrıüzerineonbinlerceinsanAtinamerkezinidoldurup,
Meclis’iadetakuşatmaaltınaaldı.“Onlarmaddihasarıbizinsanyaşamınıtartışıyoruz”diyordu onbinlerce insan. Eylemler elbette sadece
bunlarla sınırlı değil. Yunanistan’ın hemen her
şehrindebirçokeylemörgütlendi.Okullar,üniversiteler,bazıbelediyelerveYunanistanGenel
İşçiSendikalarıKonfederasyonuişgaledildi.
Eylemler sürecinde şiddet konusu temel tartışmalardan biri oldu. Egemen güçler şiddet
tartışmasınıöneçıkartarak“Yunanistan’dadevlet yok” dedirtip, kitleleri “devlet gibi bir devlet”eiknaetmekistiyor.Bununiçinmedya,bir
ikiküçükmağazanın,yolüstünekurulubirbüfenin ve bazı otomobillerin yakılışını günlerce
tekrar tekrar gösterdi. Bu iddianın sahipleri,
oturmuş bir kamusal düzen ile “devletin varlığı”nı aynılaştırarak, devlet gibi bir devletin olmasını sorunlara çözüm olarak öneriyor. Oysa
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yaşam polissiz, devletsiz bir toplumsal ilişkiyi
bizedayatıyor.
Soluniçindedebutartışmayapıldıveyapılıyor.Eylemlerdeyakılanyıkılanyerlervehedeflerdikkatealındığında,ideolojikvesiyasalçizgi
temelinde kullanılmayan şiddetin vardığı yer
görülüyor.YKPmasketakıpşiddetkullananların
hepsiniaynıkefeyekoyduveprovokatörlerolaraktanımladı.
Elbetteşiddeteylemlerindeatiziitizinekarıştırılmıştır.Küçükbirbüfeninyakılması,üniversiteniniçindekibilgisayarların,kapılarınvbtahrip edilmesi, Atina’daki ünlü bir kütüphanenin
yakılmayaçalışılmasıgibieylemlerkimtarafından yapılırsa yapılsın provokatif eylemlerdir.
Buna karşılık sistem karşıtı devrimci şiddet;
MAT ve gençlik arasında yaşanan molotoflu,
taşlı,sopalıvegazbombalıçatışmalardaaçığa
çıktı.Eurobankbaştaolmaküzerebirçokemperyalist finans kapital kurumu tahrip edildi,
yakıldı. Koşullar ne kadar “demokratik” olursa
olsunegemengüçlerinşiddetikarşısındaemekçilerinmeşrumüdafaatemelindeşiddetkullanmasıkaçınılmazhalegelmektedir.
Şiddet kadar yaygın olmasa da ikinci önemli
tartışma doğrudan demokrasi meselesidir. Eylemlersürecindekomünistveanarşistgrupların
yanısıragenişkitlelerineylemleregüçlübirşekilde katılımı, onların karar süreçlerine doğrudandoğruyakatılmalarısonucundagerçekleşti.
Yapılacak eylemlerin hedefleri ve örgütlenmesi
konusundakikararlardoğrudandemokrasiyöntemiyle,açıkvekitleseltartışmalarlaalındı.
Yunanistan’dasonyaşananlarbirkezdahaşunukanıtladı:Açıkvemeşrumücadelealanlarında temsili demokrasiyi olabilecek en alt sınıra
indirip,doğrudandemokrasiyiengenişbiçimde
kullanabilmek sınıf mücadelesini yükseltmek
için kaçınılmazdır. Sol ve komünist hareket de
kendiiçişleyişindetemsilidemokrasiyisınırlayan ve doğrudan demokrasiye dayanan bir örgütlenmeyienazındanmeşruveyasalmücadelealanlarıiçin,geliştirmelidir.
Kitlelerinkararsürecineveeylemegüçlükatılması, iradelerinin ortak kararlara yansıdığını
görmeleriyleolur.Bu,temsilidemokrasiileçok
sınırlıgerçekleşebiliyor.Genelliklekitlelersadece taraftarlar ve tercih edenler konumuna düşüyor.Solvekomünisthareket,hemkendiiçişleyişindehemdekitlelerleilişkilendiğikurumlarınişleyişindeengenişdemokrasiyiişletebildiğiölçüdegeleceğinkurucusuolacaktır.

*)Politeknikdirenişi:Yunanistan’da17Kasım
1973’te askeri cuntaya karşı öğrencilerin gerçekleştirdiği,36kişininöldüğübüyükdireniş.

Eylemler sürecinde komünist ve anarşist
grupların yanı sıra geniş kitlelerin eylemlere
güçlü bir şekilde katılımı, onların karar süreçlerine
doğrudan doğruya katılmaları sonucunda
gerçekleşti. Yunanistan’da son yaşananlar bir
kez daha şunu kanıtladı: Açık ve meşru mücadele
alanlarında temsili demokrasiyi olabilecek en
alt sınıra indirip, doğrudan demokrasiyi en geniş
biçimde kullanabilmek sınıf mücadelesini
yükseltmek için kaçınılmazdır.
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ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR DÖNEM VAR
Kriz Türkiye’yi Teğet Geçmeyecek

Bu ortamda sermayeye karşı bir mücadele birliği oluşturmak iki açıdan önem taşıyor. Hem burjuvazinin arsız taleplerine
karşı durabilmek için, hem de salt direnişin ötesine geçip eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumsal organizasyonun
tohumlarını atmak için. Sermayenin taleplerine karşı geniş halk kesimlerinin ihtiyaçlarını öne sürmek, işten çıkarmalara
karşı topluca direnmek, işletmelerde yönetimi ele almak, yeni bir toplum için ilk adımları atmak gerekiyor.
Krizi bu kez bizim için bir fırsata dönüştürmemiz gerekiyor.
Özgür Öztürk
apitalizm krizli bir sistem ve
düzenli olarak büyük krizlerle
karşılaşıyor.1873-1896arasına
yayılan 19. yüzyılın büyük krizi tekellerin doğuşuna, emperyalist ülkeler arasında şiddetli bir rekabetinbaşlamasınavesonuçolarakda
ilk dünya savaşına giden yolu açmıştı. 1930’ların Büyük Bunalımı
ise faşizmi ve ikinci büyük savaşı
beraberinde getirdi. 1970’li yıllardakikrizinhediyesi,neo-liberalizm
ve küreselleşme adı altında tüm
dünyada yağmanın hızlanması oldu. Bugün yaşanan kriz, 1970’lerden itibaren giderek hızlanan finansallaşmanın kaçınılmaz bir sonucu. Ancak, aynı zamanda özgün
birniteliktaşıyorveyenibir‘Büyük
Bunalım’dönemininaçıldığınaişaretediyor.Kapitalizminüretimalanındaki tıkanmaya getirdiği çözüm
olarak son otuz yılda habis bir ur
gibi büyüyen finansal ‘piyasalar’ın
birbiri ardına çöktüğünü görüyoruz. Finansal alanda başlayan kriz
üretim alanına doğru dalga dalga
genişlerken, her gün bir başka
‘dev’ firmanın iflas haberi duyuluyor. Şu an için anlaşılan, en azından birkaç yıl sürecek büyük bir krizin
başındaolduğumuz.
Türkiye’ye bakarsak: Türkiye kapitalizminin son yıllarda hem ticaret, hem
finans,hemdeüretimalanlarındauluslararasıyapılarlaentegrasyonuarttırdığı, dünya sistemine ‘boğazına kadar’
gömüldüğü biliniyor. GSMH’nin yarısı
düzeyindekidışticaret,300milyardolar devlet borcu ve 200 milyar dolar
özel sektör dış borcu veri iken, krizin
‘teğet’geçmeyeceğiaçık.Nitekimkrizin
ilk belirtileri otomotiv, tekstil, elektronik ve beyaz eşya gibi ihracat ağırlıklı
sektörlerde görülmeye başlandı. Daha
şimdiden onbinlerce işçi işten çıkartıldı. Ancak, bu kez 2001’de olduğu gibi
anibirçöküşdeğil,yıllarayayılacakbir
süreç söz konusu. Kısacası, önümüzde
zorlubirdönemvar.
‘Kriz’ sözcüğü köken itibariyle ayırmak, elemek gibi bir anlam taşır (‘kri-
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Gerçekten de her kriz, sermayenin kendi içinde bir
elenme sürecidir. Sermayeler arasında hesaplaşma yaşanır;
‘verimsiz’ çalışan, kapitalist kriterlere göre başarısız olan
sermayeler elenir, iflas eder ya da el değiştirir.
Sermayenin merkezileşmesi hızlanır; fırtınayı atlatabilen
bir grup, süreçten daha da güçlenmiş olarak çıkar.
Sermaye kesimi sözcülerinin ‘krizi fırsata dönüştürmek’
lafını ağızlarından düşürmemelerinin bir nedeni budur.
ter’sözcüğüdeaynıfiilkökündengelir).
Gerçektendeherkriz,sermayeninkendiiçindebirelenmesürecidir.Sermayeler arasında hesaplaşma yaşanır; ‘verimsiz’çalışan,kapitalistkriterleregöre başarısız olan sermayeler elenir, iflasederyadaeldeğiştirir.Sermayenin
merkezileşmesi hızlanır; fırtınayı atlatabilenbirgrup,süreçtendahadagüç-

lenmiş olarak çıkar. Sermaye kesimi
sözcülerinin‘krizifırsatadönüştürmek’
lafını ağızlarından düşürmemelerinin
bir nedeni budur. Krizde değer yitiren
varlıklarıelegeçirmek,krizsonrasında
hızlıbüyümeiçinzeminyaratır.Kuşkusuz,bugünyaşanankrizdebirgrupbüyüksermayeiçin‘fırsat’anlamınagelecek (örneğin Oyak, cebinde 3.5 milyar

dolarnakitle,satınalmakiçindünya
genelindeşirketaramayabaşladığını
açıkladıbile).
Ancak, kriz yalnızca sermaye içi
çatışmaları değil, emek-sermaye
arasındakiçatışmayıdaşiddetlendirir.Türkiye’degayetiyibildiğimizgibi,krizkoşullarıkapitalistlerisömürüyüarttırmayayönlendirir:çalışma
koşulları zorlaştırılır, ücretlerde kesintilere gidilir, işçilerin bir bölümü
kapı önüne konur. Kapitalistler açısından,emeğin‘verimliliği’yükselir.
Türkiye’de1990’larboyuncaüzerinde mücadele verilen birçok uygulama (özellikle de esnek çalışma),
2001 krizinin ardından fiilen geniş
ölçekte uygulamaya girmiş ve 2003
tarihliİşYasasıileyasalaşmıştı.Bugün de burjuvazi, kriz bahanesiyle
abartılıtalepleriniönesürmeyebaşladı.İşsizliksigortasıfonununkapitalistlerepeşkeşçekilmesi,zoradüşenişletmelereucuzkredi,vergiindirimi (dolayısıyla, devletin gelir eldeetmekiçindahafazlaborçlanması), bankaların dış borçlarına devlet
garantisi, ‘varlık barışı’ yasası ile
kara para aklamanın yasallaşması,
‘işgüvencesi’ninkısıtlanması,süreli
işsözleşmelerininönününaçılması,taşeronkullanmanınkolaylaşması,kıdem
tazminatı‘yükünün’hafifletilmesi,hatta
bölgesel ücret, istihdam primi gibi talepler havada uçuşuyor. Türkiye burjuvazisi, geçmiş krizlerde edindiği deneyimle,krizifırsataçevirmekiçinvargücüylebastırıyor.
Bu ortamda sermayeye karşı bir mücadele birliği oluşturmak iki açıdan
önem taşıyor. Hem burjuvazinin arsız
taleplerine karşı durabilmek için, hem
de salt direnişin ötesine geçip eşitlikçi
veözgürlükçübirtoplumsalorganizasyonun tohumlarını atmak için. Sermayenin taleplerine karşı geniş halk kesimlerininihtiyaçlarınıönesürmek,işten çıkarmalara karşı topluca direnmek, işletmelerde yönetimi ele almak,
yenibirtoplumiçinilkadımlarıatmak
gerekiyor.Krizibukezbizimiçinbirfırsatadönüştürmemizgerekiyor.
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KÜRESEL KRİZ DERİNLEŞİYOR
Kriz En Çok Türkiye Gibi Bağımlı Ülkelere Zarar Veriyor

Kriz global ölçekte yaşansa da en çok zararı, uyguladıkları ekonomi politikaların sonucu dünya sistemine daha
da bağımlı hale gelen, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, gelişmekte olan ülkeler görüyorlar/görecekler.
Devasa boyutlara ulaşmış dış borçları, cari açıkları, sermaye hareketlerinin etkisine açık hale gelmiş reel ve
finans yapıları bu ülkelerin kırılganlık noktalarını oluşturuyor.
N. Ergüneş
eridebıraktığımız2008yılındadünyanınengelişmiş kapitalist ülkesi ABD’de sub-prime mortgage
(düşükkalitelikonutkredisi)piyasasındapatlayan
krizkısasüredetümdünyayıetkisialtınaalarakglobal
birkrizedönüştü.Kriz,yazınilkaylarındasinyallerini
vermeyebaşladığındaeleştirilerinoklarıfinansalpiyasaların işleyişine yönelmiş, bu piyasaların düzenlenmesiyle sistemin düzene gireceği varsayılmıştı. Ama
yaşananlar,öngörülerinötesinegeçerek,kapitalizmin
tarihindekienşiddetlikrizlerdenbiriyledahayüzyüze
olduğumuzu kısa zamanda bize gösterdi. Finansal
alan-

G

daortayaçıkmışolmaklabirlikte,bukrizbirfinansal
krizdeğil,1970’lerdenberiyaşananaşırıbirikimkrizininiyicederinleşmesiveşiddetlenmesiydi.

Aşırı Birikimin Krizi

Kapitalistsistemkrizi,1970’lerdenbugünerejimdeğişikliklerinedeyolaçançeşitlidüzenlemelerveyeni
birikimolanaklarısayesindeaşmayaçalıştı.Bunların
başlıcası; mal ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi,sosyalharcamalarınazaltılıpsosyaldevletinortadan kaldırılması, özelleştirmeler, emek
piyasasının deregülasyonu (kuralsızlaştırılması)olarakbelirliayaklarıolanvehemenhemenherülkedeuygulananneo-liberalpolitikalaroldu.Birdiğerieskisosyalist ülkelerin sisteme entegrasyonuydu.Buentegrasyon,ucuzişgücü,doğal
kaynaklarıiledahafazlabirikimolanağı
içinbirfırsatyarattı.Öylekidünyaüretiminiönemliölçüde,bugünbirküresel
çöplüğedönüşmüşbumerkezlerkarşılardurumageldi.
Ancak tüm bunlar krizi ertelemekten
başkabiranlamagelmedi.Reelbirikim
kriziderinleştikçefinansalalanınağırlığıarttı,dolaşımagirenyoğunfonlar,
spekülatif alanlara kaydıkça finansal
krizlersıklaştı.Tarihbirkezdahatekerrür ederek “Kapitalizmin gerçek
engeli yine kendisidir”i bir kez daha
hatırlatmışoldu.

Gelişmekte Olan
Ülkeler Daha Fazla Etkileniyor
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Kriz global ölçekte yaşansa da en
çok zararı, uyguladıkları ekonomi
politikalarınsonucudünyasisteminedahadabağımlıhalegelen,Türkiye’ninde
aralarındabulunduğu,gelişmekteolanülkeler
görüyorlar/görecekler. Devasa boyutlara
ulaşmış dış borçları, cari açıkları, sermaye
hareketlerinin etkisine açık hale gelmiş reel
vefinansyapılarıbuülkelerinkırılganlıknoktalarını oluşturuyor. Ekonomik resesyonla
birliktedaralanpazarolanaklarıveküresel
finanstayaşanandaralmalarisekrizinetkisini bu ülkelerde daha da derinleştireceğe
benziyor.

ABD Ekonomisi ve
Obama’nın Zor Günleri

BarackObama’nıniktidaragelirkenhalka
verdiğivaatler;Irak’tandüzenliolarakçekilmek,vergiindiriminegitmekvefinansal

piyasaları düzenlemekti. Ekonomisini savaş siyaseti
veuluslararasırezervparaolmanınonasağladığıolanaklarlabugünekadardöndürebilenABDveyenibaşkanObama’yıpekdekolaygeçmeyecekgünlerbekliyor.Devasaboyutlaraulaşmışcariaçığınınasılfinanseedebileceğisorusuortadaduruyor.
ÖzellikleÇinileABDarasındabugünekadarsüregelendışticaretilişkisininkrizinsonucuolarakalacağı
biçimherikiülkeaçısındanhayatiönemtaşıyor.Çin’in
ürettiğiürünlerinenbüyükalıcısıABDidi.Çinisecari açık fazlasını ABD hazine bonolarına yatırarak
ABD’nincariaçığınınfinansmanınaönemlikatkısağlıyordu.

Hegemonik Devlet Mücadelesi

ABD’ninsonyıllardaiyicezayıflamayabaşlayanhegemonik gücü bu krizle iyice zaafa uğramış oldu.
YükselenÇinveRusya’nınbunaadayolupolamayacaklarıisehenüzbelirsiz.Savaşplanınınbirparçası
olarak İsrail’in Gazze’yi işgali ile kamuoyu vicdanı
haklıolarakOrtadoğu’yayönelsede;gözlerdenuzaklardagerçekleşenveçoğunluklakabilesavaşlarıolarak yansıyan Somali, Çad, Kenya, Sudan gibi Afrika
ülkelerindeÇinileABDarasındakipetrolkaynaklarınıelegeçirmeamaçlıemperyalistpaylaşımkavgası,
hergündahadayoğunlaşarakartıyor.
Sistemdeküreselölçektedüzenlemezorunluluğuve
buyöndeyapılacakaçıkzoryadarızayadayalımüdahalelerönümüzdekidönemingündeminioluşturacak.Budüzenlemelerinbirunsuru,halauluslararası
rezervparaolmaözelliğinikorusada,dolarındeğerinindüşmesininyaratacağıboşluğakarşıuluslararasıeşdeğerparaarayışıolacak.
Önümüzdekigünlerdesadeceekonominindeğilsiyasetalanınındayenidendüzenlenmesineşahitolacağız.
Ulusdevletlerinekonomidevesiyasialandaetkinlikleri daha da artacağı gibi Asya krizinden sonra yoğun
eleştiriler alan IMF gibi uluslararası kuruluşlar daha
etkinhalegetirilecekler.

Ne Olacak?

Bugünsadecebankalarınyolaçtığıkayıp650milyar
dolaraulaşmışdurumda.HalihazırdaABD’de17uluslararasıölçektefaaliyetgösterenfinansalkuruluşiflas
etti. Gelişmiş ülkelerde yatırım bankacılığı neredeyse
ortadankalktı.IMF2009yılıiçingelişmişülkeekonomilerinin yüzde 0,3 oranında küçüleceğini öngörüyor.
Daha şimdiden dünya genelinde işten çıkarılanların
sayısıyüzbinleriaştı.
Kriz daha da mı derinleşecek yoksa gerçekleştirilecekdüzenlemelerlesistemtekrarnefesalmayabaşlayabilecekmi?Bunailişkintahminyürütmekbugünelbette zor. Ancak şurası bir gerçek ki bu sonucu toplumsalgüçlerbelirleyecek.
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FABRİKA İŞGAL EYLEMLERİ
Sınıf Kapitalizmi Acıyan Yerinden Vuruyor

Fabrika işgal eylemleri, kapitalist sistemin ruhu olan özel mülke karşı gerçekleştirilen en sert eylem biçimidir. Burjuva
hukukunu yerle bir eden bir eylem tarzıdır. Sınıfın kapitalizme ve sermayeye karşı öfkesinin ve kininin en açık biçimidir.
Bu eylem sınıfın hem öznel, hem de nesnel şekillenmesini hızlandırıcı bir içerik taşır.
Volkan Yaraşır
dı.BMİS’e(DİSK/BirleşikMetalİşçileriSendikası)üye
400işçininçalıştığıPrysmian’datoplusözleşmegörüşmelerininMESS’intavrıvedayatmalarısonucundatıkanmasınakarşı,işçilerişyerleriniterketmeyerek,fiili
işgal eylemi yaptı. Yine BMİS üyesi Dostel Makine’de
ücretsizizinsaldırısıveiştenatılmalarakarşıişçiler,
Kasımayısonundabirvardiya(08.00-16.00vardiyası)
fabrikayıterketmedi,diğervardiya(16.00-24.00)fabrikayagirereküretimyapmadı.
BueylemleriSinterveBrissafabrikaişgaleylemleri
izledi.Dahaönceki“işgal”eylemlerindekikısmiataklar Sinter ve Brissa işgalinde daha nitelikleştirildi ve
buişgallerdaharadikalbiriçeriktegerçekleşti.
Sinter’de çalışan 400’e yakın işçinin BMİS’e üye olmalarıişgalegidenyoluaçtı.Sinterpatronunun38işçiyiiştenatması,diğerçalışanlarıhareketegeçirdi.İştenatılmalarprotestoedildi.Patronbuseferanti-sendikaltavrınıaçıkçagösteripişçilerintümünüiştençıkardı.Fabrikaönündekiişçilerbu
saldırıyakarşınetbirtutumalıp,
işyeriniişgaletti.BMİS’inişgalin
gerçekleşmesinde
oldukça
önemlibirrolüoldu.Önderişçilerin atak davranmasını sağladı
veişgalikigünsürdü.BMİSönce var olan radikal atmosferin
de etkisiyle işgale aktif destek
verdi.İştenatılmaların“yasadışı”birlokavtolduğunuaçıkladı.
Butavırişgalciişçilerinmoralini ve özgüvenini yükseltti. Ne
varkiişgale,işçilerin(dahaönce25.Madde’denatılanişçiler
de dahil) 17. Madde’den iş
akitlerininfeshedildiğininaçıklanması ve polisin müdahale
edeceğigerekçesiylesonverildi. Direnişin fabrika önünde
yapılacakeylemlerle“süreceği”bildirildi.
İşçilerintekrarişedönmekiçinyaptıklarıdirenişhalendevamediyor.
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kimayındanbaşlayaraksınıfıngündeminekrizgirdi. Önce medyanın dezenformasyonu ve manipülasyonlarıyla gelişmeleri izleyen sınıf, krizin hızla
kendini üretim sektöründe göstermesiyle refleksler
vermeyebaşladı.
İşçisınıfıkrizinbirsınıfsaldırısıolduğunuhissettiği
an,hemenensertkarşılığınıverdivefabrikaişgaleylemlerinebaşladı.KeyTekstil,Prysmian,Dostelişgallerini,Sinter,Brissa,TezcanGalvanizveÜnsaAmbalaj
işgalleriizledi.
Bugünağırlıklıolaraksavunmarefleksininbirgöstergesivebazıyalıntaleplerlesınırlıvemahiyetidarişgaleylemleriyaşansada,eylemlerinhızlaradikalleşmepotansiyelitaşıdığıortadadır.
Yaşananişgalleriincelersekbazısomutverileryakalayabiliriz.
Batis'leilişkiliKeyTekstil'deçalışan350işçiücretlerininüçaydırödenmemesivefabrikanınkapatılmasınakarşı,Kasımayındaişgaleylemiyaptı.Polisişçilere saldır-

E

dikasıbenzerbirtutumuPirelli’degösterdi.İşverenle
anlaşmasısonucunda80işçininiştenatılacağıbildirildi.
İşgaleylemlerininağırlıklasendikalıişyerlerindegerçekleşmesiönemtaşımaktadır.Sendikalyapılarınbazenbürokratikblokajları,bazenaçıkihanetlerinerağmen, sermayenin her düzeydeki saldırısına, özellikle
sendikalıişçilerinilkvesertyanıtvermeleridikkatçekmektedir. Sendikal yapıların bütün bürokratik ve korporatistözelliklerinerağmensınıfınkolektifdavranma
yeteneklerinibeslediğidegözardıedilmemelidir.
2009yılındadaişçisınıfınınreflekslerininbuyönde
devametmesibüyükbirolasılıktır.Sinterişgalibelirli
olumluluklarıiçindetaşıyanamayinedebürokrasinin
etkin olduğu bir yapının gelebileceği en üst noktayı
göstermektedir.BMİS’inkısazamandaişgalibitirerek
defansifbirnoktayaçekilmesidüşündürücüdür.BMİS
yönetimiSinterişgalininşukonjonktürdekisınıfhareketiaçısındanyakıcıöneminigörmemiş,görmekistememişveeylemiblokeetmiştir.BMİS,kendineüyediğerişyerlerindedetutuk,eylemleriyatıştırıcıbirtavır
içinde oldu ve eylemin içeriğini zaten yasal bir hak
olankıdemveihbartazminatlarınınalınmasıylasınırlı
tuttu.AyrıcaSinterişgalininbitirildiğigünBMİS’inmetalsözleşmesiniimzalamasıkaygıvericidir.İmzalanan
toplusözleşmeyle 100 bin metal işçisinin sözcüsüyüz
diye yola çıkan BMİS, Türk-Metal’in hegemonyasını
kırma,yıpratmaşansınıkullanamamışvebazıönemsiz maddelerdeki kazanımlarla Türk-Metal çizgisine
tabi olmuştur. Sinter işgali mahiyeti itibariyle sınıfın
genelinemesajtaşıdığıgibi,özeldemetalişçilerinede
mesaj taşımaktaydı. BMİS’in burada göstereceği kararlıtavır,metalsektöründehegemonikgücünüartırabilirdi. Bölgenin bir işçi havzası olduğu düşünülürse,
Sinterişgalininsürmesiyaşanankrizkoşullarındainanılmaz olanaklar ortaya çıkarabilir ve sarsıcı etkiler
yaratabilirdi. İşçi sınıfının eylem içinde öğrendiği ve
yaşanan bir emsalin işten atılmalara ve tensikatlara
karşı‘neyapmalı?’sorusunanetbiryanıtolacağıgöz
ardıedildi.BütünbuyönleriyleSinterişgali,sendikal
yapılarınsınırlarınınaltınıçizdi.Özellikleişyerlerinde
önder, duyarlı, sınıf bilinçli işçilerin kurduğu ve çalışanlarınbütününükapsayacakveaynızamandasınıfın
kolektifiradesinivebağımsızgücünüortayakoyantabanörgütlenmelerinin(yadaişyerikomitelerinin)önemine vurgu yaptı. Taban örgütlenmeleri aracılığıyla
dünsendikalaraörgütlügidenişçiler,yinebuörgütlenmeler aracılığıyla hem sermayeye, hem de sendikal
bürokrasininhertürlüblokajınakarşınetvekararlıbir
tutum takınabilirdi. Burada unutmadan taban örgütlenmelerinin salt sendikal alana yönelik bir önerme
değil,sınıfınbütünkesimlerineveözelliklegüvencesiz
ve sendikasız işçilere yönelik bir önerme olduğunu
vurgulamaktayararvar.
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Brissa işgali ise sendikal bürokrasinin ihanetini net
birşekildeortayakoydu.Buişgaldedeproblemsınıfınişyeriesaslıtabanörgütlenmelerininolmamasıydı.
İşgalbuihtiyacıyakıcıolarakortayaçıkardı.Yinede
Brissa’nınherşeyerağmen“sendikalı”olmasıişçilerinortakhareketetme,kolektifdavranmazeminlerini
yarattı.
Başta Sinter ve Brissa ve diğer işgal eylemleri
2009’da sınıf hareketinin krize karşı izleyeceği yolu
gösterdi. 2009'da gerçekleşecek daha radikal fabrika
işgaleylemlerininöncülüoldu.Ayrıcasendikalıişyerinin önümüzdeki dönemde, sınıf eylemliliği açısından
katalizörişlevigörmeolasılığınaişaretetti.Yinemetal
veotomotivsektörününönemininaltınıçizdi.Busektörde çalışan işçilerin mücadele deneyimleri ve birikimleri,çabukradikalizeolmaözelliklerivehızlatepki
gösterenkarakterleriyaşananpratiklerleortayaçıktı.
Bu verilerin ışığında bugünden işçi havzalarında ve
organizesanayibölgelerindekistratejikişyerlerininbelirlenmesivebuişyerlerindeajitasyonvepropaganda
faaliyetlerininyoğunlaştırılmasıgerekiyor.Havzalarda
özellikle taban örgütlenmelerinin biçimleri olan özsavunma komiteleri, direniş komiteleri, işgal komiteleri
ve mücadele komiteleri şiarlarının yükseltilmesi acil
önemtaşıyor.Önderveduyarlıişçilerleorganikbağlarınkurulmasıvesürecehazırlanmalarınısağlamaktemelgörevolarakönümüzdeduruyor.Benzerçalışmalar sendikasız, güvencesiz işyerlerinde de aksatılmadanveihmaledilmedenyerinegetirilmelidir.Sendikalı
işyerlerine vurgu, taktik önceliklere ilişkin bir vurgudur.Buradaönemliolanhavzayıhareketegeçirecekya
da havzada ey-
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Bugünden işçi havzalarında
ve organize sanayi
bölgelerindeki stratejik işyerl
erinin belirlenmesi ve bu
işyerlerinde ajitasyon ve pro
paganda faaliyetlerinin
yoğunlaştırılması gerekiyor.
Havzalarda özellikle taban
örgütlenmelerinin biçimleri
olan özsavunma komiteleri,
direniş komiteleri, işgal komi
teleri ve mücadele
komiteleri şiarlarının yükselt
ilmesi acil önem taşıyor.
Önder ve duyarlı işçilerle org
anik bağların kurulması ve
sürece hazırlanmalarını sağla
mak temel görev olarak
önümüzde duruyor.

lemleri tetikleyecek odak işyerleridir. Özellikle bu işyerlerinde gelişecek fabrika işgaleylemleri,sınıfınhızlaradikalize olmasını sağlayacaktır.Buişgallerkrizinyıkıcı etkilerine ve sermayenin
saldırılarınakarşınetbircevaptır.Sınıfakarşısınıfpolitikasının en konsantre halidir.Sınıfbueylemlerlesermayeninacıyanyerinevuracaktır.
Türkiyeişçisınıfınıntarihi,fabrikaişgaleylemlerinde
nelere dikkat edilmesinin pratikleriyle doludur. İşgallerdeyaşananeksikliklerbudeneyimlerebakılarakaşılabilir. 1968-1969 ve 1970 yıllarında gerçekleşen
Derby, Singer, Demirdöküm, Sungurlar fabrika işgal
eylemlerininbütünündeişçilerledevletinresmigüçleri
arasındaaçıkçatışmayaşandı.İşgallersınıfsalantagonizmanınaçıkbirgöstergesiolarakizbıraktı.İşgallere
baştaişçiaileleri,yakınişyerlerindeçalışanişçilerve
aynı sendikaya bağlı işçiler ve çevre halkı tarafından
sahipçıkıldı.Birneviişgaledilenfabrikalarettenduvarlasarılıp,militancakorundu.ÖrneğinDemirdöküm
işgalindefabrika,10tankve15zırhlıaraçlakuşatıldı.
Polisinsaldırısıikidefapüskürtüldü.İşçilerkendiniaktifşekildesavundu.İşçilerancakhaklarınıeldeettikten
sonraeylemlerinesonverdiler.
2009 yılında yaygınlaşması muhtemel fabrika işgal
eylemlerinibuperspektifleorganizeetmek,işgalinlokaldüzeydekalmasınıengelleyecekveherişgalinsen-

kronize bir etki yaratmasını sağlayacaktır.
İşçiailelerinin,çevrehalkınveyakınişyerlerindekiişçilerinişgallereaktifdesteğininsağlanmasıiçinherişçihavzası,herişyeri,işçilerinyaşadığıbölgelervemahallelerasliçalışmaalanıhalinegetirilmelidir.Özellikleişçiailelerineulaşılmalıveaileleraktiveedilmelidir.
Sınıfdayanışmasıvurgulanmalı,krizinveiştenatılmaların sorumluları gösterilmelidir. Ancak direnmeyle
haklarınalınabileceğivekorunabileceğianlatılmalıdır.
Buradaişinbütünağırlığıdevrimciproleterleredüşecektir.Fakatyaratılacaksarsıcıbirdeneyimindeetkisi
muhteşem olacaktır. Böylesi bir eylem bütün havzayı
tetikleyecektir. Ancak havza direnişleri ve grevleri bu
yangınıniçindedoğabilir.
Fabrikaişgaleylemleri,kapitalistsisteminruhuolan
özelmülkekarşıgerçekleştirilenenserteylembiçimidir.Burjuvahukukunuyerlebiredenbireylemtarzıdır. Sınıfın kapitalizme ve sermayeye karşı öfkesinin
vekinininenaçıkbiçimidir.Bueylemsınıfınhemöznel,hemdenesnelşekillenmesinihızlandırıcıbiriçeriktaşır.
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EVİN ERKEĞİ DURURKEN!
Kriz Koşullarından En Çok Kadınlar Etkileniyor

Sermayenin ve hükümetin kriz döneminde giderek derinleşen cinsiyet ayrımcı politikalarına karşı, kadın bakış
açısıyla oluşturulacak politikaları dayatmak, taleplerimiz konusunda geri adım atmamak ve bunu iş yerlerinde,
okullarda, sokaklarda yüksek sesle haykırmak, etkin eylemler örgütlemek gerekiyor.
Reha Keskin
ortgage kredilerinin ödenmemesi
ile ABD’de patlak veren finansal
kriz, çok geçmeden reel sektörde
de kendini gösterdi. ABD’de başlayan
krizin etkileri Türkiye’ye de yansıdı ve
derinleşerek sürüyor. Sermaye tam da
karakterineuygunolarak,krizinenkazınıemekçilerinüzerineyıkıp,krizdensağ
salimçıkmakiçinkollarısıvadı.İştençıkarmalarınönüaçılıyor;çalışmasaatleri artırılıyor, ücretler düşürülüyor, çalışanların ikramiye, kıdem tazminatı vb.
haklarıelindenalınıyor.Emekçilerin,işsizlikfonundabirikenparalarısermayeyeaktarılmayahazırlanıyor.

M

Krizin yükü kadınların sırtında

Kriz koşullarından en çok etkilenecek
gruplar arasında ise kuşkusuz kadınlar
ilksıradayeralıyor.
Zaten yüksek olan işsizlik oranları
krizle birlikte devasa boyutlara ulaştı.
Kadınemeğininbüyükorandaistihdam
edildiğibankacılık,tekstilvegıdasektöründe yaşanan daralma sebebiyle eğitimli-eğitimsiz pek çok kadın işsizlikle
karşıkarşıya.Diğeryandankrizbahane
edilerekhalençalışmaktaolankadınlarayönelikhakgasplarıartıyor.Kreş,doğumiznivb.haklarıntalepedilmesidahi, sermaye tarafından işten çıkarma
sebebi olarak görülüyor. Özellikle
SSGSS’yle,sosyalgüvenlikalanındauygulanan cinsiyet ayrımcı politikalar da
buduruma,deyimyerindeysetuzbiber
ekiyor.Ayrıcakrizsebebiylekadınişgücünün enformel alana kayması da çok
olasıbirdurum.İştençıkarmalarlabirlikte“evinekonomisinekatkısağlamak”
amacıyla kadınlar, özellikle ev eksenli
çalışmayayönelecekler.Budurumkadın
işgücününkrizlebirlikte,dahafazlagüvencesiz ve esnek bir alana kaymasına
sebepolacak.
Patriyarka,krizkoşullarındahemistihdamalanında,hemdeeviçindekendini
bir kez daha var edecek. “Evin erkeği”
dururken kimse kadına iş olanağı sunmayacak;işealımlardaerkeklereyada
tersinden işten çıkarmalarda kadınlara
öncelikverilecek.Kadınlarabirkezdahaevinyolugösterilecek.Kadınlarınev

içi emeği ise daha da görünmez kılınacak.Devlet,sosyalhizmetlernoktasında
bütçedekesintiyegiderkenevingeçimi,
çocuk, hasta ve yaşlı bakımı kadınların
sırtınabinenyüklerarasındaolacak.

Çözüm kadınların
örgütlü mücadelesi

Koşullar böylesine olumsuz görünse
de kapitalizmin kendi sistemsel krizi
içinde boğulması ihtimali de bir başka
olasılık. Kriz bir yandan kadınları,
emekçileri,yoksullarıvururkenbiryandandasistemiçindekidengelerideğiştiriyor.Geneldesistemkarşıtı,sosyalist

hareketleriçinbirsıçramazeminiyaratırken, özelde de kadın hareketi açısındanbiryükselişiolanaklıkılıyor.Krizkoşullarınıezilenlerlehineçevirmeninyolu ise sürekli bir mücadele hattını örmektengeçiyor.Diğertürlüsü,yanikapitalizminyapısalkriziiçindekendikendineyıkılacağıdüşüncesi,lüzumsuzbiriyi
niyettenbaşkabirşeyolmaz.
Bu dönemde kadın hareketinin kendi
bağımsız mücadele hattını savunmakla
birlikte, işçi sınıfı mücadelesiyle de ortak zeminde bir araya gelmesi önemlidir. Bunun örneklerini yakın zamanda
NovamedveDesa’dagördük.Sermaye-

ninvehükümetinkrizdönemindegiderekderinleşencinsiyetayrımcıpolitikalarınakarşı,kadınbakışaçısıylaoluşturulacakpolitikalarıdayatmak,taleplerimiz konusunda geri adım atmamak ve
bunuişyerlerinde,okullarda,sokaklardayüksekseslehaykırmak,etkineylemlerörgütlemekgerekiyor.Ayrıcayinebu
dönemdeegemenlertarafındanhortlatılacak faşizme karşı da kürt kadınlarla
biraradaolmak,halklarınkardeşliğitalebindeısraretmekbizedüşengörevler
arasında. Tüm bunlar için de güçlü kadınörgütlenmeleriyaratmakgerekiyor.

Patriyarka, kriz koşullarında hem istihdam alanında, hem de ev içinde kendini bir kez
daha var edecek. “Evin erkeği” dururken kimse kadına iş olanağı sunmayacak; işe
alımlarda erkeklere ya da tersinden işten çıkarmalarda kadınlara öncelik verilecek.
Kadınlara bir kez daha evin yolu gösterilecek. Kadınların ev içi emeği ise daha
da görünmez kılınacak.
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KADIN HAREKETİ BÜYÜYOR…
Kadın Kurtuluş Hareketinde Sosyalist Feminizm Öne Çıkıyor

Kadın hareketi “kadınlık ve kimlik mücadelesi”, “emek mücadelesi” ve “politik gündem” üzerinden ilerliyor. Bu üç
açının bir arada yürütülmesinde özellikle Sosyalist Feministlerin katkısı göz ardı edilemez. Açıktır ki bugün Türkiye’de
Sosyalist Feminizm her konuda sözünü söyleyen, eylemini koyan bir tavırla kadın mücadelesinin yolunu açıyor.
F. Çay
selendinamiğiolmayaaday.
adın hareketi kendine yeniden
Özellikle Sosyalist Feminizmin öne
kurma yolunda. AMARGİ,
sıçradığıbusüreçteNovamedgreEmekçiKadınlarDerneği(EKD)
vinin önemi kuşkusuz büyük oldu.
ve Kürt kadınların oluşturduğu yaFeministlerdahada“işçileşti”,işçi
pılar solun bildik mücadele tarzını
kadınlar daha da “feministleşti”.
bırakıp yeniyi kurmasında önemli
Novamed’le başlayan, kampanya
rol oynadı. Bağımsız Sosyalist Feşeklindeki greve destek eylemleri,
ministlerin toparlanma süreci ile
DesaveÇapagrevleriiledevametfeminist hareket de ivme kazandı.
ti,ediyor.
İşçi sınıfından kadınlarla kurulan
Şimdilerdeisefeministleringündedayanışmaağları,patriarkayakarşı
minde,yerelseçimlerdeadayçıkarkampanyalar, kadın hareketine  bu
ma var. İstanbul  Beyoğlu’nda bir
dönemdahafeminen,dahasiyasal
feministadayçıkarmahazırlığıvar.
ve tavrını birlikte örmeyi önemseHeyecan verici. Çünkü bir bakıma
yenbirnitelikkazandırdı.
kendine ayna tutmaktır bu. YansıTürkiye’dekadınlarbellitakvimlermasını görme. Ve üstelik, bildiğim
de eylemsellik üzerinden ortaklaşkadarıylabubirilk.Çünkübu,karmaya çalıştı; ancak bu buluşmalar
maörgütlerdenkadınolmakileaygenellikle farklı siyasi bakışların
nı şey değil; bu aday tamamen fe“çarpıştığı”, yer yer dayatmaların
minist mücadelenin içinden bir
olduğuhattaçözümsüzlüknedeniyaday. Öne çıkardığı politikalarda,
le ayrışmaların yaşandığı dönemvaat ettiklerinde de kadınlar öncelerden geçti. Öyle ki bugün hâlâ 8
likli.BeyoğlufarklıkültürlerinfarklıkimMartayrımitingleryadaeylemlerlekutlaliklerinbiraradayaşadığıbiryer.Busenıyor.
çimlerinsonucugelecekiçinönemliipuçBusondönemdeiseherfarklıgörüşkenları verebilir. Kadınlar bu çalışmalarda
diyürüyüşünüyaparkenbiryandandadiFeminist Hareket önümüzdeki sürecin yükselen dinamiği
yeralmalıvedesteklemeli.
ğerininyaptığınıkollayan,etkileyenveetKadınhareketi“kadınlıkvekimlikmücakilenen durumda. Bu süreçte Novamed olmaya aday. Özellikle Sosyalist Feminizmin öne sıçradığı
delesi”, “emek mücadelesi” ve “politik
grevininbirdönümnoktasıolduğugörül- bu süreçte Novamed grevinin önemi kuşkusuz büyük oldu.
gündem”üzerindenilerliyor.Buüçaçının
meli.Kadınlar,bugrevdekadınlıkvesınıf Feministler daha da “işçileşti”, işçi kadınlar daha da
biraradayürütülmesindeözellikleSosyasömürüsününbiraradaoluşuiledahada
“feministleşti”. Novamed’le başlayan, kampanya
list Feministlerin katkısı göz ardı edileyaklaştıbirbirine.Kurulanortakplatformmez.AçıktırkibugünTürkiye’deSosyalist
lar,KadınEmeğiKurultayı,Desagreviile şeklindeki greve destek eylemleri, Desa ve Çapa
Feminizm her konuda sözünü söyleyen,
buyakınlaşmasürdürüldü.Elbettehenüz grevleri ile devam etti, ediyor.
eyleminikoyanbirtavırlakadınmücadebir kenetlenmeden bahsedemeyiz. Nihalesininyolunuaçıyor.
yetinde kimisi farklı sosyalist grup aidiBudöneminişaretlerikadınlaradınageryetleriüzerindenkimisidefarklıfeminist
çektenolumlu.Şuaçıkki,feminizmibebakışlarüzerindenkadınmücadelesiniyünimsemesedeartıkbirçokkadınörgütürütüyor.Fakatşuaçıkki,bazısosyalistkaleryarattı.
dıngruplarıyenidönemdegrupaidiyetinigözetenama Feministlerisegenelsiyasigündeminyanısıra,kadın nünvesiyasetinkadınpolitikasıfeminizmeyaklaşıyor.
“kabaeşitlikçi”tavrıterkedenbiryolagirdi.Sosyalist mücadelesinisürekligündemhalinegetirippatriarka- Elbette bu durum feminist mücadelenin haklılığının
Solun içinden çıkan EKD klasik sol bakışın ötesinde ya karşı net bir tavrı sürekli kampanyalaştırıyor. Na- yansımalarıdır. Bir hareketi ancak kendi asıl özneleri
sosyalist kadın bakışı yaratma çabasında örgütlülüğü mus cinayetlerine, TCK’ya, kadına yönelik her türlü kurabilir ve geliştirir. Ne var ki kadınların birlikteliği
iledikkatçeken,önemlibirbileşenhalinegeldi.İmece, şiddetekarşıkampanyalar…Patriarkanınvekapitaliz- arttırabilmekiçinkatedeceğidahaçokyolvar.Bunun
mahalleörgütlenmesiilebellibölgelerdebaşarıkazan- minyarattığı“erkekegemenbakış”,erkeğibircanava- ısrarlıadımlarınıatmakyinefeministleredüşüyor.Kadı. Halkevleri ve EMEP’li kadınlar kendi örgütsel gö- radönüştürdü.Toplumsalbircinnethalivarvebede- dınlarınbirbirinidahaiyianladığı,erkekegemenanlarüşleriniöneçıkaranamabualanınsahibininkadınlar linidehayatlarıilekadınlarödüyor.Sondönemdeya- yıştanarınmışpolitikalaryaratmakiçindahaçokortak
olduğunugörenbirduruşsergiliyor.
şananPippaBaccacinayetiveAvcılar’dasaçlarından platformlar oluşturulmalı. Özellikle Sosyalist FemiKürt kadınları ise kurdukları her yapıda kadınları ör- sürüklenen“kadınlıkonuru”içineylemler,feministleri nistleredüşen,kendiyolharitasınıoluştururkendiğer
gütlemeyivekadınbakışıyaratmayıbaşardı.Özgürlük daha da birleştirdi. Bir yanda tacize, tecavüze karşı kadıngruplarıileyollarınındahaçokkesişmesinigömücadelesiileiçiçegitsedeciddibirhareketyarattık- moriğnekampanyaları,birbirimizesahipçıkıyoruzey- zetmektir.Bunun,kadınhareketinigittikçeortaklaştıran,ortaklaştırdıkçabüyütenbiryoladönüşeceğiinanlarıaçık.DTP’likadınlarverdiklerimücadeleilebütün- lemleri,diğeryandagrevdestekleridevametti.
leştivesiyasetsahnesindeönesıçrayankadınönder- BuakışıylaFeministHareketönümüzdekisürecinyük- cındayım.
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HABERLER... HABERLER... HABERLER... HABERLER...

tingdeyerlerinialdılar.
ToplumsalÖzgürlükPlatformuveÖzgürlükçüGençlikDerneğiüyeleriyürüyüşboyuncavemitingalanında
Arapça,TürkçeveKürtçesloganlaratıp,Maraş’ınhesabınısoracaklarınıvurguladılar.“Diyanetİşlerilağvedilsin”,“İnançlaraözgürlük”diyen,pankartındaArapçaveTürkçe“Yaşasınhalklarınkardeşliği”yazanTÖP
kortejisıksık“Maraş’ı,Sivas’ı,Gazi’yi,Çorum’uunutmadık”şeklindesloganattı.

LİSELİ KIVILCIM
DİRENEN FİLİSTİNİN YANINDA

LiseliKıvılcımüyeleri17OcakCumartesigünüsaat
13:00’deTaksimtramvaydurağındatoplanarakFilistin’inyalnızolmadığınıhaykırdılar.“DirenFilistinseninleyiz”şiarınıyükseltenkitle,sloganlarınınardından
basın açıklaması yaptı. Liseli Kıvılcım adına metni
okuyan Savaş Çiçek, Gazze’de Filistinli kardeşlerimizinkatledildiğini,Hükümet’inFilistinhalkıyladayanışmakiçinhiçbirçabaharcamadığını,bunakarşılıkLiseliKıvılcımolarakGazze’dekidirenişedestekverdiklerinivurguladı.
Eyleme ve basın açıklamasına Özgürlükçü Gençlik
Derneği de destek verdi. Basının yoğun ilgisinin gözlendiği eylemde, liselilerin coşkulu sloganlarına halktandaalkışlarladestekgeldi.
Basın açıklamasını bitirdikten sonra Liseli Kıvılcım
topluluğualkışlarladağıldı.

ÖGD BÖLGESEL KIŞ
KAMPLARINI YAPIYOR

Özgürlükçü Gençlik Dernekleri, kurulduğundan bu
yana düzenli olarak gerçekleştirdiği dönemsel kış
kamplarını bu yıl da 3 bölgede yapacak. ÖGD, 21-22
Şubat’ta İzmir merkezli Ege kampı, 28 Şubat-1
Mart’taAdanamerkezliGüneykampıve14-15Mart’ta
İstanbulmerkezliKaradenizveMarmarabölgesikampınıgerçekleştirecek.
Kampgündemleriyseşöyle:
“Devrim” konusunun işleneceği gündemde Lenin’in
Devlet ve Devrim kitabı ile Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın
Devrim Nedir? kitabına dair sunumlar ve tartışmalar
olacak. Felsefe gündeminde Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın
DiyalektikMateryalizmkitabıveedebitartışmaolarak
daYarınBizimdirYoldaşlarromanıüzerindençalışma
yapılacak.

EMEKÇİLER VE EZİLENLER
“ÇATI”DA BİRLEŞİYOR

Birsüredenberi,değişikçevrelervebireylerarasındasürdürülenvegenelolarak"ÇatıPartisi"tartışmaları olarak bilinen politik arayış çerçevesinde 20-21
Aralık2008tarihlerindeyapılantoplantınınsonuçbildirgesi28AralikPazargünüyapılanbirbasıntoplantısıylaaçıklandı.
Toplantıdabelirlenenveyenikatılımlarlakendinigenişletmeyi hedefleyen 42 kişilik Koordinasyon adına
açıklamayı Ayhan Bilgen okudu. Bilgen, okuduğu metindeyenioluşumu“Birikim,beceri,güçveolanaklarımızıbirleştirerek,Kürtsorunununçözümüvedemokratikleşmeninönündeengeloluşturansiyasalvesosyal sorunlara, küresel kapitalizmin yarattığı kriz ve
tahribatlara karşı işçi sınıfından, ezilenlerden ve demokrasiden yana ortak mücadeleyi örmeye, sömürüye,şiddete,erkekegemenliğine,cinsayrımcılığına,şovenizme ve militarizme karşı omuz omuza örgütlenmeyekararverdik”diyerektarifetti.
Açıklama Ayhan Bilgen’in “Tüm yurttaşlara sesleniyoruz,sesimizesesinizi,aklımızaaklınızı,yüreğimize
yüreğinizikatın.Gelinbutopraklardahepberaberyenibirumutyaratalım”çağrısıylasonbuldu.
YenioluşumunprogramatikveörgütselyapısınıntartışılmayabaşlandığıtoplantıdaMuratÇelikkan,Yavuz
Önen,NazanÜstündağ,SamiEvren,AyhanBilgen,Oktay Konyar, Sennur Sezer, Şükrü Erbaş, Zeynep Tanbay, Celal Beşiktepe gibi birçok bireysel katılımcının
yanısıraDTP,EMEP,SDP,ÖDP,TÖP,EHP,SosyalistParti,SODAP,SEH,TürkiyeGerçeği,Antikapitalist,Kaldıraç,YeşillerPartisi,ÖzgürDemokratikAleviHareketi
temsilcilerideyeralmıştı.

Dayanışma Sendikası’nın Gazi Mahallesi temsilciliğinde18OcakPazargünü,"KrizveİşçiSınıfıMücadelesi"başlıklısöyleşigerçekleştirildi.OğuzhanKayserilioğlu'nunkonuşmacıolduğusöyleşiye,çoğunluğuişçilerdenoluşanyaklaşık70kişikatıldı.

PENDİK ESENYALI’DA
İŞÇİNİN SESİ DERNEĞİ AÇILDI

UzunsüredirİşçininSesigazetesiokurvedağıtıcılarıtarafındanyürütülençalışmalarsonucuTuzlatersanelerinde çalışan işçilerin ağırlıklı olarak yaşadığı
Esenyalı mahallesinde İşçinin Sesi Derneği açıldı. 11
OcakPazargünügerçekleşenaçılıştadernekyöneticileri ve İşçinin Sesi gazetesi çalışanları çeşitli konuşmalarlaişçisınıfınınörgütlülüğününvemücadelesinin
öneminivurguladılar.Birslaytgösterisininyanısıraişçimarşlarıveçeşitliezgilerhepbirağızdansöylendi.
Açılışayaklaşık40kişikatıldı.Açılıştaİzmir,Bursave
Adana’dan İşçinin Sesi okurlarının kutlama ve dayanışmamesajlarıokundu.

EMPERYALİZM; KRİZ,
YOKSULLUK, SAVAŞ DEMEKTİR

BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ!

İstanbul'dabulunan20'yiaşkınsiyasiparti,dernekve
demokratikkitleörgütününyeraldığı“BirlikteBaşarabilirizİstanbulPlatformu”yerelseçimleriçinçalışma
startıverdiklerinibelirterek,İstanbulBüyükşehirBelediyesi başta olmak üzere tüm İstanbul yönetimlerine
talipolduklarınıbildirdi.
DTP,ESP,SDP,ÖDP,EMEP,TÖP,SPveTKP'ninyanısıra20'yiaşkınkuruluşunyeraldığı“BirlikteBaşarabilirizİstanbulPlatformu”yerelseçimlerdehalkınonayınıalacakadaylarbelirleyerekseçimlereortaklaşagireceklerini açıkladı. Platform bileşimi ve tüm kurum
temsilcileri, Taxim Hill Otel'de konuya ilişkin basın
toplantısı düzenledi. Platform adına açıklama yapan
ÖDPİstanbulİlBaşkanıSinanTutal,platformunçalışmaesaslarıveseçimhazırlıklarınıdeklareetti.İstanbul'daki yerel yönetimlerin halkın çıkarları doğrultusundayönetilmediğini,önemliköklüsorunlaryaşandığınıifadeedenTutal,bununiçinseçimlereortakgirerek,halkınbenimseyeceğiadaylarlaseçimlerikazanacaklarınısöyledi.

GAZİ’DE “KRİZE KARŞI
MÜCADELE” KONULU SÖYLEŞİ

ALEVİLER: MARAŞ’I UNUTMAYACAĞIZ

MaraşKatliamından30yılsonraAleviler“Katliamın
gizliarşivleriaçıklansın”,“Asılkatilleryargılansın”talepleriyle Adana’da bir araya geldi. AKP, CHP ve
MHP’ninAleviaçılımınalanetokunanmitingteAleviler
açılımsözüedenlerden,açılımdanöncekatliamınhesabınıvermesiistendi.
Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünde toplanan
veUğurMumcuBulvarı’nadoğruyürüyüşegeçenonbeşbinden fazla kişi “Aleviyiz, haklıyız, kazanacağız”,
“Katildevlethesapverecek”,“Maraş’ıunutmadık,hesabını soracağız” şeklinde sloganlar atarak Maraş’ta
30yılönceyaşanankatliamıhatırlattılar.
PirSultanAbdalKültürDernekleriGenelMerkezive
Şubeleri,ABF,Aleviörgütvedernekleri,DİSKveKESK
Şubeleri, birçok parti ve demokratik kitle örgütü mi-

Filistin'de yaşanan katliama ve dünyayı etkisi altına
almayadevamedenküreselkrizekarşıKağıthanehalkısokaklaraçıktı.
25 Ocak günü Nurtepe’de bir araya gelen TÖP, SODAP,HKM,SDH,DTP,SosyalistParti,PDDveHalkevleri kitlesi Nurtepe’den ve Gültepe'den yürüyüşe geçti.
Kitle sloganlar eşliğinde AKP ilçe binası önünde toplandı.Buradaokunanbasınaçıklamasınınardındankısabirmüzikdinletisiileeylemsonaerdi."Kağıthane
EmekveDayanışmaPlatformGirişimi"ismiyleyapılan
bueylemindevamınıngeleceğibelirtildi.

23

haber

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

şubat 2009

TUNCAY YILMAZ SARIYER
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Gazetemizin yazarlarından, aynı zamanda Toplumsal ÖzgürlükPlatformusözcülerindenTuncayYılmaz,Sarıyer’deki“BizVarız”yerelseçimplatformutarafındanSarıyerBelediye Başkanlığına aday gösterildi. Sarıyer platformunda
DemokratikToplumPartisi,EmekPartisi(EMEP),Ezilenlerin Sosyalist Platformu, Toplumsal Özgürlük Platformu,
DevrimciİşçiPartisiGirişimi,İşçiKardeşliğiPartisi,Kaldıraçbulunuyor.Yılmaz,DemokratikToplumPartisilistesindenseçimekatılacak.
Sarıyer’dekiyerelseçimplatformuoluştur ulançeşitlikomisyonlarlaseçimçalışmasınıbaşlattı.
TuncayYılmazarkadaşımızabaşarılardiliyor uz.

FİLİSTİNLE DAYANIŞMA EYLEMLERİ
Mersin’de Hergün Eylem Yapıldı

Mersin'de Filistin dostları İsrail’in saldırıları devam
ettiğisüreceheraksamsaat6'daİsrailkatliamınıkınadı ve Filistin için ses çıkarma eylemi yaptı. TÖP
üyelerinin de katıldığı eylemlerde yapılan açıklamalardakatliamısessizceizleyenülkelerkınandı,FilistinhalkınınyanındaolduğunusöyleyenAKP’dengerçekadımlaratarakİsrail’leyapılantümanlaşmaları
iptaletmesitalepedildi.
Sendikalı oldukları için işten atılan TÜMTİS’e bağlı
Limanişçilerideeylemleredestekverdi.

Gazze Katliamına
Nurtepe Halkının Tepkisi

İsrail'in Filistin’de gerçekleştirdiği katliama öfke sokaklarda soluk buldu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde
protestoyürüyüşlerivedayanışmaeylemleriyapılırken,İstanbulKağıthanehalkıdakatliamasessizkalmadı.Karaharekatınınbaşladığıgünlerde,4Ocak’ta
Nurtepe'de TÖP-SODAP-HKM sokaklara çıktı. Halkı
bu katliama karşı çıkmaya çağıran grup yürüdükçe
kalabalıklaştı.Yaklaşık200kişiileAKPKağıthaneilçe binası önünde toplanıldı. Burada yapılan konuşmalardaTC-İsraililişkilerinedikkatçekildiveikiülkearasındakihertürlüanlaşmanınkoşulsuzkesilmesigerektiğivurgulandı.
Filistin halkıyla dayanışmak amacıyla Nurtepe’de 5
Ocak Pazartesi günü de TÖP, SODAP, HKM, EMEP,
PDD,ESP,SDHtarafındandüzenlenenveDHFtarafındandadesteklenenbiryürüyüşgerçekleşti.NurtepeköprüsündebirarayagelengruplarFilistinbayrağıve“DirenenFilistinKazanacak/Türkiye-İsrailİlişkilerineSon”yazılıpankartlaGüzeltepe’yedoğruyürüyüşegeçti.Filistinhalkınıdestekleyenvekatliamı
lanetleyen sloganlar eşliğinde yürüyen eylemcilere,
mahallehalkıalkışlarla,sloganlarladestekverdi.Minibüssondurağındayürüyüşkortejininbirsürebeklediği sırada halka yönelik yapılan konuşmalarda,
suskunkalındığında,İsrail’inkatletmeyedevamedeceğivurgulandı.

Gazze katliamı, İsrail
Konsolosluğunun önünde Lanetlendi

30 Ocak akşamı İstanbul, Levent Metro çıkışında
toplanan demokratik kurumlar, İsrail Konsolosluğu’nayürüdü.Filistinbayraklarıtaşıyan200'üaşkın
kişi,sloganlarlasiyonistkatliamılanetledi.AralarındaTÖP,ESP,Halkevleri,DTP,EHP,HKM,SODAP,Partizan ve DHF'nin de bulunduğu çok sayıda kurum,
“Gazze'devahşeteson.KatilİsrailFilistin'dendefol”
yazılı pankart açarak İsrail Konsolosluğu'na kadar
yürüdü. ABD-Türkiye-İsrail stratejik ortaklığına ve
anlaşmalara dikkat çeken grup AKP Hükümeti'nin
katliamda sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ortak
basın metninin okunmasından sonra İsrail ve ABD
bayrağıyakankitle,eyleminesonverdi.

Sarıyer Ömürtepe’de
Tayyip Erdoğan’a Öfke

Sarıyer’in Ömürtepe Mahallesi’nde buluşan demokrasigüçleri,katliamcıİsrailyönetimiyleyapılanaskerianlaşmalarıvestratejikişbirliğinisürdürensermayeye,MGK’yaveAKP’yeöfkelerinidilegetirdiler.TÖP,
DTP,EMEP,İKPveHalkevi’ninbirlikteörgütlediğiyürüyüşvebasınaçıklamasındasıksık“KatilABD/İsrail,İşbirlikçiSermaye/MGK/AKP”sloganlarıatıldı.

İzmir Torbalı’da
Filistin’e Destek Eylemi

Torbalı’da22OcakgünüTKPveTÖPortakolarak,İsrail’ininsanlıkdışısaldırılarınakarşıFilistinhalkıyla
dayanışmaiçinyürüyüşvebasınaçıklamasıyaptı.İş
Bankası önünde başlayan eylem Belediye binasına
kadarçeşitlisloganlarlayürüyüşşeklindegerçekleşti. Saat 18.00’de Belediye binasının önünde yapılan
basınaçıklamasıveatılansloganlarlaeylemsonaerdirildi.

Antakya'da İsrail Bayrağı Yakıldı...

Antakya Demokrasi Platformu, İsrail’in Gazze’ye
yaptığı saldırıyı düzenlediği yürüyüşle protesto etti.
Eğitim-SenHatayŞubebinasındanbaşlayanyürüyüş
Ulus Alanı’na kadar “Filistin halkı yalnız değildir”,
“KahrolsunABD”şeklindeArapçaveTürkçesloganlarıyladevametti.Filistinbayraklarınıntaşındığıve
Antakya’dayaşayanbazıFilistinlimültecilerindekatıldığıeylemdeİsrailbayrağıyakıldı.
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Kömür geçmişin çatışmalardan
uzak, ucuz ve masum enerji
kaynağı olmaktan çoktan
uzaklaştı. Ülkemizde kurulması
planlanan kömür santrallarının
ithal kömürle çalıştırılacağı
biliniyor. Bu durumda, ithal
kömüre dayalı santrallarda
yapılacak enerji üretiminin,
fiyat hareketlerinden petrol
ya da doğalgaza dayalı
santrallar kadar etkileneceğini
öngörebiliriz. 2000’li yıllardan
bu yana yaşanan fiyat
artışlarına baktığımızda,
kömürün ucuz bir enerji
kaynağı olarak kalıp
kalamayacağı şüpheli.

KÖMÜR AÇMAZI
Enerji Müptelalığında Son Perde

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de 40 adet yeni kömür santralı kurulacağı açıklandı. Kömür santrallarının atmosfere
karbon salımını artırdığı için küresel ısınmaya ve hava kirliliğine neden olduğu biliniyor. Kyoto Protokolü’ne imza
atmış olan Türkiye’nin karbon salımını artırarak enerji üretiminde fazladan bir maliyete yol açmak için mantıklı
bir nedeni olup olmadığı ise tartışmalı.
Mebruke Bayram
etkililerin kömür santrallarının kur ulma nedeni
hakkındasavunduklarıtezleregöre;“Enerjiihtiyacı her geçen gün büyümekte olan Türkiye’nin
elektrik üretimini artırması gerekiyor, elektrik üretmeninhalihazırdakienucuzyoluisekömürsantralları. Ülkemizde ve dünyada petrol, doğalgaz gibi
maddelereoranlaçokdahabolmiktardabulunanve
ucuzolankömürsayesindeenerjiihtiyacımızkarşılanabilecek.”

Y

Tahmin edilebileceği üzere, yukarıda söylenenler
gerçeklerlepekörtüşmüyor.Birkaynağınkıtolduğu,
biranönceçözümbulunmazsabüyüksor unlaryaşanacağı sıkça konuşulmaya, etrafta bir panik havası
oluşmaya başladığında dur up düşünmemizde fayda
var. Bu tür dur umlarda genellikle ortada bir sor un
olduğu iddiası doğr udur, ancak çözüm olarak önümüze sürülenler sor unu daha da kangrenleştirmektenbaşkabirişeyaramaz.Çünküçözümadıaltında
yapılanlar genellikle hikmetinden sual
olunmaz“serbestpiyasa”yıabatetmeye yöneliktir. İddiamızın doğr uluğunu
kanıtlamakiçingıdavesukonusunda
Kömür kaynaklarının kullanımının yaratacağı
“dünyaaçkalacak”,“susuzluktankırıçevresel riskler gözardı edilemeyecek kadar
lacağız”çığlıklarıarasındayapılanları
rak,
laya
imza
ü
lü’n
oko
gözdengeçirmekyeterli.
yüksek. Kyoto Prot

önümüzdeki yıllarda sera gazı salımını azaltma
yükümlülüğü altına giren Türkiye’nin, sera gazı
salımlarının en önemli sorumlularından biri olan
kömür kullanımını artırması pek makul
görünmüyor. Ayrıca kömüre dayalı santralların
yarattığı çevresel riskler yalnızca sera gazı
salımıyla sınırlı değil, bu tür santrallar hava
kirliliğini de ciddi oranda artırıyor.

Dünyadaki kömür
rezervlerinin durumu

Köm ür, düny ad a en bol bulun an
enerji kaynaklarından biri. Amerikan
Enerji Bakanlığı’nın hesaplarına göre
gezegenimizde 1000 milyar ton işlenebilirkömürvar.
Dünyadaki kömür üretiminde ABD,
RusyaveÇinbaşıçekiyor.Ancak,doğalgazvepetrolgibikaynaklarlakar-

şılaştırıldığındakömür,dünyadaçokdahayaygınve
bol bulunan, bu nedenle çatışmalara fazla konu olmayanbirkaynak.Dünyadatüketilentoplamkömürünsadeceyüzde12’sininuluslararasıticaretiyapılıyor. Ancak kömürün dünya enerji üretimi içerisindekiyeribüyük;birincilenerjiarzıiçerisindekipayı
2005 yılı itibarıyla yüzde 25, elektrik üretimindeki
payıiseyüzde40.MadenMühendisleriOdası’nınNisan2008’deyayımladığı“İthalKömürAçmazı”başlıklırapordabelirtildiğinegöre,dünyadakipetrolrezervlerinin40yıllık,doğalgazrezervlerinin63yıllık
ömrü var. Kömür rezervlerinin ömrüyse çok daha
uzun:147yıl.
Küresel ölçekte enerji üretimi ve ticareti alanında
faaliyet gösteren firmalar, daha 20. yüzyılın ortalarındakömürüngelecekteönemarzedeceğininfarkınavarmışvekömüryataklarınıkontrolaltınaalmayabaşlamışlardı.Küreselticareteyönelikkömürendüstrisi içerisinde ulus-aşırı tekellerin etkinliği oldukça fazla. Geçmişte çatışmalara fazlaca konu olmayan kömür, dünya enerji piyasalarında önem kazandıkçaçeşitlispekülasyonlardanvefiyathareketlerindendedahafazlaetkilenmeyebaşladı.Örneğin;
Japonya’nınbuharkömürüithalmaliyeti2000-2006
yıllarıarasındayüzde83artışgösterdi.AynıdönemdeAB’ninithalmaliyetiiseyüzde98oranındaarttı.
Fiyat artışları santral kur ulumu maliyetlerinde de

25

ekoloji

Dünya Su Forumu İstanbul’da yapıla
cak

16-22Marttarihleriarasındaİstanb
ul’dayapılacakDünyaSuForumu,tümdünyad
asuy unticarileştirilmesivepiyasakurallarınata
 ikılınması
b
doğrultusundafaaliyetyürütenDün
yaSuKonseyi tarafından düzenleniyor. Düny
a Su Forumu’ndanehirlerin,derelerin,göller
in,göletlerin
özelleştirilmesi,sudağıtımı,arıtım
ıgibialanlarınözelşirketlereterkedilmesigib
ikonulartartışılarakkararabağlanacak.SuyunT
icarileştirilmesine Hayır Platformu, dünyanın
dört bir yanındasuyunticarileşmesinekarşıfa
aliyetyürütenhalkhareketlerinintemsilcileriy
lebirlikteİstanbul’daDünyaSuForumu’nakar
şıçeşitlitoplantıvegösterilerdüzenleyecek.Hal
kınsuyunun
ticaribirmaldeğiltemelbirhakold
uğunusavunanSuyunTicarileştirilmesineHay
ırPlatformu,
halkımızı bu haklı mücadeleye kat
ılmaya davet
ediyor.
yaşanıyor.
Özetle, kömür geçmişin çatışmalardan uzak, ucuz
vemasumenerjikaynağıolmaktançoktanuzaklaştı.
Ülkemizdekur ulmasıplanlanankömürsantrallarının
ithal kömürle çalıştırılacağı biliniyor. Bu dur umda,
ithal kömüre dayalı santrallarda yapılacak enerji
üretiminin,fiyathareketlerindenpetrolyadadoğalgazadayalısantrallarkadaretkileneceğiniöngörebiliriz.2000’liyıllardanbuyanayaşananfiyatartışlarına baktığımızda, kömürün ucuz bir enerji kaynağı
olarakkalıpkalamayacağışüpheli.

Yerli kömür kaynakları kullanılamaz mı?

MadenMühendisleriOdası’nınAğustos2008’deyayınladığı“YerliKömürÇıkmazı”başlıklıraporagöre;
ülkemiz10yılönceelektriküretimindeyüzde70yerli,yüzde30ithalkaynakkullanıyordu.2007yılısonu
itibarıyla bu oranlar yüzde 40 yerli, yüzde 60 ithal
olarak değişti. Son 10 yılda yapılan elektrik üretim
tesislerinin,yüzde58,1’idoğalgaz,yüzde8,7’siithal
kömür,yüzde3,2’sifueloil’le,yaniyüzde70oranındaithalvepahalıkaynaklaüretimyapıyor.2008yılında enerji ithalatına harcanan rakamın 50 milyar
dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin
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dışticaretaçığınınyaklaşıkyüzde67’likkısmıenerji
maddeleriithalatındanoluşuyor.
Budur um,yerlikömürkaynaklarınınkullanımasokulmasıgerektiğiyönündekigörüşlerigüçlendiriyor.
Türkiye’ninmevcutkur ulugücüverezervlerideğerlendirildiğinde elektrik üretiminin yaklaşık yüzde
65’ikömürleyapılabiliyor.Ancakmadalyonunbirde
öbüryüzüvar.Diğerbirçokalandaolduğugibienerji
üretimi alanında da meydan özel sektöre terk edilmeye çalışılıyor. Devletin yerli kömür kaynaklarının
araştırılmasıvekullanılmasınadairherhangibirfaaliyetiyok.Varolanyerlikaynaklaryavaşyavaşözel
sektöredevrediliyor.Üstüneüstlük,herhangibirgarantiveteşvikolmadansonderecegönülsüzdavranan özel sektörün binbir türlü nazına katlanılarak.
Türkiyeninenerjipolitikalarıkonusundakitutumuda
diğer konularda olduğu gibi neoliberal ekonominin
çıkarlarınıgözetmedoğr ultusunda.

Çevresel riskler

santralyatırımmaliyetiniyaklaşıkyüzde25oranındaartıranbutürçevreselönlemlerialacağınıdüşünmeksafdillikolur.
Bütün bunlar bir yana; dünyada üretilen enerjinin
nekadarınınihtiyaç,nekadarınınaşırılıkveisrafolduğu konusu halen bir muamma. Gıda üretiminin
akıl almayacak oranlarda arttığı, bazı ülkelerdeki
üretimfazlasınedeniylebuğdaydağlarından,sütnehirlerindensözedilebildiğihaldedünyadakiaçlıkçözülebilmişdeğil.Çünküsor ungıdanınazlığındandeğil,adilpaylaşımınolmamasındankaynaklanıyor.Gıda miktarı arttıkça, açların sayısı da artıyor. Enerji
üretiminde de benzer bir dur umun olup olmadığını
sorgulamakta fayda var. Enerjiye, yatları, katları,
petrolcanavarılüksarabalarıolanlarmıihtiyaçduyuyor, iş güvenliği, çevresel riskler vb. konularda
hiçbirönlemalmayayanaşmayansanayitesislerimi,
yoksayoksullarmı?Enerjisıkıntısıkonusundakıyameti koparanlar, yapay bir talep oluşturarak fazladan para kazanmak isteyen, bütün insanları enerji
müptelası haline getirmeye çalışan enerji üreticisi
şirketler olabilir mi? Enerji sor ununu çözmek için
önceliklebusor ularınyanıtınıvermekgerekiyor.

Kömür kaynaklarının kullanımının yaratacağı çevresel riskler gözardı edilemeyecek kadar yüksek.
KyotoProtokolü’nüimzalayarak,önümüzdekiyıllardaseragazısalımınıazaltmayükümlülüğüaltınagiren Türkiye’nin, sera gazı salımlarının en
önemlisor umlularındanbiriolankömürkullanımını artırması pek makul görünmüyor.
Diğer birçok alanda olduğu gibi ene
Ayrıca kömüre dayalı santralların yarattığı
rji üretimi
çevresel riskler yalnızca sera gazı salımıyla
alanında da meydan özel sektöre ter
k edilmeye
sınırlıdeğil,butürsantrallarhavakirliliğini
çalışılıyor. Devletin yerli kömür kay
naklarının
deciddiorandaartırıyor.
ara
ştır
ılm
ası
ve
kul
lanılmasına dair herhangi
Sor ununbirdiğeryanı,Türkiye’debulunan
bir
faa
liye
ti
yok. Varolan yerli kaynaklar yavaş
kömürünkalitesi.Elektriküretimindekullanılan yerli kömürler, ağırlıklı olarak düşük
yavaş özel sektöre devrediliyor. Üst
üne üstlük,
kaliteli ve düşük verimli linyit kömürleri.
herhangi bir garanti ve teşvik olmada
n son
Dahayüksekverimliliksağlayanveçevresel
der
ece
gön
üls
üz
dav
ran
an
öze
l sektörün binbir
riskleridahaazolantaşkömürününkullanıtürlü nazına katlanılarak. Türkiyeni
mıoldukçasınırlı.
n enerji
Son zamanlarda kömür santrallarının yapolitikaları konusundaki tutumu da
diğer
rattığıçevreselriskleriazaltmayadairbazı
konularda olduğu gibi neoliberal eko
nominin
teknolojikbuluşlarortayaçıktı.Ancakdevçık
arl
arı
nı
göz
etme doğrultusunda.
letinhertürlükolaylığıveteşvikisağlamasına rağmen kömürden enerji üretimi alanınabinbirtürlünazlagirenözelsektörün,

Belem Ekososyalist Bildirge
si

“Bugüninsanlıkkatibirseçim
lekarşıkarşıya:Yaekososya
lizmyabarbarlık.
Artıkkapitalizmin,insanlığı
vedoğayıbirparazitgibisö
mürenbusistemin barbarlığı konusunda
daha fazla kanıta gerek yok
. Kapitalizmi
harekethalindetutantekgü
ç,kârageçmevebunabağlıol
arak,sürekli
büyüme zorunluluğu. Kapi
talizm büyük bir savurgan
lıkla gereksiz
ürünler yaratıyor, çevrenins
ınırlıkaynaklarınıboşaharc
ıyor ve geriye
sadecezehirlerveçevreyiki
rletenürünlerveriyor.Kapit
alistsistemde
tekbaşarıölçüsü,günde,haf
tada,yıldanekadar dahafa
zlasatışyapıldığı. Daha fazla satış yap
ılsın diye, doğrudan insanla
ra ve doğaya
zararıolan,etrafahastalıky
aymadan üretilmesiolanaks
ızolan,üretimleriesnasındasoluduğum
uz oksijeniüreten ormanlar
ımahveden,
ekosistemleri yok eden, suy
umuza, havamıza ve toprağı
mıza sanayi
atıklarınınkanalizasyonum
uamelesiyapılmasınaneden
olanürünler,
büyükmiktarlardaortayadö
külüyor.”
Yukarıdakisatırlar Brezilya,B
elem’detoplanan DünyaSos
yalForumu
kapsamındayapılanEkososy
alistForumiçinkalemealınan
“Ek
ososyalistlerinBelemBildirgesi”ning
irişi.
Bildirgenintaslağı,2007’de
Paris’teyapılanEkososyalist
Konferans’ta
seçilen,IanAngus,JoelKov
el,MichaelLöwyveDanielleF
ollett’inkatkılarıyla hazırlandı ve tartış
maya açıldı. Bütün dünyad
a
düzenlenen
toplantılarda ortaya çıkan gö
rüş ve eleştirilerin ışığında
nihai metin
hazırlandıveimzayaaçıldı.E
kososyalistlerinBelemBildir
g
esi,tüminsanlığaekolojikkrizinçözüm
ükonusundayenibirufuksu
nuyor.
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Sanatın Evrimi

YANILSAMA TÖRENLERİNDEN
POSTMODERN BÜYÜCÜLERE

Kapitalist toplumda sanatçı yeniden özgür kişi olmuştur olmasına da, Kral Midas’ın dokunduğu herşeyi altına çevirmesi gibi
kapitalizm de dokunduğu herşeyi metaya çevirdiği için sanat yarı düş, yarı ticari bir uğraşa dönüşmüştür. Sanat yapıtının değeri
az bulunurluluğuna bağlı olarak tanımlanmaktadır. Bu değer pazarda biçilen fiyata göre kararlaştırılır ve onunla ölçülür. Tüketim
ve gösteri toplumunda sanat yapıtı kendi özünü oluşturan büyüden çoktan uzaklaşmış, yapay bir kutsallığa büründürülmüştür.
Hikmet Sarıoğlu
anatın insanlık tarihi içindeki evrimi, toplu tapınmatörenleriveortaküretimeyönelikeylemlerden
geçen;giderekbağımsızlaşmış,doğayı,kendinive
toplumudeğiştirmeyolculuğudur.İnsanındoğayahakimolmaisteğiilkeltoplumdailkolarakyansılamatörenleriylekendinigöstermiştir.Henüzalgısalbilgiaşamasındakiilkelinsan,dışdünyanın,yanidoğanınkendiiradesindenbağımsıznesnelyasalarlayönetildiğindenhabersizdir.Gerçekleşmesiniistediğisonucu,öncekendiyansılamadansıyladüşselbiçimdeyerinegetirir.Ekinlerinbüyümesi,yazmevsiminingelişininhızlanması, doğal yıkımları önlemek, avın bereketli geçmesi, solup küçülen ayı canlandırmak için önce dans
eder.
İnsanlığınbaşlangıcındayeralanyansılamatörenlerinin sanatın güzellik boyutuyla ilgisi yoktur. Estetik
kaygısı bulunmaz. Doğa karşısındaki güçsüz insan,
yansılamatörenlerininyarattığınainandığıbüyüyüdoğaüzerindekullanmayıamaçlamaktadır.Büyüyoluyla
nesneleri değiştirmeyi, onlara yeni biçimler vermeyi
kurar.Yansılamatörenleritümkabileninkolektifbilincinialgısalbilgiyedayalıolarakyenidenüretir.Sanat,
bilinçli bir eylem olarak gelişmese de günlük yaşamı
güzelleştirmek için kolektif bir etkinliktir; yansılama
törenlerivebundandoğanbüyüilegerçeklenir.Tabaşlangıçtanberibüyücüdürinsan.

mayabaşlarlar.İlkkezkollektifbilinç,yaniklanınortakussalveduygusalalgısıparçalanmayabaşlar.Ancakhâlâhepsininkökenindebüyüyoluyladoğayavegidereküretimeegemenolmaisteğivardır.
Sanatınvarlıknedenisınıflarabölünmüşbirtoplumdabaşlangıçtakigörevindenayrılır.Üretimilişkilerine
bağlıolaraksınıffarklılıklarıoluşmayabaşladıkça,algısal düşünce yerini ussal düşünceye, bir yandan da
dinseldogmayabırakır.Sınıflıtoplumtarihiilesanatın
tarihinibirlikteizlediğimizdesanatınevrelerinikabaca
aşağıdakigibikategorizeetmekmümkündür.
İdeal sanat: Köleci dönemde ideale, yani güzele ulaşma
aracıdır, amaç tanrısal olana kavuşmaktır.
Kutsal sanat: Ortaçağda tapınma nesnesi olarak hizmet
görmüş ve bütünüyle din kurumlarına entegre olmuştur.
Kilisenin buyruğunda sanat eserleri kolektif el zanaatı
olarak üretilmiştir.
Saray sanatı: Soyluluğa övgü olarak hizmet görmüştür.
Kutsal sanattan ayrı bir sanat biçimidir, çünkü sanatçı birey olarak üretmiş, sanatçı bireyselliğine ilişkin bir bilinç
geliştirmiştir.
Burjuva sanatı: Sanatçı aşama aşama uzmana dönüşmüştür. Üst yapı kurumuna dönüşen sanat, estetik bir deneyim olarak değer kazanırken, sanatçı toplumsal işlevini
kaybetmiştir. Salt estetikçilik yegane amaç haline dönüşmüştür.

Geçmişi geleceğe aktaran ritüeller

Kral Midas dokunduğunu altına,
Kapitalizm dokunduğunu metaya çevirir

S

Üretimtekniğiningelişmesiylebirlikte,yansılamatörenleriçalışmasüreciileolanbağlarınıyitirirvekabilegeleneklerininyansıtıldığıeğlencevetapınmaetkinliğine, geçmişin geleceğe aktarıldığı  ritüellere dönüşür. Üretimden ayrılan sanatçılar koro, şiir, resim ve
heykelsanatlarıileilgilenenayrıbirtoplulukoluştur-

Kapitalist toplumda sanatçı yeniden özgür kişi olmuşturolmasınada,KralMidas’ındokunduğuherşeyi
altınaçevirmesigibi,kapitalizmdedokunduğuherşeyimetayaçevirdiğiiçinsanatyarıdüş,yarıticaribir
uğraşa dönüşmüştür. Sanat yapıtının değeri az bulu-

nurluğunabağlıolaraktanımlanmaktadır.Budeğerpazardabiçilenfiyatagörekararlaştırılırveonunlaölçülür.Tüketimvegösteritoplumundasanatyapıtıkendi
özünü oluşturan büyüden çoktan uzaklaşmış, yapay
birkutsallığabüründürülmüştür.Özgünyapıtındeğeri
onun biricik olarak söylediklerinde değil, biricik oluşundadırartık.

Sermayenin kolektif yansılama törenleri

Günümüzüntüketimtoplumubireylerinkendinigüçsüz hissetmesine yolaçmaktadır. Artık kolektif klanı
büyükvegizemlidoğakarşısındagüçlükılanyansılamatörenleriyoktur.Büyü,klankolektifineaitbirgüç
değildir.Büyü,sistemibelirleyipyönlendirenpostmodern büyücülerin ellerindedir. Postmodern imgelerin
zavallılaştırdığıbireyinkarşısındasermayeninkolektif
yansılamatörenlerivardır.
Bugününhakimsanatanlayışınınürettiğiimgelerinsanalgısınıkirletmektedir.“Herşeyuyar”,“hemradikalim, hem muhafazakar”, “anlamlar sürekliliği yoktur”, “kuralsızlık kural, ilkesizlik ilkedir”, “tutarlılık
kaygısı güdülmez”, “doğru tek değildir” “içerik değil
imaj”, “çok gerçek, çok anlam” “farklı idealler uzlaşmasadaolur”“sentezvebütünleşmeyerineparçalanma” ve “liberalizm, hümanizm, hoşgörü, eşitçilik,
Marksizm, Hristiyanlık, İslamiyet ve modern bilim
hepsiaynıkefededir”tümbumesajlarıromanda,sinemada,şiirde,resimdevd.izlemekmümkündür.
Sanatındilisayısızimgeleriçermektedir.Önemliolan
bu dili kimin ne amaçla kullandığıdır.  Bu da medya,
gösterimerkezleri,sanatmerkezleri,sanatbasımevleri,yayınevleri,sanatgalerilerivemüzelerinkiminelinde olduğu ve genel tutumlarının ne olduğu sorusuna
gelirdayanır.
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Filistin Halkı İle Dayanışma İçin Suriye’ye Ziyaret Yapıldı

SUSMAK FİLİSTİN HALKINA İHANETTİR
FHKC’den Ebu Ahmed Fuad: “Türkiye’deki İsrail karşıtı gösterileri, mitingleri ilgiyle izliyoruz. Türkiye soluyla ilişkilerimiz
eskiye dayanır. Biz Gazze’de Sol hareket olarak güçlüyüz. Hamas’la da ortak mücadele verdik. Amaç Gazze’yi korumak, ulusal
birliği sağlamak. Siyonist yönetim Filistin Halkına diz çöktürmek istiyor. Ama başaramıyor. Tüm dünyanın izlediği gibi Filistin
Halkı kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla mücadele ediyor. Bu mücadele bağımsız Filistin kurulana kadar da devam edecek.”
Tülay Hatimoğulları
srail’inFilistin/Gazzehalkınayönelikağırveacımasız saldırısına karşı Filistin halkıyla dayanışma
amacıyla, yüzbinlerce Filistinli mültecinin yaşadığı
vetopraklarınınbirkısmıhalenİsrailişgalialtındabulunanSuriye’ye,Türkiyelisendika,meslekörgütü,demokratikvesiyasiörgüttemsilcileriolarakbirziyarette bulunduk. Heyette Türkiye Edebiyatçılar Derneği,
PEN(UluslararasıYazarlarBirliği),TürkiyeBarışMeclisi,KESK,TTB,PSAKD,Halkevleri,ToplumsalÖzgürlük Platformu, Sosyalist Demokrasi Partisi, Sosyalist
EmekHareketitemsilcileriyeralıyordu.
ZiyaretinilkdurağıArapYazarlarBirliğioldu.Birlik
başkanıHüseyinCumaişgalhakkındabiraçıklamada
bulunduve“Türkiye’de,İsrailişgaliniprotestoamaçlı
düzenlediğiniz etkinlikleri takip ediyor uz. Bunları
memnuniyetle karşıladık. Uluslararası basın yaşanan
vahşetiyeterinceyansıtmıyor.Hembukonuda,hemde
İsrail’i uluslararası mahkemelere şikayet etme konusundasizlerindesteğinibekliyoruz”dedi.
Ardındanİsrail-SuriyesavaşınıncanlıtanığıKuneytra
iline doğru hareket edildi. Kuneytra Şam’a 60 km
uzaklıkta olan ve Fi-

İ

listin’ekomşuikenartıkzorunluluktanİsrail’ekomşu,
halen Birleşmiş Milletler’in de kontrolünde olan bir
bölge.Kuneytra,İsrail’in1967’deFilistintopraklarına
vekomşuArapülkelerinekarşıgiriştiğisavaşveişgal
harekatısırasında,Gazze,BatıŞeria,DoğuKudüsve
SinaYarımadasıilebirlikteSiyonistdevletinelinegeçenGolanTepeleri’ndebulunuyor.1967’dekaybedilen
tepelerin yaklaşık üçte biri, 1974’te Tişrin Savaşıyla
geri alınıyor. Geri kalan bölümü İsrail’in denetiminde
kalıyor.Kuneytra,TişrinSavaşındagerialınanbirbölge.
Heyet olarak Kuneytra’nın Valisini ziyaret ettik. Vali
haritaüzerinde1967işgalinivesonuçlarınıanlattı.SadeceKuneytra’da240köyyıkılmış.Şehregirergirmez
savaşsonrasıyıkıntılarınardındanyenidenimaredilen
yerleşimyerlerinigörüyoruz.Dahailerigittikçekentin
“açıkhavasavaşmüzesi”halinegelmişkesiminegiriyoruz. Ortada tamamen yıkıntıya dönüşmüş evler,
okullar, hastaneler, cami ve kiliseler görülüyor. Tıpkı
Gazzegibi.Mermiizleriaradangeçenyıllararağmen
varlığınıkoruyor.Kuneytra’da,gelenziyaretçilerinzeytin fidanının dikildiği zeytinlikte biz de bir fidan
diktik.Bufidanı;dostların,barışseverlerinkardeşliğinin ve dayanışmasının simgesi olarak kabul
ediyorlar.
İsrail sınırına kadar gidildi. Golan Tepeleri’nde
kurulmuşçokbüyükbirradarüssühemengözümüzeçarptı.Biztelinbutarafındaydık.Hangiülkeye ait olduğu bilinmeyen iki kedi İsral’in işgali
altındakitopraklardanbizebakıyordu.Buikikedi
o bölgede gördüğümüz yegane canlı varlıklardı.
Gezide bize rehberlik eden Profesör Nadya’nın
anlatımıbizleribirazdahadehşetedüşürdü:İsrail verimli arazilerden suları çeken bir proje
üzerindeçalışıyor.Bölgeyikuraklaştırmaplanlarıyapıyor.YaniKuneytrabaştaolmaküzereSuriye topraklarını insansızlaştırma mücadelesinde her yöntemi kullanıyor. Böylece yüzölçümünügenişletmeyiplanlıyor.
Bir sonraki durağımız Şam’ın Muhayyem
semtindekiFilistinKampıoluyor.Bukampta
savaş mağduru Filistinli mülteciler yaşıyor.
250binkişininyaşadığıbukampgibibirçok
kampınolduğubelirtildi.BuradaFilistinHalk
Kurtuluş Cephesi adına konuşma yapan Politbüro üyesi Ebu Ahmed Fuad şu bilgileri
verdi: “Türkiye’deki İsrail karşıtı gösterileri,
mitingleri ilgiyle izliyoruz. Türkiye soluyla
ilişkilerimizeskiyedayanır.Türkiye’nin,komşuülkeolarakİsrail’inyanındaolmasıbizlere
çokzararverir.ABD’yedestekvermesiolumsuzdur.Arapyönetimlerininsessizliğisözkonusu.BizGazze’deSolhareketolarakgüçlüyüz. İsrail’e karşı verilen savaşta birlikte ha-

Filistin gençliği adına ko
nuşan bir
gencin sözleri sanırım ku
laklarımızda
hep yankılanacak. “Fili
stin ve Lübnan
direnişi İsrail’in yenilm
ezliği efsanesini
sarstı. Suskunluk Filistin
Halkına
ihanettir. Küçük ama se
vgi dolu
bir mesajım var. Bunu Tü
rkiye’deki
bütün insanlara iletin.
Filistin’in
mücadelesini sokaklara
taşıyın.”
r e ket ediyoruz. Hamas’la da ortak mücadele verdik.
AmaçGazze’yikorumak,ulusalbirliğisağlamak.Bush
giderayaksaldırıyıdestekledi.Siyonizmstratejisigereğibizleriufalamayaçalışıyor.SiyonistyönetimFilistin
halkınadizçöktürmekistiyor.Amabaşaramıyor.Tüm
dünyanınizlediğigibiFilistinhalkıkadınıyla,erkeğiyle,
çocuğuylamücadeleediyor.BumücadelebağımsızFilistinkurulanakadardadevamedecek.”
Filistingençliğiadınakonuşanbirgencinsözlerisanırım kulaklarımızda hep yankılanacak. “Filistin ve
Lübnandirenişiİsrail’inyenilmezliğiefsanesinisarstı.
SuskunlukFilistinHalkınaihanettir.Küçükamasevgi
dolubirmesajımvar.BunuTürkiye’dekibütüninsanlarailetin.Filistin’inmücadelesinisokaklarataşıyın.”
Filistinhalkıadınakonuşaninsanlarbizlereikideğerliönerisundular:MerkezibiryerdebirduvarıFilistin
duvarıhalinegetirmek.Diğeröneride,olabiliyorsabir
FilistinMüzesikurmak.Bununlailgilimateryalibizlere
iletebileceklerinidebelirttiler.
Filistin kampında heyetimiz adına konuşma yapan
Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanı Gökhan Cengizhan, Gazze’ye saldırıyı bir soykırım olarak niteledi.
Türkiye’li yazarlar, demokratik kitle örgütleri olarak,
işgal altındaki Gazze’nin yalnız olmadığını belirtmek
ve Filistin halkının yanında olduğumuzu ifade etmek
içingeldiğimizibelirtti.
25.01.2009
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İSRAİL’LE ANLAŞMALAR İPTAL EDİLSİN!
Siyonist Devlet Vahşice Saldırdı Ama Kazanamadı

Bizler, Filistinli kardeşlerimizin acısını yüreğinde duyan işçiler, emekçiler, Türkiye halkları olarak İsrail’le işbirliği
politikasından vazgeçilmesini, gizli-açık askeri, ekonomik işbirliği anlaşmalarının iptal edilmesini talep ediyoruz.
Türkiye’yi yönetenlerin bizden topladıkları paraları askeri modernizasyon adı altında saldırgan İsrail’e akıtmalarına,
katil pilotlarını topraklarımızda eğitmelerine izin vermeyelim.
Halit Elçi
...1300’ü aşkın ölü, binlerce yaralı ve sakat kalmış
insan…
…Ölüçocuklar,kadınlar,siviller…
…Bombalananhastaneler,halkınsığındığıBMbinaları…
…Uluslararasıhukukçayasaklananfosforvemisket
bombaları…
…İlaçsız,elektriksizhastaneler…
…Bombalarla,füzelerleyakılıpyıkılanbirülke…
İsrailOrdusununFilistin’inGazzeŞeridi’neyaptığı22
günlükhavavekaraharekatınınbilançosubu.
Gazze’deFilistinhalkıkatledildi.Gazze’deinsanlığımızkatledildi.
Ama bu vahşi saldırının öncesi de var. Bombalarla,
mermilerle,füzelerleöldürülenFilistinliler,yıllardırgıda,yakıtvetıbbimalzemeninbölgeyegirmesiniönleyenbirİsrailablukasıaltındahayattakalmayaçalışıyordu.Halk,çocuğuyaşlısıylaaçlıkçekiyor,hastaneler
ilaçvetıbbimalzemeolmadığındançaresizkalıyordu.
Buinsanlıkdışıabluka,sonsaldırınınhazırlığınıoluşturuyordu.

İsrail Neden Saldırıyor?

1948’de II. Dünya Savaşının galipleri tarafından yapaybiçimdekurdurulanbudevletintemelindeFilistinli
Araphalkınkanıvegözyaşlarıvardır.Siyonistkatilçetelerinceuzunyıllarkatliamveşiddeteylemleriyleyerel halk yıldırılmış, devletin ilanından sonra ise milyonlarcainsanbinlerceyıldıryaşadıklarıtopraklardan
zorlaçıkarılıpsürgündeyaşamayaitilmiştir.
FilistinHalkıdaelbettebuzulmekarşıdirendiveonlarcayıldırkahramancabirmücadeleyürütüyor.Önce
İsrail devletinin sınır boylarında gerilla eylemleri yürüttüler.Dahasonraİsrail’inişgalaltındatuttuğutopraklardaİntifadaadlıhalkayaklanmalarıgerçekleştirdiler. Filistin halkı İsrail devletinin işgal ettiği Filistin
topraklarından çıkmasını, sürgündeki Filistinlilerin
topraklarınadönmesinivebağımsızbirFilistindevletininkurulmasınıistiyor.İsrailise,Filistin’inparçalanmasını,zayıfvekendisinebağımlıbirFilistinyönetimininkurulmasınıistiyor.
Bugün Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin haklarını İsrail’leuzlaşmadansavunandirenişçigüçlerhakimdurumda.İşteİsrail’inbukudurmuşçasınakatliamharekatının hedefi bu direniş odağını yok etmek, Gazze
üzerinden Filistin halkının iradesini kırmaktır. (Ama
saldırganlar bunu başaramadı. İsrail Ordusu Filistin
halkının direnişi ve uluslararası kamuoyu baskısı nedeniylehedeflerineulaşamadangeriçekilmekzorunda
kaldı.)

İsrail Gücünü Nereden Alıyor?

Siyonist İsrail devleti, başta Amerika olmak üzere
Batılı emperyalistlerin Ortadoğu’daki ileri karakolu-

dur. Ortadoğu’ya sokulmuş bir
kamadır.
İsrail, Amerika’nın ve Avrupa’nın ekonomik, askeri, siyasi
desteğiyle ayakta duruyor. Bu
sayede emperyalistler stratejik
Ortadoğu coğrafyasında sağlambirüssesahipoluyorlar.İsrail de emperyalistlerin kendisine olan ihtiyacının ve verdikleri desteğin bilincinde olarak
rahatlıkla bölgesinde saldırgan
birpolitikaizliyor.
Amaİsrail’inbusaldırılaracesaret etmesinin bir nedeni daha var: Bölgedeki işbirlikçi
Arap yönetimleri. İktidarlarını
emperyalistlerin
desteğine
borçlu olan çürümüş, gerici,
halk düşmanı bölge devletlerininyöneticileriİsrail’ledeyakın
bir işbirliği içindeler. Filistinli
direniş güçlerinin ezilmesi, onlarındaişinegeliyor.İsrail’inFilistin halkını katletmesine ses
çıkarmamalarıbuyüzdendir.

“Davos
Kahramanı Erdoğan”

İsrail’le yakın ilişkiler kurulması sadece TC
devletinin değil, AKP Hükümeti’nin de ısrarla sürdürdüğü
bir politikadır. Daha geçtiğimiz haftalarda bir İsrail
firmasına savaş uçaklarının modernizasyonu için bir
ihale verildi. Ayrıca İsrail’den insansız uçak alımı için
de görüşmeler sürüyor. Bunların yanı sıra Türkiye ve
İsrail şu anda Bakü-Ceyhan boru hattından gelen
petrolü İsrail’e ulaştıran ve oradan Kızıldeniz’e
aktaran bir proje üzerinde çalışıyor.

İsrail’in saldırısının başından
itibaren Başbakan Tayyip Erdoğanİsrail’esuçlayansertdemeçlerverdi.ErdoğanveDışişleri görevlileri ateşkes sağlanmasıiçinçabagösterdiler.Filistin konusundaki politik manevralarınzirvenoktasınıiseErdoğan’ınDavostoplantılarındaİsrailDevletBaşkanıŞimonPerez’inyüzünekarşısertbiçimdeİsrail’isuçlamasıvebulunduklarıpaneliterketmesioldu.ButablosadeceTürkiye’dedeğil,
Arapveİslamdünyasında,hattaGazze’deErdoğan’ın
kahramangibigörülmesinenedenoldu.
GerekTürkiyedevletigerekseAKPHükümetigerçektentutarlıbiçimdeFilistinhalkınınyanındaveİsrail’in
saldırganlığınınkarşısındamıdır?
Tarihigerçeklerortadadır.İsrail,Türkiye’ninsıkıbir
müttefikidir.1990’lıyıllardanbuyanaİsrail’leTürkiye
arasındapekçokaskeri,ekonomikvekültürelişbirliği
anlaşmasıyapılmıştır.Enönemlisi,Gazze’dehalkıkatledensavaşuçaklarınınpilotları,askeriişbirliğianlaşmalarıgereğinceKonya’da,evet,Türkiye’deeğitiliyor.
İsrail’leyakınilişkilerkurulmasısadeceTCdevletinin
değil,AKPHükümeti’nindeısrarlasürdürdüğübirpolitikadır.Dahageçtiğimizhaftalardabirİsrailfirması-

nasavaşuçaklarınınmodernizasyonuiçinbirihaleverildi. Ayrıca İsrail’den insansız uçak alımı için de görüşmeler sürüyor. Bunların yanı sıra Türkiye ve İsrail
şuandaBakü-Ceyhanboruhattındangelenpetrolüİsrail’eulaştıranveoradanKızıldeniz’eaktaranbirprojeüzerindeçalışıyor.
Bir yandan kameralar önünde duygusal konuşmalar
yapıpefeleneceksin,diğeryandanmillimenfaatlerigerekçegöstererekİsrail’leilişkileriniolduğugibisürdüreceksin.Bununadıikiyüzlülüktür.
Bizler,Filistinlikardeşlerimizinacısınıyüreğindeduyan işçiler, emekçiler, Türkiye halkları olarak İsrail’le
işbirliğipolitikasındanvazgeçilmesini,gizli-açıkaskeri, ekonomik işbirliği anlaşmalarının iptal edilmesini
talep ediyoruz. Türkiye’yi yönetenlerin bizden topladıklarıparalarıaskerimodernizasyonadıaltındasaldırganİsrail’eakıtmalarına,katilpilotlarınıtopraklarımızdaeğitmelerineizinvermeyelim.

