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Ordu-AKPgerilimiolarakya-
şananTürkiyeegemenlerinin
iktidar kapışması, gerilimin
şiddetinin tepe noktasına
çıktığıanda...
4. SAY FA ALP AYDIN

ERGENEKON
SAVAŞI DEVAM
EDİYOR

...1300’ü aşkın ölü, binlerce
yaralı ve sakat kalmış in-
san……Ölüçocuklar,kadın-
lar,siviller… …Bombalanan
hastaneler, halkın sığındığı
BMbinaları… …Uluslarara-
sıhukukçayasaklananfosfor
vemisketbombaları…
28. SAY FA HALİT ELÇİ

İSRAİL’LE
ANLAŞMALAR
İPTAL EDİLSİN

Ortadoğu da yaşanan İsrail
vahşetidünyaylabirlikteTür-
kiye’yidesarsarken...

11. SAY FA M. RAMAZAN

SİYASET KAZANI
KAYNIYOR

YUNANİSTAN’DA İSYAN

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

15. SAY FA B. AKPOLAT

SERMAYEYE KARŞI BİZ VARIZ

Küreselleşmeadıverilensüreç,
yerel yönetimlerin yerel olma
özellikleriniortadankaldırıyor.

3. SAY FA HALİT ELÇİ

HALKLARIN KARDEŞLEŞME...

DTP’nin Genel Başkan Yar-
dımcısı vegirişiminKoordi-
nasyonüyesiMUSTAFA
SARIKAYAilesöyleşi.
6. SAY FA ESER SANDIKCI

DEVRİMİN YOLU UZUN

Halk oylamalarını ve seçim
sonuçlarını,halkınChavez ik-
tidarında yaşanan toplumsal
dönüşümlerle...

13. SAY FA SEMİH GÖKÇE

MUMBAİ’NİN GERİSİNDEKİLER

Hindistan, Mumbai şehrinde
26Kasımgecesisaat23.00sı-
ralarındabaşlayan...

14. SAY FA

Ergenekonoperasyonundarejiminkirliçamaşırlarıortaya
dökülüyor.Bazıkatillerveonlarınkimiakılhocaları,bomba-
ları,silahlarıveplanlamabelgeleriyleyakalanıyorlar.Ama,
Kürtlerekarşıişlenenlerbaştaolmaküzere,birçokcinaye-
tindeüstüörtülüyor.İktidarhesaplarındaplanlananhedefe
ulaşılıncaherşeyinunutuluverileceğikesin.Üstelikyakala-
nanlarınarkasındakiiktidarodağıdarbealsada,hâlâfaali-
yetiçinde. Entepedekilerehâlâdokunulamadı.
Halkın elleri yakalanan suçluların yakasına yapışmalıdır.

Aksihaldeenkısazamandabırakılacakvecinayetlerinede-
vamedeceklerdir.Veancak,hesapsoracakbirgüçlübirhalk
hareketidirki,katillerşebekesinintümünüsuçüstüyakala-
yacaktır.
Çokaçıkçagörülüyorki,bir"demokratikgelişme"yaşan-

mıyor.Rejimkendipisliklerinitemizliyor.Üstelik,operasyo-
nuyürütengüçlerceaynızamanda,yenibiraskeri-polisiye
rejiminsonhamleleriyapılıyor.Buyenirejimin"ılımlıİslam"
damgasınıtaşıyıptaşımayacağı,OrduveHükümetarasında
şimdilerde "masaaltında"sürüpgiden iktidarmücadelesi-
ningidişinegörebelliolacak.
Rejim,yüksekbirgerilimhattıüzerinde.
UcuzkahramanErdoğankameralarınönündeboşnutuk-

laratarken, İsrailveTürkiye'ninaskeri-iktisadi ilişkilerita-
rihtehiçolmadığıkadarhızlıveyoğunişliyor.1360insanın
katilisavaşsuçlusuİsraillipilotlarise,AKP'ninizniyleKon-
yaovasındaeğitildiler.Anlaşmahalenyürürlükte.Chavezve
Castro'nunsahicitavırlarınınİsraildevletiniyakanateşiya-
nındaErdoğansadeceoyunculukyapıyor.
Peki, o zaman ne oldu? Emperyalizmin bolgeyi yeniden

duzenleme sureci yeni büründüğü biçimiyle ve Ankara'nın
katkısıyladevamediyor. Türkiyeayağıhareketegeçiyor ve
taktığımaske"neo-Osmanlı"cılık.
Biçilen taşeronluk rolünün hem Anadolu hem de Arap

halklarıarasındameşruiyetyaratabilmesiiçinhesaplıham-
leleryapılıyor.Sürekligüçkazananİran'akarşıTürkiyegeç
kalmışhamlesinisözümonaFilistin'inhamisirolüyleyapma-
yaçalışıyor.
"Kötüpolis"Peresise,"iyipolis"Erdoğan'dır.Herikiside,

gerçekte,bölgeyiemperyalizminyönelimlerineuyumluhale
getirmeyeçalışıyorlar.Bundansonrakiadım,TCOrdusunun
Filistin'e,kanderyasınıniçine"Barışgücü"etiketiyleitilme-
sidir. Veoarada,tozdumanarasında,direnisçiöğenintas-
fiyesiveFilistin’deTCkorumasındabirucuzişçicoğrafyası
yadaserbestsömürü bölgesioluşturmakhedeflenecektir.
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nceki (Aralık) sayımızdanbu yanaTürkiye’nin
gündemiyineçokhareketliydi.Ençoköneçı-
kangündemmaddesiiseErgenekondavasıol-

du.Gözaltı/tutuklamadalgalarıbirüstboyutasıç-
rayarakdevametti.Sondalgalarda tutuklananlar
arasında emekli generaller, muvazzaf subaylar,
ÖzelHarekatçıİbrahimŞahin,yazarYalçınKüçük
vesarısendikacıMustafaÖzbekbulunuyordu.Es-
kiMGKGenelSekreteriOrgeneralTuncerKılınç’ın
gözaltına alınıp bırakılması, emekli Yargıtay Baş-
savcısı Sabih Kanadoğlu’nun evinin aranması
önemliydi.
Ergenekon davasında bu önemli adımların atıl-
masınakarşın,Genelkurmay’ınbukezdavanınve
gözaltıların seyrine açıkçamüdahale ettiği görül-
dü.
Ergenekondavası,sadeceTürkiye’ninburjuvasi-
yasetininaktörlerini ikiyebölmeklekalmıyor,Tür-
kiyeSolundadabenzerbiretkiyaratıyor.Kimileri
darbeci,kontrgerillacıveırkçıErgenekonsanıkla-
rına yurtseverlik atfederken; kimileri de ABD’nin
desteğindeAKPeliyleveGenelkurmay’ınonayıyla
yürütülen operasyonun demokrasi getireceği ha-
yallerinekapılıyor.“ErgenekonSavaşıDevamEdi-
yor”başlıklıyazımızbuolayıinceliyorvekomünist
bakışaçısıylataşlarınyerineoturmasınısağlıyor.
Önümüzde29Martyerelseçimlerivar.Geçensa-
yımızda Celal Beşiktepe ile yaptığımız söyleşinin
okurlarımızınyerelyönetimciliğebakışınıderinleş-
tirdiğiniumuyoruz.Busayıdadaikiyazıylakonuyu
elealdık.Türkiye’deki solörgütveçevrelerinhe-
menhemenhepsininkatıldığıortakseçimplatfor-
munuve“BizVarız”bildirisiniönemligörüyoruzve
destekliyoruz.
Türkiye’deSolgüçlerinbaşlattığıbirbaşkaönem-
li girişim, 20-21Aralık’taki geniş toplantıyla yola
çıktı.KürtHalkHareketi ileTürkiyeli sosyalistleri
vedemokratlarıbir“Çatı”altındabirleştirmeyihe-
defleyenbuyenioluşumçeşitliyönleriylegenişbi-
çimdedeğerlendirilmeyihakediyordu.“ÇatıNedir,

Ne Değildir?” başlıklı yazımızda bunu yapıyoruz.
AyrıcaDTPGenelBaşkanYardımcısıMustafaSarı-
kayaileyaptığımızsöyleşideKürtHareketininyak-
laşımınıortayakoyuyor.
Kapitalizminkrizi sonhızla yolunadevameder-
kendünyadaveTürkiye’deözellikleişçiveemekçi
kitleler üzerindeki yıkıcı etkileri derinleşiyor. Bu
sayımızdadünyadakiveTürkiye’dekikrizi ikiayrı
yazıylainceledik.Krizişçisınıfınıişsizlik,ücretle-
rin düşmesi, çalışma koşullarının ağırlaşması ve
elbette yoksullaşma şeklinde etkilerken, sınıfın
tepkisidesertleşiyor.Sonaylardaişçieylemlerin-
de ve özel olarak fabrika işgallerindebelirgin bir
artış görülüyor. YazarımızVolkanYaraşır’ın yazısı
sınıfınmücadelesindegelinenaşamayıveburadan
çıkarılacakgörevlerielealıyor.
Geçtiğimizdöneminbelkideendramatikolayıİs-
rail Ordusunun Filistin’in Gazze Şeridi’ne karşı
yaptığı vahşice saldırıydı. Çoğu kadın ve çocuk
olan1300’denfazlainsanınölümüne,binlercesinin
yaralanmasınanedenolan,yasadışıfosforvemis-
ketbombalarınınkullanıldığıbukatliamoperasyo-
nu,ABD’nin,Avrupa’nın,bölgedekiişbirlikçirejim-
leringözlerinikapayarakverdiklerionaylagerçek-
leşti.Bukatliamatepki,dünyahalklarındangeldi.
Türkiye’de de yoğun protesto eylemleri yapıldı.
AKP’li yöneticiler iseduygusal konuşmalarınöte-
sinde,İsrail’ibusaldırıdanvazgeçirecektekbirso-
mutadımatmadılar.Biryazımızlabukonularıde-
ğerlendirirken,birbaşkayazımızıSuriye’dekiFilis-
tinlilere dayanışma ziyaretinde bulunan heyette
yeralanyazarımızınizlenimlerineayırdık.
Kadınsayfalarımızdakiyazılardanbiri,ekonomik
krizinkadınlarüzerindekietkilerini vebunakarşı
mücadeleyöntemlerinielealıyor.DiğeriiseTürki-
ye’deki Kadın Kurtuluş Hareketindeki gelişmeleri
vedönüşümüdeğerlendiriyor.Birsonrakisayımız-
da başarılı, etkili, kitlesel bir 8Mart kutlamasını
yazmakdileğiyle…Kadınokurlarımızınvetümka-
dınların8Mart’ınıkutluyoruz.
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Yaşamınıdevrimevesosyalizmeadamışbirdev-
rimciyi,sonanınakadardevrimcigençlerinöğret-
meni ve yoldaşı olan Aykut Başaran’ı kaybettik.
Defalarca geçilen işkence tezgahlarının, yıllarca
yatılanhapisliğinveparayıumursamayanbirya-
şam tarzının da etkisiyle tutulduğu hastalıktan,
Eskişehir’devefatetti.
İlksosyalizmdersleriniDoktorcugelenektenalan
AykutBaşaran,12Mart sonrasında ilkdevrimci
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 TAKSAVlokalindeyapacaklarıtoplantıy-
laAykutBaşaran’ıanacaklar.
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üreselleşmeadıverilensüreç,yerel
yönetimlerinyerelolmaözelliklerini
ortadankaldırıyor.Küreselleşmesü-

recindebütünşehirler,mekânlar,yerle-
şim yerleri, tek tipleşmeye doğru gidi-
yor. Yerelin doğal ve insani kaynakları
uluslararasısermayeninyağmasınauğ-
ruyor. Yerelde yaşayan insanların ihti-
yaçları, sorunları ve çözüm modelleri
dikkatealınmıyor.
Kentselmekân gittikçe daha fazla ser-
mayebirikimiiçintemelkaldıraçlardan
biriişleviniüstlenmişbulunuyor.Büyük
sermaye merkezi hükümetleri aradan
çıkararakdaharahathareketedebilmek
içinyerelininisiyatifiniarttırıyor.Buuy-
gulamalardasiviltoplumungüçlendiril-
mesi,katılımınarttırılması,şeffaflıkya-
lanlarıylasüsleniyor;halkdabusürecin
içine “YerelGündem21” gibi kurumlar
üzerindençekilmeyeçalışılıyor.
Ayrıca, sermaye bu uygulamalarıyla
temsilidemokrasininkrizine,“toplumun
çözülüşü”neaşağıdanbiryanıtüretme-
yeçalışıyor.Sermayebukrizinbirmeş-
ruiyet sorunuüretmeyebaşladığını gö-
rüyor;“yönetişim”,“katılımcılık’ve‘sivil
topluminisiyatifleri”gibiaçılımlarlaso-
runuhafifletmeyeçalışıyor.
Kapitalist sistemin yerel yönetimlere
biçtiğibütünbumisyonlarağırbirkriz
yaşamaya başladığı bu dönemde daha
daartacaktır. Türkiye iseözellikleAKP
hükümetininyerelyönetimlerle ilgiliçı-
kardığıyasalarlabusüreciniçineboylu
boyuncagirmişoldu.
Belediyemeclislerindesanayici, tüccar,
mülksahipleriyanigenelolarakzengin-
ler temsil edilmekte; işçiler, kamu
emekçileri,yoksullartemsiledilmemek-
tedir.Erkekler temsiledilmekte,kadın-
lartemsiledilmemektedir.Yerelmeclis-
ler,arazirantlarınabüyükarazisahiple-
rininkararverdiği;kentlerinhizmetön-
celiklerinihalkındeğil,hizmetleriişfır-
satıolarakgörenlerinbelirlediğibirşe-
kildeişlemektedir.Belediyelerinellerin-
de bulunan ve halka ait olan değerler
yerliveyabancıbüyükpatronlarıntala-
nınaaçıkhalegetiriliyor.Yerelyönetim-
lerbubelediyecilikanlayışıgereğibirer
işletmeye,şirketedönüştürülürkenher-
hangi bir özel şirket gibi kâr amacı ile
hareketegeçenyapılarhalinegeliyor.Bu

anlayışla,oyereldeyaşayanhalkakentli
vatandaşyerinemüşterigözüylebakılı-
yor.Belediyecilikhizmetlerininparalıol-
ması,parasıolmayanlarınbuhizmetler-
denyararlanmasınınönünükapatıyor.
Halkın hiçbir zaman vazgeçemeyeceği
içmesuyu,kanalizasyon,yeşilalan,top-
lu ulaşım gibi hizmet alanları sosyal
devletin ortadan kaldırılmasına paralel
olarak şirketlerin kâr edebilecekleri
alanlaradönüştürülüyor.
“Yüksek personel giderleri var” denile-
rek belediye çalışanlarının taşerona
bağlanması, sendika ve iş güvencesi
hakkının elinden alınması belediyeciliği
sosyalolmaktançıkarmaktaveemekçi-
ye verilmeyen bu kaynaklar yandaşa,
güçlüolanapeşkeşçekilmektedir.
Böylesibirdönemde,günümüzedamga-
sınıvuransermayeyerelciliğiyleherdü-
zeydehesaplaşarak seçenekhaline ge-
lenbirhalkçıvesolyerelyönetimciliğin
ortaya çıkması için çabalamak bütün
solun önündeki bir görev olarak dur-
maktadır.
CHP’nin ve AKP’nin bütün seçimleri
“ikiliyarış”adönüştürmevebundanya-
rarlanaraksiyasalyaşamıikipartiliha-
le getirme girişimleri bu seçimlere de
damgasınıvuracaktır.
Laiklik, Ergenekon davası gibi, AKP ile
CHParasındabirsürediryaşanançatış-
manoktalarıda,buseçimsürecindeoy
verecekinsanlarıyönlendirmearacıola-
rakkullanılmayadevamedecektir.

Sol Se çe nek

AKP’si, CHP’si ve diğerleriyle tüm dü-
zen partilerinin yerel yönetimleri ser-
mayeninhizmetinesokupbirerişletme-
yedönüştürmeçabasınakarşı;devrim-
ci,yurtsever,sosyalistgüçlerinneredey-
se tümü “BİZ VARIZ” imzasıyla bu 29
Mart yerel seçimlerine ortak bir plat-
form etrafında, ortak adaylarla girme
iradesinibeyanetti.BizVarızmetninin
altındaşuimzalarbulunuyor:DTP,ÖDP,
EMEP, TKP, SDP, EHP, DSİP, Sosyalist
Parti,YeşillerPartisi,DİPGirişimi,Hal-
kevleri,ESP,DHF,SODAP,SEH,TÖP,An-
ti-Kapitalist,TeorivePolitika,Kaldıraç,
HKM,TürkiyeGerçeği,KÖZ,78’lilerGi-
rişimi. (TKP sonradan ortak merkezi
platformdançekildi.)

Buplatformda,mümkünolan tümyer-
lerdebuortakseçimplatformununbile-
şenlerininyerelplatformlaroluşturma-
sı,ortakadaylarıveadıaltındaseçime
girilecekolanpartileribelirlemeleri,or-
tak seçim çalışması yürütmeleri konu-
sundaanlaşmayavarıldı.YineKürtille-
rindeDTP’ninadaylarının(belediyebaş-
kanvemeclis seçimlerinde)desteklen-
mesikararıalındı.
Bununla birlikte, ortak platformun sa-
dece belediye başkanlığı ve belediye
meclis üyelikleri seçimleriyle sınırlı ol-
masıbireksikliktir.Amadahaönemlisi,
ortakplatformbileşenleriyerellerdeor-
tak bildiriye aykırı davranabilmekte,
adaylar ve adı altında seçime girilecek
partilerinbelirlenmesindeküçükhesap-
lar peşinde

koşarak ayrılıklara düşmektedir. Bazı
bileşenlerkimiyerlerdefiilenCHPaday-
larının lehineolmaküzereplatformdan
veseçimçalışmasındançekilebilmekte-
dir.Özellikle,DTP’ninönemlioyununol-
duğu yerlerde bile seçime bağımsız
adaylaveyabaşkabirpartiadıylagirme
(DTP tabelasından uzak durma) dayat-
malarıyaşanmaktadır.
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
dahagüçlü, daha iyi hazırlanmış, daha
verimliortaklıklarınönünüaçacaktır.

SERMAYEYE KARŞI “BİZ VARIZ”

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.

Kentsel mekân gittikçe daha fazla sermaye birikimi için

temel kaldıraçlardan biri işlevini üstlenmiş bulunuyor. Büyük

sermaye merkezi hükümetleri aradan çıkararak daha rahat

hareket edebilmek için yerelin inisiyatifini arttırıyor. 

Bu uygulamalar da sivil toplumun güçlendirilmesi, katılımın

arttırılması, şeffaflık yalanlarıyla süsleniyor; halk da bu

sürecin içine “Yerel Gündem 21” gibi kurumlar üzerinden 

çekilmeye çalışılıyor.

Yerel Seçimlere Sol Güçler Ortak Adaylarla Giriyor

B. Akpolat

K
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rdu-AKPgerilimiolarakyaşananTürkiyeegemen-
lerinin iktidarkapışması,geriliminşiddetinintepe
noktasınaçıktığıanda;Nisan2007“geceyarısıbil-

dirisi”,öncesindeki“bayrak”mitingleri,Temmuz2007
seçimlerinde AKP’nin zaferi, Gül’ün cumhurbaşkanı
seçilmesi anlarının birbirinin peşi sıra yaşandığı hızlı
geçen5-6ayınsonrasında,başkabirzeminesıçradı.O
sıçrama,aynısüreçleiçiçeyaşananErdoğanveBüyü-
kanıt’ın“DolmabahçeGörüşmesi”veAralık2007’deki
ABDziyaretleriylekendisinigösterdi.Neredeyseçıplak
şiddetnoktasınasıçrayaniktidarsavaşı,sisteminge-
nelçıkarlarınazararverdiğinoktadabir“gevşeme”ya
da“mola”yazorlanıyor,hemdeşimdiErgenekondeni-
lenyenibirkapışmabaşlatılıyordu.Evet,çatışmasis-
teminrasyonellerinibozacakşiddetesıçrayınca,ABD
vesermayedevreyedahagüçlügirdivetaraflarısiste-
min bölgesel ve ulusal genel çıkarları doğrultusunda
hizayagelmeyezorladı.
Zorlamanıngücüveetkisiepeyfazlaydıki,sonrasın-
da,olaylarbaşkabirzemindeyaşanmayabaşladı:Es-
ki “düşman”kurumlar,AKPveOrdu,şimdiyanyana
idilerveöyleki,bazıyorumcularbunun“yeni iktidar
bloğu”olduğunubilesaptayıverdiler.
Yenikonjonktürde,AKPveOrduyanyanaduruyorve
düşman ise “Ergenekon TerörÖrgütü- ETÖ” (Fethul-
lahçılarıntaktığıad)oluyordu.Tabii,söylemeyegerek

yokki,esasdüşmanyineherzamanolduğugibiPKK
idi.İşte,son1yıldaböyleyenibirsaflaşmanıngünde-
miylebilinçlerdolduruluyor.Ve,herzamankigibisoru-
luyor:Senkimdenyanasın?
Eski saflaşmanın, “Orducu-ulusalcı” burjuva kanadı
şimdiErgenekon’usavunurken(veelbetteonlarınetki-
si altındaki sollarımız da peşleri sıra yuvarlanırken),
eskininhükümet taraftarlarıda (veelbette,“bedava-
dan” gelen demokrasinin neşesiyle hoplayıp zıplayan
“liberal” yanılsama içindeki sollarımız da) AKP-Ordu
ittifakının “darbeci-çeteci demokrasi düşmanlarına
karşıdemokrasimücadelesi”nidestekliyor.

Ne ler Olu yor?

Birbirininiçinegeçmişbirdiziiktidarmücadelesinin
aynıandayürüdüğünü,birçokhesabınbirdengörüldü-
ğünü,inişli-çıkışlıveuzunsürecekvebelkideiçsavaş-
la sonuçlanacak bir yüksek gerilim hattının üstünde
yaşadığımızıbelirtmeliyiz.
Hemenbelirtelimki,Ordu-AKPgerilimihalensürü-
yor.GerilimintemelkonusuTCiçindekiOrdu’nunayrı-
calıklırolüydüvebusorunçözülmüşdeğil.
Ancak,oçatışmabirçokaçıdansisteminrasyonelle-
rinizorladı.Öneçıkanlarolarak;Ordu’nunyıpranma-
ya başlaması, İslamcı bir halk
hareketinin mayalanması, laik-

İslamcı çatışmasının sistemin toplumsal dengelerini
sarsması, Anadolu’nun “yeşil” sermayesinin TÜSİAD
merkezlifinans-kapitalinaleyhinegüçkazanması,Or-
du içinde kontrol dışı gerilimler oluşmaya başlaması
gibi, bir dizi birbirini iten ve çeken gerilim odağının
oluşması,ABDvesermayeaçısındankontrolealınma-
yıgerektirenbirdurumyaratıyordu.Birkaosasürük-
lenmedurumunda,hiçbirininkazanamayacağıvehat-
ta halkın inisiyatif alacağı süreçler olasılık içine giri-
yordu.
Ordu-AKP geriliminin sermaye açısından rasyoneli,
Ordu’nun ayrıcalıklı rolünün AKP eliyle tasfiyesi ve
sermayenin mutlak oligarşik egemenliğinin tesisiydi.
Aynıçatışmada,Ordu,mevcutegemenliği,yaniOrdu-
sermaye ittifakını ve kendi ayrıcalıklı rolünü, Türkiye
kapitalizminin şimdiki gelişme düzeyinin koşullarına
uyumlaştırarak sürdürmeye çalışıyordu. Öne çıkan
AKPise,sermayetarafındanyönlendirilsede,kendiiç
motivasyonunu,hemdoğrudantemsilcisiolduğu“ye-
şil”sermayeninTCdüzeniiçindeçıkaralanınıgüçlen-
dirmekveküreselakışınınönünüaçmakvehemdeçı-
kıpgeldiğitefeci-bezirgansermayeninkendidokuları-
nasızdığıhaliyle,İslamirenkverilmişbirkapitalizmin
arayışına girmekten alıyordu. ABD’nin “ılımlı İslam”
projesive“FethullahHoca”sı,28Şubat’takırılanira-

ERGENEKON SAVAŞI DEVAM EDİYOR!

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

Kapışmanın Tarafları Ne Yurtsever Ne Demokrat

O

Açıktır ki, Ergenekon, biz devrimcilerin, boynumuzdayağlı urganıyla, alnımızda kurşunuyla, bedenimizde
işkence izleriyle, cezaevlerinde geçen yıllarımızla
ve her günkü devrimci pratiğimizle çok yakından
bildiğimiz ve iyi tanıdığımız bir örgütlenme. 
Tümüyle devletle iç içeler, onunla en tepelerinden 
en aşağısına dek kaynaşmışlar ve aslında, onun 
kendini gizlemeyen çıplak hali olarak ortadalar. 

Kim Bun lar?

Açıktırki,Ergenekon,bizdevrimcilerin,boynumuzdayağlıurganıyla,alnımızdakur-
şunuyla,bedenimizdeişkenceizleriyle,cezaevlerindegeçenyıllarımızlavehergünkü
devrimcipratiğimizleçokyakındanbildiğimizveiyitanıdığımızbirörgütlenme.Tümüy-
ledevletleiçiçeler,onunlaentepelerindenenaşağısınadekkaynaşmışlarveaslında,
onunkendinigizlemeyençıplakhaliolarakortadalar.Oyasalar,meclisler,hükümetler,
seçimlervdhepsi,işteböylebirçıplakveacımasızşiddetgerçeğindengüçalırlar.
Evet, sermayenin hareketinin savunma,meşrulaştırma ve sigortası olarakburjuva
devleti,sadeceyasalşiddetorganlarıyla(orduvepolis)işleriniyürütemez.Başısıkış-
tığındabaşvuracağıkimilerinideyasalalanındışındahazırdabekletir.Üsteliksadece
geçkapitalistleşmişyoksulülkelerdedeğil,emperyalistmetropollerinoçokparlakde-
mokrasilerindede,aynenböyledir.Üstelikdaharafineleşmişvegüçlühaliyle.
Evet,Ergenekon'unbirkısmıda,doğrudanABDyadaonunsilahlıküreselterörör-
gütüolanNATOtarafındansubayyadapolisolarakyetiştirilmiş,kurmayeğitimialmış,
o eğitimlerde işkence, dezenformasyon ve kontrgerilla konularında uzmanlaştırılmış
kişiler.HayatlarınıABD-NATO-TCüçgeniiçindekikaranlıkdehlizlerdegeçirmişler.Ba-
şımızagelenlerdenbiliyoruzki, işlerini iyiyapıyorlar,canlabaşlaçalışıyorlar.Herkes
kendiboyunagöre;kimisiOrdu’yakomutaederekdarbeyapıyor,kimisiodarbeniniş-
kencehanelerindeçalışıyor,bazılarıpusukurupadamvuruyor,ötekisisağasolabom-
baatıyorvd.
Diğerleri,aynı işlerin, toplumsalmeşruiyetalanınıoluşturmakla, ideoloji,yasa,aji-
tasyon,propagandavbişleriyleuğraşmışlar.Ellerigüyatemiz,kravatlarıyerinde,ama
cinayetlerinveişkencelerinbilincindelerveçokbilinçlicedezenformasyonvekarşıpro-
pagandayapıyorlar.Şovenizmvehattaırkçılıkvedevletfetişizmi,halkıböcekolarak
görenbilinçlerinintemelekseninioluşturuyor.Elleritemizama,beyinlerindenkanta-
şıyor.Elisilahlılardandahatehlikeli,dahaçirkinler.
Peki,öyleysenedentutuklanıyorlar?Hemde,herşeyleriylebütünleştikleridevletta-
rafından.
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deyeumutvaatediyordu.
Evet, şimdi, Ergenekon sürecinde, tarafların duru-
şundabirdeğişiklikvarmıdır?Herhangibiröznehe-
defineulaşmışmıdır?Yada,hedeflerdenvazgeçildiği-
nedair,öznelerdenbirisindebirtutumgörülüyormu?
Herüçsoruyadarahatlıkla“hayır”cevabınıverebiliriz.
Ancak,çatışmanınşiddetiveyarattığıanaforlarsiste-
minrasyonellerinibozmayabaşladığıiçin,ABDveser-
mayetarafındanbaskılanarak,şimdilikgeriyeitildi.Ve
hemenbelirtmeliyizki,geriyeçekildiğiyerdede,masa
altındanvurulantekmelervegöstermedenatılandir-
seklerdevamediyor.
Ergenekoncuekip,ABD-NATOtezgâhındadokunmuş
olsalarda,öylegörünüyorki,90sonrasıyenidenoluş-
mayabaşlayankapitalistdünyadüzeniiçinde“pazar-
lık”gücünüarttıracaklarıfırsatlarıgördüler.Haksızda
değiller, o sis, duman ve kargaşa içinde Ergenekon
“çakalları” da kendi paylarını arttıracakları durumlar
yaratabilirlerdi.Nitekim,SaddamdaaynıhesaplaKu-
veyt'iyutmayaçalışmıştı.
Ancak,aynıdönemde,ABD,tamtersiyöndedavranı-
yorvesosyalistsisteminvarlığıkoşullarında,pazarlık
yapıptavizlervererekkendiegemenlikalanındatuttu-
ğugeçkapitalistleşenülkelerintotaliter-oligarşikyerel
egemenliklerininpaylarını tasfiyeetmekvedoğrudan
kontroledipmaaşverdiğibiryeniuşaklıkdüzeyinibu
coğrafyadatesisetmekistiyordu.Hemartıkkorkulan
“reelsosyalizm”yoktu,hemdebirkrizedoğrusürük-
lenenküreselkapitalistsistemvekâroranlarısürekli
düşenküreselsermaye,“vermek”değilde“almak”zo-
rundaydı.
ABD ile  pazarlıklarındaumduğu karşılığı alamayan
Ergenekoncuların,RusyaveÇin’ledengekurarakpo-
zisyonlarını güçlendirme arayışına girmeleri kaçınıl-
maz oldu.O işler nereye kadar götürüldü, bilinmese
de,kimidenemelerinyapıldığıaçıktır.Ancak,hemiçle-
rindeolduklarıdevletveOrdu’nungüçlüvederinABD-
NATObağlarıvehemdekendigüçleri/kapasitelerisü-
reciilerletmelerineengeloldu.İşte,simdideABDta-

rafındansuçüstüyakalanıyorlar.
AynıErgenekoncuekibin,güçtop-
layabilmekvekendikonumlarınıra-
hatlatabilmek için, 2003-4’ten iti-
baren çeşitli darbe girişimlerinde
bulunduklarıortayadökülenbelge-
lerden açıkça anlaşılıyor. Ve, özel-
liklebelirtilmelidirki,devletveOr-
du içinde halen oldukça güçlü ko-
numlanıyorlar,yenidarbearayışla-
rıyadafarklısenaryolarınyürütü-
lebilmesiiçinyeterligücehalende
sahipler. Önümüzdeki dönemde
de,boşdurmayacaklarvekendiçı-
karları yönünde çalışacaklardır.
Çok bilinen “1 Numara”, gazete-
lerdeyazdığınagöre,halaFener-
bahçe Orduevi’ndeki odasında
ve faal durumda. Etrafında ol-
dukça güçlü bir savunma siste-
mininolduğuanlaşılıyor.
HilmiÖzkök’ünşahsındailkçı-
kışını yapan ve Ergenekoncu
ekiple sınır çizen, NATO ile
uyumlu veABD’nin bölgesel iş-
galsürecindegörevalmayatalip
biryeniekipde(işte,opeksüs-
lü “çetelere karşı demokrasi”
sürecininbirincigüçkaynağıbu
ekiptir!)Orduiçindeinisiyatifini
güçlendiriyor.“DolmabahçeGö-
rüşmesi” ve “ABD ziyareti” ile
kendikonumunadestekalanbu
ekip,ABD,NATOveTÜSİAD’la

eskiuyumun(veelbetteOrdu’nunayrıcalıklıegemen-
likrolünün)devamındanyana.
Ergenekoncuların,buyeniekiptarafından,“marazi”
olmaklave“macerapeşinde”koşmaklaithamedildik-
leri tahmin edilebilir. “Gerçekçi” davranıyorlar, uyum
sağlıyorlar.Kürtsorununda“çözümsüzlük”yada“as-
keriçözüm”yönündebirsözaldıklarınıveOrtadoğuve
Kafkasya’dakiemperyalisttezgahlardanpaykoparma-
yıhedeflediklerinitespitedebiliriz.Veüstelik,Ergene-
koncuların darbe girişimlerine “yeşil ışık” yakmayan
ABD’nin, şimdi tam kontrolüne aldığı Ordu’nun, kriz
koşullarındakiolasıemekçiyadaKürthalkhareketle-
rine karşı, üstelik Ergenekon operasyonlarına karşı
oluşan tepkileri de arkasına destek alarak yapacağı
hamlelere,oaradaolasıbirdarbeyede,“yeşilışık”ya-
kacağınıbekleyebiliriz. (Özelliklebusonolasılığı,ha-
vadan kucaklarına düşüverecek bir demokrasi bekle-
yenkimisolcularımızabirkezdahavurgulamalıyız.)O
arada,OrduiçindehalengüçlüolanErgenekoncueki-
bin etkisini boşaltabilmek için, TuncerKılınç’la toka-
laşmagibikimijestleroyununkurallarıiçindedir.
AKP, aynı süreci, Cumhurbaşkanlığı’nın “fethi” ile
başlayan, “hükümet” olmaktan “iktidar”
olmaya doğru yürüyen ve “ılımlı İslam”
hedefli sürecin önündeki engellerin te-
mizlenmesiolarakgörüyor.Orduiçindeki
yeni inisiyatifle AKP’nin çıkarları, Erge-
nekoncu ekibi tasfiye etmekte uzlaşıyor
veişbirliğiyapıyorlar.
Fethullahçıekibinpolisiçinde,özellikle
istihbarat bölümünde, kurdukları ege-
menlik, operasyonun doğrudan hizme-
tindedir ve hem bilgi-belge sağlayarak
hemdeyakalamaoperasyonlarınıyürü-
terekdevredeler.Fazlahavalıveşımar-
mışgörünüyorlarveyakındamuhteme-
len havaları kısmen alınacaktır. R. Ak-
yürek’inHrantDink’inkatlindekirolün-
dendolayı“sorguizni”ninalınması,bu

yeni operasyonun habercisi olabilir. “Arkamızda dağ
gibiABDvar”diyedüşünülüyorsa,kikesinlikleböyle-
dir,ABD’ninhiçbirzamantekkartaoynamadığı,bütün
kartları elinde tutup sırayla oynamaktan hoşlandığını
belirtmeliyiz.
ABDaçısından ise,durumşimdilikpespembegözü-
küyorolsagerek.Adeta“tereyağdankılçeker”gibiyü-
rütülen,veaslındadevletgeleneğiolmayaneskisosya-
list ülkelerin yeni kapitalist devletlerinde yapılan
“renklidevrim”lerin,devletgeleneğidahagüçlüvenis-
petendahaeskibirkapitalistdevletteuygulanabilirli-
ğini test ettikleri ve şimdilik başardıkları görülüyor.
(Elbettebaşkabiçimlervetaktiklerkullanılıyor,yenile-
ridedevreyealınacaktır.)

So nuç

TC,birkezdahavedahaderindenABDtarafındanele
geçiriliyor.Polis,OrduveMİT,birkezdahaveyeniden
düzenleniyor ve ABD’nin yerel ve küresel çıkarlarına
dahauyumluhalegetiriliyor.ÇoköndegörünenErdo-
ğanveFethullahHocafigürleri,ABDaçısındanoperas-
yona toplumsal meşruiyet üreten ve onu sahici top-
lumsaldinamiklerlebuluşturanönemlipolitikaktörler.
Orduise,operasyonunönemliamaçlarındanolanböl-
gedeki emperyalist işgale destek için vazgeçilmez
önemde.
Şimdi, “ulusalcı” ya da “liberal” etki alanında olan
devrimci arkadaşlarımıza soralım: Bütün bu olup bi-
tenlerde,yurtseverlikneredeveyurtseverkim?(özel-
likleTKP’lileresoruyoruz;vedevamla,şayetgerçekten
yurtseverseniz, ki kesinlikleöyleolduğunuza inanıyo-
ruz,devletionyıllarcaABD'ninemirleridoğrultusunda
yönetmişveiçindesizlerindeolduğuonbinlercedev-
rimciyiişkenceyesokmuşveyadoğrudankatletmişki-
şilerle ilgili süreçle alay ederek değersizleştirmek ya
dabusürecinilerletilmesiiçindavranmakyerinesüre-
cin kuru tahlili ile yetinmekdevrimci bir politikamı-
dir?).Vedemokrasinerede,demokratkim? (özellikle
U. Uras’a ve kimi DTP’lilere soruyoruz; operasyonun
doğrudanABDtarafındangüdülendiğiaçıkdeğilmive
eskisidağıtılırkenyenibirkontrgerillaekibinindeku-
rulduğunugörmüyormusunuz yadagörmeniz içino
ekibinşimdikiişleribitipdeiktidarınısağlamlaştırınca
birgeceansızınsizinkolunuzagirivermesimigereki-
yor?).
Duyduğumuz“çakallarınuluması”dır.Veşimdi,“saf-
ları sıklaştırma” zamanıdır. Devrimciler, hem ortaya
saçılan pisliklerin her birini tek tek değerlendirecek,
saklananlarındaaçığaçıkmasıiçinbütüngücüylemü-
cadele edecek, yargılanan katillerin peşinde olacak,
hemdeyenigüçodağınındemokratikniteliğiyönünde-
ki yanılsamalarla ilgiliolaraksiyasigerçekleriaçıkla-
mayıısrarlasürdüreceklerdir.
Demokrasi, tekeller çağında, ancak ve ancak halkın
kendi inisiyatifiylevekendisi içinyapacağımücadele-
ninürünüolabilir.

27.01.2009

Hilmi Özkök’ün şahsında ilk çıkışını yapan ve
Ergenekoncu ekiple sınır çizen, NATO ile uyumlu 
ve ABD’nin bölgesel işgal sürecinde görev almaya 
talip bir yeni ekip de (işte, o pek süslü “çetelere 
karşı demokrasi” sürecinin birinci güç kaynağı bu
ekiptir!) Ordu içinde inisiyatifini güçlendiriyor.
“Dolmabahçe Görüşmesi” ve “ABD ziyareti” ile 
kendi konumuna destek alan bu ekip, ABD, NATO 
ve TÜSİAD’la eski uyumun (ve elbette Ordu’nun
ayrıcalıklı egemenlik rolünün) devamından yana.

AKP-Ordu gerilimi birçok açıdan sistemin rasyonellerini

zorladı. Öne çıkanlar olarak; Ordu’nun yıpranmaya

başlaması, İslamcı bir halk hareketinin mayalanması, 

laik-İslamcı çatışmasının sistemin toplumsal dengelerini

sarsması, Anadolu’nun “yeşil” sermayesinin TÜSİAD

merkezli finans-kapitalin aleyhine güç kazanması, Ordu

içinde kontrol dışı gerilimler oluşmaya başlaması gibi, 

bir dizi birbirini iten ve çeken gerilim odağının oluşması, 

ABD ve sermaye açısından kontrole alınmayı gerektiren 

bir durum yaratıyordu.
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Top lum sal Öz gür lük: Ça tı Par ti si han gi
ih ti yaç tan doğ du? Han gi ze min de ger -
çek le şe cek?

Mus ta fa Sa rı ka ya: 1980’lerden beri,
hattaöncesinde,birşekildeTürkiye’de-
kidevrimci,Sol,demokratikmuhalefet-
leKürtözgürlükmücadelesinibuluştur-
manınyollarıarandı.Farklı taleplerive
yöntemleri olsa da, bu güçlerin ortak
mücadeleplatformlarıolabilirmi?Ola-
caksabunedir?Nasıltanımlamakgere-
kir? Bunlar hep tartışılagelen konular
olmuştur. Nitekim bu yönde somut
adımlardaatılmıştır.GeçmişteAnti-Fa-
şist Cephe gibi bir deneyim var. Daha
sonra değişik yapıların içinde olduğu
güçbirlikleri,eylembirliklerivar.Sonuç-
tageçmişteyaşanantümbudeneyimle-
ri, hem Türkiye Sol, demokrasi güçleri
açısından hem Kürt Özgürlük Hareketi
açısındandoğruarayışlarolarakdeğer-
lendirdik.
Geçmiştebelkifarklımücadeleyöntem-
leribiçimindebirarayışolduamabugün
farklıbirkonjonktürdefarklıarayışların
geliştirilmesi gerekiyor. Kuşkusuz çok
iddialışeylersöylenebilir.Belkistratejik
anlamdayaklaşıldığındaprogramlarda
tartışılabilir. Ama aynı zamanda biraz
daha hayata dokunan, toplumsal ger-
çekliğiolan,yadakenditoplumsalger-
çekliğiniyaratmayaelverişlibiryapılan-
mayaihtiyaçvar.
1970’lerden alıp getirdiğimiz bağımsız
ülke yaklaşımının dönüşümü bizi şu
noktayavardırıyor:GerçektendeTürki-
yehalkıyla stratejik, tarihselbirbuluş-
ma ihtiyacı var. Her ne kadar özellikle
son yıllarda bize karşımilliyetçi şoven
bir dalgalanma yaratılmış olsa da, bu
aynı zamanda bir kırılma da yaratıyor.
Bukırılmayadoğrumüdahaleetmemiz
durumunda, bunu hem Kürt halkının
hem Türk halkının tabii ki en başta
emeğin lehine, önemli kazanımlar elde
edebiliriz.Böylesinebir tarihselbütün-
leşmeyi,stratejikbuluşmayıbaşarabile-
ceğimizidüşünüyoruz.
Toplumdaciddibirdemokratikleşmeta-
lebivar.Amabutalebialıpesaspolitik
öncülüğünü yapıp gerçek anlamda bir
demokrasiprogramınıoluşturup toplu-
mamaledecek,demokratikleşmeyiger-
çekleştirebilecek güçler bir türlü buna
cevapolamadılar.
Bu ihtiyaçlardan hareketle, somut an-

lamda da özellikle bu siyasal konjonk-
türde geçmiş deneyimleri de aşan bir
birliktelikle Kürtlerin yanı sıra Türki-
ye’de farklı inanç grupları olsun, kadın
boyutuylaolsun,çevreboyutuylaolsun,
gençlikboyutuylaolsun,emekboyutuy-
laolsun,tümbuçevrelerikesennokta-
larıbulabilirsek,bunahitapeden,buna
denkdüşenciddibirprogramla,onlara
dokunanveoradandaörgütlendirilebili-
nenbirprogramlayolaçıkabilirsek,biz
bu demokratikleşme talebi üzerinden
toplumun tümkesimlerininönünüaça-
biliriz. Tabii bunu stratejik anlamda,
tüm bu sorunların nihai çözümü anla-
mındasöylemiyorum.Bununiklimiveya
ortamıdaelverişlihalegelebilir.

T.Ö: Geç miş te Tür ki ye So lu ile Kürt Öz -
gür lük Ha re ke ti ara sın da de fa lar ca çe -
şit li bir lik te lik ler de nen di, ol ma dı. Bun -
lar ne den ba şa rı sız ol du?

M.S: Geçmiş dönemde biliyorsunuz,
Kürtler kendi sorunlarının çözümü için
bir halk savaşı stratejisinin merkezde
olduğubirmücadeleyürüttüler…Nite-
kimanti-faşistcepheninvediğergüçve
eylem birliklerinin merkezinde bu var.
HernekadarTürkiye’ninsiyasetsahne-
sinde seçimblokları vb olsa da bunlar
birazasliolanın,temelolanıntaktikun-
surları olarak görülmüşlerdi ki,Kürtle-
rin kendisi için de bu böyledir. Legal
alanda,açığaçıkantoplumsaldinamiz-
misiyasetekanalizeetmegibibirtaktik
yaklaşım.Buaşıldı.Belkidegeçmişteki
başarısızlıkların sıkıntıları oradan baş-
ladı. Türkiye’de zaten 12 Eylül sonrası
Solun yaşamış olduğu ciddi sıkıntılar
var,dolayısıylabirtürlübirhamleselçı-
kış başarılamadı, şu veya bu nedenle.
SonuçtaKürthareketigüçlübirdinamik
ortayaçıkarıncabuçokfazlayürümedi.

T.Ö: Bir güç den ge siz liği var ta bi i. 

M.S: Mevcut durumda politik alanda,
örgütsel alandadabir güçdengesizliği
var.Buradanşöylebirdeğerlendirmeye
ulaşmak gerekir: Mevcut yaklaşım, o
güçlerdengesizliğinibüyükbirsorunol-
maktançıkarıyor.Neden?Çünkübiz ar-
tıkkendimiziTürkiye’nindemokratikleş-
mesi, hatta sistemin değiştirilmesinin
temeldinamiklerindenbiriolarakgörü-
yoruzveTürkiye’nindinamiğiyiz.Elbet-
te ki Kürtlerin tarihsel geçmişlerinden

kaynaklıözgüntaleplerivardıramaso-
nuçtabudademokratikleşmeninesas-
larını oluşturuyor. Buradan bakınca,
stratejik bir buluşma gerçekleştiğinde,
büyük bir dinamizm yaratılabilir. Ama
bunun içinKürtlerinetnik kimliğehap-
sedilmişbiryaklaşımdançıkmasıgere-
kiyor;diğercepheninde“Buradabüyük
birgüçvar,benzayıfım”anlayışıyladar
grupçu, kendi grubunu koruma tutu-
mundançıkmasıgerekiyor.

T.Ö: Ça tı par ti si so nuç ta, bel li mad di
güç ler, top lum sal, si ya sal ke sim ler, sı nıf -
sal ke sim ler üze ri ne ku ru la bi lir. Bu par -
ti han gi top lum sal ze mi ne otu ra cak?

M.S: Türkiye’demevcut egemenlik sis-
teminden farklı nedenlerle rahatsızlık
duyançokgenişbirçevrevar.Kimisiet-
nikkimlikten,kimisiemekten,kimisika-
dınolmaktan,kimisigençolmaktan,ki-
misiçevresorunundankaynaklı,kimisi

inançtandolayı…Bunlarıntümüdegel-
miş mevcut sistemin duvarına dayan-
mışvebirtürlüonuaşamıyor…Sistem-
deoradanburadanesnemevaramaso-
nuçta buhalkların, sınıfın, emeğin, ka-
dınmücadelesininürünüdür.Amaoka-
tıvarlığınıözüitibariylehâlâkoruyor.
Burada,isimlendirmekgerekirse,elbet-
teKürtlerinkendiiçerisindesosyalayrı-
lıklarıdavardır,biremekkesimivardır,
Kürtlerin de egemenleri vardır. İnanç
grupları,etnikgruplar içindedevardır.
Buevrenseldir.BununKürdüTürküyok-
tur,ezeni vardır, ezileni vardır, yoksulu
vardır,zenginivardır.Amabugrupların
farklılıklarından kaynaklanan özgün ve
ortak sorunları da vardır. O evrensel,
stratejik ortaklaşmanın içerisinde tabii
biryertutacaktır.Amamevcutdurumda
oevrenselsorununçözümsürecininön-
cesinde çözülmesi gereken sorunlar
vardır. Egemen sistem tarafından ezil-

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.

HALKLARIN KARDEŞLEŞME PARTİSİ
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. 

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.

Çatı Partisi: Tüm Ezilenlerin, Ötelenenlerin ve Emekçilerin Birliği
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diğinidüşünen,yadakarşıtarafınmev-
cutuygulamalarıveyapısıylakendisinin
sorunlarınınçözümüönündeengeloluş-
turduğunu düşünen tüm güçler böylesi
bir program etrafında buluşturulabilir.
Demokratikleşme programının etrafın-
dabuluşabilecektümçevrelertümgüç-
ler, tümyapılar.Bunukategorilereböl-
meyegerekolmadığınıdüşünüyoruz.

T.Ö: Ta bi i ki de mok ra tik leş me ta le bi et -
ra fın da bir iş bir liği ge re ki yor. Kürt Halk
Ha re ke ti nin bu na ih ti ya cı var. Tür ki ye
ta ra fın da de mok ra si ve emek cep he si nin
de bu na ih ti ya cı var. İş çi ve emek çi le rin
de böy le bir or tak lığa ih ti ya cı var. Çün -
kü Kürt me se le si de vam et tiği sü re ce bir
şo ve nizm ze hi ri zi hin le re akı tı lı yor, sı nıf
bi lin ci ni kö rel ti yor. İkin ci si, mad di ba -
kım dan, sa va şın bü tün yü kü emek çi le rin
sır tı na yük le ni yor; kriz bu du ru mu da ha
da ağır laş tı ra cak. Diğer yan dan eği tim -
li, ay dın ke sim ler, or ta sı nı fın de mok rat
ve sol ke si mi bu na ce vap ve re bi lir.

M.S: En radikal sol grupların çoğunun
programındabile,işbirlikçibüyükburju-
vazi dışındaki tüm kesimleri, orta ke-
simlerdahil,içerenbirdemokratikdev-
rimaşamasıvardır.İşteişçi,köylü,orta
sınıflarıkapsayanbirdemokrasiprogra-
mı tanımlarlardı. Bugünkü durum bire
birbunauymazamabençizgiolarakay-
nı olduğunu düşünüyorum. Çatı olarak
ortaya çıkan oluşumun finans kapital
karşıtıbirpozisyonununolmasıgerekir.
Bir anti-tekel pozisyonunun olması ge-
rekir.Çünkü sonuçtabirçok katmanve
çevredebuyapıdanortakbiçimdezarar
görüyor,eziliyor,sömürülüyorveötele-
niyor.Elbetteburadaemeğinbiranaek-
senolarak işin içindeolmasıgerekiyor.
Sonuçta, demokratikleşmeyi en çok is-
teyecekolanlardaençoksömürülen,en
çokhorlananvedışlanankesimdir.Bu-
radan bakıldığında, emekçiler, orta sı-
nıflar… Ama aynı zamanda inançsal
kimliğinden dolayı horlanan, dışlanan
kesimler…Kadınlarzatenbudünyanın
ilk köleleştirilen kesimidir, cinsidir.
Kürtlerinzatenhaykırışadönüşmüşta-
leplerivar.Köylüzatensıfırlandı.Doğru
dürüst ektiği biçtiği şeyin yarısını bile
kazanamıyor. Yarı yarıya zarar ediyor.
Herkesin bu sistemden kaynaklı farklı
farklıamaortakbiçimdeçözümegidebi-
leceğibirzemin,budemokrasiprogra-

mıdır, bulu-

nuyor.Bukadaracımasız,bukadar in-
sanlıklabağdaşmayanbirsistemtabiiki
hedeflenmeli,tabiikibunakarşıbirtu-
tum alınmalı. Kalkıp dünyayı sömüren,
talan eden sistemden yana tutum ala-
maz tabii ki Çatı partisi. O zaman bu
halktandadestekbulmaz.

T.Ö: Ta bi i de mok ra tik bir prog ram et ra -
fın da bir le şi le cek. Ama öte yan dan hem
o de mok ra si nin ger çek top lum sal ze mi -
ni ni oluş tu ra bil mek açı sın dan iş çi ve
emek çi le re da yan ma ih ti ya cı var; hem
de bu ra da sı nır lan ma sıy la alan çok da -
ra la cak tır. Do la yı sıy la Ça tı Par ti si de -
mok ra si ve emek ek sen le ri ne da ya na cak
di ye bi lir mi yiz?

M.S: Zatendemokrasimücadelesitari-
hinebakarsak,herzamanemekkesimi-
nedayandığıgörülür.Mevcutdünyabü-
tünlüğüiçindeortayaçıkanküreselgüç-
lerinsunduğu,gerçektenbirdemokrasi
de değildir. Tüm kesimlerin kendilerini
rahat örgütleyebildikleri, mücadeleleri-
nin kazanımlarını garantiye bağlayabil-
dikleriortamınolmasıgerekir.Bizimbu-
rada esas isteğimiz şu: Bir sosyalist
program değil tabii. Çatının sosyalist
programlaçıkmamasıgerekir.Bumev-
cut durumda bir ihtiyaç değil. Mevcut
durumdaöncelikliolarak toplumunso-
runlarıyla buluşabilecek ve oradan so-
runlarınçözümgücünüaçığaçıkarabile-
cekolan,demokrasiprogramıolacaktır.
Bununiçindeelbetteemekçokgüçlüol-
malı.İşçilerinheraçıdanciddiproblem-
lerivar. İşgüvencesinden tutalım,eko-
nomik durumlarına kadar, örgütlenme
haklarındansosyalhaklarınakadarçok
ciddiproblemlerivar.Dolayısıylaişçile-
rindeenaciltalebidemokratikleşmedir.
Bununiçindekendihakveözgürlükleri-
nisavunmaimkanıbulacaklardır.

T.Ö: De mok ra si ama han gi de mok ra si?
TÜ Sİ AD da za man za man de mok ra si -
den bah se di yor. Bu gün Ça tı Par ti si için -
de bir le şen ler den de de mok ra si den da ha
çok esas ola rak bir sis tem içi de mok ra -
siy le ye ti nen bir ke sim ol duğu ka nı sın da -
yız… bu nun adı bur ju va de mok ra si si dir,
AB kri ter le ri için de ki bir de mok ra si dir.
Biz sos ya list bir pers pek tif le, de mok ra si
mü ca de le si ni dev rim ci-de mok ra si çer çe -
ve sin de dü şü nü yo ruz. Bu ko nu da siz ne
der si niz?

M.S: Bizimburadakiesashareketnok-

tamız, ezilen, ötelenen, bastırılan ke-
simlere,kısacasıherdüzeydesistemta-
rafındanmağduredilen,sömürülenke-
simlerealanaçmaktır.Bunlarıönealan
birdemokratikleşmeprogramı.Amabi-
zim esas demokratikleşme yaklaşımı-
mızşudur:Mümkünolduğuorandadev-
leti küçülten, toplumun tüm kesimleri-
ninyaşamalanınıgenişleten,kararsü-
reçlerine katılmalarını sağlayan, yine
bunun için örgütlenme, siyaset yapma
özgürlüğünügüvencealtınaalanbirde-
mokratikleşme; bunun yanı sıra insan
haklarıveadalet…

T.Ö: Kürt Halk Ha re ke ti ve DTP için de
Ça tı Par ti si ne fark lı yak la şım lar var mı?

M.S: DoğrusuKürtlerÇatıPartisikonu-
sunda çokolumlubir noktadalar. Tabii
kigeçmişdeneyimleronlarıdabelliöl-
çüdeürkütmüş.Bubelliörgütlerlesınırlı
biryapılanmaolarakmıkalacak,yoksa
gerçektenstratejikbirkardeşleşmepro-
jesinedönüşüpsistemidemokratikleşti-
rebilecekmi, yönünde kaygılar tabii ki
var.Amayürütmüşolduğumuztümça-
lışmalar ve bu esnada yaptığımız tüm
gözlemlerden çıkarıyoruz ki, uyarılarla
birliktebuna çokbüyükbirdestek var.
Uyarıveeleştirilerşuradadır:Yinebunu
dar,toplumsalkarşılığıolmayanbirde-
neyime dönüştürmeyelim. Buna ihtiyaç
yokdiyorlar.Onlaradınasiyasettebulu-
nankadrolarolarakbizdeböyledüşü-
nüyoruz. Tekrardan herkesin bir sürü
emeğiniburayasarfederek,tümbuya-
pılarıkastediyorum-dernek,grup,yapı,

birey-, sarf edip
marjinalbirşeyortayaçıkarmaya,top-
lumda yenidenbir umut kırıklığı yarat-
mayahakkımız yok.Buaçıdan,Kürtler
ciddibir yaklaşım içerisindeler.Bu işin
daha geniş ölçekte, daha bütünlüklü,
dahatoplumsalkarşılığıolanşekildege-
liştirilmesine destek veriliyor. Politik
kadrolariçindebunakarşıtepkiliyada
farklıbirdüşüncevarmı?Çokciddibir
şeyyok.
Çok iddialı söylüyorum: Kürt Özgürlük
Hareketinin içerisinde, her zaman, ku-
rulduğugündenberiTürkiyehalkıylabu-
luşma,Türkiyehalkıylakardeşleşmete-
melindeçokgüçlü,çoksağlam, ideolo-
jik-felsefi temeli olan, güncel politik
ayaklarıolanbirçizgivardır.Veherza-
manyönüburayadönükolmuştur.Tüm
karşılıksızkalmalararağmen,inatla,ıs-
rarla, hala Türkiye soluyla, demokrasi
güçleriyle,halkıylabuluşmainadıveıs-
rarıvarsa,kimsekusurabakmasın,ba-
sit, güncel politik taktikten kaynaklı
değildirbu.
Bir şey daha eklemek istiyorum. Biz
şöyletanımlıyoruz,çokkısaolarak:De-
mokrasi, Özgürlük, Barış ve Emek. Bu
dörtalanTürkiye’ninsorunlarınıbüyük
ölçüdekapsar.Özgürlükten,demokrasi-
den,barıştanveemektenyanagüçler…
ÇatıPartisininzemininiböyletanımlıyo-
ruz.

Söyleşiyi yapan: Halit Elçi

Mevcut durumda öncelikli olarak toplumun sorunlarıylabuluşabilecek ve oradan sorunların çözüm gücünü açığaçıkarabilecek olan, demokrasi programı olacaktır. Bunun için de elbette emek çok güçlü olmalı. İşçilerin her açıdan ciddi problemleri var. İş güvencesinden tutalım, ekonomik durumlarına kadar, örgütlenmehaklarından sosyal haklarına kadar çok ciddi problemleri var. Dolayısıyla işçilerin de en acil talebidemokratikleşmedir. Bunun içinde kendi hak ve özgürlüklerini savunma imkanı bulacaklardır.

Çok iddialı söylüyorum: Kürt Özgürlük Hareketininiçerisinde, her zaman, kurulduğu günden beri Türkiyehalkıyla buluşma, Türkiye halkıyla kardeşleşme temelindeçok güçlü, çok sağlam, ideolojik-felsefi temeli olan, güncel politik ayakları olan bir çizgi vardır. Ve her zaman yönü buraya dönük olmuştur. Tüm karşılıksızkalmalara rağmen, inatla, ısrarla, hala Türkiye soluyla,demokrasi güçleriyle, halkıyla buluşma inadı ve ısrarıvarsa, kimse kusura bakmasın, basit, güncel politik taktikten kaynaklı değildir bu.
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ralıkayınınsonlarındaİstanbul’dayapılantoplan-
tı sonrasında yapılan açıklamayla, yeni bir siyasi
oluşumuninşasınabaşlandı.YurtseverKürthare-

ketinin yasal temsilcilerinin en üst düzeyde katılım
göstererekkararlılıkbeyanındabulunduğutoplantıya,
ekoloji veAlevi hareketinden ve devrimci hareketten
bazı siyasal odaklarla, tanınmış demokrat aydınlar
katıldı.
Toplantıda seçilen Koordinasyon tarafından 1 hafta
sonrayapılanaçıklamaise,2günsürentartışmalarda
oluşan politik atmosferi yansıtıyordu. Şimdi, Koordi-
nasyon,6aylıkbirsüreiçinde,katılımcılarıngenişle-
mesi,programatikzemininoluşmasıveörgütselbiçi-
minbelirlenmesiiçinönçalışmalaryapacak.
YaşanansürecinToplumsalÖzgürlükPlatformuaçı-
sındananlamını,nerededurduğumuzu,oradannereye
doğruhareketetmekvenekazanmakistediğimizibe-
lirginleştirmeliyiz.

1-Ne Yap mı yo ruz? 

Biraztuhafama,neyaptığımızıdahaiyianlatabilmek
için, tersi yöndeki sorunun cevabı açıklayıcı olabilir.
Toplantıdakibazı tartışmalardananlaşılan,kafakarı-
şıklığıyaşandığıveortamınnetleşmeye ihtiyacıoldu-
ğudur.Hemenbelirtelimki, “Çatı” girişimi, komünist
yadakapitalizmkarşıtıbaşkabirpolitikodakolmadı-
ğıgibi,gerekgirişimciheyetintoplantıöncesiyaptığı
çağrıdanvegereksebizzattoplantıdayaşanantartış-
malardanvesonrasındakibildirgedenanlaşıldığıüze-
re“DemokratikDevrim”ihedefleyendevrimci-demok-
ratbirpolitikpartiolmakapasitesinede,şimdikiha-
liyle, sahip değil. Bileşenlerinin çoğunluğununnesnel
toplumsalçıkarlarıaçısındanbakarsak,“Çatı”bir“De-
mokratikDevrim”partisi olmaolasılığını içinde dev-
rimci bir olasılık barındırıyor. Ancak, şimdi üzerinde
konumlanılabilenpolitikzemin,öylesibirderinliğeya
dayoğunluğasahipdeğil.
Nedemekistiyoruz?Evet,şimdi,adımadımilerleye-
rek “Çatı” sürecini kendi gerçek durumu üzerinden
tasviredelim.Vesonra,sürecinnereyeyadanerelere
doğru evrilme olasılıklarını içinde barındırdığını ve
devrimcilerinhangiolasılığınsözcüsüolmasıgerekti-
ğinisaptamayaçalışalım.
Başarısızlıkla sonuçlanmış gözüken “Sosyalist Fo-
rum” süreciyle amaçlanan, günümüzün devrimci-ko-
münistöznesiniyaratmaktı.“Çatı”sürecininböylebir
hedefiyok.
Sermaye-emek uzlaşmaz zıtlığı üzerinde kendisini
konumlandıranveişçisınıfınınsiyasalhareketiolarak
kendisinioluşturanöylesibirözneninacilbirtoplum-
salihtiyaçolduğuaçıktır.Şimdiyedekyapılançalışma-
larınbirsonucaulaşamaması,farklıpolitikyapılanma-
laradağılanyadabağımsızkonumlanankomünistlerin
böylesibirtarihselhamleyiyapabilecekderinliğe,ba-
siretevecüretesahipolmadıklarınıgösteriyor.Oze-
mindeki nesnel ihtiyaç devam ediyor ve hatta “Çatı”

girişimi bunu daha da acilleştiriyor.
Ancak,açıktırki,komünistlerin,kendi
aralarındayapamadıklarını,başkaze-
minlerdeoluşanihtiyaçlarınzorlama-
sıyla demokratlar, devrimci-demok-
ratlarveyurtseverKürtlerleortaklaş-
tıkları bir alana dayatmaları, sadece
siyasalbiryanılgıdeğilaynızamanda
trajikomikbirdurumolacaktır.
Şimdi, en alttaki “komünist” zemin-
den bir adım yukarı çıkıp “kapitalizm
karşıtı” diyebileceğimiz, içinde komü-
nistlerindışındakibazıgüçlerindeko-
numlanabileceği daha geniş ve daha
esnekbirzemindekonumlanalımveso-
ralım: “Çatı” kapitalizm karşıtı bir ze-
minmidir?Bileşenlerinkendiözgürta-
leplerinebaktığımızzaman,kapitalizme
karşıolmakyerineonureformeederek
kendi talepleri yönünde dönüştürmeyi he-
defleyendemokratlarvehattabazıliberalle-
rindegirişiminiçindeolduklarınıgörüyoruz.
Ohalde,içindekapitalizmkarşıtlarınıbarın-
dırsada,“Çatı”hareketikendisürecininşim-
dikiaşamasındakapitalizmkarşıtlığındako-
numlanmıyor.
Ohalde,sözgelimi,birkonuşmacınındillen-
dirdiği“anti-kapitalistolma”nın“Çatı”yada-
yatılması veya daha ileri sıçrayan başka bir
konuşmacınınsözleriyle“işçisınıfınınöncülü-
ğününkabullenilmesi”ve“işçisınıfınındiğer
devrimci-demokratik öznelerle eşitlenmeme-
si”önermeleri,yapılanınyadayapılmakiste-
nenin“ne”olduğununtamanlaşılamadığınıgösteriyor.
Böylesidayatmalar,sahiplerinin istediğinintamter-
sine, işçi sınıfından yana olan komünist eğilimlerin
“marazi”birkonumasürüklendiklerigörünümünüve-
recekve“Çatı”sürecininşimdikiaşamasındadiğerka-
tılımcılarkarşısındakikonumunuzayıflatacaktır.
Butalepler,şimdivarolanittifakalanınıoldukçada-
raltacakbiçimdedemokratzemindekibileşenleriala-
nındışınaatacakveKürthareketinihemenşimdibir
“bölünme”yeçağıracakektaleplerlebirliktebiranlam
ifadeederki,kimsenin,şimdikiaşamadaböylebirtu-
tumasahipolduğugörülmüyor.Veeğerböyleyse,hem
demokratlarlaveyurseverKürthareketininbütünüyle
ittifakkurmak,hemdeonlardankomünistyadakapi-
talizmkarşıtıolmalarıisteniyorsa,bu,önerisahipleri-
ninbir"siyasalşaşkınlık"içindebulunduğunugösterir.
Bizkomünistlerinogüçlerikapitalizmkarşıtıbirko-
numayönlendirmeisteğibaşkavetümüylemeşrubir
devrimci tutum olmakla birlikte, açıktır ki, şayet bu
güçlerleortaklaşabirsiyasalsürecegirilecekse,onla-
rın şimdiki siyasal konumlanmaları/bilinç seviyele-
ri/hassasiyetleri bir gerçekliktir ve özellikle sürecin
şimdiki başlangıç aşamasında güçlü bir ivme olarak

hesabakatılmalıdır.
Venihayet,komünistvesonrakikapitalizmkarşıtıze-
mindenbiradımdahayukarıçıkıp,tekelleriveonların
siyasal düzenlerinin tasfiyesini kapsayan bir konum-
dan,evet,kapitalizmitümüyletasfiyeetmesedeonun
güncel egemeni tekellerin oligarşik ekonomik-politik
yapısınıtasfiyeederekonuaşmayıhedefleyendevrim-
cibirsıçramaolan“DemokratikDevrim”zemininden
bakarsak;“Çatı”nınuyumyeteneğiyadasiyasalkapa-
sitesinedurumdadır?GerekyurtseverKürthareketi-
ningenişbirsınıfittifakıalanıolmasıvegereksekatı-
lımcıkimidemokratlarınsiyasalyönelimleri,şimdilik,
içine girilen sürecin devrimci-demokrat zeminde ol-
masınıdaengelliyor.
Evet,bizkomünistleraçısındansistemdışınasıçra-
manınbirmanivelasıolanve“tekellerinekonomikve
siyasiyapılarınıntasfiyesi”ndekritikmomentinibarın-
dıranasgaritaleplerzeminindebirdevrimci-demokra-
tikzeminininşası,şimdikidurumda,özellikleKürtha-
reketindebir “bölünme”yi imaedenpolitik zeminiyle
vesonrasındaonutakipedecekkaçınılmazpratiksiya-
siyönelimleriylegerçekçideğildir.GerekKürthareke-
tinin ve gerekse ittifakın bileşenlerinden kimilerinin

“ÇATI” NEDİR? NE DEĞİLDİR?

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

Çatı Girişimi Yola Koyuldu

A

Şüphesiz, komünistler o “demokratik” ve

“güncel” ortaklaşmayı, bileşenlerin oldukça 

ağırlıklı kesiminin nesnel toplumsal ihtiyaçlarının 

gerçek cevabı olan “devrimci” ve “tarihsel” bir 

zemine yöneltmeye çalışacaklardır, tıpkı 

başkalarının o zemini sistemin restorasyonu 

ya da reformuyla sınırlamaya çalışacakları gibi. 

Bu “Çatı” içinde yaşanacağı anlaşılan bir 

“hegemonya” mücadelesidir ve kaçınılmazdır.



2-Ne Ya pı yo ruz?

Kendi tarihi içinde bürünebileceği  başka bir çok
olasılığıiçindetaşısadavekatılımcıgüçleryolaçıkıl-
dığı andan itibaren kendi sınıfsal çıkarlarına uygun
olasılıklarıegemenkılmayaçalışacakolsalarda,“Ça-
tı”, şimdikibaşlangıçaşamasında,katılımcıöznele-
rinkendibağımsızyollarındayürürkengüncelkoşul-
larındayatmasıylayanyanageldikleribir“Demokra-
tikGüçbirliği”biçimindeyolaçıkacaktır.Düzeninya-
salarına çarpmamak amacıyla alınabilecek parti is-
mi,sahicibiranlamvesağlamlıktaşımayacaktır.
Öyleyse, en çıplak, basit ve şimdiki haliyle, “Çatı”
nedir? Komünistler, devrimci-demokratlar, demok-
ratlarvehepsinikapsayankendiözgünbütünselliği
ileyurtseverKürthareketi,kendiözgünhedeflerine
giderlerken,somut-tarihselkoşullarınbirürünüola-
rakyanyanageliyorveyanyanagelişlerinibirzemi-
nekavuşturdukları vekorumayaaldıklarıbir “Çatı”
altındademokratikbirgüçbirliğiyapıyorlar.
Budurumda,enkabahaliyle,“Çatı”nınnasılbiriç
yaşamıolacaktır?Demokratlar,mümkünolanenfaz-
la  liberali de “Çatı”ya çekip bir ağırlıklı güç alanı
oluşturarak sistem içi bir reformlar demetiyle güç-
birliğininsiyasalyönelimlerinisınırlamayaçalışacak-
lar;devrimci-demokratlar,biradımileriataraktekel-
lerintasfiyeolacağıbir“demokratikkapitalizmi”is-
teyecekler; komünistler ise, devrimci-demokratları
dayanlarınaçekerekvediğerleriniiknaederek,anti-
kapitalistbiryönelimedeaçıkveistekliolanbirdev-
rimci-demokratik dönüşümün programını ve onun
devrimciöznesiolmayı“Çatı”yabenimsetmeyeçalı-
şacaklardır.
“Çatı”,öylegörünüyorki,bir“geçiş”alanıdır,kalıcı-
lığı,ardıardınaüstüneyüklenecekgerilimlerlesürek-
litestedilecek,oraya,burayaveyaşurayayönelecek-
tir.
Hemen vurgulamalıyız ki, böylesi bir özgün yapıyı
“demokratik”zemindebirarayagetiren,Kürthare-

ketinin şimdiki yapısı ve acil-güncel
ihtiyaçlarıdır.Kürthareketininyayıldı-
ğıtoplumsalalanıngenişliğiveyürüt-
tüğü mücadelenin şiddeti, onun acil
ihtiyaçlarını,hemaynıulusalsınırlariçinde
yaşayanTürkiye’libütüntoplumsalgüçlerin
desorunuhalinedönüştürüyorvehemdeo
sorunlarınaşılmasıyönündeyapılacakmü-
cadele, devrimci hareketin kendisini hızla
toplumsallaştıracağı bir zeminindeönünü
açıyor.
“Çatı”,aynızamanda,devrimcihareketin
şimdikigüçsüzlüğünedeniyleyeterliçekim
gücü olamayarak etrafında toplayamadığı
vebuyüzdenherbiri tekbaşınaoligarşik
rejimin baskıları karşısında zayıf kalan
“DemokratikDevrim”intoplumsalgüçleri-
nin,henüzancak“demokratik”birzemin-
dedeolsabirarayagelmesiimkanınıyaratıyor.Ze-
minin“demokratik”niteliği,onun“devrimci-demok-
ratik”birzeminegöredahayüzeyde,dahagevşekve
zayıf,dahadayanıksızverisklereaçıkolmasıgerçek-
liğinidoğuruyorsada;şimdikibaşıboşdağınıklığagö-
revedahailerisıçramanınmanivelasıolmapotansi-
yeliğiyle,pratikolarakdahaileribiraşamayıtemsil
ediyor.
Evet,“Çatı”sadecekomünistler,Kürtlervedemok-
ratlarıdeğil,aynızamanda,Alevileri,yoksulmüslü-
manları,kadınları,yoksulköylüleri,ekolojistleri,va-
roşlarınöfkeliişsizlerini,emperyalistsavaşkarşıtla-
rınıbir“DemokratikGüçbirliği”içindeortaklaştırma
yeteneğine sahip. Ve zaten, bu güçlerin çoğuda ilk
toplantıda hazır bulundular, henüz gelmeyenler de
sürecekatılabilir.
Zorolan,oldukçafarklıyerlerdengelenbutoplum-
salgüçleri,oligarşikrejimekarşıhemortaklaşacak-
larıhemdekendihedeflerinesahipçıktıklarıbirze-
minekavuşturmak;öylebirzeminki,ürettiğipolitik
söylemtoplumdabirumut,heyecanvehareketegeç-

me
isteğiuyandırsın.“Çatı”nıninşasüreci,ençokoze-
mini ve söylemi yaratmakta yoğunlaşmalıdır. Şimdi
gerekliolan,bir “tekrar”danziyade, “yaratıcılık”ve
şimdikinden farklı bir toplumsal yaşamın mümkün
olduğunu herkese gösterecek bir politik söz ve ey-
lemliliktir.
Komünistleraçısından,aynıtoplumsalgüçler,dev-
rimci-demokratikbirsürecindoğalbileşenleridir.Yo-
la“demokratik”birzemindençıkılması,içindesade-
ceoligarşik-askeripolitikrejimekarşımücadeleet-
mekveorejiminarkasındakitekelcisermayeveka-
pitalistsistemingölgelenmesitehlikesinitaşısada,o
tehlikeninvarlığınıhiçunutmamakkaydıyla,birara-
yagelebilmekvepratiktebiradımileriyeatabilmek
şimdikidağınıklıktandahaiyidir.Yolaçıkılansürecin
devrimci-demokrasiye doğru evrilmesine, şimdiki
katılımcılarınbüyükçoğunluğuhiçbir yapısalengel
çıkarmayacaktır; yeter ki, devrimci hareketin gücü,
siyasal kapasitesi ve yetenekleri o yöndeki çabaları
uygunbirkimliğevesürekliliğekavuşturabilsin.

temsilcisiolduğu“Çatı”nınönemlibirbölümü,“tekel-
lerekarşımücadeleetme”yeuyumsağlamaklabirlik-
te,“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-de-
mokratikbirpolitikzeminide,şimdikidurumda,ola-
naksızkılıyorsa;busomutdurum,katılımcıkomünist
özneleraçısındanbirsahici“Parti”ortaklaşmasınıim-
kansızlaştırıyor.
Evet, nasıl diğer katılımcı öznelerin kendilerine ait
“hassasiyetleri” ya da “olmazsa olmaz”ları varsa ve
bunlarıngerçekliğidikkatealınarakyolaçıkmakgere-
kiyorsa,komünistler içinde,onları “tekelcikapitalist
sistemi reformeetmeylesınırlıbirpolitikparti”biçi-
mine sokacak siyasal yönelimler kabullenilemez.Ko-
münistler, şayet kavramın tarihsel derinliğine ve yo-
ğunluğunasahipolangerçekbir“Parti”densözediyor-
sak,hemkendi“asgari”bağımsız-devrimcihedeflerin-
den(ki,şimdikiTürkiye’debuasgarizemintekellerin
iktisadivesiyasiyapılarınıntasfiyesinimerkezinealan
birdevrimci-demokratikdönüşümdür)vazgeçecekleri
politik partilerin içinde olmazlar, hemde o hedefleri
saklamazlar,asgariveazamiyönelimleriyleaçıkcasa-
vunurlar.
Öyleyse,“neyapmıyoruz”sorusununsoncevabıola-
rak diyebiliriz ki, kavramın sahici tarihsel anlamıyla
bir“Parti”kurulmuyor.YurtseverKürthareketiylede-
mokratlarvekomünistlerinortaklaşmadüzeyleri,he-
nüzbir“Parti”deortaklaşmaderinliğinevekoşullarına
sahip değil. “Parti”nin gereksindiği “derinliğe” göre

hayli “yüzeyde” ortaklaşabiliyoruz, “tarih-
sel” değil, “güncel”  hedeflerde birleşebili-
yoruz,“devrimci”değil“reformcu”talepleri
birlikteseslendirebiliyoruz.
Sözgelimi,rejiminsiyasiodağıMGKkonu-
sundaortaklaşabiliyoruzama,rejimin(veo
rejimin üstünde oturduğu kapitalist siste-
min) “daha derindeki” sahibi TÜSİAD (ve
hatta onun içinde de 6 ana sermaye gru-
bundan oluşan Yüksek İştişare Konseyi-
YİK) konusuna gelince “Çatı”daki bir çok
ortağımızın bilinçleri bulanıyor, gözleri
görmezhalegeliyorveöylesineki,bazıit-
tifak güçleri askeri oligarşiye karşı TUSİ-
AD-YİK’ehayırhahbirgözledahibakabi-
liyorlar.
Şüphesiz,komünistlero“demokratik”
ve “güncel” ortaklaşmayı, bileşenlerin
oldukça ağırlıklı kesiminin nesnel top-
lumsalihtiyaçlarınıngerçekcevabıolan
“devrimci”ve“tarihsel”birzemineyö-
neltmeyeçalışacaklardır,tıpkıbaşkala-
rınınozeminisisteminrestorasyonuya
dareformuylasınırlamayaçalışacakla-
rıgibi.Bu“Çatı”içindeyaşanacağıan-
laşılanbir“hegemonya”mücadelesidir
vekaçınılmazdır.Süreç, farklıçıkarlar
tarafından farklı yönlere zorlanacağı
birdiziiçtartışmaya,kopuşmalarave
yenibirleşmeleregebedirvekatılımcı-
larkendigüçleriveyeteneklerioranın-
dabelirleyiciolacaklardır.

“Ne yapmıyoruz?” sorusunun son cevabı olarak
diyebiliriz ki, kavramın sahici tarihsel anlamıyla
bir “Parti” kurulmuyor. Yurtsever Kürt hareketiyle
demokratlar ve komünistlerin ortaklaşma
düzeyleri, henüz bir “Parti”de ortaklaşma
derinliğine ve koşullarına sahip değil. “Parti”nin
gereksindiği “derinliğe” göre hayli “yüzeyde”
ortaklaşabiliyoruz, “tarihsel” değil, “güncel”
hedeflerde birleşebiliyoruz, “devrimci” değil
“reformcu” 
talepleri birlikte seslendirebiliyoruz. 

“Çatı” sadece komünistler, Kürtler ve 
demokratları değil, aynı zamanda, Alevileri, 
yoksul müslümanları, kadınları, yoksul köylüleri,
ekolojistleri, varoşların öfkeli işsizlerini, 
emperyalist savaş karşıtlarını bir “Demokratik
Güçbirliği” içinde ortaklaştırma yeteneğine 
sahip. Ve zaten, bu güçlerin çoğu da ilk 
toplantıda hazır bulundular, henüz 
gelmeyenler de sürece katılabilir.
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3- Kürt ler ve “Ça tı”

“Çatı”nınönünüaçan, onumümkünvegereklibir
devrimci hamle haline sokan, aynı zamanda ona
muhtaçdaolan,yurtseverKürthareketiveözellikle
onun içindeki emekçi-yoksul Kürtlerdir. Esas olarak
yoksul Kürt emekçilerinin ve onların çocukları olan
Kürtöğrencilerinveişsizgençlerinemeğinin,özveri-
sinin ve kahramanca atılımının ürünü olan ve ama,
aynızamandabir“ulusalhareket”olmakapasitesiy-
lebütüntoplumsalgüçlerikapsayanbirsınıfsal itti-
fak alanı olan Kürt hareketi, kendi tarihinin şimdiki
somutaşamasındayenivekapsamlıbirtasfiyegirişi-
miylekarşılaştı.
ABD-İsrail-İngiltereekseniveAB’ninşimdilikanlaş-
mışgöründükleri ve farklınoktalardanverdikleri iv-
melerle ortaklaşa yürütmeye çalıştıkları son tasfiye
konsepti, daha önce boşa çıkarılan öncüllerinden
farklı vedahagüçlübirdalgahalindehareketegeç-
mişdurumda.
İlkin,ABDveAB’ninherzamankindendahafazlave
daha doğrudan işin içinde olmasını ve sürdürülen
emperyalistişgalvesavaşpratiğiningüncelistemle-
riyledoğrudanbağlantısınıvehattaiçiçeliğinivedo-
layısıyla,şimdikitasfiyegirişiminin,herzamankinden
dahafazlayoğunlukveşiddettaşıdığınıbelirtmeliyiz.
Evet,savaşınmerkezindekicoğrafyanınsorunlarının

savaşlaiçiçegeçmesinormaldeğilmi?Kürtsorunu,
somutolarakküreselbirkonumasıçradıveküresel
iddiası olangüçlerher zamankindendaha fazla işin
içindeler.
İkincisi,yereldüzeydeTC-Talabani-Barzaniveişbir-
likçi Irakhükümeti eliyleuygulanmayabaşlanansü-
reçhızla yolalmaktadır.Kandil’inbombalanmasının
yoğunlaşmasıveyenibirkaraharekatınınhazırlıkla-
rınınyapılmasıylaaynıanda,TRT’deKürtçekanalve
üniversitelerde Kürtçe enstitülerinin kurulma hazır-
lıklarınınbaşlamasıvebaşkabazıaçılımlarındevre-
yesokulması, oaradaTalabani veBarzani ilenere-
deysegünbegünyapılangörüşmeler,bütünlüklübir
tasfiye dalgasının, “havuç” ve “sopa”nın bir arada
kullanıldığıbirgüncelpratikiçindefiilenvehızlauy-
gulandığınıgösteriyor.
Ne yapılıyor? Yurtsever Kürt hareketindeki yoksul
emekçilerinsesiolanvehareketiçindehegemonko-
numdakidevrimci-demokratiköğelerinteslimalına-
madığıtespitindenhareketle,tecritvetasfiyeedilme-
sisürecibaşlatılmıştır.Devrimciöğelerintasfiyesiyle
birlikte işbirlikçiöğelerinönüaçılacakveKürthalkı
birkezdahayenilecek,teslimalınacak,emperyalist-
lerin bölgedeki hamlelerinin taşeronu olmaya itile-
cektir.Asgaribiranayasalstatününbiletavizolarak
verilmediği bu süreçte, Kürt halkından, her an geri
alınabilecekkimikırıntılarlayetinmesiistenmektedir.

Onoktada,hareketiniçindehalenhegemonkonum-
daolandevrimci-demokratgüçler,kendilerinedaya-
tılan tecriti kırmak ve tasfiye sürecini püskürtmek
amacıyla, Türkiyeli komünistler, devrimci-demokrat-
lar ve demokratlarla güçbirliği arayışına girdiler ve
herzamankindenfarklıbirkesiniradevenetlikleve
buyöneliminkendileriaçısından“stratejik”olduğu-
nu ısrarla vurgulayarak taleplerini dillendiriyorlar.
İşte,“Çatı”nınşimdikigüncelpratikteengüçlüivme-
sinialdığıkaynakvekomünistlerinkararlarınıbelir-
leyendurumtamdaburasıdır.
Sadecegünceldemokratiktaleplerinortaklaşadil-
lendirilmesiyle bile olsa, şimdiki koşullarda yurtse-
ver Kürt halkıyla başlatılacak ilişki, hem olayların
akışıyladevrimci-demokratikbirprogramatikzemi-
nesıçramapotansiyelinitaşıyorvehemdebölgede-
kiemperyalistişgalekarşıdirenişiyaymavedireniş-
tekişimdikidinivetarihsel-devrimciağırlığıdevrim-
ci-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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Sadece güncel demokratik taleplerin
ortaklaşa dillendirilmesiyle bile olsa,
şimdiki koşullarda yurtsever Kürt
halkıyla başlatılacak ilişki, hem 
olayların akışıyla devrimci-demokratik
bir programatik zemine sıçrama 
potansiyelini taşıyor ve hem de 
bölgedeki emperyalist işgale karşı
direnişi yayma ve direnişteki şimdiki
dini ve tarihsel-devrimci ağırlığı 
devrimci-özgürlükçü bir noktadan 
dengeleme olasılığını güçlendiriyor. 

Kürt Özgürlük Hareketinin içinde halen hegemon konumda olan devrimci-demokrat güçler, kendilerine dayatılan tecriti kırmak ve tasfiye sürecini püskürtmek amacıyla, Türkiyeli komünistler, devrimci-demokratlar ve demokratlarla güçbirliği arayışına girdiler ve herzamankinden farklı bir kesin irade ve netlikle ve bu yönelimin kendileri açısından “stratejik” olduğunu ısrarla vurgulayarak taleplerini dillendiriyorlar. İşte, “Çatı”nın şimdiki güncel pratikte en güçlü ivmesini aldığı kaynak ve komünistlerin kararlarını belirleyen durum tam da burasıdır.
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rtadoğu da yaşanan İsrail
vahşetidünyaylabirlikteTür-
kiye’yi de sarsarken, Türki-

ye’de siyaset 29 Mart’ta yapıla-
cak yerel seçimlere kilitlenmiş
durumda. 2009 yılı siyasal gün-
demi, yerel seçimin ardından
ekonomikkrizveKürtsorunuet-
rafındaoluşacakgibigörünüyor.
AKP iktidarı yerel seçimlerde
kendimeşruiyetini yeniden tesis
etme, iç ve dış siyasette güven
tazelemeuğraşıiçinde.Veelbet-
te, “hiçbir fedakârlıktan kaçın-
madan”seçimlereyükleniyor.Şu-
rasıaçıktırki,AKPTemmuz2007
genelseçimlerineoranlaciddibir
oy kaybına uğrarsa, bu, sadece
erkenseçiminkapısıaralamakla
kalmayacak, AKP’nin kendi için-
dedeçatlaklaryaratacaktır.
Devletinaktörlerininkendilerini
temizleme, yenileme ve tahkim
etmeihtiyacı,Ordu’nunbiradımgeriçeki-
lerekmeşruiyetini tazeleme girişimini be-
raberinde getirmiş, sıkışan Ordu ve AKP
merkezli sermaye grupları, konjonktürel
bir “ittifak” zemininde iktidar kavgasını
şimdilik, en azından görünürde, ötelemiş-
lerdir.YaşananbugelişmesonrasıAKP’nin
şimdilikhemenherkonudaOrdu’ylamuta-
bakatzeminindehareketedenveOrdu’nun
tavrınıönceleyenbirtavırtakındığıgözlen-
mektedir.Ancak,yerelseçimsonuçlarıbu
“ittifak” zemininin kaygan yüzeyinde çat-
laklaryaratmapotansiyelinidetaşımakta-
dır.
Öteyandan,yerelseçimler,özellikleAKP
veDTParasında veKürt illerinde, bir se-
çimolmaktançokadetabirreferandumadönüşmüş
durumda.AKP’ninburadaalacağıyenilgi,genelse-
çimlerin tarihini ve aktörlerini belirleyecek bir po-
tansiyelesahip.Diğerburjuvapartiveiktidarodak-
larıda,seçimsonuçlarınagöreyeni taktiklerinibe-
lirleyecek gibi gözüküyor.Bu nedenle, kapışma çok
sayıda tarafarasındaçokyönlügerçekleşecekgibi-
dir.Seçmenkütüklerietrafındadahabugündenbaş-
layan tartışmalar, seçimlerin nasıl bir atmosferde
yürütüleceğinindeilkhabercisi.
Şayet, AKP Kürt illerinde DTP karşısında yenilgi
alırsa,buhemAKP’ninsondönemdeyaptığıhamle-
lerin(KürtçeTRT-6,kömürvegıdayardımlarıvb)if-
lası,hemdeDTP’ninsonçizgisininsiyasalveideolo-
jik başarısı olarak gündeme oturacaktır. AKP’nin

böylesibiryenilgikoşullarındadahidurmayacağı,di-
ğer parti ve güçlerin (Ordu, TÜSİAD) desteğini de
alarak,yenivedahaiyitasarlanmışataklaryapaca-
ğıkesin.Akabinde,krizkoşullarınarağmenbölgeye
dönük yeni bir ekonomikbir paketin dahaaçılması
olasıhamlelerdendir.
Öteyandan,DTP’ningirişimlerikarşısındaşimdilik
başarısızlığauğrayanCumhurbaşkanıGül’üninisiya-
tif alma çabaları ve AKP’nin Barzani’nin desteğini
sağlamayadönükadımları,yenidönemdeyerinida-
ha saldırgan hamlelere bırakacağa benziyor. Önü-
müzdekidönemDTPveAKParasındakarşılıklıham-
lelerinhızlandığıbirdönemolacaktır.
AKPyerelseçimleröncesiyenibirAleviaçılımıger-
çekleştirmeuğraşında.Alevilerinçokparçalıolması
AKP’nin elini güçlendirirken, son Alevi mitinginde

toplananyüzbineyakınkitleveson-
rasındailkdefagerçekleştirilenMa-
raş katliamını protesto gösterileri,
bualandailericiAlevikurumlarının
tüm engellemelere rağmen  etkin
olduğunu göstermektedir. AKP’nin
ideolojikyapısınınyarattığıengeller,
bu atağın başarısının önemli zor-
luklarıolarakortadadurmaktadır.
İçsiyasetaçısındansondönemde
gerçekleşenCHP’ninçarşafaçılımı-
nın AKP’den çok  MHP’yi rahatsız
etmişolması,MHP’ninbuhamleyi
kendioytabanınadönükbirtehlike
olarakgörmesindenkaynaklanmak-
tadır.Diğertaraftan,CHPtabanın-
dan yükselen tepkiler, yerel parti
yöneticileri tarafından yerel yöne-
timlerde elde edilecek koltukların
hatırına örtülmeye çalışılmaktadır.
Ayrıca, Baykal’ın “çarşaf açılımın-
dan” önce, diğer sosyal demokrat
partivekesimlerikapsayanadımlar

ataraktabannezdindesağladığıartıpu-
an, tabandaki tepkilerin oy kaybına yol
açmasınıengelleyeceğebenziyor.Ancak
seçim sonuçlarının yaratılan beklentiyi
karşılayamamasıdurumundayaşanacak
saflaşmanın yadaayrışmanındadina-
miğibelirlenmişolacaktır.

Erdoğan’ınekonomikkriziküçükgös-
terme çabalarının aksine, son dönem-
lerdegündelikhayattayaşanangelişme-
lerbununhiçdeöyleolmayacağınıgös-
termektedir.Bankalarvesanayialanın-
dayaşananerozyonlarıtakipedenişsiz-
leştirme, emekçilerin haklarına saldır-
mavezamdalgası,yaşanacakgelişme-
lerin habercisi konumunda. OECD’nin,

krizden ciddi oranda etkilenen/etkilenecek ülkeler
arasındaTürkiye’yidesayması,zatenbilinenbirsü-
recintasdikindenbaşkabirşeydeğildir.
Krizinyüküemekçisınıflaraveyoksulhalklarayük-
lendikçe,işsizlik,yoksullaşmavehakgasplarınınya-
ratacağı öfke, radikal tepkilerin ortaya çıkmasını
sağlayacaktır.Demokratikhakveözgürlüklerinsınır-
landırılmasınaeşlikedenpolisiyetedbirlerartarken,
işçisınıfınınveemekçikitlelerinbusaldırılarakarşı
devrimci-direnişçibirdalgayaratmapotansiyelide-
ğerlendirilmelidir.Devrimcilertamdabudalgayatu-
tunmalı ve yönvermeli; ekonomikkriz, yerel yöne-
timler veKürt sorunu etrafında yürüyen/yürüyecek
olansiyasetkavgasındainisiyatifalmalıdır.

SİYASET KAZANI KAYNIYOR   

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.

AKP iktidarı yerel seçimlerde kendi meşruiyetini yeniden
tesis etme, iç ve dış siyasette güven tazeleme uğraşı
içinde. Ve elbette, “hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan”
seçimlere yükleniyor. Şurası açıktır ki, AKP Temmuz 2007
genel seçimlerine oranla ciddi bir oy kaybına uğrarsa, bu,
sadece erken seçimin kapısı aralamakla kalmayacak,
AKP’nin kendi içinde de çatlaklar yaratacaktır.

M. Ramazan

Devrimciler Emekçilerin Krize Tepki Dalgasına Yön Vermelidir

O
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erel seçimler yaklaşırkenAKPyeni
bir “Alevi Açılımı” başlattı. Başba-
kanTayyipErdoğanAlevileresıcak

mesajlar göndermeye başladı. Kültür
Bakanlığıbünyesindebir“AleviDiyane-
ti”oluşturmanınvebirAlevilikEnstitü-
sü kurmanın yolları aranır oldu. Alevi
dinönderlerinemaaşbağlanmasıgün-
demegeldi.MuharremOrucugünlerin-
deTRT’denAlevilere yönelikprogram-
lar yayımlandı. Bir “Muharrem İftarı”
verildi.
Bununnasılbir“açılım”olduğukonusu
biryana,önceAKP’yibuadımlarıatma-
yaneyinsevkettiğinebakalım.
Öncelikle,tamyerelseçimleröncesin-
debuişlerinyapılması,açıkçabirseçim
yatırımıdır. AKP bu yolla blok olarak
karşı cephede yer alan Alevi oylarını
bölmeyi, bir kısmını kendisine çekmeyi
hedefliyor.
İkincifaktör;Alevi-BektaşiFederasyo-
nuvebileşenlerininorganizeettiğiyüz-
binlik9KasımAnkaramitingininetkisi-
dir. Alevi halkımızı devlet yanlısı Alevi
önderler(baştaİzzettinDoğan)kanalıy-
lakontrolaltındatuttuklarınısananyö-
neticiler,özellikleyoksulkesimdenAle-
vilerinSosyalistlerleveKürtHareketiyle
yanyanagelerekinançözgürlüğütalep-
lerininetbiçimdedilegetirmelerikarşı-
sındapaniğekapılıphızlahareketetme
ihtiyacıduydular.
Bununla birlikte, AKP’nin “Alevi Açılı-
mı”nısaltgüncelgelişmelerleaçıklamak
mümkündeğildir.GerçekteAKP’ningiri-

şimleri (sadece Alevi sorununda değil,
Kürtsorunundada)gelenekselKemalist
siyasalsistemdeaçılmışderinyarıklar-
dır. Bunlar, “çevre”yi, “dışarıdakiler”i
evcilleştirerek, sistemin içine çekerek,
sistemiayaktatutmayıvegüçlendirme-
yi amaçlayan reformgirişimleridir.Do-
layısıylabirkaçayiçindedüşünülüpuy-
gulanmış olmaları söz konusu değildir.
Amayaklaşanyerelseçimlerinve9Ka-
sım mitinginin hızlandırıcı etkisini de
göz ardı etmemek gerekir. Öte yandan
AKP’ninyürüttüğü“açılım”ınsaltbusi-
yasipartininakılettiğibirhareketolma-
yıp, aslında dışarıdan ABD’nin de par-
mağınınbulunduğubirdevletprojesiol-
duğuhesabakatılmalıdır.

Ne den “Açı lım”a 
İh ti yaç Du yul du?

1920’lerdeköşetaşlarıyerleştirilenve
kısmi reformlarla bugüne kadar gelen
Kemalist siyasal/toplumsal model (ya
daparadigma)gerekTürkiyetoplumun-
dakigereksedünyadakigelişmelerkar-
şısındaegemensınıfın ihtiyaçlarınıkar-
şılayamaz hale geldi. Kaldı ki, özellikle
1980sonrasında,Kemalistmodelinön-
gördüğüulusalve inançsalasimilasyon
projesinin başarısızlığa uğradığı ortaya
çıktı.YekparebirTürk-Sünnihalkoluş-
turmahayali, önceKürtHalkHareketi,
sonradaAleviHareketitarafındanyıkıl-
dı.
Aleviler1980sonrasında,köylerinden

kopup yerleştikleri şehirlerde, yeni ya-
şamortamlarınauygunbiçimdedernek-
ler, vakıflar, ortak cemevi cemaatleri
şeklindehızlaörgütlendilerve inançve
kültürlerini yeniden ürettiler. Devletin
bütünyasalveyasadışıbaskılarınakar-
şıuzunmücadelelersonucundadevlete
ve toplumaözgün inanç ve kimliklerini
kabulettirdiler.Kemalistsiyasalsistem,
Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle kontrol
altındatuttuğuSünni-İslam’ıbütüntop-
lumabenimsetmeyihedeflemişken,Ale-
vilerbuplanıbozdular.9Kasımmitin-
gindekristalizeettikleritaleplerle(özel-
likleDiyanet’inkaldırılmasıvecemevle-
rininibadethanekabuledilmesi)Kema-
listmodelikırdılar.
Devletin AKP eliyle Alevilere yönelik
operasyona girişmek zorunda kalması-
nın nedeni budur. Şimdi devlet, halkın
gücü karşısında bir adım geri çekilip
mevzilerini sağlamlaştırma politikası
güdüyor.

Ale vi le rin Hak la rı 
Ger çek ten Ta nı nı yor mu?

AKP’nin “açılım”larını yazımızın giri-
şindesaydık.Bunlar,Alevihalkınbüyük
çoğunluğunundilegetirdiğitaleplerece-
vap vermek yerine, bu talepleri sulan-
dırmayı,yönünüdeğiştirmeyivesistem
içineçekmeyiamaçlayangirişimlerdir.
AKP, Alevi halkımızın “Diyanet İşleri
Başkanlığıkaldırılsın”talebinekarşı,ba-
zıişbirlikçiAlevicemaatönderlerininis-

tediği şekilde Diyanet içinde
birAlevişubesiaçılmasınıda-
hikabuletmediveAleviDiya-
netini Kültür Bakanlığı içinde

birMüdürlükşeklindeformüleetti.
OysagerçektenlaikolanbirülkedeDi-
yanet gibi bir kurum olamaz. Her dini
toplulukdevlettenbağımsızolarakken-
diörgütlenmesiniyaparvedingörevlile-
rininmaaşınıkendisitemineder.Dolayı-
sıylaAlevidinönderlerinemaaşbağlan-
ması,bukişilerindevletinmemuruhali-
negetirilmesiveAlevilikinancınınbütü-
nüyledevletinkontrolünesokulmasıan-
lamınagelir.
Zorunludinderslerininkaldırılmasıve
cemevlerinin ibadethane olarak kabul
edilmesi taleplerinin yerine getirilmesi
yönündeadımatılmamıştır.
AKP’li Aleviler eliyle gerçekleştirilen
Muharrem İftarlarının ikincisi de fiyas-
koyla sonuçlanmıştır. Alevi halkımızın
çoğunluğubuyemekleri“HızırPaşaSof-
rası”diyeadlandırmışvegidenlerikına-
mıştır.Buiftarlarasadecebazıişbirlikçi
cemaatönderlerikatılmıştır.
TRTtelevizyonu tarafındanMuharrem
OrucugünlerindeAlevilereyönelikyapı-
lan yayında ise, Alevi inancının “sivri”
ve“tehlikeli”görünen,ortodoksİslam’la
çelişenyanlarınahiçdeğinilmeden,Sün-
ni İslam’lauyuşan,örtüşenyanlarıöne
çıkarılarak“yasaksavılmıştır”.
Kurulması planlanan Alevilik Enstitü-
sü’nündeyineAleviliğiSünniİslamiçin-
deeritmeyehizmetedecekşekildekur-
gulanacağıaçıktır.
Alevihalkımız,uzuntarihselsüreçbo-
yuncaedindiğitecrübeyledostunudüş-
manınıayırmasını,düşmanınoyunlarını
görüp bozmasını bilecek deneyime ve
birikimesahiptir.

Gerçekten laik olan bir ülkede Diyanet gibi

bir kurum olamaz. Her dini topluluk devletten

bağımsız olarak kendi örgütlenmesini yapar ve 

din görevlilerinin maaşını kendisi temin eder. 

Dolayısıyla Alevi din önderlerine maaş bağlanması, 

bu kişilerin devletin memuru haline getirilmesi 

ve Alevilik inancının bütünüyle devletin kontrolüne

sokulması anlamına gelir.

AÇILIM DEĞİL ERİTME GİRİŞİMİ

Halit Elçi

“Alevilik Açılımı”yla Aleviler Düzen İçine Çekilmek İsteniyor

Y

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.
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alkoylamalarınıveseçimsonuçlarını,halkınCha-
vez iktidarında yaşanan toplumsal dönüşümlerle
ilgilimemnuniyetiningöstergesiolarakkabuleder-

sek,HugoChavez,onyıllıkiktidarısüresince,Kasım
ayında yapılan  son yerel seçimlere kadar geçen za-
mandayapılanseçimlerden,sadeceanayasareformu
oylamasını çokazbirfarkla (Aralık2007)kaybetti.Üç
cumhurbaşkanlığı(1998,2000,2006),üçanayasare-
ferandumu(1999yılında2,2004yılında1),ikiparla-
mento(1999,2005),ikibelediye(2000,2005)veböl-
gesel(2004)seçimleriolmaküzeretoplam10seçim-
denisezaferleçıktı.
GeçtiğimizKasımayındagerçekleşenyerelseçimler-
deise22eyaletten17’sinikazandı;ancak,baştabaş-
kentCaracasolmaküzereülkeninenkalabalıknüfusa
sahip3eyaletini,ülkedekizenginlerindesteklediğimu-
halefetekaptırdı.Dörtyılönceyapılanyerelseçimler-
de Chavez yanlıları 22 eyaletin 20’sini kazanmıştı.
Chaveztarafından“devriminvesosyalizmingeleceği-
nibelirleyeceği”ifadeedilenyerelseçimlerdenböylesi
birsonuçlaçıkılmasıdevriminvesosyalizmingeleceği
açısındanneifadeediyor?
Daha önce Chavez taraftarlarının elinde bulunan
başkentCaracas’ınmuhalefetin eline geçmesinin ya-
nında;Kolombiya’yasınırıolanikieyaletidemuhalif-
lerinkazanması,seçimlerinChavezyanlılarıaçısından
enolumsuzsonucunuoluşturuyor.Venezüellaoligarşi-
siileilişkileriolanABDdestekliKolombiyalıkontrge-
rillanınsınırdanülkeyesızması,BolivarcıDevrimien
fazla tehdit edecek gelişmelerden biri. Son günlerde
sendikalıişçilereyönelikgerçekleşen katliamlarda ar-
tan kontrgerillafaaliyetleriningöstergesi.

Ve ne zü el la’nın Sos ya list Ça tı Par ti si: PSUV

Seçimlerekatılansosyalistbirpartininezicibirüs-
tünlükkazanmasıdaseçiminbaşarılısayılmasıgere-
ken yönlerinden biri. Yerel seçimler öncesi Chavez
tarafından,kendipartisiMVRde (BeşinciCumhuri-
yetHareketi)dahilkendinidestekleyen24partiyeve
birçoksiyasiyapıya,kenditüzelkişiliklerinesonve-
rerek,siyasetinisosyalizmikurmairadesiilebelirle-
yecekve tabandanörgütlenecekVenezüellaBirleşik
SosyalistPartisi’ne (PSUV) katılmaçağrısı yapılmış
vePSUV’unkuruluşuilanedilmişti.Dünyatarihinde
iktidarıalmışbirhareketindahailerihedeflertayin
etmesininardından“sosyalist”birpartiyikurupyo-
lunabuşekildedevametme iradesigöstermesibir
ikiörnekdışındahemenhemenhiçyaşanmamışbir
durum.

Hal kın Üç te Bi ri Ka rar sız

Seçimsonuçları açısındandeğerlendirilmesi gere-
kendiğerönemlibirmeselede;Venezüellatarihinde
bugünekadarseçimlereenyüksekkatılımınsağlan-
mış olmasına karşın, halen oylamaya katılmayan
yüzde35’likbirnüfusunvarlığıdır.2007’dekianaya-
saoylamasındabusayıyüzde44idi.Buoldukçabü-
yük nüfusun kararı Bolivarcı Devrimin geleceğinde
belirleyici olacaktır. Venezüellalı yazar Escobar’ın
seçimdeğerlendirmesindebelirttiğigibi,oylamanın
sonucuVenezüellahalkınınpolitikolaraküçebölün-
düğünügösteriyor.Üçtebirineolursaolsunsosya-
lizmyolundailerlemeyekararlı;üçtebiriliberalka-
pitalist sistemde kalmayı yeğliyor; üçte biri ise ka-

rarsızveyaoykullanmayazamanayıramayacakka-
dar yaşam savaşı ile uğraşıyor. Bu üçüncü grubun
BolivarcıDevrimtarafındankazanılmasıgerekiyor.
17 eyalettePSUV’unkazanması çoğunluğungüve-
noyunualdığınıgösteriyor.Aynızamandatoplumda-
ki demokratik gelişmeler PSUV’un kitle desteğini
güçlendirmiştir.MisyonlarveKomünalKonseyhare-
ketlerihalkınsiyaseteveyerel sorunlara ilgisini ve
katılımınıartırmıştır.
Başkentinve3eyaletinkaybedilmesinde,ABDdes-
tekli muhalefetin karşı propagandasının yanında
Chavez iktidarının heterojen bileşiminden kaynaklı
sorunlarındabüyükpayıvar.Gıdaistifçiliğinden,ka-
musal bütçelerde yolsuzluğa kadar suça bulaşmış
birçokbürokratın çeşitli kademelerde görev alması
vebunun yanındaülkede suçoranlarınınhalen çok
yüksekdüzeylerdeolmasıBolivarcıDevriminkitleler
nezdinde güven kaybına uğramasına yol açan ve
devrimingeleceğiaçısındanacilençözülmeyibekle-
yensorunlarıoluşturuyor.

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’daDevrimciMücadeleHala Sürüyor,Metin Yeğin,

www.latinbilgi.net

DEVRİMİN YOLU UZUN

Eser Sandıkçı

Chavez Yerel Seçimleri Kazandı, Başkenti Kaybetti

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.

H

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.
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indistan, Mumbai şehrinde 26 Ka-
sım gecesi saat 23.00 sıralarında
başlayan silahlı-bombalı saldırılarla

sarsıldı. İslamcı militanlar, aralarında
otel,lokanta,hastaneveanatrengarı-
nındabulunduğu7noktadabirdensal-
dırıya geçti. Rehineleri kurtarma ope-
rasyonları ve çatışmalar günlerce sür-
dü.Sonuç,170’inüzerindeölü ve yüz-
lerce yaralıydı. Hindistan yetkililerinin
dahasonraverdiğibilgiyegörebutoplu
saldırıeylemini10militangerçekleştir-
mişti.Bunlardansadecebirisağelege-
çirildi.
Aslındabusivillereyöneliktoplukıyım
saldırıları Hindistan için yeni değildi.
Dahaöncedeİslamcımilitanlarbenzeri
pekçoksaldırıgerçekleştirmişti.Örne-
ğin2006’dabirtreneveistasyonayapı-
lansaldırıda190kişiölmüştü.Ama ilk
kezmilitanlarböylesineorganizehal-

deve7yerdebirdensaldırdı.
Saldırının gerçekleştirildiği Mumbai,
Hindistan’ınfinansmerkezidirveborsa-
lar bu şehirdedir. Saldırı, borsaların
günlerce kapalı kalmasına, şehirde ha-
yatınfelçolmasınanedenoldu.

Pa kis tan Bağ lan tı sı

HindistanDışişleribakanıPranabMu-
herci ve Başbakan Manmohan Singh
saldırının hemen ardından, olayla ilgili
olarak Pakistan’ı sorumlu tuttular. Sal-
dırganların Pakistan’ın kontrolündeki
kamplarda eğitim aldıklarını, Pakistan
uyrukluolduklarınıhattaorganizasyon-
dakiyetkinliğedikkatçekerek,saldırıla-
rınbudevletingörevlilerinceplanlandı-
ğınıilerisürdüler.İkisidenükleersilah-
larasahipolanikiülke,Hindistan’ınbu
suçlamaları ve ilişkilerdeki geçmişten
gelen gerginlik sonucu savaşın eşiğine

geldi.
Bugün bu gerginlik azalmış olsa da,
Hindistan’ın suçlamaları devam ediyor.
Pakistanisebiryandansuçlamalarıred-
dederken,diğeryandankenditoprakla-
rıvekontrolüaltındakiKeşmirtoprakla-
rında İslamcı militanların kamplarını
kuşatıp,aralarındaüstdüzeyyöneticile-
rindeolduğu120’ninüzerindekişiyigö-
zaltınaaldı.
Hindistan’ın suçlamaları dayanaksız
görünmüyor.Saldırıyı“DekkanMücahit-
leri”adlıbirörgütüstlensede,bazıka-
nıtlar, militanların “Leşker-i Tayyibe”
adlıörgütünkamplarındaeğitimgördü-
ğünü ve Pakistan’dan geldiğini ortaya
koyuyor. Sözkonusu kamp, Keşmir’in
Pakistankontrolüaltındakibölgedebu-
lunuyor.
Pakistan (CIA ile birlikte), 1980’li yıl-
larda 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.Pakistangizliservisle-
rininenazındanbazıbirimlerininhâlâ
radikal İslamcı gruplarla ilişki halinde
olduğubiliniyor.

Ne den Hin dis tan?

Hindistan’dayaklaşık150milyonMüs-
lüman yaşıyor (nüfusun yüzde 13’ü).
Müslümanlar, düşük eğitim, düşük ya-
şam beklentisi, yüksek işsizlik ve yok-
sulluk oranlarıyla toplumun en alt ke-
simleri arasında yer alıyor (Hint toplu-
mundaki alt kastlardan bile kötü du-
rumdalar).BukoşullarMüslümangenç-
lerin ülke içindeki ve dışındaki radikal
İslamcıörgütlerekatılmasınavedestek
vermesinezeminhazırlıyor.Keşmirüze-
rindeki ihtilaf,Afganistan’dakisavaşve
Pakistan’daki iç çalkantılar da Hindis-
tan’dakiMüslümannüfusuetkiliyor.Ülke
içindezamanzamanpatlakverenkitle-
sel Müslüman-Hindu çatışmalarını da
bunaekleyince,buülkeninnasılradikal
İslami örgütlerin şiddet eylemleri için
uygunbirhedefhalinegeldiğiaçıkçagö-
rülür.
Bununla birlikte, Hindistan’da yapılan

büyük şiddet eylemlerinin çoğunda Pa-
kistan ve Keşmir’de üslenmiş İslami
grupların parmağının olduğu kanıtlan-
mıştır.Bugruplarıdauzunsüre(muhte-
melenhâlâ)CIAvePakistangizliservi-
sinineğittiğivedesteklediğidüşünülün-
ceortayafarklıbirtabloçıkıyor.Sözko-
nusuörgütlerineylemlerindesiyasalİs-
lamcıamaçlarınyanısıra,büyükolası-
lıklaçeşitlimanipülasyonlardaetkiliol-
maktadır.

Kü re sel Güç Ada yı Hin dis tan

Hindistan; 1,15milyarlık nüfusu, eği-
timli işgücü, 1 trilyon doları aşkın
GSMH’si, yüksek büyüme hızı, nükleer
silahları,dünyanınüçüncübüyükordu-
su,askerivesivilteknolojidekibaşarıla-
rı,uzayçalışmalarıvestratejikkonumu
iledünyagüçdengeleriniköklübiçimde
değiştirebilecekbirülkedir.Bununbilin-
ciyleHindistanküreselbirgüçolmahe-
definekilitlenmişdurumda.
ABD,kendistratejikhesaplarıçerçeve-
sindeHindistan’ıbuyöndeaçıkçateşvik
ediyor.ABDsonyıllardabuülkeyleeko-
nomik, politik, askeri alanlarda yakın-
laşmakiçinherimkanıkullanıyorvepek
çok tavizveriyor. İkiülkearasındabir-
çok anlaşma imzalandı. Bunların ara-
sında, Nükleer İşbirliği Anlaşması da
bulunuyor. ABD’yi böyle davranmaya
iten,yakıngelecektekiasılbüyükküre-
selrakibiolanÇin’ikuşatmaveÇin-Rus-
yaittifakınıetkisizleştirmekaygısıdır.
ABD’ninHindistan’ı yanına çekme ça-
balarına karşı Çin ve Rusya da çeşitli
hamleleryapıyor.RusyaveÇinbuülke
ile ekonomik, askeri ve bilimsel-tekno-
lojik alanlarda işbirliğini geliştiriyorlar.
Çin de kimi tavizler vererek, geçmişte
savaşanedenolansınıranlaşmazlıkları-
nısonaerdirmedeönemliadımlarattı.
Hindistan’ın dünya güç denkleminde
hangi tarafta yer alacağı büyük önem
taşıyor. İşteMumbai saldırıları bu çer-
çevede (ve CIA’nın muhtemel parmağı
ile birlikte) değerlendirildiğinde; bir
yandanHindistan’ayöneltilmişbiristik-
rarsızlaştırma tehdidi ve diğer yandan
böylesi saldırılardan koruma garantisi
yoluyla,Amerika’nınbuülkeyikendiya-
nınaçekmeoperasyonlarınınbirparça-
sıolarakgörülebilir.

MUMBAİ’NİN GERİSİNDEKİLER

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

Büyük Saldırının Arkasında Hindistan’a Mesaj Var

H

Hindistan; 1,15 milyarlık nüfusu, eğitimli işgücü,
1 trilyon doları aşkın GSMH’si, yüksek büyüme hızı, nükleer silahları, dünyanın üçüncü büyük ordusu, askeri ve sivil teknolojideki başarıları, uzay çalışmaları ve
stratejik konumu ile dünya güç dengelerini köklü biçimde değiştirebilecek bir ülkedir. Bunun bilinciyle Hindistan küresel bir güç olma hedefine kilitlenmiş durumda. 



tina’nınEksarhiasemtindepolissilahınıçe-
kipAleks’inkalbinebirelateşederveöldü-
rür.Polisinaçıklamasıbildiktir...Havayaya

dayereateşedilmişamakurşunsekmiştir.
Kanıtlarbununbircinayetolduğunuvedoğru-
danateşedildiğinigösterdi.Cinayetinişlendiği
Eksarhiasadecebirsemtadıdeğil.Onuntem-
silveifadeettiğibaşkaşeylervar.Eksarhia,Po-
liteknikdirenişinden*buyanasistemkarşıtıbir
muhalefetmerkezi,birkültürmerkezi.Eksarhi-
a,üniversiteöğrencileri,bir çokkomünist, sol
örgütlenmeyadahertürlühiyerarşiyekarşıçı-
kan anarşist otonom grupların toplandığı bir
merkez.Buniteliğindendolayıburasıkuşatma
altındadır. Kuşatmanın görünen temel gücü
MAT’tır (Yunanistan Çevik Kuvvet Polisi).
Aleks’in katledilmesi bu kuşatmanın bir sonu-
cudur.
Enhızlıveetkilitepki,SİRİZA(çeşitliSolgrup-
larınçatıörgütü),Anarşistgruplar,SİRİZAdışı
solvekomünistörgütlerdengeldi.
Aleks6AralıkCumartesiakşamıkatledildi.Bir
kaç saat içinde Atina merkezinde; Eksarhiya,
Omonya Alaksandras caddesinden Ambeloki-
pi’ye kadar olan bölge ile Monastraki’nin esas
alışveriş merkezi olan Ermu caddesi üzerinde
bulunanbirçokbankaşubesivemağazatahrip
edildi.Bu,dahasonragelişecekeylemlerinha-
bercisidir.Pazargünüenazonbinkişininkatıldı-
ğıbiryürüyüşyapıldı.YürüyüşünkatılımcılarıSİ-
RİZA,AnarşistBlok(KaraBlok),Maoistler,Troç-
kistlervbbütünsoldur.Builkeylemlerdesadece
Yunanistan Komünist Partisi (YKP) yoktu. YKP,
diğergöstericilerdenkendisiniayırarakoldukça
büyük ve disiplinli bir kitle ile Pazartesi günü
yaptığıtekyürüyüşletepkisinikoyduvebitirdi.
PazartesiakşamıSİRİZA’nınyaptığıçağrıüze-
rineonbinlerceinsanAtinamerkezinidoldurup,
Meclis’iadetakuşatmaaltınaaldı.“Onlarmad-
dihasarıbizinsanyaşamınıtartışıyoruz”diyor-
du onbinlerce insan. Eylemler elbette sadece
bunlarla sınırlı değil. Yunanistan’ın hemen her
şehrindebirçokeylemörgütlendi.Okullar,üni-
versiteler,bazıbelediyelerveYunanistanGenel
İşçiSendikalarıKonfederasyonuişgaledildi.
Eylemler sürecinde şiddet konusu temel tar-
tışmalardan biri oldu. Egemen güçler şiddet
tartışmasınıöneçıkartarak“Yunanistan’dadev-
let yok” dedirtip, kitleleri “devlet gibi bir dev-
let”eiknaetmekistiyor.Bununiçinmedya,bir
ikiküçükmağazanın,yolüstünekurulubirbü-
fenin ve bazı otomobillerin yakılışını günlerce
tekrar tekrar gösterdi. Bu iddianın sahipleri,
oturmuşbirkamusaldüzen ile“devletinvarlı-
ğı”nıaynılaştırarak,devletgibibirdevletinol-
masını sorunlara çözümolaraköneriyor.Oysa

yaşam polissiz, devletsiz bir toplumsal ilişkiyi
bizedayatıyor.
Solun içindedebutartışmayapıldıveyapılı-
yor.Eylemlerdeyakılanyıkılanyerlervehedef-
lerdikkatealındığında,ideolojikvesiyasalçizgi
temelinde kullanılmayan şiddetin vardığı yer
görülüyor.YKPmasketakıpşiddetkullananların
hepsiniaynıkefeyekoyduveprovokatörlerola-
raktanımladı.
Elbetteşiddeteylemlerindeatiziitizinekarış-
tırılmıştır.Küçükbirbüfeninyakılması,üniver-
siteniniçindekibilgisayarların,kapılarınvbtah-
rip edilmesi, Atina’daki ünlü bir kütüphanenin
yakılmayaçalışılmasıgibieylemlerkimtarafın-
dan yapılırsa yapılsın provokatif eylemlerdir.
Buna karşılık sistem karşıtı devrimci şiddet;
MAT ve gençlik arasında yaşanan molotoflu,
taşlı,sopalıvegazbombalıçatışmalardaaçığa
çıktı.Eurobankbaştaolmaküzerebirçokem-
peryalist finans kapital kurumu tahrip edildi,
yakıldı.Koşullarnekadar“demokratik”olursa
olsunegemengüçlerinşiddetikarşısındaemek-
çilerinmeşrumüdafaatemelindeşiddetkullan-
masıkaçınılmazhalegelmektedir.
Şiddet kadar yaygın olmasa da ikinci önemli
tartışma doğrudan demokrasimeselesidir. Ey-
lemlersürecindekomünistveanarşistgrupların
yanısıragenişkitlelerineylemleregüçlübirşe-
kilde katılımı, onların karar süreçlerinedoğru-
dandoğruyakatılmalarısonucundagerçekleşti.
Yapılacak eylemlerin hedefleri ve örgütlenmesi
konusundakikararlardoğrudandemokrasiyön-
temiyle,açıkvekitleseltartışmalarlaalındı.
Yunanistan’dasonyaşananlarbirkezdahaşu-
nukanıtladı:Açıkvemeşrumücadelealanların-
da temsilidemokrasiyiolabilecekenalt sınıra
indirip,doğrudandemokrasiyiengenişbiçimde
kullanabilmek sınıf mücadelesini yükseltmek
içinkaçınılmazdır.Sol vekomünisthareketde
kendiiçişleyişindetemsilidemokrasiyisınırla-
yanvedoğrudandemokrasiyedayananbirör-
gütlenmeyienazındanmeşruveyasalmücade-
lealanlarıiçin,geliştirmelidir.
Kitlelerinkararsürecineveeylemegüçlükatıl-
ması, iradelerinin ortak kararlara yansıdığını
görmeleriyleolur.Bu,temsilidemokrasiileçok
sınırlıgerçekleşebiliyor.Genelliklekitlelersade-
ce taraftarlarve tercihedenlerkonumunadü-
şüyor.Solvekomünisthareket,hemkendiiçiş-
leyişindehemdekitlelerleilişkilendiğikurum-
larınişleyişindeengenişdemokrasiyiişletebil-
diğiölçüdegeleceğinkurucusuolacaktır.

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

YUNANİSTAN’DA İSYAN

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. 

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.

Hamdi Şafak

“Onlar Maddi Hasarı Biz İnsan Yaşamını Konuşuyoruz”

A
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apitalizm krizli bir sistem ve
düzenli olarak büyük krizlerle
karşılaşıyor.1873-1896arasına

yayılan19.yüzyılınbüyükkrizi te-
kellerin doğuşuna, emperyalist ül-
keler arasında şiddetli bir rekabe-
tinbaşlamasınavesonuçolarakda
ilk dünya savaşına giden yolu aç-
mıştı. 1930’ların Büyük Bunalımı
ise faşizmi ve ikinci büyük savaşı
beraberinde getirdi. 1970’li yıllar-
dakikrizinhediyesi,neo-liberalizm
ve küreselleşme adı altında tüm
dünyada yağmanın hızlanması ol-
du. Bugün yaşanan kriz, 1970’ler-
den itibaren giderek hızlanan fi-
nansallaşmanın kaçınılmaz bir so-
nucu.Ancak, aynı zamanda özgün
birniteliktaşıyorveyenibir‘Büyük
Bunalım’dönemininaçıldığınaişa-
retediyor.Kapitalizminüretimala-
nındaki tıkanmayagetirdiği çözüm
olarak son otuz yılda habis bir ur
gibi büyüyen finansal ‘piyasalar’ın
birbiri ardına çöktüğünü görüyo-
ruz.Finansalalandabaşlayankriz
üretim alanına doğru dalga dalga
genişlerken, her gün bir başka
‘dev’ firmanın iflas haberi duyulu-
yor. Şu an için anlaşılan, en azın-
danbirkaçyılsürecekbüyükbirkrizin
başındaolduğumuz.
Türkiye’ye bakarsak: Türkiye kapita-
lizminin son yıllarda hem ticaret, hem
finans,hemdeüretimalanlarındaulus-
lararasıyapılarlaentegrasyonuarttırdı-
ğı, dünya sistemine ‘boğazına kadar’
gömüldüğü biliniyor. GSMH’nin yarısı
düzeyindekidışticaret,300milyardo-
lar devlet borcu ve 200 milyar dolar
özel sektör dış borcu veri iken, krizin
‘teğet’geçmeyeceğiaçık.Nitekimkrizin
ilk belirtileri otomotiv, tekstil, elektro-
nik ve beyaz eşya gibi ihracat ağırlıklı
sektörlerde görülmeye başlandı. Daha
şimdiden onbinlerce işçi işten çıkartıl-
dı. Ancak, bu kez 2001’de olduğu gibi
anibirçöküşdeğil,yıllarayayılacakbir
süreçsözkonusu.Kısacası,önümüzde
zorlubirdönemvar.
‘Kriz’ sözcüğü köken itibariyle ayır-
mak,elemekgibibiranlamtaşır (‘kri-

ter’sözcüğüdeaynıfiilkökündengelir).
Gerçektendeherkriz,sermayeninken-
diiçindebirelenmesürecidir.Sermaye-
ler arasında hesaplaşma yaşanır; ‘ve-
rimsiz’çalışan,kapitalistkriterleregö-
re başarısız olan sermayeler elenir, if-
lasederyadaeldeğiştirir.Sermayenin
merkezileşmesi hızlanır; fırtınayı atla-
tabilenbirgrup,süreçtendahadagüç-

lenmiş olarak çıkar. Sermaye kesimi
sözcülerinin‘krizifırsatadönüştürmek’
lafını ağızlarından düşürmemelerinin
bir nedeni budur. Krizde değer yitiren
varlıklarıelegeçirmek,krizsonrasında
hızlıbüyümeiçinzeminyaratır.Kuşku-
suz,bugünyaşanankrizdebirgrupbü-
yüksermayeiçin‘fırsat’anlamınagele-
cek (örneğin Oyak, cebinde 3.5milyar

dolarnakitle,satınalmakiçindünya
genelindeşirketaramayabaşladığını
açıkladıbile).
Ancak, kriz yalnızca sermaye içi
çatışmaları değil, emek-sermaye
arasındakiçatışmayıdaşiddetlendi-
rir.Türkiye’degayetiyibildiğimizgi-
bi,krizkoşullarıkapitalistlerisömü-
rüyüarttırmayayönlendirir:çalışma
koşulları zorlaştırılır, ücretlerde ke-
sintilere gidilir, işçilerin bir bölümü
kapı önüne konur. Kapitalistler açı-
sından,emeğin‘verimliliği’yükselir.
Türkiye’de1990’larboyuncaüzerin-
demücadele verilen birçok uygula-
ma (özellikle de esnek çalışma),
2001 krizinin ardından fiilen geniş
ölçekteuygulamayagirmiş ve2003
tarihliİşYasasıileyasalaşmıştı.Bu-
gün de burjuvazi, kriz bahanesiyle
abartılıtalepleriniönesürmeyebaş-
ladı. İşsizliksigortası fonununkapi-
talistlerepeşkeşçekilmesi,zoradü-
şenişletmelereucuzkredi,vergiin-
dirimi (dolayısıyla,devletingelir el-
deetmekiçindahafazlaborçlanma-
sı),bankalarındışborçlarınadevlet
garantisi, ‘varlık barışı’ yasası ile
kara para aklamanın yasallaşması,
‘işgüvencesi’ninkısıtlanması,süreli

işsözleşmelerininönününaçılması,ta-
şeronkullanmanınkolaylaşması,kıdem
tazminatı‘yükünün’hafifletilmesi,hatta
bölgesel ücret, istihdam primi gibi ta-
lepler havadauçuşuyor. Türkiyeburju-
vazisi, geçmiş krizlerde edindiği dene-
yimle,krizifırsataçevirmekiçinvargü-
cüylebastırıyor.
Buortamdasermayeyekarşıbirmü-
cadele birliği oluşturmak iki açıdan
önem taşıyor. Hem burjuvazinin arsız
taleplerine karşı durabilmek için, hem
desaltdirenişinötesinegeçipeşitlikçi
veözgürlükçübirtoplumsalorganizas-
yonun tohumlarını atmak için. Serma-
yenin taleplerine karşı geniş halk ke-
simlerinin ihtiyaçlarınıönesürmek, iş-
ten çıkarmalara karşı topluca diren-
mek, işletmelerde yönetimi ele almak,
yenibir toplumiçin ilkadımlarıatmak
gerekiyor.Krizibukezbizimiçinbirfır-
satadönüştürmemizgerekiyor.

ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR DÖNEM VAR
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.

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.

Özgür Öztürk

Kriz Türkiye’yi Teğet Geçmeyecek

K
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eridebıraktığımız2008yılındadünyanınengeliş-
miş kapitalist ülkesiABD’de sub-primemortgage
(düşükkalitelikonutkredisi)piyasasındapatlayan

krizkısasüredetümdünyayıetkisialtınaalarakglobal
birkrizedönüştü.Kriz,yazınilkaylarındasinyallerini
vermeyebaşladığındaeleştirilerinoklarıfinansalpiya-
saların işleyişine yönelmiş, bu piyasaların düzenlen-
mesiyle sistemin düzene gireceği varsayılmıştı. Ama
yaşananlar,öngörülerinötesinegeçerek,kapitalizmin
tarihindekienşiddetlikrizlerdenbiriyledahayüzyüze
olduğumuzu kısa zamanda bize gösterdi. Finansal
alan-

daortayaçıkmışolmaklabirlikte,bukrizbirfinansal
krizdeğil,1970’lerdenberiyaşananaşırıbirikimkrizi-
niniyicederinleşmesiveşiddetlenmesiydi.

Aşı rı Bi ri ki min Kri zi

Kapitalistsistemkrizi,1970’lerdenbugünerejimde-
ğişikliklerinedeyolaçançeşitlidüzenlemelerveyeni
birikimolanaklarısayesindeaşmayaçalıştı.Bunların
başlıcası;mal ve sermayehareketlerinin serbestleş-
mesi,sosyalharcamalarınazaltılıpsosyaldevletinor-

tadan kaldırılması, özelleştirmeler, emek
piyasasının deregülasyonu (kuralsızlaştı-
rılması)olarakbelirliayaklarıolanvehe-
menhemenherülkedeuygulananneo-li-
beralpolitikalaroldu.Birdiğerieskisos-
yalist ülkelerin sisteme entegrasyonuy-
du.Buentegrasyon,ucuzişgücü,doğal
kaynaklarıiledahafazlabirikimolanağı
içinbirfırsatyarattı.Öylekidünyaüre-
timiniönemliölçüde,bugünbirküresel
çöplüğedönüşmüşbumerkezlerkarşı-
lardurumageldi.
Ancak tümbunlarkriziertelemekten
başkabiranlamagelmedi.Reelbirikim
kriziderinleştikçefinansalalanınağır-
lığıarttı,dolaşımagirenyoğunfonlar,
spekülatif alanlara kaydıkça finansal
krizlersıklaştı.Tarihbirkezdahate-
kerrür ederek “Kapitalizmin gerçek
engeli yine kendisidir”i bir kez daha
hatırlatmışoldu.

Ge liş mek te Olan 
Ül ke ler Da ha Faz la Et ki le ni yor

Kriz global ölçekte yaşansadaen
çok zararı, uyguladıkları ekonomi
politikalarınsonucudünyasistemi-

nedahadabağımlıhalegelen,Türkiye’ninde
aralarındabulunduğu,gelişmekteolanülkeler
görüyorlar/görecekler. Devasa boyutlara
ulaşmış dış borçları, cari açıkları, sermaye
hareketlerininetkisineaçıkhalegelmiş reel
vefinansyapılarıbuülkelerinkırılganlıknok-
talarını oluşturuyor. Ekonomik resesyonla
birliktedaralanpazarolanaklarıveküresel
finanstayaşanandaralmalarisekrizinetki-
sini bu ülkelerde daha da derinleştireceğe
benziyor.

ABD Eko no mi si ve 
Oba ma’nın Zor Gün le ri 

BarackObama’nıniktidaragelirkenhalka
verdiğivaatler;Irak’tandüzenliolarakçe-
kilmek,vergiindiriminegitmekvefinansal

piyasaları düzenlemekti. Ekonomisini savaş siyaseti
veuluslararasırezervparaolmanınonasağladığıola-
naklarlabugünekadardöndürebilenABDveyenibaş-
kanObama’yıpekdekolaygeçmeyecekgünlerbekli-
yor.Devasaboyutlaraulaşmışcariaçığınınasılfinan-
seedebileceğisorusuortadaduruyor.
ÖzellikleÇinileABDarasındabugünekadarsürege-
lendışticaretilişkisininkrizinsonucuolarakalacağı
biçimherikiülkeaçısındanhayatiönemtaşıyor.Çin’in
ürettiğiürünlerinenbüyükalıcısıABDidi.Çiniseca-
ri açık fazlasını ABD hazine bonolarına yatırarak
ABD’nincariaçığınınfinansmanınaönemlikatkısağ-
lıyordu.

He ge mo nik Dev let Mü ca de le si

ABD’ninsonyıllardaiyicezayıflamayabaşlayanhe-
gemonik gücü bu krizle iyice zaafa uğramış oldu.
YükselenÇinveRusya’nınbunaadayolupolamaya-
caklarıisehenüzbelirsiz.Savaşplanınınbirparçası
olarak İsrail’in Gazze’yi işgali ile kamuoyu vicdanı
haklıolarakOrtadoğu’yayönelsede;gözlerdenuzak-
lardagerçekleşenveçoğunluklakabilesavaşlarıola-
rak yansıyanSomali,Çad,Kenya,SudangibiAfrika
ülkelerindeÇinileABDarasındakipetrolkaynakları-
nıelegeçirmeamaçlıemperyalistpaylaşımkavgası,
hergündahadayoğunlaşarakartıyor.
Sistemdeküreselölçektedüzenlemezorunluluğuve
buyöndeyapılacakaçıkzoryadarızayadayalımü-
dahalelerönümüzdekidönemingündeminioluştura-
cak.Budüzenlemelerinbirunsuru,halauluslararası
rezervparaolmaözelliğinikorusada,dolarındeğe-
rinindüşmesininyaratacağıboşluğakarşıuluslarara-
sıeşdeğerparaarayışıolacak.
Önümüzdekigünlerdesadeceekonominindeğilsiya-
setalanınındayenidendüzenlenmesineşahitolacağız.
Ulusdevletlerinekonomidevesiyasialandaetkinlikle-
ri daha da artacağı gibi Asya krizinden sonra yoğun
eleştiriler alan IMF gibi uluslararası kuruluşlar daha
etkinhalegetirilecekler.

Ne Ola cak?

Bugünsadecebankalarınyolaçtığıkayıp650milyar
dolaraulaşmışdurumda.HalihazırdaABD’de17ulus-
lararasıölçektefaaliyetgösterenfinansalkuruluşiflas
etti.Gelişmişülkelerdeyatırımbankacılığıneredeyse
ortadankalktı.IMF2009yılıiçingelişmişülkeekono-
milerininyüzde0,3oranındaküçüleceğiniöngörüyor.
Daha şimdiden dünya genelinde işten çıkarılanların
sayısıyüzbinleriaştı.
Kriz dahadamı derinleşecek yoksa gerçekleştirile-
cekdüzenlemelerlesistemtekrarnefesalmayabaşla-
yabilecekmi?Bunailişkintahminyürütmekbugünel-
bette zor.Ancak şurası bir gerçekkibu sonucu top-
lumsalgüçlerbelirleyecek.

KÜRESEL KRİZ DERİNLEŞİYOR

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

Kriz En Çok Türkiye Gibi Bağımlı Ülkelere Zarar Veriyor

G

Sistemde küresel ölçekte düzenleme 

zorunluluğu ve bu yönde yapılacak açık 

zor ya da rızaya dayalı müdahaleler 

önümüzdeki dönemin gündemini oluşturacak. 

Bu düzenlemelerin bir unsuru, hala uluslararası 

rezerv para olma özelliğini korusa da, doların 

değerinin düşmesinin yaratacağı boşluğa 

karşı uluslararası eşdeğer para 

arayışı olacak.
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kimayındanbaşlayaraksınıfıngündeminekrizgir-
di. Öncemedyanın dezenformasyonu vemanipü-
lasyonlarıyla gelişmeleri izleyen sınıf, krizin hızla

kendini üretim sektöründe göstermesiyle refleksler
vermeyebaşladı.
İşçisınıfıkrizinbirsınıfsaldırısıolduğunuhissettiği
an,hemenensertkarşılığınıverdivefabrikaişgaley-
lemlerinebaşladı.KeyTekstil,Prysmian,Dostelişgal-
lerini,Sinter,Brissa,TezcanGalvanizveÜnsaAmbalaj
işgalleriizledi.
Bugünağırlıklıolaraksavunmarefleksininbirgöster-
gesivebazıyalıntaleplerlesınırlıvemahiyetidariş-
galeylemleriyaşansada,eylemlerinhızlaradikalleş-
mepotansiyelitaşıdığıortadadır.
Yaşananişgalleriincelersekbazısomutverileryaka-
layabiliriz.
Batis'leilişkiliKeyTekstil'deçalışan350işçiücretle-
rininüçaydırödenmemesivefabrikanınkapatılması-
nakarşı,Kasımayındaişgaleylemiyaptı.Polisişçile-
re saldır-

dı.BMİS’e(DİSK/BirleşikMetalİşçileriSendikası)üye
400işçininçalıştığıPrysmian’datoplusözleşmegörüş-
melerininMESS’intavrıvedayatmalarısonucundatı-
kanmasınakarşı,işçilerişyerleriniterketmeyerek,fiili
işgaleylemiyaptı.YineBMİSüyesiDostelMakine’de
ücretsiz izinsaldırısıve iştenatılmalarakarşı işçiler,
Kasımayısonundabirvardiya(08.00-16.00vardiyası)
fabrikayıterketmedi,diğervardiya(16.00-24.00)fab-
rikayagirereküretimyapmadı.
BueylemleriSinterveBrissafabrikaişgaleylemleri
izledi.Dahaönceki“işgal”eylemlerindekikısmiatak-
larSinter veBrissa işgalindedahanitelikleştirildi ve
buişgallerdaharadikalbiriçeriktegerçekleşti.
Sinter’deçalışan400’eyakın işçininBMİS’eüyeol-
malarıişgalegidenyoluaçtı.Sinterpatronunun38iş-
çiyiiştenatması,diğerçalışanlarıhareketegeçirdi.İş-
tenatılmalarprotestoedildi.Patronbuseferanti-sen-
dikaltavrınıaçıkçagösteripişçilerintümünüiştençı-

kardı.Fabrikaönündekiişçilerbu
saldırıyakarşınetbirtutumalıp,
işyeriniişgaletti.BMİS’inişgalin
gerçekleşmesinde oldukça
önemlibirrolüoldu.Önderişçi-
lerin atak davranmasını sağladı
veişgalikigünsürdü.BMİSön-
ce var olan radikal atmosferin
de etkisiyle işgale aktif destek
verdi.İştenatılmaların“yasadı-
şı”birlokavtolduğunuaçıkladı.
Butavırişgalciişçilerinmorali-
ni ve özgüvenini yükseltti. Ne
varkiişgale,işçilerin(dahaön-
ce25.Madde’denatılanişçiler
de dahil) 17. Madde’den iş
akitlerininfeshedildiğininaçık-
lanması ve polisin müdahale
edeceğigerekçesiylesonveril-
di. Direnişin fabrika önünde

yapılacakeylemlerle“süreceği”bildirildi.
İşçilerintekrarişedönmekiçinyaptıkla-
rıdirenişhalendevamediyor.
Brissa’da 64 işçinin işten atılması,
Brissaişçilerininfabrikayıişgaletmele-
riylekarşılıkbuldu.İkigünsüreneylem
sonucunda Lastik-İş sendikası Sabancı
Holding’le bir araya gelmek zorunda
kaldı.Atılanişçilerin7günücretlive2
gün ücretsiz kabul edileceği açıklandı.
İştençıkarılanişçilerinhepsininsendi-
kayönetiminemuhalifolmalarıveLas-
tik-İş sendikası yönetiminin işverenle
anlaşarakbuişçilerinatılmasınaonay
vermeleri,sendikalihanetinboyutunu
ortayakoydu.ArdındanLastik-İşsen-

dikasıbenzerbirtutumuPirelli’degösterdi.İşverenle
anlaşmasısonucunda80işçininiştenatılacağıbildiril-
di.
İşgaleylemlerininağırlıklasendikalıişyerlerindeger-
çekleşmesiönemtaşımaktadır.Sendikalyapılarınba-
zenbürokratikblokajları,bazenaçıkihanetlerinerağ-
men, sermayenin her düzeydeki saldırısına, özellikle
sendikalıişçilerinilkvesertyanıtvermeleridikkatçek-
mektedir.Sendikalyapılarınbütünbürokratikvekor-
poratistözelliklerinerağmensınıfınkolektifdavranma
yeteneklerinibeslediğidegözardıedilmemelidir.
2009yılındadaişçisınıfınınreflekslerininbuyönde
devametmesibüyükbirolasılıktır.Sinterişgalibelirli
olumluluklarıiçindetaşıyanamayinedebürokrasinin
etkin olduğu bir yapının gelebileceği en üst noktayı
göstermektedir.BMİS’inkısazamandaişgalibitirerek
defansifbirnoktayaçekilmesidüşündürücüdür.BMİS
yönetimiSinterişgalininşukonjonktürdekisınıfhare-
ketiaçısındanyakıcıöneminigörmemiş,görmekiste-
memişveeylemiblokeetmiştir.BMİS,kendineüyedi-
ğerişyerlerindedetutuk,eylemleriyatıştırıcıbirtavır
içinde oldu ve eylemin içeriğini zaten yasal bir hak
olankıdemveihbartazminatlarınınalınmasıylasınırlı
tuttu.AyrıcaSinterişgalininbitirildiğigünBMİS’inme-
talsözleşmesiniimzalamasıkaygıvericidir.İmzalanan
toplusözleşmeyle 100 binmetal işçisinin sözcüsüyüz
diye yola çıkan BMİS, Türk-Metal’in hegemonyasını
kırma,yıpratmaşansınıkullanamamışvebazıönem-
siz maddelerdeki kazanımlarla Türk-Metal çizgisine
tabi olmuştur. Sinter işgali mahiyeti itibariyle sınıfın
genelinemesajtaşıdığıgibi,özeldemetalişçilerinede
mesaj taşımaktaydı. BMİS’in burada göstereceği ka-
rarlıtavır,metalsektöründehegemonikgücünüartıra-
bilirdi. Bölgenin bir işçi havzası olduğu düşünülürse,
Sinterişgalininsürmesiyaşanankrizkoşullarındaina-
nılmaz 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 çalı-
şanlarınbütününükapsayacakveaynızamandasınıfın
kolektifiradesinivebağımsızgücünüortayakoyanta-
banörgütlenmelerinin(yadaişyerikomitelerinin)öne-
mine vurgu yaptı. Taban örgütlenmeleri aracılığıyla
dünsendikalaraörgütlügidenişçiler,yinebuörgütlen-
meler aracılığıyla hem sermayeye, hem de sendikal
bürokrasininhertürlüblokajınakarşınetvekararlıbir
tutum takınabilirdi. Burada unutmadan taban örgüt-
lenmelerinin salt sendikal alana yönelik bir önerme
değil,sınıfınbütünkesimlerineveözelliklegüvencesiz
ve sendikasız işçilere yönelik bir önerme olduğunu
vurgulamaktayararvar.

FABRİKA İŞGAL EYLEMLERİ  

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

Sınıf Kapitalizmi Acıyan Yerinden Vuruyor

E

İşgal eylemlerinin ağırlıkla sendikalı işyerlerinde

gerçekleşmesi önem taşımaktadır. Sendikal

yapıların bazen bürokratik blokajları, bazen açık

ihanetlerine rağmen, sermayenin 

her düzeydeki saldırısına, özellikle sendikalı 

işçilerin ilk ve sert yanıt vermeleri dikkat 

çekmektedir. Sendikal yapıların bütün 

bürokratik ve korporatist özelliklerine rağmen

sınıfın kolektif davranma yeteneklerini 

beslediği de göz ardı edilmemelidir.
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Brissa işgali isesendikalbürokrasinin ihanetininet
birşekildeortayakoydu.Buişgaldedeproblemsını-
fınişyeriesaslıtabanörgütlenmelerininolmamasıydı.
İşgalbu ihtiyacıyakıcıolarakortayaçıkardı.Yinede
Brissa’nınherşeyerağmen“sendikalı”olmasıişçile-
rinortakhareketetme,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.Ayrıcasendikalıişyeri-
nin önümüzdeki dönemde, sınıf eylemliliği açısından
katalizörişlevigörmeolasılığınaişaretetti.Yinemetal
veotomotivsektörününönemininaltınıçizdi.Busek-
törde çalışan işçilerin mücadele deneyimleri ve biri-
kimleri,çabukradikalizeolmaözelliklerivehızlatepki
gösterenkarakterleriyaşananpratiklerleortayaçıktı.
Bu verilerin ışığında bugünden işçi havzalarında ve
organizesanayibölgelerindekistratejikişyerlerininbe-
lirlenmesivebuişyerlerindeajitasyonvepropaganda
faaliyetlerininyoğunlaştırılmasıgerekiyor.Havzalarda
özellikle tabanörgütlenmelerininbiçimleriolanözsa-
vunmakomiteleri, direniş komiteleri, işgal komiteleri
ve mücadele komiteleri şiarlarının yükseltilmesi acil
önemtaşıyor.Önderveduyarlıişçilerleorganikbağla-
rınkurulmasıvesürecehazırlanmalarınısağlamakte-
melgörevolarakönümüzdeduruyor.Benzerçalışma-
lar sendikasız, güvencesiz işyerlerinde de aksatılma-
danveihmaledilmedenyerinegetirilmelidir.Sendikalı
işyerlerine vurgu, taktik önceliklere ilişkin bir vurgu-
dur.Buradaönemliolanhavzayıhareketegeçirecekya
da havzada ey-

lemleri tetikleyecek odak iş-
yerleridir. Özellikle bu işyer-
lerinde gelişecek fabrika iş-
galeylemleri,sınıfınhızlara-
dikalize olmasını sağlaya-
caktır.Buişgallerkrizinyıkı-
cı etkilerine ve sermayenin
saldırılarınakarşınetbirce-
vaptır.Sınıfakarşısınıfpoli-
tikasının en konsantre hali-
dir.Sınıfbueylemlerlesermayeninacıyanyerinevura-
caktır.
Türkiyeişçisınıfınıntarihi,fabrikaişgaleylemlerinde
nelere dikkat edilmesinin pratikleriyle doludur. İşgal-
lerdeyaşananeksikliklerbudeneyimlerebakılarakaşı-
labilir. 1968-1969 ve 1970 yıllarında gerçekleşen
Derby, Singer, Demirdöküm, Sungurlar fabrika işgal
eylemlerininbütünündeişçilerledevletinresmigüçleri
arasındaaçıkçatışmayaşandı.İşgallersınıfsalantago-
nizmanınaçıkbirgöstergesiolarakizbıraktı.İşgallere
baştaişçiaileleri,yakınişyerlerindeçalışanişçilerve
aynı sendikaya bağlı işçiler ve çevre halkı tarafından
sahipçıkıldı.Birneviişgaledilenfabrikalarettendu-
varlasarılıp,militancakorundu.ÖrneğinDemirdöküm
işgalindefabrika,10tankve15zırhlıaraçlakuşatıldı.
Polisinsaldırısıikidefapüskürtüldü.İşçilerkendiniak-
tifşekildesavundu.İşçilerancakhaklarınıeldeettikten
sonraeylemlerinesonverdiler.
2009 yılında yaygınlaşması muhtemel fabrika işgal
eylemlerinibuperspektifleorganizeetmek,işgalinlo-
kaldüzeydekalmasınıengelleyecekveherişgalinsen-

kronize bir etki yaratmasını sağlayacaktır.
İşçiailelerinin,çevrehalkınveyakınişyerlerindekiiş-
çilerinişgallereaktifdesteğininsağlanmasıiçinheriş-
çihavzası,herişyeri,işçilerinyaşadığıbölgelervema-
hallelerasliçalışmaalanıhalinegetirilmelidir.Özellik-
leişçiailelerineulaşılmalıveaileleraktiveedilmelidir.
Sınıfdayanışmasıvurgulanmalı,krizinveiştenatılma-
ların sorumluları gösterilmelidir. Ancak direnmeyle
haklarınalınabileceğivekorunabileceğianlatılmalıdır.
Buradaişinbütünağırlığıdevrimciproleterleredüşe-
cektir.Fakatyaratılacaksarsıcıbirdeneyimindeetkisi
muhteşemolacaktır.Böylesi bir eylembütünhavzayı
tetikleyecektir.Ancakhavzadirenişlerivegrevleribu
yangınıniçindedoğabilir.
Fabrikaişgaleylemleri,kapitalistsisteminruhuolan
özelmülkekarşıgerçekleştirilenenserteylembiçimi-
dir.Burjuvahukukunuyerlebiredenbireylemtarzı-
dır. Sınıfın kapitalizme ve sermayeye karşı öfkesinin
vekinininenaçıkbiçimidir.Bueylemsınıfınhemöz-
nel,hemdenesnelşekillenmesinihızlandırıcıbiriçe-
riktaşır.

Bugünden işçi havzalarında ve organize sanayi bölgelerindeki stratejik işyerlerinin belirlenmesi ve bu işyerlerinde ajitasyon ve propaganda faaliyetlerininyoğunlaştırılması gerekiyor. Havzalarda özellikle tabanörgütlenmelerinin biçimleri olan özsavunma komiteleri,direniş komiteleri, işgal komiteleri ve mücadele komiteleri şiarlarının yükseltilmesi acil önem taşıyor. Önder ve duyarlı işçilerle organik bağların kurulması vesürece hazırlanmalarını sağlamak temel görev olarakönümüzde duruyor.

Başta Sinter ve Brissa ve diğer işgal eylemleri 2009’da 

sınıf hareketinin krize karşı izleyeceği yolu gösterdi. 

2009'da gerçekleşecek daha radikal fabrika işgal 

eylemlerinin öncülü oldu. Ayrıca sendikalı işyerinin

önümüzdeki dönemde, sınıf eylemliliği açısından 

katalizör işlevi görme olasılığına işaret etti. Yine 

metal ve otomotiv sektörünün öneminin altını çizdi. 

Bu sektörde çalışan işçilerin mücadele deneyimleri ve

birikimleri, çabuk radikalize olma özellikleri ve hızla 

tepki gösteren karakterleri yaşanan pratiklerle ortaya çıktı.
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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,krizinenkazı-
nıemekçilerinüzerineyıkıp,krizdensağ
salimçıkmakiçinkollarısıvadı.İştençı-
karmalarınönüaçılıyor;çalışmasaatle-
ri artırılıyor, ücretler düşürülüyor, çalı-
şanların ikramiye, kıdem tazminatı vb.
haklarıelindenalınıyor.Emekçilerin,iş-
sizlikfonundabirikenparalarısermaye-
yeaktarılmayahazırlanıyor.

Kri zin yü kü ka dın la rın sır tın da

Kriz koşullarından en çok etkilenecek
gruplararasında isekuşkusuzkadınlar
ilksıradayeralıyor.
Zaten yüksek olan işsizlik oranları
krizle birlikte devasa boyutlara ulaştı.
Kadınemeğininbüyükorandaistihdam
edildiğibankacılık,tekstilvegıdasektö-
ründe yaşanan daralma sebebiyle eği-
timli-eğitimsiz pek çok kadın işsizlikle
karşıkarşıya.Diğeryandankrizbahane
edilerekhalençalışmaktaolankadınla-
rayönelikhakgasplarıartıyor.Kreş,do-
ğumiznivb.haklarıntalepedilmesida-
hi, sermaye tarafından işten çıkarma
sebebi olarak görülüyor. Özellikle
SSGSS’yle,sosyalgüvenlikalanındauy-
gulanan cinsiyet ayrımcı politikalar da
buduruma,deyimyerindeysetuzbiber
ekiyor.Ayrıcakrizsebebiylekadınişgü-
cünün enformel alana kayması da çok
olasıbirdurum.İştençıkarmalarlabir-
likte“evinekonomisinekatkısağlamak”
amacıyla kadınlar, özellikle ev eksenli
çalışmayayönelecekler.Budurumkadın
işgücününkrizlebirlikte,dahafazlagü-
vencesizveesnekbiralanakaymasına
sebepolacak.
Patriyarka,krizkoşullarındahemistih-
damalanında,hemdeeviçindekendini
bir kezdaha var edecek. “Evin erkeği”
dururken kimse kadına iş olanağı sun-
mayacak;işealımlardaerkeklereyada
tersinden işten çıkarmalarda kadınlara
öncelikverilecek.Kadınlarabirkezda-
haevinyolugösterilecek.Kadınlarınev

içiemeği isedahadagörünmezkılına-
cak.Devlet,sosyalhizmetlernoktasında
bütçedekesintiyegiderkenevingeçimi,
çocuk,hastaveyaşlıbakımıkadınların
sırtınabinenyüklerarasındaolacak.

Çö züm ka dın la rın 
ör güt lü mü ca de le si

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

hareketleriçinbirsıçramazeminiyara-
tırken,özeldedekadınhareketiaçısın-
danbiryükselişiolanaklıkılıyor.Krizko-
şullarınıezilenlerlehineçevirmeninyo-
lu ise sürekli bir mücadele hattını ör-
mektengeçiyor.Diğertürlüsü,yanikapi-
talizminyapısalkriziiçindekendikendi-
neyıkılacağıdüşüncesi,lüzumsuzbiriyi
niyettenbaşkabirşeyolmaz.
Bu dönemde kadın hareketinin kendi
bağımsızmücadele hattını savunmakla
birlikte, işçi sınıfımücadelesiyledeor-
tak zemindebir araya gelmesi önemli-
dir. Bunun örneklerini yakın zamanda
NovamedveDesa’dagördük.Sermaye-

ninvehükümetinkrizdönemindegide-
rekderinleşencinsiyetayrımcıpolitika-
larınakarşı,kadınbakışaçısıylaoluştu-
rulacakpolitikalarıdayatmak,talepleri-
miz konusunda geri adım atmamak ve
bunuişyerlerinde,okullarda,sokaklar-
dayüksekseslehaykırmak,etkineylem-
lerörgütlemekgerekiyor.Ayrıcayinebu
dönemdeegemenlertarafındanhortlatı-
lacak faşizme karşı da kürt kadınlarla
biraradaolmak,halklarınkardeşliğita-
lebindeısraretmekbizedüşengörevler
arasında.Tümbunlar içindegüçlüka-
dınörgütlenmeleriyaratmakgerekiyor.

EVİN ERKEĞİ DURURKEN!

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.

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.

Reha Keskin

Kriz Koşullarından En Çok Kadınlar Etkileniyor

M
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adın hareketi kendine yeniden
kurma yolunda. AMARGİ,
EmekçiKadınlarDerneği(EKD)

veKürtkadınlarınoluşturduğuya-
pılar solun bildikmücadele tarzını
bırakıp yeniyi kurmasında önemli
rol oynadı. Bağımsız Sosyalist Fe-
ministlerin toparlanma süreci ile
feminist hareket de ivme kazandı.
İşçi sınıfından kadınlarla kurulan
dayanışmaağları,patriarkayakarşı
kampanyalar,kadınhareketine bu
dönemdahafeminen,dahasiyasal
ve tavrını birlikte örmeyi önemse-
yenbirnitelikkazandırdı.
Türkiye’dekadınlarbellitakvimler-
de eylemsellik üzerinden ortaklaş-
maya çalıştı; ancakbubuluşmalar
genellikle farklı siyasi bakışların
“çarpıştığı”, yer yer dayatmaların
olduğuhattaçözümsüzlüknedeniy-
le ayrışmaların yaşandığı dönem-
lerden geçti. Öyle ki bugün hâlâ 8
Martayrımitingleryadaeylemlerlekutla-
nıyor.
Busondönemdeiseherfarklıgörüşken-
diyürüyüşünüyaparkenbiryandandadi-
ğerininyaptığınıkollayan,etkileyenveet-
kilenen durumda. Bu süreçte Novamed
grevininbirdönümnoktasıolduğugörül-
meli.Kadınlar,bugrevdekadınlıkvesınıf
sömürüsününbiraradaoluşuiledahada
yaklaştıbirbirine.Kurulanortakplatform-
lar,KadınEmeğiKurultayı,Desagreviile
buyakınlaşmasürdürüldü.Elbettehenüz
bir kenetlenmeden bahsedemeyiz. Niha-
yetinde kimisi farklı sosyalist grup aidi-
yetleriüzerindenkimisidefarklıfeminist
bakışlarüzerindenkadınmücadelesiniyü-
rütüyor.Fakatşuaçıkki,bazısosyalistka-
dıngruplarıyenidönemdegrupaidiyetinigözetenama
“kabaeşitlikçi”tavrıterkedenbiryolagirdi.Sosyalist
Solun içinden çıkan EKD klasik sol bakışın ötesinde
sosyalistkadınbakışıyaratmaçabasındaörgütlülüğü
iledikkatçeken,önemlibirbileşenhalinegeldi.İmece,
mahalleörgütlenmesiilebellibölgelerdebaşarıkazan-
dı.Halkevleri veEMEP’li kadınlar kendi örgütsel gö-
rüşleriniöneçıkaranamabualanınsahibininkadınlar
olduğunugörenbirduruşsergiliyor.
Kürtkadınları isekurduklarıher yapıdakadınlarıör-
gütlemeyivekadınbakışıyaratmayıbaşardı.Özgürlük
mücadelesiileiçiçegitsedeciddibirhareketyarattık-
larıaçık.DTP’likadınlarverdiklerimücadeleilebütün-
leştivesiyasetsahnesindeönesıçrayankadınönder-

leryarattı.
Feministlerisegenelsiyasigündeminyanısıra,kadın
mücadelesinisürekligündemhalinegetirippatriarka-
yakarşı netbir tavrı sürekli kampanyalaştırıyor.Na-
mus cinayetlerine, TCK’ya, kadına yönelik her türlü
şiddetekarşıkampanyalar…Patriarkanınvekapitaliz-
minyarattığı“erkekegemenbakış”,erkeğibircanava-
radönüştürdü.Toplumsalbircinnethalivarvebede-
linidehayatlarıilekadınlarödüyor.Sondönemdeya-
şananPippaBaccacinayetiveAvcılar’dasaçlarından
sürüklenen“kadınlıkonuru”içineylemler,feministleri
daha da birleştirdi. Bir yanda tacize, tecavüze karşı
moriğnekampanyaları,birbirimizesahipçıkıyoruzey-
lemleri,diğeryandagrevdestekleridevametti.
BuakışıylaFeministHareketönümüzdekisürecinyük-

selendinamiğiolmayaaday.
ÖzellikleSosyalistFeminizminöne
sıçradığıbusüreçteNovamedgre-
vinin önemi kuşkusuz büyük oldu.
Feministlerdahada“işçileşti”,işçi
kadınlar daha da “feministleşti”.
Novamed’le başlayan, kampanya
şeklindeki greve destek eylemleri,
DesaveÇapagrevleriiledevamet-
ti,ediyor.
Şimdilerdeisefeministleringünde-
minde,yerelseçimlerdeadayçıkar-
ma var. İstanbul  Beyoğlu’nda bir
feministadayçıkarmahazırlığıvar.
Heyecan verici. Çünkü bir bakıma
kendine ayna tutmaktır bu. Yansı-
masını görme. Ve üstelik, bildiğim
kadarıylabubirilk.Çünkübu,kar-
maörgütlerdenkadınolmakileay-
nı şeydeğil;buaday tamamen fe-
minist mücadelenin içinden bir
aday. Öne çıkardığı politikalarda,
vaatettiklerindedekadınlarönce-

likli.Beyoğlufarklıkültürlerinfarklıkim-
liklerinbiraradayaşadığıbiryer.Buse-
çimlerinsonucugelecekiçinönemliipuç-
ları verebilir. Kadınlar bu çalışmalarda
yeralmalıvedesteklemeli.
Kadınhareketi“kadınlıkvekimlikmüca-
delesi”, “emek mücadelesi” ve “politik
gündem”üzerindenilerliyor.Buüçaçının
biraradayürütülmesindeözellikleSosya-
list Feministlerin katkısı göz ardı edile-
mez.AçıktırkibugünTürkiye’deSosyalist
Feminizm her konuda sözünü söyleyen,
eyleminikoyanbirtavırlakadınmücade-
lesininyolunuaçıyor.
Budöneminişaretlerikadınlaradınager-
çektenolumlu.Şuaçıkki, feminizmibe-
nimsemesedeartıkbirçokkadınörgütü-

nünvesiyasetinkadınpolitikasıfeminizmeyaklaşıyor.
Elbette bu durum feminist mücadelenin haklılığının
yansımalarıdır.Bir hareketi ancak kendi asıl özneleri
kurabilir ve geliştirir. Ne var ki kadınların birlikteliği
arttırabilmekiçinkatedeceğidahaçokyolvar.Bunun
ısrarlıadımlarınıatmakyinefeministleredüşüyor.Ka-
dınlarınbirbirinidahaiyianladığı,erkekegemenanla-
yıştanarınmışpolitikalaryaratmakiçindahaçokortak
platformlar oluşturulmalı. Özellikle Sosyalist Femi-
nistleredüşen,kendiyolharitasınıoluştururkendiğer
kadıngrupları ileyollarınındahaçokkesişmesinigö-
zetmektir.Bunun,kadınhareketinigittikçeortaklaştı-
ran,ortaklaştırdıkçabüyütenbiryoladönüşeceğiinan-
cındayım.

KADIN HAREKETİ BÜYÜYOR…

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.

Feminist Hareket önümüzdeki sürecin yükselen dinamiği
olmaya aday. Özellikle Sosyalist Feminizmin öne sıçradığı 
bu süreçte Novamed grevinin önemi kuşkusuz büyük oldu.
Feministler daha da “işçileşti”, işçi kadınlar daha da 
“feministleşti”. Novamed’le başlayan, kampanya 
şeklindeki greve destek eylemleri, Desa ve Çapa
grevleri ile devam etti, ediyor. 

F. Çay

Kadın Kurtuluş Hareketinde Sosyalist Feminizm Öne Çıkıyor

K
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Lİ SE Lİ KI VIL CIM 
Dİ RE NEN Fİ LİS Tİ NİN YA NIN DA
LiseliKıvılcımüyeleri17OcakCumartesigünüsaat
13:00’deTaksimtramvaydurağındatoplanarakFilis-
tin’inyalnızolmadığınıhaykırdılar.“DirenFilistinse-
ninleyiz”şiarınıyükseltenkitle,sloganlarınınardından
basın açıklaması yaptı. Liseli Kıvılcım adına metni
okuyanSavaşÇiçek,Gazze’deFilistinli kardeşlerimi-
zinkatledildiğini,Hükümet’inFilistinhalkıyladayanış-
makiçinhiçbirçabaharcamadığını,bunakarşılıkLise-
liKıvılcımolarakGazze’dekidirenişedestekverdikle-
rinivurguladı.
Eyleme ve basın açıklamasına Özgürlükçü Gençlik
Derneğidedestekverdi.Basının yoğun ilgisiningöz-
lendiği eylemde, liselilerin coşkulu sloganlarınahalk-
tandaalkışlarladestekgeldi.
Basın açıklamasını bitirdikten sonra Liseli Kıvılcım
topluluğualkışlarladağıldı.

ÖGD BÖL GE SEL KIŞ 
KAMP LA RI NI YA PI YOR
Özgürlükçü Gençlik Dernekleri, kurulduğundan bu
yana düzenli olarak gerçekleştirdiği dönemsel kış
kamplarınıbuyılda3bölgedeyapacak.ÖGD,21-22
Şubat’ta İzmir merkezli Ege kampı, 28 Şubat-1
Mart’taAdanamerkezliGüneykampıve14-15Mart’ta
İstanbulmerkezliKaradenizveMarmarabölgesikam-
pınıgerçekleştirecek.
Kampgündemleriyseşöyle:
“Devrim” konusunun işleneceği gündemde Lenin’in
Devlet ve Devrim kitabı ile Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın
DevrimNedir?kitabınadairsunumlarve tartışmalar
olacak. Felsefe gündeminde Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın
DiyalektikMateryalizmkitabıveedebitartışmaolarak
daYarınBizimdirYoldaşlarromanıüzerindençalışma
yapılacak.

BİR LİK TE BA ŞA RA Bİ Lİ RİZ!
İstanbul'dabulunan20'yiaşkınsiyasiparti,dernekve
demokratikkitleörgütününyeraldığı“BirlikteBaşara-
bilirizİstanbulPlatformu”yerelseçimleriçinçalışma
startıverdiklerinibelirterek,İstanbulBüyükşehirBele-
diyesibaştaolmaküzere tüm İstanbul yönetimlerine
talipolduklarınıbildirdi.
DTP,ESP,SDP,ÖDP,EMEP,TÖP,SPveTKP'ninyanısı-
ra20'yiaşkınkuruluşunyeraldığı“BirlikteBaşarabili-
rizİstanbulPlatformu”yerelseçimlerdehalkınonayı-
nıalacakadaylarbelirleyerekseçimlereortaklaşagi-
receklerini açıkladı. Platform bileşimi ve tüm kurum
temsilcileri, Taxim Hill Otel'de konuya ilişkin basın
toplantısı düzenledi. Platform adına açıklama yapan
ÖDPİstanbulİlBaşkanıSinanTutal,platformunçalış-
maesaslarıveseçimhazırlıklarınıdeklareetti.İstan-
bul'daki yerel yönetimlerin halkın çıkarları doğrultu-
sundayönetilmediğini,önemliköklüsorunlaryaşandı-
ğınıifadeedenTutal,bununiçinseçimlereortakgire-
rek,halkınbenimseyeceğiadaylarlaseçimlerikazana-
caklarınısöyledi.

EMEK Çİ LER VE EZİ LEN LER
“ÇA TI”DA BİR LE Şİ YOR
Birsüredenberi,değişikçevrelervebireylerarasın-
dasürdürülenvegenelolarak"ÇatıPartisi"tartışma-
ları olarak bilinen politik arayış çerçevesinde 20-21
Aralık2008tarihlerindeyapılantoplantınınsonuçbil-
dirgesi28AralikPazargünüyapılanbirbasıntoplan-
tısıylaaçıklandı.
Toplantıdabelirlenenveyenikatılımlarlakendinige-
nişletmeyi hedefleyen 42 kişilik Koordinasyon adına
açıklamayıAyhanBilgenokudu.Bilgen,okuduğume-
tindeyenioluşumu“Birikim,beceri,güçveolanakları-
mızıbirleştirerek,Kürtsorunununçözümüvedemok-
ratikleşmeninönündeengeloluşturansiyasalvesos-
yal sorunlara, küresel kapitalizmin yarattığı kriz ve
tahribatlara karşı işçi sınıfından, ezilenlerden ve de-
mokrasidenyanaortakmücadeleyiörmeye, sömürü-
ye,şiddete,erkekegemenliğine,cinsayrımcılığına,şo-
venizme vemilitarizme karşı omuz omuza örgütlen-
meyekararverdik”diyerektarifetti.
AçıklamaAyhanBilgen’in “Tüm yurttaşlara sesleni-
yoruz,sesimizesesinizi,aklımızaaklınızı,yüreğimize
yüreğinizikatın.Gelinbutopraklardahepberaberye-
nibirumutyaratalım”çağrısıylasonbuldu.
Yenioluşumunprogramatikveörgütselyapısınıntar-
tışılmayabaşlandığıtoplantıdaMuratÇelikkan,Yavuz
Önen,NazanÜstündağ,SamiEvren,AyhanBilgen,Ok-
tayKonyar,SennurSezer,ŞükrüErbaş,ZeynepTan-
bay, Celal Beşiktepe gibi birçok bireysel katılımcının
yanısıraDTP,EMEP,SDP,ÖDP,TÖP,EHP,SosyalistPar-
ti,SODAP,SEH,TürkiyeGerçeği,Antikapitalist,Kaldı-
raç,YeşillerPartisi,ÖzgürDemokratikAleviHareketi
temsilcilerideyeralmıştı.

ALE Vİ LER: MA RAŞ’I UNUT MA YA CAĞIZ
MaraşKatliamından30yılsonraAleviler“Katliamın
gizliarşivleriaçıklansın”,“Asılkatilleryargılansın”ta-
lepleriyle Adana’da bir araya geldi. AKP, CHP ve
MHP’ninAleviaçılımınalanetokunanmitingteAleviler
açılımsözüedenlerden,açılımdanöncekatliamınhe-
sabınıvermesiistendi.
Mimar SinanAçıkHava Tiyatrosu önünde toplanan
veUğurMumcuBulvarı’nadoğruyürüyüşegeçenon-
beşbinden fazla kişi “Aleviyiz, haklıyız, kazanacağız”,
“Katildevlethesapverecek”,“Maraş’ıunutmadık,he-
sabını soracağız” şeklinde sloganlar atarakMaraş’ta
30yılönceyaşanankatliamıhatırlattılar.
PirSultanAbdalKültürDernekleriGenelMerkezive
Şubeleri,ABF,Aleviörgütvedernekleri,DİSKveKESK
Şubeleri, birçokparti vedemokratik kitleörgütümi-

tingdeyerlerinialdılar.
ToplumsalÖzgürlükPlatformuveÖzgürlükçüGenç-
likDerneğiüyeleriyürüyüşboyuncavemitingalanında
Arapça,TürkçeveKürtçesloganlaratıp,Maraş’ınhe-
sabınısoracaklarınıvurguladılar.“Diyanetİşlerilağve-
dilsin”,“İnançlaraözgürlük”diyen,pankartındaArap-
çaveTürkçe“Yaşasınhalklarınkardeşliği”yazanTÖP
kortejisıksık“Maraş’ı,Sivas’ı,Gazi’yi,Çorum’uunut-
madık”şeklindesloganattı.

GA Zİ’DE “KRİ ZE KAR ŞI
MÜ CA DE LE” KO NU LU SÖY LE Şİ
Dayanışma Sendikası’nın Gazi Mahallesi temsilcili-
ğinde18OcakPazargünü,"KrizveİşçiSınıfıMücade-
lesi"başlıklısöyleşigerçekleştirildi.OğuzhanKayseri-
lioğlu'nunkonuşmacıolduğusöyleşiye,çoğunluğuişçi-
lerdenoluşanyaklaşık70kişikatıldı.

PEN DİK ESEN YA LI’DA
İŞ Çİ NİN SE Sİ DER NEĞİ AÇIL DI
UzunsüredirİşçininSesigazetesiokurvedağıtıcıla-
rıtarafındanyürütülençalışmalarsonucuTuzlatersa-
nelerinde çalışan işçilerin ağırlıklı olarak yaşadığı
Esenyalımahallesinde İşçininSesiDerneği açıldı. 11
OcakPazargünügerçekleşenaçılıştadernekyönetici-
leri ve İşçinin Sesi gazetesi çalışanları çeşitli konuş-
malarlaişçisınıfınınörgütlülüğününvemücadelesinin
öneminivurguladılar.Birslaytgösterisininyanısıraiş-
çimarşlarıveçeşitliezgilerhepbirağızdansöylendi.
Açılışayaklaşık40kişikatıldı.Açılıştaİzmir,Bursave
Adana’dan İşçinin Sesi okurlarının kutlama ve daya-
nışmamesajlarıokundu.

EM PER YA LİZM; KRİZ, 
YOK SUL LUK, SA VAŞ DE MEK TİR
Filistin'deyaşanankatliamavedünyayıetkisialtına
almayadevamedenküreselkrizekarşıKağıthanehal-
kısokaklaraçıktı.
25Ocak günüNurtepe’debir araya gelen TÖP,SO-
DAP,HKM,SDH,DTP,SosyalistParti,PDDveHalkevle-
ri kitlesi Nurtepe’den veGültepe'den yürüyüşe geçti.
KitlesloganlareşliğindeAKP ilçebinasıönünde top-
landı.Buradaokunanbasınaçıklamasınınardındankı-
sabirmüzikdinletisi ileeylemsonaerdi."Kağıthane
EmekveDayanışmaPlatformGirişimi"ismiyleyapılan
bueylemindevamınıngeleceğibelirtildi.

HABERLER... HABERLER... HABERLER... HABERLER...



Gaz ze Kat li amı na 
Nur te pe Hal kı nın Tep ki si
İsrail'inFilistin’degerçekleştirdiğikatliamaöfkeso-
kaklarda soluk buldu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde
protestoyürüyüşlerivedayanışmaeylemleriyapılır-
ken,İstanbulKağıthanehalkıdakatliamasessizkal-
madı.Karaharekatınınbaşladığıgünlerde,4Ocak’ta
Nurtepe'de TÖP-SODAP-HKM sokaklara çıktı. Halkı
bu katliama karşı çıkmaya çağıran grup yürüdükçe
kalabalıklaştı.Yaklaşık200kişiileAKPKağıthaneil-
çe binası önünde toplanıldı. Burada yapılan konuş-
malardaTC-İsraililişkilerinedikkatçekildiveikiül-
kearasındakihertürlüanlaşmanınkoşulsuzkesilme-
sigerektiğivurgulandı.
Filistin halkıyla dayanışmak amacıyla Nurtepe’de 5
Ocak Pazartesi günü de TÖP, SODAP, HKM, EMEP,
PDD,ESP,SDHtarafındandüzenlenenveDHFtara-
fındandadesteklenenbiryürüyüşgerçekleşti.Nurte-
peköprüsündebirarayagelengruplarFilistinbayra-
ğıve“DirenenFilistinKazanacak/Türkiye-İsrail İliş-
kilerineSon”yazılıpankartlaGüzeltepe’yedoğruyü-
rüyüşegeçti.Filistinhalkınıdestekleyenvekatliamı
lanetleyen sloganlar eşliğinde yürüyen eylemcilere,
mahallehalkıalkışlarla,sloganlarladestekverdi.Mi-
nibüssondurağındayürüyüşkortejininbirsürebek-
lediği sırada halka yönelik yapılan konuşmalarda,
suskunkalındığında,İsrail’inkatletmeyedevamede-
ceğivurgulandı.

Mersin’de Hergün Eylem Yapıldı
Mersin'de Filistin dostları İsrail’in saldırıları devam
ettiğisüreceheraksamsaat6'daİsrailkatliamınıkı-
nadı ve Filistin için ses çıkarma eylemi yaptı. TÖP
üyelerinindekatıldığı eylemlerde yapılanaçıklama-
lardakatliamısessizceizleyenülkelerkınandı,Filis-
tinhalkınınyanındaolduğunusöyleyenAKP’denger-
çekadımlaratarakİsrail’leyapılantümanlaşmaları
iptaletmesitalepedildi.
Sendikalı oldukları için işten atılan TÜMTİS’e bağlı
Limanişçilerideeylemleredestekverdi.

Sa rı yer Ömür te pe’de 
Tay yip Er doğan’a Öf ke
Sarıyer’inÖmürtepeMahallesi’nde buluşan demok-
rasigüçleri,katliamcıİsrailyönetimiyleyapılanaske-
rianlaşmalarıvestratejikişbirliğinisürdürenserma-
yeye,MGK’yaveAKP’yeöfkelerinidilegetirdiler.TÖP,
DTP,EMEP,İKPveHalkevi’ninbirlikteörgütlediğiyü-
rüyüşvebasınaçıklamasındasıksık“KatilABD/İs-
rail,İşbirlikçiSermaye/MGK/AKP”sloganlarıatıldı.

İz mir Tor ba lı’da 
Fi lis tin’e Des tek Ey le mi 
Torbalı’da22OcakgünüTKPveTÖPortakolarak,İs-
rail’ininsanlıkdışısaldırılarınakarşıFilistinhalkıyla
dayanışmaiçinyürüyüşvebasınaçıklamasıyaptı.İş
Bankası önünde başlayan eylem Belediye binasına
kadarçeşitlisloganlarlayürüyüşşeklindegerçekleş-
ti.Saat18.00’deBelediyebinasınınönündeyapılan
basınaçıklamasıveatılansloganlarlaeylemsonaer-
dirildi.

Gaz ze kat lia mı, İs ra il
Kon so los luğunun önünde La net len di 
30 Ocak akşamı İstanbul, Levent Metro çıkışında
toplanan demokratik kurumlar, İsrail Konsoloslu-
ğu’nayürüdü.Filistinbayraklarıtaşıyan200'üaşkın
kişi,sloganlarlasiyonistkatliamılanetledi.Araların-
daTÖP,ESP,Halkevleri,DTP,EHP,HKM,SODAP,Par-
tizan 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.

An tak ya'da İs ra il Bay rağı Ya kıl dı...
Antakya Demokrasi Platformu, İsrail’in Gazze’ye
yaptığı saldırıyı düzenlediği yürüyüşle protesto etti.
Eğitim-SenHatayŞubebinasındanbaşlayanyürüyüş
Ulus Alanı’na kadar “Filistin halkı yalnız değildir”,
“KahrolsunABD”şeklindeArapçaveTürkçeslogan-
larıyladevametti.Filistinbayraklarınıntaşındığıve
Antakya’dayaşayanbazıFilistinlimültecilerindeka-
tıldığıeylemdeİsrailbayrağıyakıldı.
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TUN CAY YIL MAZ SA RI YER 
BE LE Dİ YE BAŞ KAN ADA YI
Gazetemizin yazarlarından, aynı zamandaToplumsalÖz-
gürlükPlatformusözcülerindenTuncayYılmaz,Sarıyer’de-
ki“BizVarız”yerelseçimplatformutarafındanSarıyerBe-
lediye Başkanlığına aday gösterildi. Sarıyer platformunda
DemokratikToplumPartisi,EmekPartisi(EMEP),Ezilenle-
rin Sosyalist Platformu, Toplumsal Özgürlük Platformu,
DevrimciİşçiPartisiGirişimi,İşçiKardeşliğiPartisi,Kaldı-
raçbulunuyor.Yılmaz,DemokratikToplumPartisi listesin-
denseçimekatılacak.
Sarıyer’dekiyerelseçimplatformuoluşturulançeşitliko-
misyonlarlaseçimçalışmasınıbaşlattı.
TuncayYılmazarkadaşımızabaşarılardiliyoruz.

Fİ LİS TİN LE DA YA NIŞ MA EY LEM LE Rİ
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etkililerin kömür santrallarının kurulma nedeni
hakkındasavunduklarıtezleregöre;“Enerji ihti-
yacı her geçen gün büyümekte olan Türkiye’nin

elektriküretiminiartırmasıgerekiyor,elektriküret-
meninhalihazırdakienucuzyoluisekömürsantral-
ları. Ülkemizde ve dünyada petrol, doğalgaz gibi
maddelereoranlaçokdahabolmiktardabulunanve
ucuzolankömürsayesindeenerji ihtiyacımızkarşı-
lanabilecek.”

Tahmin edilebileceği üzere, yukarıda söylenenler
gerçeklerlepekörtüşmüyor.Birkaynağınkıtolduğu,
biranönceçözümbulunmazsabüyüksorunlaryaşa-
nacağı sıkça konuşulmaya, etrafta bir panik havası
oluşmaya başladığında durup düşünmemizde fayda
var. Bu tür durumlarda genellikle ortada bir sorun
olduğu iddiası doğrudur, ancak çözüm olarak önü-
müzesürülenlersorunudahadakangrenleştirmek-
tenbaşkabirişeyaramaz.Çünküçözümadıaltında

yapılanlar genellikle hikmetinden sual
olunmaz“serbestpiyasa”yıabatetme-
ye yöneliktir. İddiamızın doğruluğunu
kanıtlamak içingıdavesukonusunda
“dünyaaçkalacak”,“susuzluktankırı-
lacağız”çığlıklarıarasındayapılanları
gözdengeçirmekyeterli.

Dün ya da ki kö mür 
re zerv le ri nin du ru mu

Kömür, dünyada en bol bulunan
enerji kaynaklarından biri. Amerikan
EnerjiBakanlığı’nınhesaplarınagöre
gezegenimizde 1000milyar ton işle-
nebilirkömürvar.
Dünyadaki kömür üretiminde ABD,
RusyaveÇinbaşıçekiyor.Ancak,do-
ğalgazvepetrolgibikaynaklarlakar-

şılaştırıldığındakömür,dünyadaçokdahayaygınve
bolbulunan,bunedenle çatışmalara fazla konuol-
mayanbirkaynak.Dünyadatüketilentoplamkömü-
rünsadeceyüzde12’sininuluslararasıticaretiyapı-
lıyor.Ancak kömüründünya enerji üretimi içerisin-
dekiyeribüyük;birincilenerjiarzı içerisindekipayı
2005 yılı itibarıyla yüzde 25, elektrik üretimindeki
payıiseyüzde40.MadenMühendisleriOdası’nınNi-
san2008’deyayımladığı“İthalKömürAçmazı”baş-
lıklırapordabelirtildiğinegöre,dünyadakipetrolre-
zervlerinin40yıllık,doğalgazrezervlerinin63yıllık
ömrü var. Kömür rezervlerinin ömrüyse çok daha
uzun:147yıl.
Küresel ölçekte enerji üretimi ve ticareti alanında
faaliyet gösteren firmalar, daha20. yüzyılın ortala-
rındakömürüngelecekteönemarzedeceğininfarkı-
navarmışvekömüryataklarınıkontrolaltınaalma-
yabaşlamışlardı.Küreselticareteyönelikkömüren-
düstrisi içerisinde ulus-aşırı tekellerin etkinliği ol-
dukça fazla.Geçmişte çatışmalara fazlaca konuol-
mayankömür,dünyaenerjipiyasalarındaönemka-
zandıkçaçeşitlispekülasyonlardanvefiyathareket-
lerindendedahafazlaetkilenmeyebaşladı.Örneğin;
Japonya’nınbuharkömürüithalmaliyeti2000-2006
yıllarıarasındayüzde83artışgösterdi.Aynıdönem-
deAB’ninithalmaliyetiiseyüzde98oranındaarttı.
Fiyat artışları santral kurulumu maliyetlerinde de

KÖMÜR AÇMAZI

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.

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 kaynaklarının kullanımının yaratacağı 

çevresel riskler gözardı edilemeyecek kadar

yüksek. Kyoto Protokolü’nü imzalayarak,

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.

Mebruke Bayram

Enerji Müptelalığında Son Perde

Y
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yaşanıyor.
Özetle, kömür geçmişin çatışmalardanuzak, ucuz
vemasumenerjikaynağıolmaktançoktanuzaklaştı.
Ülkemizdekurulmasıplanlanankömürsantrallarının
ithal kömürle çalıştırılacağı biliniyor. Bu durumda,
ithal kömüre dayalı santrallarda yapılacak enerji
üretiminin,fiyathareketlerindenpetrolyadadoğal-
gazadayalısantrallarkadaretkileneceğiniöngörebi-
liriz.2000’liyıllardanbuyanayaşananfiyatartışla-
rınabaktığımızda, kömürünucuzbir enerji kaynağı
olarakkalıpkalamayacağışüpheli.

Yer li kö mür kay nak la rı kul la nı la maz mı?

MadenMühendisleriOdası’nınAğustos2008’deya-
yınladığı“YerliKömürÇıkmazı”başlıklıraporagöre;
ülkemiz10yılönceelektriküretimindeyüzde70yer-
li,yüzde30ithalkaynakkullanıyordu.2007yılısonu
itibarıyla bu oranlar yüzde 40 yerli, yüzde 60 ithal
olarak değişti. Son10 yılda yapılan elektrik üretim
tesislerinin,yüzde58,1’idoğalgaz,yüzde8,7’siithal
kömür,yüzde3,2’sifueloil’le,yaniyüzde70oranın-
daithalvepahalıkaynaklaüretimyapıyor.2008yı-
lında enerji ithalatına harcanan rakamın 50milyar
dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin

dışticaretaçığınınyaklaşıkyüzde67’likkısmıenerji
maddeleriithalatındanoluşuyor.
Budurum,yerlikömürkaynaklarınınkullanımaso-
kulmasıgerektiğiyönündekigörüşlerigüçlendiriyor.
Türkiye’ninmevcutkurulugücüverezervlerideğer-
lendirildiğinde elektrik üretiminin yaklaşık yüzde
65’ikömürleyapılabiliyor.Ancakmadalyonunbirde
öbüryüzüvar.Diğerbirçokalandaolduğugibienerji
üretimi alanındadameydanözel sektöre terk edil-
meye çalışılıyor. Devletin yerli kömür kaynaklarının
araştırılmasıvekullanılmasınadairherhangibirfa-
aliyetiyok.Varolanyerlikaynaklaryavaşyavaşözel
sektöredevrediliyor.Üstüneüstlük,herhangibirga-
rantiveteşvikolmadansonderecegönülsüzdavra-
nan özel sektörün binbir türlü nazına katlanılarak.
Türkiyeninenerjipolitikalarıkonusundakitutumuda
diğer konularda olduğu gibi neoliberal ekonominin
çıkarlarınıgözetmedoğrultusunda.

Çev re sel risk ler

Kömür kaynaklarının kullanımının yaratacağı çev-
resel riskler gözardı edilemeyecek kadar yüksek.
KyotoProtokolü’nüimzalayarak,önümüzdekiyıllar-
daseragazısalımınıazaltmayükümlülüğüaltınagi-
ren Türkiye’nin, sera gazı salımlarının en
önemlisorumlularındanbiriolankömürkul-
lanımını artırması pek makul görünmüyor.
Ayrıca kömüre dayalı santralların yarattığı
çevresel riskleryalnızcaseragazısalımıyla
sınırlıdeğil,butürsantrallarhavakirliliğini
deciddiorandaartırıyor.
Sorununbirdiğeryanı,Türkiye’debulunan
kömürünkalitesi.Elektriküretimindekulla-
nılan yerli kömürler, ağırlıklı olarak düşük
kaliteli ve düşük verimli linyit kömürleri.
Dahayüksekverimliliksağlayanveçevresel
riskleridahaazolantaşkömürününkullanı-
mıoldukçasınırlı.
Sonzamanlardakömürsantrallarınınya-
rattığıçevreselriskleriazaltmayadairbazı
teknolojikbuluşlarortayaçıktı.Ancakdev-
letinhertürlükolaylığıveteşvikisağlama-
sınarağmenkömürdenenerjiüretimiala-
nınabinbirtürlünazlagirenözelsektörün,

santralyatırımmaliyetiniyaklaşıkyüzde25oranın-
daartıranbutürçevreselönlemlerialacağınıdüşün-
meksafdillikolur.
Bütün bunlar bir yana; dünyada üretilen enerjinin
nekadarınınihtiyaç,nekadarınınaşırılıkveisrafol-
duğu konusu halen bir muamma. Gıda üretiminin
akıl almayacak oranlarda arttığı, bazı ülkelerdeki
üretimfazlasınedeniylebuğdaydağlarından,sütne-
hirlerindensözedilebildiğihaldedünyadakiaçlıkçö-
zülebilmişdeğil.Çünküsorungıdanınazlığındande-
ğil,adilpaylaşımınolmamasındankaynaklanıyor.Gı-
damiktarı arttıkça, açların sayısı da artıyor. Enerji
üretiminde de benzer bir durumun olup olmadığını
sorgulamakta fayda var. Enerjiye, yatları, katları,
petrolcanavarılüksarabalarıolanlarmıihtiyaçdu-
yuyor, iş güvenliği, çevresel riskler vb. konularda
hiçbirönlemalmayayanaşmayansanayitesislerimi,
yoksayoksullarmı?Enerjisıkıntısıkonusundakıya-
meti koparanlar, yapay bir talep oluşturarak fazla-
dan para kazanmak isteyen, bütün insanları enerji
müptelası haline getirmeye çalışan enerji üreticisi
şirketler olabilir mi? Enerji sorununu çözmek için
önceliklebusorularınyanıtınıvermekgerekiyor.

Diğer birçok alanda olduğu gibi enerji üretimi
alanında da meydan özel sektöre terk edilmeye
çalışılıyor. Devletin yerli kömür kaynaklarının
araştırılması ve kullanılmasına dair herhangi 

bir faaliyeti yok. Varolan yerli kaynaklar yavaş
yavaş özel sektöre devrediliyor. Üstüne üstlük, 

herhangi bir garanti ve teşvik olmadan son 
derece gönülsüz davranan özel sektörün binbir 

türlü nazına katlanılarak. Türkiyenin enerji 
politikaları konusundaki tutumu da diğer 

konularda olduğu gibi neoliberal ekonominin 
çıkarlarını gözetme doğrultusunda.

Be lem Eko sos ya list Bil dir ge si
“Bugüninsanlıkkatibirseçimlekarşıkarşıya:Yaekososyalizmyabar-barlık.
Artıkkapitalizmin,insanlığıvedoğayıbirparazitgibisömürenbusis-teminbarbarlığıkonusundadaha fazlakanıtagerekyok.Kapitalizmiharekethalindetutantekgüç,kârageçmevebunabağlıolarak,süreklibüyüme zorunluluğu. Kapitalizm büyük bir savurganlıkla gereksizürünleryaratıyor,çevreninsınırlıkaynaklarınıboşaharcıyorvegeriyesadecezehirlerveçevreyikirletenürünlerveriyor.Kapitalistsistemdetekbaşarıölçüsü,günde,haftada,yıldanekadardahafazlasatışya-pıldığı.Daha fazlasatışyapılsındiye,doğrudan insanlaravedoğayazararıolan,etrafahastalıkyaymadanüretilmesiolanaksızolan,üre-timleriesnasındasoluduğumuzoksijeniüretenormanlarımahveden,ekosistemleri yok eden, suyumuza, havamıza ve toprağımıza sanayiatıklarınınkanalizasyonumuamelesiyapılmasınanedenolanürünler,büyükmiktarlardaortayadökülüyor.”

YukarıdakisatırlarBrezilya,Belem’detoplananDünyaSosyalForumukapsamındayapılanEkososyalistForumiçinkalemealınan“Ekososya-listlerinBelemBildirgesi”ningirişi.
Bildirgenintaslağı,2007’deParis’teyapılanEkososyalistKonferans’taseçilen,IanAngus,JoelKovel,MichaelLöwyveDanielleFollett’inkat-kılarıyla hazırlandı ve tartışmaya açıldı. Bütün dünyada düzenlenentoplantılarda ortaya çıkan görüş ve eleştirilerin ışığında nihaimetinhazırlandıveimzayaaçıldı.EkososyalistlerinBelemBildirgesi,tümin-sanlığaekolojikkrizinçözümükonusundayenibirufuksunuyor.

Dün ya Su Fo ru mu İs tan bul’da ya pı la cak
16-22Marttarihleriarasındaİstanbul’dayapıla-
cakDünyaSuForumu,tümdünyadasuyuntica-
rileştirilmesivepiyasakurallarınatabikılınması
doğrultusundafaaliyetyürütenDünyaSuKonse-
yi tarafından düzenleniyor. Dünya Su Foru-
mu’ndanehirlerin,derelerin,göllerin,göletlerin
özelleştirilmesi,sudağıtımı,arıtımıgibialanla-
rınözelşirketlereterkedilmesigibikonulartar-
tışılarakkararabağlanacak.SuyunTicarileştiril-
mesineHayır Platformu, dünyanın dört bir ya-
nındasuyunticarileşmesinekarşıfaaliyetyürü-
tenhalkhareketlerinintemsilcileriylebirlikteİs-
tanbul’daDünyaSuForumu’nakarşıçeşitlitop-
lantıvegösterilerdüzenleyecek.Halkınsuyunun
ticaribirmaldeğiltemelbirhakolduğunusavu-
nanSuyunTicarileştirilmesineHayırPlatformu,
halkımızı bu haklımücadeleye katılmaya davet
ediyor.
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anatın insanlık tarihi içindekievrimi, toplu tapın-
matörenleriveortaküretimeyönelikeylemlerden
geçen;giderekbağımsızlaşmış,doğayı,kendinive

toplumudeğiştirmeyolculuğudur. İnsanındoğayaha-
kimolmaisteğiilkeltoplumdailkolarakyansılamatö-
renleriylekendinigöstermiştir.Henüzalgısalbilgiaşa-
masındakiilkelinsan,dışdünyanın,yanidoğanınken-
diiradesindenbağımsıznesnelyasalarlayönetildiğin-
denhabersizdir.Gerçekleşmesini istediğisonucu,ön-
cekendiyansılamadansıyladüşselbiçimdeyerinege-
tirir.Ekinlerinbüyümesi,yazmevsiminingelişininhız-
lanması,doğal yıkımlarıönlemek,avınbereketli geç-
mesi,solupküçülenayıcanlandırmak içinöncedans
eder.
İnsanlığınbaşlangıcındayeralanyansılamatörenle-
rinin sanatın güzellik boyutuyla ilgisi yoktur. Estetik
kaygısı bulunmaz. Doğa karşısındaki güçsüz insan,
yansılamatörenlerininyarattığınainandığıbüyüyüdo-
ğaüzerindekullanmayıamaçlamaktadır.Büyüyoluyla
nesneleri değiştirmeyi, onlara yeni biçimler vermeyi
kurar.Yansılamatörenleritümkabileninkolektifbilin-
cinialgısalbilgiyedayalıolarakyenidenüretir.Sanat,
bilinçli bir eylemolarak gelişmesede günlük yaşamı
güzelleştirmek için kolektif bir etkinliktir; yansılama
törenlerivebundandoğanbüyüilegerçeklenir.Tabaş-
langıçtanberibüyücüdürinsan.

Geç mi şi ge le ceğe ak ta ran ri tü el ler

Üretimtekniğiningelişmesiylebirlikte,yansılamatö-
renleriçalışmasüreciileolanbağlarınıyitirirvekabi-
legeleneklerininyansıtıldığıeğlencevetapınmaetkin-
liğine, geçmişin geleceğe aktarıldığı  ritüellere dönü-
şür. Üretimden ayrılan sanatçılar koro, şiir, resim ve
heykelsanatları ileilgilenenayrıbirtoplulukoluştur-

mayabaşlarlar.İlkkezkollektifbilinç,yaniklanınor-
takussalveduygusalalgısıparçalanmayabaşlar.An-
cakhâlâhepsininkökenindebüyüyoluyladoğayavegi-
dereküretimeegemenolmaisteğivardır.
Sanatınvarlıknedenisınıflarabölünmüşbirtoplum-
dabaşlangıçtakigörevindenayrılır.Üretimilişkilerine
bağlıolaraksınıffarklılıklarıoluşmayabaşladıkça,al-
gısal düşünce yerini ussal düşünceye, bir yandan da
dinseldogmayabırakır.Sınıflıtoplumtarihiilesanatın
tarihinibirlikteizlediğimizdesanatınevrelerinikabaca
aşağıdakigibikategorizeetmekmümkündür.

İde al sa nat: Kö le ci dö nem de idea le, ya ni gü ze le ulaş ma
ara cı dır, amaç tan rı sal ola na ka vuş mak tır.

Kut sal sa nat: Or ta çağ da ta pın ma nes ne si ola rak hiz met
gör müş ve bü tü nüy le din ku rum la rı na en teg re ol muş tur.
Ki li se nin buy ru ğun da sa nat eser le ri ko lek tif el za naa tı
ola rak üre til miş tir.

Sa ray sa na tı: Soy lu lu ğa öv gü ola rak hiz met gör müş tür.
Kut sal sa nat tan ay rı bir sa nat bi çi mi dir, çün kü sa nat çı bi -
rey ola rak üret miş, sa nat çı bi rey sel li ği ne iliş kin bir bi linç
ge liş tir miş tir.

Bur ju va sa na tı: Sa nat çı aşa ma aşa ma uz ma na dö nüş -
müş tür. Üst ya pı ku ru mu na dö nü şen sa nat, es te tik bir de -
ne yim ola rak de ğer ka za nır ken, sa nat çı top lum sal iş le vi ni
kay bet miş tir. Salt es te tik çi lik ye ga ne amaç ha li ne dö nüş -
müş tür.

Kral Mi das do kun duğu nu al tı na, 
Ka pi ta lizm do kun duğu nu me ta ya çe vi rir

Kapitalist toplumda sanatçı yeniden özgür kişi ol-
muşturolmasınada,KralMidas’ındokunduğuherşeyi
altınaçevirmesigibi,kapitalizmdedokunduğuherşe-
yimetayaçevirdiğiiçinsanatyarıdüş,yarıticaribir
uğraşa dönüşmüştür. Sanat yapıtının değeri az bulu-

nurluğunabağlıolaraktanımlanmaktadır.Budeğerpa-
zardabiçilenfiyatagörekararlaştırılırveonunlaölçü-
lür.Tüketimvegösteritoplumundasanatyapıtıkendi
özünü oluşturan büyüden çoktan uzaklaşmış, yapay
birkutsallığabüründürülmüştür.Özgünyapıtındeğeri
onun biricik olarak söylediklerinde değil, biricik olu-
şundadırartık.

Ser ma ye nin ko lek tif yan sı la ma tö ren le ri

Günümüzüntüketimtoplumubireylerinkendinigüç-
süz hissetmesine yolaçmaktadır. Artık kolektif klanı
büyükvegizemlidoğakarşısındagüçlükılanyansıla-
matörenleriyoktur.Büyü,klankolektifineaitbirgüç
değildir.Büyü,sistemibelirleyipyönlendirenpostmo-
dern büyücülerin ellerindedir. Postmodern imgelerin
zavallılaştırdığıbireyinkarşısındasermayeninkolektif
yansılamatörenlerivardır.
Bugününhakimsanatanlayışınınürettiğiimgelerin-
sanalgısınıkirletmektedir.“Herşeyuyar”,“hemradi-
kalim, hemmuhafazakar”, “anlamlar sürekliliği yok-
tur”, “kuralsızlık kural, ilkesizlik ilkedir”, “tutarlılık
kaygısı güdülmez”, “doğru tek değildir” “içerik değil
imaj”, “çokgerçek,çokanlam”“farklı idealleruzlaş-
masadaolur”“sentezvebütünleşmeyerineparçalan-
ma” ve “liberalizm, hümanizm, hoşgörü, eşitçilik,
Marksizm, Hristiyanlık, İslamiyet ve modern bilim
hepsiaynıkefededir”tümbumesajlarıromanda,sine-
mada,şiirde,resimdevd.izlemekmümkündür.
Sanatındilisayısızimgeleriçermektedir.Önemliolan
budili kiminneamaçla kullandığıdır. Budamedya,
gösterimerkezleri,sanatmerkezleri,sanatbasımevle-
ri,yayınevleri,sanatgalerilerivemüzelerinkiminelin-
de olduğu ve genel tutumlarının ne olduğu sorusuna
gelirdayanır.

YANILSAMA TÖRENLERİNDENYANILSAMA TÖRENLERİNDEN
POSTMODERN BÜYÜCÜLEREPOSTMODERN 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

Sanatın Evrimi  
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srail’inFilistin/Gazzehalkınayönelikağırveacıma-
sız saldırısına karşı Filistin halkıyla dayanışma
amacıyla, yüzbinlerce Filistinli mültecinin yaşadığı

vetopraklarınınbirkısmıhalenİsrailişgalialtındabu-
lunanSuriye’ye,Türkiyelisendika,meslekörgütü,de-
mokratikvesiyasiörgüttemsilcileriolarakbirziyaret-
te bulunduk. Heyette Türkiye Edebiyatçılar Derneği,
PEN(UluslararasıYazarlarBirliği),TürkiyeBarışMec-
lisi,KESK,TTB,PSAKD,Halkevleri,ToplumsalÖzgür-
lükPlatformu, SosyalistDemokrasi Partisi, Sosyalist
EmekHareketitemsilcileriyeralıyordu.
Ziyaretin ilkdurağıArapYazarlarBirliğioldu.Birlik
başkanıHüseyinCumaişgalhakkındabiraçıklamada
bulunduve“Türkiye’de,İsrail işgaliniprotestoamaçlı
düzenlediğiniz etkinlikleri takip ediyoruz. Bunları
memnuniyetle karşıladık. Uluslararası basın yaşanan
vahşetiyeterinceyansıtmıyor.Hembukonuda,hemde
İsrail’i uluslararasımahkemelere şikayet etme konu-
sundasizlerindesteğinibekliyoruz”dedi.
Ardındanİsrail-SuriyesavaşınıncanlıtanığıKuneytra
iline doğru hareket edildi. Kuneytra Şam’a 60 km
uzaklıkta olan ve Fi-

listin’ekomşuikenartıkzorunluluktanİsrail’ekomşu,
halen Birleşmiş Milletler’in de kontrolünde olan bir
bölge.Kuneytra,İsrail’in1967’deFilistintopraklarına
vekomşuArapülkelerinekarşıgiriştiğisavaşveişgal
harekatısırasında,Gazze,BatıŞeria,DoğuKudüsve
SinaYarımadasıilebirlikteSiyonistdevletinelinege-
çenGolanTepeleri’ndebulunuyor.1967’dekaybedilen
tepelerin yaklaşık üçte biri, 1974’te Tişrin Savaşıyla
geri alınıyor.Geri kalanbölümü İsrail’indenetiminde
kalıyor.Kuneytra,TişrinSavaşındagerialınanbirböl-
ge.
Heyet olarak Kuneytra’nın Valisini ziyaret ettik. Vali
haritaüzerinde1967işgalinivesonuçlarınıanlattı.Sa-
deceKuneytra’da240köyyıkılmış.Şehregirergirmez
savaşsonrasıyıkıntılarınardındanyenidenimaredilen
yerleşimyerlerinigörüyoruz.Dahailerigittikçekentin
“açıkhavasavaşmüzesi”halinegelmişkesiminegiri-
yoruz. Ortada tamamen yıkıntıya dönüşmüş evler,
okullar, hastaneler, cami ve kiliseler görülüyor. Tıpkı
Gazzegibi.Mermi izleriaradangeçenyıllararağmen
varlığınıkoruyor.Kuneytra’da,gelenziyaretçilerinzey-

tin fidanının dikildiği zeytinlikte biz de bir fidan
diktik.Bufidanı;dostların,barışseverlerinkardeş-
liğinin ve dayanışmasının simgesi olarak kabul
ediyorlar.
İsrail sınırına kadar gidildi. Golan Tepeleri’nde
kurulmuşçokbüyükbirradarüssühemengözü-
müzeçarptı.Biztelinbutarafındaydık.Hangiül-
keyeaitolduğubilinmeyen ikikedi İsral’in işgali
altındakitopraklardanbizebakıyordu.Buikikedi
o bölgede gördüğümüz yegane canlı varlıklardı.
Gezide bize rehberlik eden Profesör Nadya’nın
anlatımıbizleribirazdahadehşetedüşürdü:İs-
rail verimli arazilerden suları çeken bir proje
üzerindeçalışıyor.Bölgeyikuraklaştırmaplanla-
rıyapıyor.YaniKuneytrabaştaolmaküzereSu-

riye topraklarını insansızlaştırma mücade-
lesindeheryöntemikullanıyor.Böyleceyü-
zölçümünügenişletmeyiplanlıyor.
Bir sonraki durağımız Şam’ın Muhayyem
semtindekiFilistinKampıoluyor.Bukampta
savaşmağduru Filistinli mülteciler yaşıyor.
250binkişininyaşadığıbukampgibibirçok
kampınolduğubelirtildi.BuradaFilistinHalk
KurtuluşCephesiadınakonuşmayapanPo-
litbüro üyesi Ebu Ahmed Fuad şu bilgileri
verdi: “Türkiye’deki İsrail karşıtı gösterileri,
mitingleri ilgiyle izliyoruz. Türkiye soluyla
ilişkilerimizeskiyedayanır.Türkiye’nin,kom-
şuülkeolarakİsrail’inyanındaolmasıbizlere
çokzararverir.ABD’yedestekvermesiolum-
suzdur.Arapyönetimlerininsessizliğisözko-
nusu.BizGazze’deSolhareketolarakgüçlü-
yüz. İsrail’ekarşıverilensavaştabirlikteha-

r e -
ket ediyoruz. Hamas’la da ortak mücadele verdik.
AmaçGazze’yikorumak,ulusalbirliğisağlamak.Bush
giderayaksaldırıyıdestekledi.Siyonizmstratejisigere-
ğibizleriufalamayaçalışıyor.SiyonistyönetimFilistin
halkınadizçöktürmekistiyor.Amabaşaramıyor.Tüm
dünyanınizlediğigibiFilistinhalkıkadınıyla,erkeğiyle,
çocuğuylamücadeleediyor.BumücadelebağımsızFi-
listinkurulanakadardadevamedecek.”
Filistingençliğiadınakonuşanbirgencinsözlerisa-
nırım kulaklarımızda hep yankılanacak. “Filistin ve
Lübnandirenişiİsrail’inyenilmezliğiefsanesinisarstı.
SuskunlukFilistinHalkına ihanettir.Küçükamasevgi
dolubirmesajımvar.BunuTürkiye’dekibütüninsan-
larailetin.Filistin’inmücadelesinisokaklarataşıyın.”
Filistinhalkıadınakonuşaninsanlarbizlereikideğer-
liönerisundular:MerkezibiryerdebirduvarıFilistin
duvarıhalinegetirmek.Diğeröneride,olabiliyorsabir
FilistinMüzesikurmak.Bununlailgilimateryalibizlere
iletebileceklerinidebelirttiler.
Filistin kampında heyetimiz adına konuşma yapan
EdebiyatçılarDerneğiGenelBaşkanıGökhanCengiz-
han, 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

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.”

Filistin gençliği adına konuşan bir gencin sözleri sanırım kulaklarımızda hep yankılanacak. “Filistin ve Lübnandirenişi İsrail’in yenilmezliği efsanesinisarstı. Suskunluk Filistin Halkına 
ihanettir. Küçük ama sevgi dolu 
bir mesajım var. Bunu Türkiye’deki bütün insanlara iletin. Filistin’in 
mücadelesini sokaklara taşıyın.” 

Tülay Hatimoğulları

Filistin Halkı İle Dayanışma İçin Suriye’ye Ziyaret Yapıldı

İ
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...1300’ü aşkın ölü, binlerce yaralı ve sakat kalmış
insan…
…Ölüçocuklar,kadınlar,siviller…
…Bombalananhastaneler,halkınsığındığıBMbina-
ları…
…Uluslararasıhukukçayasaklananfosforvemisket
bombaları…
…İlaçsız,elektriksizhastaneler…
…Bombalarla,füzelerleyakılıpyıkılanbirülke…
İsrailOrdusununFilistin’inGazzeŞeridi’neyaptığı22
günlükhavavekaraharekatınınbilançosubu.
Gazze’deFilistinhalkıkatledildi.Gazze’deinsanlığı-
mızkatledildi.
Amabuvahşi saldırınınöncesidevar.Bombalarla,
mermilerle,füzelerleöldürülenFilistinliler,yıllardırgı-
da,yakıtvetıbbimalzemeninbölgeyegirmesiniönle-
yenbirİsrailablukasıaltındahayattakalmayaçalışı-
yordu.Halk,çocuğuyaşlısıylaaçlıkçekiyor,hastaneler
ilaçvetıbbimalzemeolmadığındançaresizkalıyordu.
Buinsanlıkdışıabluka,sonsaldırınınhazırlığınıoluş-
turuyordu.

İs ra il Ne den Sal dı rı yor?

1948’de II.DünyaSavaşınıngalipleri tarafındanya-
paybiçimdekurdurulanbudevletintemelindeFilistinli
Araphalkınkanıvegözyaşlarıvardır.Siyonistkatilçe-
telerinceuzunyıllarkatliamveşiddeteylemleriyleye-
rel halk yıldırılmış, devletin ilanından sonra isemil-
yonlarcainsanbinlerceyıldıryaşadıklarıtopraklardan
zorlaçıkarılıpsürgündeyaşamayaitilmiştir.
FilistinHalkıdaelbettebuzulmekarşıdirendiveon-
larcayıldırkahramancabirmücadeleyürütüyor.Önce
İsrail devletinin sınır boylarında gerilla eylemleri yü-
rüttüler.Dahasonraİsrail’inişgalaltındatuttuğutop-
raklardaİntifadaadlıhalkayaklanmalarıgerçekleştir-
diler.Filistinhalkı İsraildevletinin işgalettiğiFilistin
topraklarından çıkmasını, sürgündeki Filistinlilerin
topraklarınadönmesinivebağımsızbirFilistindevle-
tininkurulmasınıistiyor.İsrailise,Filistin’inparçalan-
masını,zayıfvekendisinebağımlıbirFilistinyönetimi-
ninkurulmasınıistiyor.
BugünGazzeŞeridi’ndeFilistinlilerinhaklarını İsra-
il’leuzlaşmadansavunandirenişçigüçler hakimdu-
rumda.İşteİsrail’inbukudurmuşçasınakatliamhare-
katının hedefi bu direniş odağını yok etmek, Gazze
üzerinden Filistin halkının iradesini kırmaktır. (Ama
saldırganlar bunu başaramadı. İsrail Ordusu Filistin
halkınındirenişi veuluslararası kamuoyubaskısıne-
deniylehedeflerineulaşamadangeriçekilmekzorunda
kaldı.)

İs ra il Gü cü nü Ne re den Alı yor?

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

dur. Ortadoğu’ya sokulmuş bir
kamadır.
İsrail, Amerika’nın ve Avru-
pa’nınekonomik,askeri,siyasi
desteğiyle ayakta duruyor. Bu
sayedeemperyalistlerstratejik
Ortadoğu coğrafyasında sağ-
lambirüssesahipoluyorlar.İs-
rail de emperyalistlerin kendi-
sineolan ihtiyacınınveverdik-
leri desteğin bilincinde olarak
rahatlıkla bölgesinde saldırgan
birpolitikaizliyor.
Amaİsrail’inbusaldırılarace-
saret etmesininbir nedeni da-
ha var: Bölgedeki işbirlikçi
Arap yönetimleri. İktidarlarını
emperyalistlerin desteğine
borçlu olan çürümüş, gerici,
halk düşmanı bölge devletleri-
ninyöneticileriİsrail’ledeyakın
bir işbirliği içindeler. Filistinli
direniş güçlerinin ezilmesi, on-
larındaişinegeliyor.İsrail’inFi-
listin halkını katletmesine ses
çıkarmamalarıbuyüzdendir.

“Da vos 
Kah ra ma nı Er doğan”

İsrail’in saldırısının başından
itibaren Başbakan Tayyip Er-
doğanİsrail’esuçlayansertde-
meçlerverdi.ErdoğanveDışiş-
leri görevlileri ateşkes sağlan-
masıiçinçabagösterdiler.Filis-
tin konusundaki politikmanev-
ralarınzirvenoktasınıiseErdoğan’ınDavostoplantıla-
rındaİsrailDevletBaşkanıŞimonPerez’inyüzünekar-
şısertbiçimdeİsrail’isuçlamasıvebulunduklarıpane-
li terketmesioldu.ButablosadeceTürkiye’dedeğil,
Arapveİslamdünyasında,hattaGazze’deErdoğan’ın
kahramangibigörülmesinenedenoldu.
GerekTürkiyedevletigerekseAKPHükümetigerçek-
tentutarlıbiçimdeFilistinhalkınınyanındaveİsrail’in
saldırganlığınınkarşısındamıdır?
Tarihigerçeklerortadadır. İsrail,Türkiye’ninsıkıbir
müttefikidir.1990’lıyıllardanbuyanaİsrail’leTürkiye
arasındapekçokaskeri,ekonomikvekültürelişbirliği
anlaşmasıyapılmıştır.Enönemlisi,Gazze’dehalkıkat-
ledensavaşuçaklarınınpilotları,askeriişbirliğianlaş-
malarıgereğinceKonya’da,evet,Türkiye’deeğitiliyor.
İsrail’leyakınilişkilerkurulmasısadeceTCdevletinin
değil,AKPHükümeti’nindeısrarlasürdürdüğübirpo-
litikadır.Dahageçtiğimizhaftalardabirİsrailfirması-

nasavaşuçaklarınınmodernizasyonuiçinbirihaleve-
rildi.Ayrıca İsrail’den insansızuçakalımı içindegö-
rüşmeler sürüyor.Bunların yanı sıraTürkiyeve İsrail
şuandaBakü-Ceyhanboruhattındangelenpetrolüİs-
rail’eulaştıranveoradanKızıldeniz’eaktaranbirpro-
jeüzerindeçalışıyor.
Biryandankameralarönündeduygusalkonuşmalar
yapıpefeleneceksin,diğeryandanmillimenfaatlerige-
rekçegöstererekİsrail’leilişkileriniolduğugibisürdü-
receksin.Bununadıikiyüzlülüktür.
Bizler,Filistinlikardeşlerimizinacısınıyüreğindedu-
yan işçiler, emekçiler, Türkiyehalkları olarak İsrail’le
işbirliğipolitikasındanvazgeçilmesini,gizli-açıkaske-
ri, ekonomik işbirliği anlaşmalarının iptal edilmesini
talep ediyoruz. Türkiye’yi yönetenlerin bizden topla-
dıklarıparalarıaskerimodernizasyonadıaltındasal-
dırganİsrail’eakıtmalarına,katilpilotlarınıtoprakları-
mızdaeğitmelerineizinvermeyelim.

İSRAİL’LE ANLAŞMALAR İPTAL EDİLSİN!

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. 

Halit Elçi

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.
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