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KÜRT HAREKETİNDE
YENİ BİR YOL AYRIMI

“Türkiyelileşme”, ancak, Kürt
bölgesini aşıp coğrafyanın
tümünün sorunlarına yoğunlaşmak ve o sorunların
tümünün çözüm alanı olan bir
Demokratik Cumhuriyet’e
yönelik stratejik bir konumlanmayla mümkün olduğu için,
KHH’nin, yasal-meşru alanda
bu yöndeki arayışları...
6. SAYFA ALP AYDIN

İŞÇİLER
HAREKETE GEÇİYOR
*** Sermaye ve onun politikacıları bir
kez daha işçi öldürdüler. Kârlarının
azalmaması için grizu patlamasına
karşı önlem almayan soyguncular,
halkı aptal yerine koyarak, ölen işçilerin cenazelerinde nutuk çekiyor.
Her türden işçi hakkını gasp ederek ve
taşeron uygulamasını her yere yayarak
cinayetin hazırlığını yaptılar. Tuzla’da,
Zonguldak’da ve başka yerlerde işçilerin öleceğini önceden biliyorlardı. Kan
emiciler her şeyi bilinçlice yapıyorlar.
Ellerimiz yakalarında olacak. Suçları,
tasarlayarak adam öldürmek. Hesap
verecekler.
***ABD ve sermaye güçlerinin rejimi
kendi çıkarlarına göre yeniden düzenleme operasyonu sürüyor.
Eski rejimin artık iş yapamaz hale düşmüş sol kanadı “kaset” hamlesiyle sarsıldı. Önü açılan Kılıçdaroğlu, oligarşik
rejimin eskiyen solunun yerine daha
uygununu koyup sahte umutlar yarata-

YUNANİSTAN: KRİZ VE...

Özellikle solun alacağı tutumlar, geliştireceği blok duruşlar
istikrar paketini...
18. SAYFA HAMDİ ŞAFAK

rak, devrimci solun ve Kürt halk hareketinin önünü kapamaya çalışacak.
Ancak, bir kez eski dengeler bozulunca
yenileri kolayca kurulamayabilir. İşçi
sınıfı ve Kürt halkı başta olmak üzere
rejim karşıtlarının ileriye doğru hamleleri egemenlerin hesaplarını bozabilir.
*** Kürt halkı AKP’nin “açılım” hilesine
karşı tepkisini gösteriyor.
“Açılım”ın üstüne bindirilen 1500 Kürt
politikacısının tutuklanması ve ara
vermeden sürdürülen askeri operasyonlar, onurlu bir barış değil, imha ve
teslimiyetin dayatıldığını gösterdi.
Hedefe, AKP’nin bezirgan kurnazlığıyla
süslenen bir ABD kaynaklı operasyonla varılmaya çalışılıyor.
Yerel seçimlerdeki zaferi arkasına alan
meşru eylemlilik, şimdi halk oylaması
ve genel seçimlere hazırlanıyor. Ancak,
yeni bir askeri sürecin de içine girilme
ihtimali var. Savaşın tarafları birbirlerinin iradesini zorluyorlar.

EŞEK ARANIYOR

Egemenlerin yıllardır
ABD'deki eşekler ve filler dengesi gibi bir siyasi denge...
3. SAYFA TUNCAY YILMAZ

*** Öncesindeki kimi denemelerden
sonra Tekel direnişiyle kendisini hareketli bir zemine yerleştiren işçi hareketi merkezli halk muhalefeti, 1
Mayıs’ta yüzbinlerce kişiyi alanlara
toplayarak bir kez daha kendini gösterdi. Eylemler ve direnişlerle kendini
oluşturan, gittikçe kararlılık kazanan
ve devrimci potansiyel taşıyan özel bir
dönem hayat alanı arıyor.
Halk hareketinin kendiliğinden gelişmesini beklemek tam bir ahmaklık olacaktır. Kriz koşullarında olağanüstü
gerginlik taşıyan kapitalist sömürü sistemi, işçi hareketinin özel ağırlık
kazandığı bir halk muhalefetini, daha
güçlenmeden ezerek ya da içererek
yok etmek isteyecektir.
Şimdi, ayağa kalkmaya çalışan işçi
sınıfı ve halk güçleri ile omuz omuza
olma, hak arayışlarının meşruluğunu
görerek kararlı ve ön açıcı davranma,
cüretli olma zamanıdır.

DEVRİMCİ GENÇLİK KÖPRÜSÜ

Zap'a yapılacak köprü; halkların kardeşliğini savunanların
vereceği güçlü bir cevap...
26. SAYFA METİN ŞENYURT

YA YENİ BİR YOL
BULACAĞIZ YA YENİ BİR
YOL YAPACAĞIZ

Hedef, işçi sınıfının egemen bir
sınıf olarak örgütlenmesi
temeline sıkı sıkıya bağlı bir
partinin yaratılması olmalıdır.
Bunun için programatik bir çerçeve belirlenmeli ve partinin
eylem birliği esas olmalıdır.
12. SAYFA RIDVAN TURAN

ZAYIFIN GÜCÜ

“Zayıfın gücü” herhalde Tekel
Direnişi sürecinde en somut
varlığını kazandı. Tekel
direnişinin estirdiği rüzgar,
Newroz alanlarında özgürlük
taleplerini haykıran milyonlar, 2
Nisan eyleminde yine öncü
Tekel işçilerinin sergilediği...
4. SAYFA MURAT DÜZGÖR

KIRGIZİSTAN’DA 2. RAUND

NEHİRLER BOŞ YERE AKMAZ

17. SAYFA M. RAMAZAN

28. SAYFA MEBRUKE BAYRAM

Anlaşılan, 2. raundu bu sefer
Rusya aldı. Rusya geçmişte
kaybettiği etkinlik alanını...

Küresel kapitalizmin yeni
hinliklerinden biri olan "boşa
akan nehirler"...
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EGEMENLERİN DEĞİL
EMEKÇİLERİN GÜNDEMİ
İşçi sınıfının ve tüm ezilenlerin birlik, mücadele ve
dayanışma günü 1 Mayıs bu yıl Türkiye’de her
zamankinden daha coşkulu ve kitlesel kutlandı.
Emekçilerin ve devrimci/sosyalist güçlerin uzun yıllardır ısrarla talep ettikleri ve bu taleplerini gerçekleştirmek için polis kurşunlarına, gaz bombalarına, coplarına, gözaltılarına maruz kalmak pahasına mücadele ettikleri İstanbul 1 Mayıs Meydanı’nı “söke söke”
kazandık. 1 Mayıs’ı 1 Mayıs Meydanı’nda yüzbinlerle
kutladık.
AKP Hükümeti’nin büyük patırtıyla açıkladığı “Kürt
Açılımı”nın, verilen birkaç kırıntı karşılığında Kürt
halkının onlarca yılda binlerce şehitle yarattığı siyasi
iradesinden vazgeçip AKP’ye el açacağı, bu arada
Özgürlük Hareketinin fiziksel olarak tasfiye edileceği
gibi bir ham hayale dayandığı bütünüyle açığa çıktı.
Hükümet, bir yandan “güzel sözler”le Kürtleri kandırmaya çalışırken, diğer yandan onların siyasi temsilcilerini, seçilmiş yöneticilerini kitlesel tutuklamalarla
hapse atmakta; Güney’e yapılacak geniş çaplı bir
harekata hazırlık olarak sınıra yığınak yapılmakta ve
Güney’deki ABD işbirlikçisi Kürt liderlerle pazarlık
yapılmakta. Kürt halkı onlarca yıllık mücadelesinde
geliştirdiği derin politik öngörüsüyle bütün bunları
görüyor ve buna uygun politikalar geliştiriyor.
Özgürlük Hareketi bir yandan mücadelenin düzeyini
yükseltmeye hazırlanırken, diğer yandan da
Türkiye’nin emekçileriyle ve ezilenleriyle, devrimci/sosyalist güçleriyle daha sıkı ilişkiler kuruyor.
Dahası, Kürt Hareketi kapitalizm karşıtı söylemini
derinleştiriyor.
Geçen sayımızda yayımladığımız “Devrimci Kolektif
Özne İçin” başlıklı yazıyla enternasyonalist-devrimci
sosyalistlerin birliğinin/yeniden kuruluşunun, acil
bir görev olduğunu vurgulamış ve kendi alanımızdaki
güçlere açık bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrı şu
veya bu biçimde karşılığını buldu. Kimi siyasi yapılar
ve çok sayıda sosyalist çevre ve birey çağrımızı olumlu buldu ve destekledi. Öte yandan kimi kesimler de,
dillerinden düşürmedikleri birlik sorunu önlerine
somut görev olarak çıkınca, bin dereden su getirip,
tutarsızlık pahasına gerçekleri çarpıtarak bu çağrıyı
boşa çıkarmaya çalıştılar. Buna rağmen bu çağrı,
çeşitli biçimlerde ve düzeylerde karşılığını bulmakta
ve adım adım hayata geçmektedir.
Daha şimdiden birlik/yeniden kuruluş fikrini benimseyen ve gerekli iradeyi ortaya koyan güçler sokakta,
alanlarda ortak mücadeleyle kolektif öznenin ilk tuğla-

larını koymaya başladı. Bu sayımızda, aynı inancı ve
iradeyi paylaştığımız Sosyalist Demokrasi Partisi’nin
(SDP) Genel Başkanı Rıdvan Turan’ın birlik/yeniden
kuruluş konusu üzerine bir yazısına yer vermekten
onur duyuyoruz. Ayrıca SDP’nin 28-29-30 Mayıs’ta
yapacağı Genel Konferans ve Kongre’yi yoldaşça duygularla selamlıyor, başarılar diliyoruz.
Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan politika konusu,
AKP’nin Meclis’ten geçirdiği Anayasa değişikliği
paketiydi. Paket 336 oyla, yani kesinleşmesi için
gereken 367’nin altında bir oyla kabul edildiği için
referanduma gidilecek. AKP’nin ileri sürdüğünün
aksine hiçbir alanda somut demokratikleşme sağlamayan bu değişikliklerin özünü, AKP’nin Yargı üzerinde denetim kurmasına yarayacak maddeler oluşturuyor. Gazetemizin yazarları konunun çeşitli yönlerini ele alıyor ve aylardır gündemi meşgul eden bu tartışmalı konunun, egemenler arasındaki iktidar kavgasının bir aşamasını oluşturduğunu ve emekçiler ve
ezilenler olarak bu kavgada taraf olmayacağımızı vurguluyor.
Siyaset sahnesindeki son gelişmeler Türkiye’de dengelerin/konumların nasıl da hızla yerle bir olabileceğini bir kez daha gösterdi. Önce Deniz Baykal’ın bir
kadın milletvekiliyle özel görüntülerinin yer aldığı bir
video internetten yayına sokuldu. Birkaç gün bekleyen Baykal, sonunda istifa etmek zorunda kaldı; ama
planı, kendisini “ısrarla” geri çağıran örgütün isteğiyle geri dönmekti. Olaylar öyle gelişti ki, anlaşılan
Baykal’a sadakatin çıkışsız bir yol olduğunu sezen daha düne kadar Baykal’a körü körüne bağlı görünen- CHP teşkilatının büyük çoğunluğu Baykal’ın geri
dönüş planını bozarak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel
Başkanlığa adaylığını destekledi. Muhtemelen gazetemiz elinize ulaştığında Kılıçdaroğlu CHP liderliğine
seçilmiş olacak.
Baykal, nicedir statükocu/ulusalcı hatta yer yer faşizan bir çizgide durmayı tercih ediyordu ki, bu da onu
dar bir kitle tabanına mahkum ediyor ve AKP’nin
karşısında ciddi bir seçenek olmaktan uzak tutuyordu. Gerek yerli gerek küresel sermaye (tabii AB ve
ABD) sol görünümlü ama neoliberal çizgide, aynı
zamanda kitlelere sempatik gelecek bir seçeneğin
olmamasından şikayetçiydi. İşte CHP’de gerçekleşen
operasyonu bu çerçevede değerlendirmek doğru olacaktır.
Yeni sayımızda buluşmak üzere…

Zonguldak’ta 30 Madenci Öldü

KADER DEĞİL CİNAYET

Zonguldak Karadon Maden
Ocağı’nda gerçekleşen göçük olayında 30 işçi hayatını kaybetti.
Yine Hükümet’ten medyaya
kadar egemen sınıfın sözcüleri
bunun kaçınılmaz bir kaza, yani
“kader” olduğunu halkın bilincine kazımaya çalışıyor. Başbakan
Tayyip Erdoğan işçi yakınlarına
hitaben, bölge insanının bu tür
şeylere alışık olduğunu söyledi ve
“Bu mesleğin kaderinde var. Bu
mesleğe girenler, içerisinde bu

tür şeylerin olacağını bilerek giriyorlar” dedi.
Kendisi de bir patron olan
Erdoğan’dan ancak bu beklenebilirdi zaten. Erdoğan kapitalistlerin suçlarını örtmeye gayret ediyor. Hayır bu bir kader değildir!
Bu, kâr hırsıyla gözü kararmış
kapitalistlerin işlediği bir katliamdır. O işçileri ayda 800 liraya
üç vardiya halinde ölüm kuyularına inmeye zorunlu bırakan,
kapitalist düzendir. Gerekli

önlemler alındığında maden
kazalarında kayıplar, çok küçük
oranlara indirilebiliyor. Ama bu
önlemleri almak kapitalistlere
zor geliyor; çünkü kârları azalıyor. Kârları azalmasın diye işçilerin ölmesine göz yumuyorlar.
Göçükte ölen işçilerin, bir taşeron firma için çalışıyor olması da
cinayetin bir başka delilidir.

KAHROLSUN KAPİTALİST
SÖMÜRÜ DÜZENİ

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

MAYIS 2010

B a yk a l is t if a e t ti . ..

EŞEK

ARANIYOR!

POLİTİKA

3

Egemenlerin yıllardır ABD'deki eşekler ve filler
dengesi gibi bir siyasi denge kurmak istediklerini
biliyoruz. Küresel sermaye ve Fethullah
desteğiyle “fil”ini bulan egemenler, Baykal'ın
CHP'sinden istedikleri “eşeği” çıkaramadılar...
Baykal'ın siyaset sahnesinden dışarı itilmesinin
arkasındaki temel gerekçe tam da budur. Yanlış
anlaşılmasın, Baykal ABD'ye, sermayeye
direndiğinden değil, TSK gibi yeni konsepti
kavrayıp ona uygun vaziyet alma becerisini
gösteremediğinden oyunun dışına atılıyor.
TUNCAY YILMAZ
ğinden değil, TSK gibi yeni konsepti
kavrayıp ona uygun vaziyet alma
becerisini gösteremediğinden oyunun dışına atılıyor.

Küresel sermayenin ve yerli ortaklarının AKP eliyle sürdürdüğü rejimi
yeniden dizayn etme operasyonu
yeni bir aşamaya sıçrıyor. Baykal'ın
siyaset sahnesinin arkasına itilmesinin ardından yeni hamlelerin geleceği
aşikar. Bu noktada ilk elden söylenebilecek ise egemenlerin yoğun saldırıları karşısında yükselecek halk
hareketini kontrol altına almaya
dönük "düzenin solunu" yaratma
sürecinin başlatıldığıdır.
AKP açılım hikayeleriyle sosyal dinamikleri kontrol altına almaya çabaladı
ancak bunu beceremedi. Alevi
mitingleri, kadınların 8 Mart gösterileri, Tekel işçilerinin onurlu direnişi,

Amed'den İstanbul'a halklaşan
Newrozlar ve son olarak yüz binlerin
Taksim 1 Mayıs'ı emekçilerin ve ezilenlerin AKP'nin hikayelerine kanmadıklarının en açık göstergesiydi.
Egemenlerin yıllardır ABD'deki eşekler
ve
filler
dengesi
gibi
(Cumhuriyetçiler filler, Demokratlar
eşekler) bir siyasi denge kurmak istediklerini biliyoruz. Küresel sermaye
ve Fethullah desteğiyle “fil”ini bulan
egemenler, Baykal'ın CHP'sinden
istedikleri “eşeği” çıkaramadılar...
Baykal'ın siyaset sahnesinden dışarı
itilmesinin arkasındaki temel gerekçe tam da budur. Yanlış anlaşılmasın,
Baykal ABD'ye, sermayeye direndi-

Acilen harekete geçmeliyiz. Tam da bu süreçte
Devrimci Kolektif Özneyi oluşturmak için
başlattığımız çalışmaları sonuçlandırmak ve
Kürt Özgürlük Hareketiyle birlikte oluşturmamız
gereken demokratik alternatifimizi halklarımıza
sunmak göreviyle karşı karşıyayız. Şu gelmiş,
bu gelmemiş kaygısına düşmeden, ortaya
koyacağımız alternatifin büyüme potansiyelini
bir kez daha fark edip bu göreve soyunmaktan
başka seçeneğimiz yoktur.

Şimdi ne olacak? Ya Baykal'ın gidişiyle CHP yeni statükoya uyum göstereceğini ilan ederek siyaset sahnesinde kendisine kapanmak üzere olan
kapıyı yeniden açtırmaya çalışacak ya
da bu role aday olanlardan biri öne
çıkacak. Baykal “veda hutbesinde”
Pensilvanya’ya (Fethullah Gülen’e)
selam yollayarak son bir şans daha
ister gibi görünüyor. Şayet Baykal’a
bu şans verilecekse Baykal’ın eski
Baykal olmayacağından herkes emin
olabilir. Müstakbel halef adaylarının
da (Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Önder
Sav, vs) aynı durumla karşıkarşıya
olduklarını belirtmeye dahi gerek
yok. Şimdi onlara sorulan, “yeni statükoya uygun” bir muhalefet lideri
olmayı kabul edip etmedikleridir.
Ederlerse
küreselci-liberalFethullahçı yeni statükonun “eşeği”
olmaya hak kazanabilirler. Yok biz
ulusalcı-Kemalist statükoda ısrarcıyız
diyeceklerse bakın, Sarıgül çoktan
ABD'ye giderek ilgili mercilere aradığınız “eşek” benim dedi bile...
Cindoruk’la toparlanmaya çalışan
Demokrat Parti ve hatta kapitalizmepiyasaya karşı olmadığı noktasında
biraz daha inandırıcı olabilirse EDP
bile "Altın Semeri" kapabilir...

Gelelim Kendi Derdimize...
Peki gerçekten ezilenlerin, emekçilerin siyasi alternatifini yaratmakla

mükellef olan güçler olarak bizler ne
yapacağız? Sürece etki edemeyen bir
pozisyonda kalmayı daha ne kadar
sürdüreceğiz? Düşmanımızın karşımıza güçlü bir “sahte sol” rakip
çıkartmasını mı bekleyeceğiz?
Devrimci Marksizmin merkezini ve
Kürt Özgürlük Hareketiyle emek ve
demokrasi güçlerinin cephesini kuramamış olmamızın hesabını tarihe
nasıl vereceğiz? Merkezinde enternasyonalist sosyalistler ve Kürt
Özgürlük Hareketinin olduğu, emek
ve demokrasi güçlerini ortak bir
program etrafında toparlamak için
başlatılan “çatı partisi girişimi”,
bugünkü adıyla Demokrasi İçin Birlik
Hareketi’nin ne kadar isabetli ve
halen geçerli acil görev olduğu yeterince ortaya çıkmadı mı?
Bir kez daha 70’lerdeki gibi yükselen
solu rehabilite etmek için üretilen
“Karaoğlan” fırtınasına yakalanmak
istemiyorsak şimdi, acilen harekete
geçmeliyiz. Tam da bu süreçte
Devrimci Kolektif Özneyi oluşturmak
için başlattığımız çalışmaları sonuçlandırmak ve Kürt Özgürlük
Hareketiyle birlikte oluşturmamız
gereken demokratik alternatifimizi
halklarımıza sunmak göreviyle karşı
karşıyayız. Şu gelmiş, bu gelmemiş
kaygısına düşmeden, ortaya koyacağımız alternatifin büyüme potansiyelini bir kez daha fark edip bu göreve
soyunmaktan başka seçeneğimiz
yoktur.
10.5.2010
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GÜÇLÜNÜN ZAAFI MI
ZAYIFIN GÜCÜ MÜ?
“Zayıfın gücü” herhalde Tekel Direnişi
sürecinde en somut varlığını kazandı. Tekel
direnişinin estirdiği rüzgar, Newroz alanlarında
özgürlük taleplerini haykıran milyonlar, 2 Nisan
eyleminde yine öncü Tekel işçilerinin sergilediği
direnişçi tutum ve devrimcilerle yaşadıkları
bütünleşme, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nı
dolduran yüz binlerce emekçi “zayıfın gücü”nün
nelere kadir olduğunu gösterdi ve emekçilerin
ve ezilenlerin üçüncü seçeneğinin inşasının
zorunluluğunu kanıtladılar.
MURAT DÜZGÖR
Marks bir yerde, “toplumsal reformlar güçlünün zaafıyla değil, daima
zayıfın gücüyle gerçekleştirilebilir”
der. Sanırız, ülkenin siyasi gündeminin öncelikli başlıklarına ilişkin ortaya konulan farklı tutum ve yaklaşımları kavrayabilmek açısından son derece önemli açıklıklar sunan bu cümle
kendi dar hacminin çok ötesinde bir
yer kaplıyor. İlginçtir bu cümle, gelip,
2010 Türkiye’sinde yaşanan siyasi
mücadelelerin doğru bir temelde kavranılabilmesine katkı yapabiliyor.
Balyoz operasyonları, yargı kurumlarının siyasi sürece doğrudan müdahale etmesine uzanan hamleler, bir siyasi mücadele zemini olan anayasa
değişikliğine dair gelişmelerin tümünü, bu cümlenin ışığında okuduğumuzda, üçüncü seçeneği oluşturmanın yani “zayıfın gücünü” örgütlemenin temel siyasi görev olarak önümüzde durduğu gerçeği ile karşı karşıya geliriz.
Bu temel ve yalın gerçeği kavrayamadığınızda, misal, bir 12 Eylül armağanı kurum olan Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu’ndan AKP’yi durduracak bir “motor güç”, son çözümleme-

de bir NATO ofisi konumunda olan
Genelkurmay’dan da bir anti-emperyalist odak yaratabilirsiniz renkli
hayal aleminizde.

Anayasa Değişikliği:
Siyasal Kazanımlar Hukuksal
Temeller Kazanıyor

Esas derdimiz hayallerle değil… Zaten
sözünü ettiğimiz hayaller de, hemen
her insanın zaman zaman gereksinim duyduğu ve yaşama güzellik
katan masum hayallerden değil. Bu
hayaller o denli temelsiz ve bu hayalleri kuranlar o denli içtenlikten uzak
ki, 12 Eylül armağanı HSYK’nın
henüz çocukluk çağındaki binlerce
Kürt’ü hapishane duvarları arasına
kapatan hukuk sisteminin önemli bir
parçası olduğunu görmez. Siyasi
fikirlerini dile getirdikleri için hapishanelere kapatılmış olan sosyalistlerin, aynı hukuk sisteminin marifetiyle duvarlar arasına kapatılmış olmalarının; kelimenin gerçek anlamında
anti-emperyalist mücadelenin en
önünde yer alan, İMF ve Dünya
Bankası karşıtı eylemler nedeniyle
tutuklanan devrimcilerin yine bu
hukuk sistemi marifetiyle tüm bu
baskı ve zora maruz kalmış olmalarının da bir önemi yoktur bu temelsiz
ve hiçbir içtenliği olmayan hayalleri
kuranlar için.

Ülkede süregelen politik çatışmanın
yüzeyde görünen kısmı AKP ile askeri-bürokratik elit arasındaki çelişkinin yarattığı çatlaklardır, ancak meselenin temellerini daha derinlikli kavramaya çalışan bir yaklaşım; yaşanılanları emperyalist-kapitalist dünyanın güncel ihtiyaçları ve Türkiye
finans-kapitalinin fırsatlar ve risklerle dolu bir dünyada küresel ve yerel
ölçeklerde derinleşme, yoğunlaşma,
yeni alanlara açılma adımlarının politik düzlemdeki karşılığı olarak pekala
kavrayabilir. Bu kavrayış bağlamında,
AKP’nin bu sürecin ihtiyaçlarını karşılama bakımından en elverişli ve en
dinamik siyasi yapılanma olarak var
olduğunu saptayabilir.

Ülkede süregelen politik çatışmanın yüzeyde görünen
kısmı AKP ile askeri-bürokratik elit arasındaki
çelişkinin yarattığı çatlaklardır, ancak meselenin
temellerini daha derinlikli kavramaya çalışan bir
yaklaşım; yaşanılanları emperyalist-kapitalist
dünyanın güncel ihtiyaçları ve Türkiye
finans-kapitalinin fırsatlar ve risklerle dolu bir
dünyada küresel ve yerel ölçeklerde derinleşme,
yoğunlaşma, yeni alanlara açılma adımlarının politik
düzlemdeki karşılığı olarak pekala kavrayabilir.

Bu saptamayı yaptığınız andan itibaren artık ne AKP’den demokratik bir
anayasa yapım sürecinin mimarı
olmasını bekleyebilirsiniz, ne de bu
partiden geniş emekçi yığınların
kendi özlem ve talepleriyle örgütlenip-bilinçlendiklerinde yaratabile-

cekleri türden bir demokratik sürece
yol açmasını bekleyebilirsiniz; çünkü
AKP, “güçlünün zaaflı noktası” da
değildir. Tersine güce sonradan ortak
olmanın tüm hırsını ve görgüsüzlüğünü bünyesinde taşıyan, gücü -siz
sömürüyü anlayın- sadece özel mülkiyet sistemini en geniş toplumsallıkta yeniden inşa etmek olarak kabul
eden bir odağın siyasal temsiliyetinden öte bir şey değildir. Bu bağlamda
AKP’nin anayasa değişikliği hamlesinin esas olarak politik düzeyde elde
ettiği kazanımlara hukuksal temeller
kazandırma anlamına geldiğini görmek ve göstermek sosyalistlerin
öncelikli görevlerinden biridir. Bu
çerçevede anayasa referandumu
sürecini üçüncü seçeneğin anayasa
yaklaşımını gündeme taşıyacak,
AKP’nin siyasal teşhirini gerçekleştirmeye vesile olacak bir siyasal olanak olarak kabul edebiliriz.

Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs
Direniş ve İnadın Zaferidir
“Zayıfın gücü” herhalde Tekel
Direnişi sürecinde en somut varlığını
kazandı. Tekel direnişinin estirdiği
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rüzgar, Newroz alanlarında özgürlük
taleplerini haykıran milyonlar, 2
Nisan eyleminde yine öncü Tekel işçilerinin sergilediği direnişçi tutum ve
devrimcilerle yaşadıkları bütünleşme,
1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nı dolduran yüz binlerce emekçi “zayıfın
gücü”nün nelere kadir olduğunu gösterdi ve emekçilerin ve ezilenlerin
üçüncü seçeneğinin inşasının zorunluluğunu kanıtladılar. 1 Mayıs
2010’da Taksim Meydanı’nın kazanılması, AKP’nin bir lütfu, ya da güçlünün bir zaaf anı mıdır? Biz Taksim
Meydanı’nı kazandıran temel öğenin,
devrimciler ve işçi sınıfının zaman
zaman zayıflasa da, kesintisiz olarak
süren mücadele ve direnişi olduğuna
inanıyoruz. Liberal sol, “zayıfın
gücü”ne inanmadığı için Taksim
kazanımını AKP’nin lütfu olarak
kabul etmektedir. Bu nedenle,
AKP’nin anayasa değişikliği ve demokratikleşme konularında kurduğu
tuzağa düşmekte, AKP’ye yedeklenmektedir.
Dünya ekonomik krizinin derinleşmesi ile birlikte ortaya çıkan en
önemli olgu, sermayenin krizin faturasını emekçilere ödetmekteki kararlılığıdır. Bu olgu, emekçilerin mücadelesinin küresel ölçekte gelişmesinin
zeminini
oluşturmaktadır.
Yunanistan emekçilerinin yükselen
mücadele çizgisi bu durumun göstergesidir. Sınıf mücadelesinin derinliği
ve
yoğunluğu
artacaktır.
Sosyalistlerin önündeki en önemli
politik görev, sınıf mücadelesinin
yükseliş çizgisini karşılayabilecek
siyasi yapılanmaları oluşturmaktır.
Oluşturulacak siyasal yapılar salt
yerellikle sınırlanmamalı, emekçilerin mücadelesini enternasyonal
düzeyde örgütleyebilme yeteneğine
sahip yapılanmalar gündeme girmelidir. Yunanistan emekçilerinin mücadelesine eylemli bir desteğin yeterli
ölçüde örgütlenememesi bu gereksinimin yakıcılığını bir kez daha ortaya
koymuştur.
Krizin faturasının emekçilere ödetilmesi, sermayenin egemenliğinin
zorunlu koşuludur. Bu koşul aynı
zamanda sermaye düzeninin ayaklarının altındaki halının çekilmesi anlamını taşımaz mı? Bu anlamı taşır ve
fakat bu sermaye düzeninin doğasına
içkin gerçek bir çelişkidir. Bu çelişkiden otomatik olarak devrim ve sosyalizm çıkmaz, ancak devrimci mücadelenin gelişme zemini doğar. Bu gelişme zeminine dayanarak devrimci
mücadeleyi geliştirmek sosyalistlerin
temel görevidir.

“Açılım” Fiyaskoları
AKP’nin Kürt ve Ermeni açılımlarının
karakterinin netleşmesi çok fazla
zaman almadı, dış politikada hedeflenen açılımlar ise sonuç yaratmadı.
AKP ile ordu arasındaki ilişkinin iki
temel belirleyeni, emperyalizmin
bölgede Türkiye’ye yüklediği yeni rol
ile, ülkedeki tüm kurum ve ilişkilerin
bu role uygun olarak yeniden yapılandırılmasıdır. “Ermeni açılımı” hamlesinin altına imza atan Tayip
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Erdoğan’ın, işler dilediği gibi gitmediği anda Türkiye’de kaçak çalışmak
zorunda kalan Ermeni emekçiler için
sarf ettiği sözler hem onun “demokratik ve insani duyarlılıkları”na ayna
tuttu hem de açılımların gerçek kaynaklarının daha net görülmesini sağladı.
“Kürt açılımı”, çatışma ve şiddet düzeyinin yükselişini getirdi. Liberallere
bir paradoks gibi görünen bu durum,
görünenlerin ardındakilere bakmaya
çalışanlar açısından hayatın gerçek
çelişkilerine içkin bir durumdur.
“Zayıfın gücü” bu bağlamda daha da
anlam kazanıyor. “Zayıf gücü”nü göstermeye başladığı, iradesini dayatmaya başladığı andan itibaren “açılım”ın
gerçek hedefi ve niteliği aydınlanmaktadır. Kürt Özgürlük Hareketinin
siyasi kadroları “açılım” çerçevesinde
hapishanelere
doldurulmuştur.
“Açılım”ın temel hedefi Kürt halkıyla
Kürt Özgürlük Hareketi arasındaki
bağlantının koparılması, bölgede ve
Kürt halkı üzerinde AKP’nin siyasi
hegemonyasının kurulmasıdır. Bu
durumu gören ve politikalarını “açılım”ı boşa çıkarmaya dönük oluşturan Kürt Özgürlük Hareketi büyük
ölçüde başarılı oldu. Kürt Özgürlük
Hareketinin bu politik başarısının
yarattığı sonuçlar çatışmanın, şiddetin düzeyinin yükselmesindeki temel
faktördür. Bu bağlamda, çatışmanın
daha da tırmanması olasılığı yükselmektedir.

Liberaller Küresel
Sermayenin “Taraf”ında
Kürt Özgürlük Hareketinin “açılım”ın
gerçek hedef ve niteliğini açığa çıkaran politikaları liberallerin hayallerini tuzla buz ettiği için, liberaller
sağıyla soluyla hızla aynı noktaya geldiler. Kürt özgürlük hareketine karşıtlık temelinde konum belirlediler.
Tekel direnişi liberallerin gerçek
yüzlerini gizleyen demokrat maskenin
düşmesini
sağlamıştı.
Demokratlık şampiyonu Ahmet Altan
Taraf’taki köşesinde, Tekel direnişi
üstüne düşünürken piyasa mekanizmasının mucizelerine inanmamız
gerektiğini anımsatarak kelimenin
gerçek anlamında “Taraf ” olduğu
ortaya koymuştu. Bunlar “Taraf”tırlar
ama emekçilerin, ezilenlerin tarafında değildirler. Sermayenin küresel
çıkarlarının tarafındadırlar. Küresel
sermayenin ideolojik meşrulaştırılması görevini yüklenenlerle aynı
hizaya gelen sol tandanslı grup ve
kişilerin bu süreçte içine düştükleri

acınacak durum konunun bir başka
boyutunu oluşturuyor. Dünya ekonomik krizinin Türkiye’yi “teğet geçtiği” iddiasının sahibi Tayyip Erdoğan
idi. Birgün gazetesinden Taraf ’a
transfer olan “sol” iktisatçı Cemil
Erten ise hiç zaman geçirmeden, bu
iddiadan, iddianın ekonomik ve sosyal temellerini ortaya koyma ve
Türkiye kapitalizminin parlak geleceğini resmetme vazifesini çıkardı.
Cemil Erten bu bağlamda sadece bir
örnek olarak önem taşıyor. Onun şahsında sola liberal sızmanın düzey ve
boyutlarını görme olanağını kazanıyoruz.

Taksim 1 Mayıs’ından
26 Mayıs Genel Eylemine
Sendika konfederasyonlarının Tekel
direnişinin ivmesini düşürmek amacıyla bir yasak savma niteliğinde
oluşturdukları eylem planının 26
Mayıs genel eylem ayağını, gelişen
emek mücadelesinin yeni bir düzeye
yükseltilmesinde bir manivela olarak
kavramak sosyalistlerin öncelikli
görevlerindendir. “Zayıfın gücü” 26
Mayıs’ta dosta da düşmana da gösterilmelidir. 26 Mayıs genel eylemine
taşınamayan 1 Mayıs Taksim kazanımı, eksikli olacaktır. Emekçilerin
mücadelesi ile tüm ezilenlerin mücadeleleri kopmaz bir bağla bağlanmıştır. Bunu bir an bile gözden kaçırmadan, üçüncü seçeneği İşçilerin Birliği
ve Halkların Kardeşliği temelinde
inşa etmek için daha hızlı adımlarla
yol almak enternasyonalist sosyalistlerin önceliğidir. Ekonomik krizin
derinleşmesi, emperyalist-kapitalist
dünya gerçekliğinin daha fazla savaş,
daha fazla sömürü ve daha fazla yoksulluk anlamına gelmesidir de aynı
zamanda. Hiçbir hayale kapılmadan
bu gerçekliğin sonuçlarına odaklanmak, önümüzdeki dönemde “zayıfın
gücü”nün daha da hızlı birikeceğini
dikkate alarak yeni mücadele günlerine hazırlanmak vazgeçilmez bir
öneme sahiptir.

“Açılım”ın temel hedefi Kürt halkıyla
Kürt Özgürlük Hareketi arasındaki bağlantının
koparılması, bölgede ve Kürt halkı üzerinde AKP’nin
siyasi hegemonyasının kurulmasıdır. Bu durumu
gören ve politikalarını “açılım”ı boşa çıkarmaya
dönük oluşturan Kürt Özgürlük Hareketi büyük ölçüde
başarılı oldu. Kürt Özgürlük Hareketinin bu politik
başarısının yarattığı sonuçlar çatışmanın, şiddetin
düzeyinin yükselmesindeki temel faktördür.

AKP’nin anayasa
değişikliği hamlesinin
esas olarak politik
düzeyde elde ettiği
kazanımlara hukuksal
temeller kazandırma
anlamına geldiğini
görmek ve göstermek
sosyalistlerin öncelikli
görevlerinden biridir. Bu
çerçevede anayasa
referandumu sürecini
üçüncü seçeneğin
anayasa yaklaşımını
gündeme taşıyacak,
AKP’nin siyasal teşhirini
gerçekleştirmeye vesile
olacak bir siyasal olanak
olarak kabul edebiliriz.
Emperyalist merkezlerin bölgemizi
yeniden dizayn etme operasyonlarına
uyarlı bir siyasal çizgi üretemeyen
aktörlerin tasfiyesi çerçevesinde
değerlendirilmesi gereken bir olay da
CHP’de yaşandı. Deniz Baykal, son yıllarda sıkça rastladığımız bir biçimde,
“şok bir kaset” yüzünden CHP genel
başkanlığından istifa etti. Bunun salt
Baykal’ın şahsına dönük bir operasyon olmadığı açıktır. Gerek emperyalizmin ihtiyaçlarına uyarlı politikalar
gereksinimi, gerekse de derinleşen
krizin majestelerinin soluna duyulan
gereksinimi arttırması bu operasyonu koşullayan temel faktörlerdir.
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KÜRT HAREKETİNDE
YENİ BİR YOL AYRIMI

“Türkiyelileşme”, ancak, Kürt bölgesini aşıp
coğrafyanın tümünün sorunlarına yoğunlaşmak
ve o sorunların tümünün çözüm alanı olan bir
Demokratik Cumhuriyet’e yönelik stratejik bir
konumlanmayla mümkün olduğu için, KHH’nin,
yasal-meşru alanda bu yöndeki arayışları
yoğunlaştırdığı görülüyor. Gerek DBH ve gerekse
anayasa oylaması ve yaklaşan seçimler öncesinde
kurulacak daha geniş ittifaklar hedefli çalışmalar,
KHH’nin sürecin sürüklenen değil bilinçli
öznesi olduğunu gösteriyor.
ALP AYDIN
Kürt Halk Hareketi (KHH) kendi
yolunda yürürken başkalarının
yanında iki önemli engeli daha aşmasını becerebildi.
İlki, birçok darbe yese de tasfiye
olmamayı becerebilmesidir. Daha
açık bir anlatımla, zirveye çıkma ve
dibe düşme çıkışsız sarmalı içinde bir
var oluşun yerine, istikrarlı bir tutunma zeminine sımsıkı yerleşerek,
sürekli bir adım ileri atılabilmiştir.
İkincisi ise, anı/momenti hassasça
kavrayarak hızla konum değiştirebilmesi, bir durumdan diğerine çabuk
geçebilmesi, doğru zamanda doğru
konuma yerleşebilmesi, bazı yapısal
duruşlarını her durumda korumaya
çalışırken başka bazı duruşlarını
hızla terk edip yeni konumlara sıçrayabilmesidir.
Ve aslında, açıktır ki, ilki, yani istikrarlı bir yükseliş sağlayabilmesi, tam
da bu ikinci yeteneği sayesindedir.

alternatif bir üçüncü demokratikhalkçı seçeneğin oluşmasına uygun
olduğunun saptandığı anlaşılıyor. Ve
bu hedefe, Kürt halkının kendi özgür
varoluşunu inşa mücadelesinin bir
üst aşamaya sıçratıldığı bir yeni
konuma yerleşerek ulaşılacaktır. Yeni
konum, özgür varoluş TC’ye fiili bir
güç alanı olarak dayatılarak inşa edilecektir. O merkezin etrafında, işçilerin ve tüm ezilenlerin mücadelelerinin yer aldığı ‘radikal demokrat’ ya da
‘demokrat’ zeminde bir ittifak alanının kurulması hedefleniyor.
Öyle anlaşılıyor ki, ABD-TC ittifakı
tarafından yaşam alanları kontrollü
olarak ama ısrarlı bir süreklilikle daraltılan KHH, rotayı belirgin biçimde
sola doğru çeviriyor. Bu durum,
özgürlükçü-direnişçi bir ulusal ittifak
alanı olarak görülmesi gereken KHH
içinde, Kürt emekçilerinin temsilcisi
olan güçlerin öne çıktığını gösteriyor.

İşte, KHH, günümüzde de, yeni bir
konuma sıçramanın arayışı içinde.

KÜRT SORUNU
KÜRESELLEŞİYOR

İçinde
bulunduğumuz
politik
momentumun, AKP ve Ordu arasında
yaşanan şiddetli iktidar çatışmasına

ABD-TC ittifakı, daha geniş bir NATO
alanı içinde kendisini var ediyor.
NATO’nun 90 sonrasında sermayenin

İçinde bulunduğumuz politik momentumun,
AKP ve Ordu arasında yaşanan şiddetli
iktidar çatışmasına alternatif bir üçüncü
demokratik-halkçı seçeneğin oluşmasına uygun
olduğunun saptandığı anlaşılıyor. Ve bu hedefe,
Kürt halkının kendi özgür varoluşunu inşa
mücadelesinin bir üst aşamaya sıçratıldığı bir yeni
konuma yerleşerek ulaşılacaktır. Yeni konum,
özgür varoluş TC’ye fiili bir güç alanı
olarak dayatılarak inşa edilecektir.

küresel askeri gücü olmayı hedefleyen yeniden yapılanma çabasının
önemli uğraklarından biri de, Kürt
sorununa odaklanmış faaliyetleri olacak.
TC sınırları içinde bir direniş olarak
başlayan KHH, akıp giden yıllar içinde
önce Suriye ve Lübnan’a, sonra
Avrupa ve Irak’a, daha sonra Rusya
ve İran’a yayıldı. Günümüzde yeryüzünde Kürtlerin bulunduğu her coğrafyada güçlü biçimde konumlanıyor.
Bu alanların kimisine savaş alanı,
kimisine de diplomasi ve lojistik coğrafyaları olarak yerleşildi.
Mücadelede kalıcılık ve istikrarlı bir
yükseliş sağlandıkça; etki alanı artıp
Kürtler üzerindeki sömürgeci statükoda gedikler açılmaya başlandıkça; o
gediklerin yarattığı boşluklarda fiilimeşru özgür alanların nüveleri oluştukça; mücadele, kerte kerte yayılarak
askeri-politik-kültürel alanlar başta
olmak üzere toplumsal yaşamın
tümüne güçlü biçimde yerleştikçe;
binlerce yıldır erkek egemenliğinin
en kanlı terörü altında ezilen ve öfkesini biriktiren Kürt kadınının isyanının önünü açarak, onun sesi ve örgütü olmayı becerince; günlük yaşamın

çoğu bölümünün yönetildiği yerel
yönetimleri
neredeyse tümüyle
kazandıkça…vd., Ankara’da 5-10 kişilik bir devrimci öğrenci grubunun
yaktığı isyan ateşi, 35 yıllık bir süreç
sonrasında, Kürt halkının özgür var
oluşunun meşru siyasal öncülüğüne
sıçradı ve dünyanın güncel durumda
neredeyse en kritik bölgesinde bütün
bölgesel ve küresel güçlerin dikkate
almak zorunda olduğu bir halk hareketi oldu.
İşte, yenilmeyip süreklilik sağladıkça,
KHH, kendisini daha yetkin ve daha
güçlü olarak yeniden ve yeniden
örgütlemek zorunda kaldı. Hem verilen mücadelede kazanılan mevziler
üstüne yerleşilmesi gereken yeni
alanların önünü açıyordu ve hem de o
alanlara yerleşmek becerildiği içindir
ki, mücadelenin yeni aşamasının
talep ettiği yeni ihtiyaçlar karşılanabiliyordu.
Sürekli olarak değişen mücadele
koşulları, sürekli ve oldukça farklı
alanlarda aynı anda yapılması gereken askeri-politik-diplomatik-kültürel ...vd. hamleler başarı kazandıkça,
sürekli olarak daha da sertleşen ve
giderek ancak kayaları delerek ilerle-
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nebilinen mücadele yolu; o yolun yolcularını, örgütler ve halk olarak,
sürekli olarak daha usta ve daha
yoğunlaşmış bir irade sahibi olmak
zorunda bıraktı. Ve bu zorlu sınav
verilebildiği içindir ki, o yollar aşılabildi.
KHH, günümüzde, yeryüzünün en
kritik bölgesinde güçlü ve kalıcı bir
konumlanma içindedir. Aynı anda 4
bölge devleti tarafından zorlanmakta
ve kendisi de kendi çıkarları doğrultusunda bu devletleri zorlamaktadır.
İşte, Kürt sorununun küreselleşme
konumuna sıçraması, tam da bu akıp
giden mücadele sürecinin KHH’yi
getirdiği yüksek yetkinlik ve güç
düzeyinin sonucudur. Bu düzey, bölge
devletlerini ve küresel güçleri, özellikle de ABD’nin bölgeye yönelik
çıkarlarını ve oyun planlarını zorlamaya başladı.
Suriye, sistemin zorlamaları ve
TC’nin de yardımıyla küresel sisteme
çekilmeye çalışılmakta ve yerleşik bir
çok iç dengesi bu süreçte sarsılmakta;
Türkiye ve İran, bölgede yerel hegemon güç olmak için yarışmakta ve o
yarışın taleplerini yerine getirebilmek için kendilerini artan oranda
zorlamakta; Irak, ABD tarafından atıldığı cehennemin içinde çırpınmakta;
küresel imparatorluk hedefiyle yola
çıkan ABD, ne yenip ne de yenildiği
Irak’ta daha güvenli bir konumlanış
için çare ve işbirlikçi aramaktadır.
İşte, KHH, var oluşuyla ve mücadelenin güncel dinamiği gereği var olabilmek için yeni güncel hedeflerine
doğru yaptığı hamlelerle, böylesi karmaşık bir coğrafyanın tam ortasında
sürekli hareket etmekte. Onun her
hareketi ve hatta sadece yaşarkalıp
durması bile, zaten olağanüstü gergin
ve karmaşık zorlamalarla bunalan
bölge devletleri ve küresel güçlerin
duruşlarıyla ve hareketleriyle sürtünüyor ve çatışıyor.
KHH, sürekli olarak kendisine daha
geniş hayat alanı arayarak, diğerlerinin çıkarlarını kendi çıkarları yönünde zorlamaktadır.
Öyle görünüyor ki, 20. yüzyılın başında İngiliz emperyal devletinin dış işleri bürolarında, o klasik böl-parçala ve
yönet taktiği uygulanarak parçalanan
ve yüz yıldır bölündüğü yerlerinden
sürekli kanayan ve acı çeken Kürt
halkı, ayağa kalkınca ve kendisi olunca, emperyalist güçleri ve bölgedeki
işbirlikçileri olan yerel egemenleri
zorlamaktadır. O zorlamanın ulaştığı
güncel aşama, küresel ve yerel egemenleri, zorlamanın kaynağı olan
KHH’yi, askeri şiddetle ezerek, bölüp
parçalayarak veya içselleştirerek tasfiye etmek için çabalamak zorunda
bırakıyor.
Yola çıktığı anda kendini üstüne yerleştirdiği devrimci ve sistem karşıtı
zemin, -ki KHH’nin başarıya ulaşmasının en güçlü yardımcısı o zemin
olmuştur- ve devrimci zemine yerleştirdiği mücadelenin kendi yolunda
yürürken Kürt yoksullarına ve emek-
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çilerine yaslanması ve esas olarak
onların siyasal arayışlarının KHH’ye
damgasını vurması; işte, yerel ve
küresel egemenlerin tehlikede olmalarının gerçek sebebidir.
Şayet, KHH, Kürt egemenlerinin
kontrolünde olmuş olsaydı, yüksek
ihtimalle şimdiki gücüne ulaşamadan
tasfiye edilirdi. Çünkü, sömürgeci
sistemi ve arkasındaki küresel güçleri bir bütün olarak karşısına alamazdı
ve savaşı sonuna dek yükseltme cesaretini gösteremezdi. Eğer bir biçimde
bölgesel egemenlere karşı güç olabilecek seviyeye gelebilse bile, küresel
egemenlerle kolayca uzlaşır ve o
uzlaşma da, daha güçlü olan küresel
egemenlerin çıkarları zemininde
olurdu.
Zaten, 20. yüzyıl boyunca böyle olmadı mı? Ve şimdi de, Barzani ve
Talabani aynı konuma zorlanıp,
İsrail’in uydusu ve onun çıkarlarının
savunucusu ve Kürt halkının özgür
var oluşunun teminatı olan KHH’yi
tasfiye ederek kurulması hedeflenen
bir uydu ‘devlet’i kabullenmeye itilmiyor mu? Ki, o uydu ‘devlet’ de, daha
öncekilerde olduğu gibi, yerel ve
küresel egemenlerin güç dengeleri
arasında pazarlık aracı olarak kullanılacak ve uygun ‘fiyat’ bulununca satılacaktır.
İşte, KHH, küresel güçlerin bölgedeki
hesaplarını bozabilecek bir güce ve
yeteneğe ulaşmıştır ve bağımsız ve
‘kendisi’ olan bir Kürt iradesini
kabullenmeyen emperyalist güçler,
TC ile ortak bir tutum geliştirerek,
teslim ya da imha seçeneklerini
dayatmaktadır.
Ancak, KHH’nin gücü ve bütün parçalardaki Kürt halkı içinde var olan toplumsal meşruiyeti önlerinde engeldir
ve onları sakınımlı davranmaya zorluyor. Fakat, asla vazgeçmiyorlar da.
Şimdi, KHH tavrında somutlaşmış
olan Kürt halkının özgür duruşunun
boynuna bir ilmik geçiriliyor ve
yavaş yavaş daraltılıyor.
Bir dizi şaşırtma taktiğinin de desteğinde sürece yayılarak yürütülen teslimiyet ya da imha süreci, kimi Kürt
burjuvaları ve onların siyasi temsilcisi olan liberalleri kendi rotasına çekmiş görünse de; KHH’nin, ana gövdesi ve önderliği olarak, sürecin bilincinde olduğu görülüyor.

AÇILIMIN TAKKESİ DÜŞTÜ
AKP, Türkiye kapitalizminin bölgesel
hegemonya açılımına Kürt burjuvalarını da verdikleri kimi kırıntılarla
ortaklaştırarak, KHH’yi bölerek, hareket içindeki emekçi-devrimci damarın toplumsal meşruiyet alanını daraltıp liberal damarı güçlendirerek ve
politik açılımlarını askeri şiddetle de
destekleyerek, teslimiyet ya da imha
seçeneklerini bir kez daha Kürt halkına dayatıyor. ABD’nin açık desteği de,
AKP’nin arkasındadır.
Ancak, bu son hamle öncekilerden
oldukça derin bir sürecin içine
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Öyle anlaşılıyor ki, ABD-TC ittifakı tarafından
yaşam alanları kontrollü olarak ama ısrarlı bir
süreklilikle daraltılan KHH, rotayı belirgin
biçimde sola doğru çeviriyor. Bu durum,
özgürlükçü-direnişçi bir ulusal ittifak alanı olarak
görülmesi gereken KHH içinde, Kürt emekçilerinin
temsilcisi olan güçlerin öne çıktığını gösteriyor.

konumlandırılıyor.
Şimdi, “açılım” adı verilerek yürütülen yeni süreç; sadece askeri terör
değil, sorunun çözümü yönünde
hamle yapılıyor maskesi takılarak ve
hareketin bölünmesi hedeflenerek
yürütülüyor. Açıktır ki, Kürt halkının
varlığının, devletin ülkedeki bütün
etnik kimliklere kör olduğu yönündeki bir tespit ya da Kürt halkını rahatlatacak başka bir çözümle anayasal
güvenceye kavuşturulması, sorunun
çözümü yönündeki asgari uzlaşma
noktasıdır. Ancak, çok gürültüsü yapılan şimdiki “açılımlar”, böylesi bir
duruşu tamamen reddeden bir zeminde verilen kimi kırıntılar biçimindedir. O kırıntıların amacı ise, yürütülen
tasfiye sürecini maskelemek ve liberal “bölme” operasyonu için güç kaynağı oluşturmaktır.
AKP, Türkiye kapitalizminin bölgesel
açılım talepleriyle ABD’nin bölgedeki
çıkarlarının kesiştiği bir konumda
tutunarak yol alıyor. Zaten, bu süreci
yürütmek için iktidardalar ve bu
süreci yürütebildikleri kadar iktidarda kalacaklar. Hedef, TC’nin bölgesel
hegemonyası ve bu zeminde Türkiye
kapitalizminin bölge pazarlarında
hegemonya kurması, o pazarları
kendi çıkarlarına uygun bir ortak

alana ve yapıya sokmasıdır. O hedef,
ABD’nin çıkarlarıyla damgalıdır ve
ondan vize alındığı oranda yol alınabilecektir. Küresel kapitalizmle iç içeliğini 12 Eylül sonrasında daha yoğun
ve kompleks bir ortaklaşmaya yükselten yerel sermaye/finans kapital,
küresel sermaye gruplarının ve ABD
başta olmak üzere küresel politik
örgütlerinin süreç içindeki en sağlam
güvencesidir.
Finans kapitalin bölgedeki açılımı,
“içerde” Kürt sorunu “çözüldüğü”
oranda başarılabilecektir.
Öte yandan, KHH’nin sürekli artan
askeri ve toplumsal gücü de; ulusal
pazarının güvenliğini riske soktuğu,
malların dolaşımı, satışı ve kârların
realizasyonu için asgari zemin olan
toplumsal stabiliteyi bozduğu için,
sorunu Türkiye’deki kapitalizmin
önüne çıkarmıştır. Kârları riske giren
sermaye güçleri “çözümü” zorlamaktadır.
Elbette, sermaye güçleri, AKP’nin
şahsında, tam da kendilerine yakışan
bir sahtekarlıkla davranıyorlar: soruna yüzeysel ve sahte yaklaşım, hile,
sinsilik, şaşırtmaca ve bunların üstüne örtülen sermayenin organik
aydınlarının liberal palavraları.

KHH’nin ulaştığı güncel toplumsallaşma
düzeyi, askeri-politik yetenekleriyle birleşince
ve tam karşıda konumlanan TC’nin bölgesel
hegemon güç olma yönelimi de hesaba
katılırsa, yaşanacak kalıcı bir savaşın seviyesini
ve gerilimini oldukça yüksek bir düzeye
sıçratacaktır. Öylesi bir yüksek gerilim ekseni
ise, bölgede çıkarı olan bütün küresel güçleri bir
biçimde kendi etrafında toplayacaktır.
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Yola çıktığı anda kendini üstüne yerleştirdiği
devrimci ve sistem karşıtı zemin, -ki KHH’nin
başarıya ulaşmasının en güçlü yardımcısı o zemin
olmuştur- ve devrimci zemine yerleştirdiği
mücadelenin kendi yolunda yürürken Kürt
yoksullarına ve emekçilerine yaslanması ve esas
olarak onların siyasal arayışlarının KHH’ye
damgasını vurması; işte, yerel ve küresel
egemenlerin tehlikede olmalarının gerçek sebebidir.
Finans kapitalin, sömürgeci talandan
elde ettiği avantajları koruma konusunda inatçı olacağı anlaşılıyor.
Ancak, KHH içindeki halkçı-devrimci
güçlerin liberal güçlere üstün gelmesi
ve Öcalan’ın da bu seçeneği açıkça
desteklemesiyle, AKP’nin önde olduğu
ve arkasında Türkiye finans-kapitali
ve ABD’nin olduğu tasfiyeci “açılım”
yol alamıyor. “Açılım” boşa düşünce
ve TC’nin başka bir alternatifinin
olmadığı görülünce de, her iki taraf
açısından, askeri şiddet uygulanarak
karşı tarafın iradesinin zorlanması ve
kendi çıkarları doğrultusunda bir
politik çözüm için gerekli olan güç
alanının savaş yoluyla oluşturulmasının önü açılıyor.
Ateşkese rağmen TC ordusu tarafından sürekli yapılan askeri operasyonlar ve Habur’da silahlarıyla gelerek
TC’ye barış mesajı verip barış iradesinin samimiyetini gösteren gerillalara erken bir barış sevinciyle bayram
havasında sahip çıkan yüzbinlerin
coşkusuna gösterilen şovenist-ırkçı
tepki, Kürt tarafının barış iradesini
zorlasa da; asıl kritik sarsılma, 2009
Nisan ayından itibaren 1500 Kürt
politikacısının gözaltına alınması ve
aşağılanarak teşhir edilmesiyle
yaşandı. Tutuklamalar, TC’nin gerçek
politikasının “çözüm” olmadığını milyonlarca Kürde açıkça gösterdi. Bu
durum, KHH içindeki devrimci güçlere, AKP’nin “açılım” sahtekarlığını ve
çoğu “Taraf” gazetesinde toplanmış
olan sermayenin organik aydınlarının
liberal palavralarını, gerek hareketin
içindeki farklı güçlere ve gerekse en
geniş Kürt yığınlarına teşhir etme fırsatını verdi.
Zap savunmasında kazanılan ve sonrasında hızla meşru kitle eylemlerine
dönüştürülen halkçı-devrimci moral
gücü, yerel seçimlerde kazanılan açık
zaferle kendi toplumsal gücünü dostlarına ve düşmanlarına açıkça göstermişti. Bu, KHH içindeki devrimci
zeminin güçlenmesi anlamına da
geliyordu. İşte, o zeminin devrimci
öncüleri, şimdi, yeni bir hamlenin
arayışı içindeler.
Öyle anlaşılıyor ki, kapitalizmin küresel krizi ve süregiden bu yıkıcı sürecin küresel politik dengelerde yarattığı sarsıntılar; ABD’nin Irak direnişi
tarafından boşa düşürülen küresel
imparatorluk denemesi ve beklentilerinin altında olan kazandıklarıyla yetinerek savaş alanında daha geri
konumlara çekilme arayışları; Irak’ta

süregiden direnişin yarattığı sarsıntılarla şimdiki resmi politik güçlerin
kendi aralarında sürdürdükleri ve sık
sık silahlı biçimlere bürünen iktidar
çatışmasının bir arada yaşanmasının
yarattığı anaforlar ve yakın gelecekte
Araplar tarafından meşruiyetinin sorgulanacağı anlaşılan Kürt yönetiminin durumunu birlikte gözlemleyen
KHH, TC sınırları içinde AKP ve Ordu
arasında yaşanan çatışmanın yarattığı sarsıntıları ve AKP’nin “açılım”
hamlesinin tasfiyeci iç yüzünün
açığa çıkmasını da görerek, oluşan
yeni durumun yarattığı olanakları
değerlendirmek istiyor.
Askeri çatışma yoluyla çözüm arayışı
kaçınılmaz değildir. Şayet TC Kürt
halkına saygılı bir tutuma ulaşabilirse, çözüme yönelik mücadele, askeri
olmayan bir zeminde de yol alabilir.
Ancak, TC’nin henüz böyle bir yönelime hazır olmadığı görülüyor. TC’nin
yapısal kodları, ezme/yok etme tutumundan başkasını üretemiyor. O
yapının çözülmesi gerekiyor.
Oluşan tabloya bütünlüklü bakınca,
bir dizi yüksek gerilimle zorlanan
yerel, bölgesel ve küresel egemenlerin alana hakim olma yeteneklerinin
zayıfladığı, hareket eden bir devrimci-halkçı gücün yerleşebileceği bir
çok boşluğun oluştuğu ve yeterli güce
sahip bir politik öznenin fiili güç
dayatmasının kısmi iktidar alanları
yaratabileceği görülüyor.
İşte, şayet barışçıl çözüm seçeneği
devreye girmezse, savaşın şimdiye
dek olduğundan daha yüksek zemine
sıçrayacağı ve daha geniş alana yayılacağı yeni bir dönemin başlayacağı
anlaşılıyor.
KHH’nin bugünkü politik momentumda yapacağı bütünlüklü bir hamle,
kendisine yol açan toplumsal ve politik dinamiklerin güncel yapısı sonucunda, kaçınılmaz olarak, geçmişte
TC ulusal sınırları içinde başlayan ve
kısmen bölgeselleşen savaşı, günümüzde, bölgeye yayma ve bütün küresel güçlerin devrede olacağı bir zemine sıçratma potansiyelini taşıyor.
KHH’nin ulaştığı güncel toplumsallaşma düzeyi, askeri-politik yetenekleriyle birleşince ve tam karşıda
konumlanan TC’nin bölgesel hegemon güç olma yönelimi de hesaba
katılırsa, yaşanacak kalıcı bir savaşın
seviyesini ve gerilimini oldukça yüksek bir düzeye sıçratacaktır. Öylesi
bir yüksek gerilim ekseni ise, bölgede

çıkarı olan bütün küresel güçleri bir
biçimde kendi etrafında toplayacaktır.

OLASILIKLAR
Şimdi, “açılım” aldatmacasının ortaya
çıkmasından sonraki yeni dönem,
KHH açısından, bir dizi temel yönelimi dayatıyor. Görünen o ki, o yönlerde
arayışlar da devrededir.
1-Bir Kürt ulusal hareketi olarak yola
çıkan KHH, şimdi, bölgedeki tüm
halklarla ve onların emperyalizme
karşı direnişleriyle ilişkilenmeye
zorunludur. Bölgenin belki de en
mazlum halkı olan Kürt halkının böylesi bir ilişkilenme için yeterli potansiyeli vardır.
Ve zaten, yüz yıldır sürekli kanayan/kanatılan parçalara bölünmüş
Kürdistan gerçekliği, tam da böyle
sürekli kanaması amaçlanarak o
dönemlerde emperyalizmin liderliğini yapan İngiltere tarafından Kürt
halkına dayatılan cehennemcil bir
“kader” değil midir? İşte, şimdi bu
“kader”in yarattığı acıların hatırlanması gereken bir zamandır. Kürt
halkı, kendilerini dünyanın tanrısı
olarak gören emperyalist güçlere
bölgede yer bırakmayacak yoğunlukta ve güçte bölgesel dayanışma ağlarını inşa etmeye ve bölgenin kendi
kaderini kendisinin yazmasına öncülük yapabilir.
Evet, gelinen aşamada, Kürt halkı
kendi özgür duruşunu ancak bölgenin bütünsel özgürleşme süreci içinde inşa edebilir. Güncel politik
momentum Kürt halkını böyle bir
tarihsel konumlanmaya çağırıyor: Ya
İsrail’in uydusu ve ABD’nin askeri
üslenme alanı olan bir uydu coğrafya
ya da özgürce kendisi olan Kürt halkının bölgedeki diğer halklarla ortaklaştığı bir bölgesel demokratik cumhuriyet.
2-Öte yandan, açığa çıkıp tıkanan
AKP komplosunun yarattığı politik
momentum, KHH’nin uzun süredir
dillendirdiği “Türkiyelileşme” hamlesinin de önünü açıyor.

MAYIS 2010

şı sürdükçe, sistemin dengeleri bozulup yenileri ortaya çıkarken oluşan
boşluklar ve dengesizlikler de, halk
güçlerine kendi çıkarlarını dayatacağı
bir dizi ek hamle fırsatı veriyor. İki
egemen bloğun karşısına halkçı-devrimci bir üçüncü seçenek konulabilir.
4-En son CHP’de yaşanan sarsılma,
rejimin sola karşı en önemli barajında çatlak oluşması ya da çözülmesi
olasılığını güçlendiriyor. Yeter ki, oluşan güncel boşluğa hamle yapacak
uygun örgüt ve politikaya sahip olunsun.
“Kaset”
komplosuyla
Kılıçdaroğlu’nun önünün açılması
elbette rastgele değildir ve hem egemenlerin sola karşı barajın sağlamlığında hassas olduğunu hem de KHH
içinde Alevi-Şafi ayrımı yaratma taktiğinin devreye sokulacağını gösteriyor.
5-Ellerini oğuşturarak şehit cenazesi
bekleyen ırkçı-faşist güçlerin, en
geniş noktalarında yoğunluğu seyrelse de oldukça geniş bir toplumsal
alana yayılan şovenist etkinlik alanı;
ancak, o alanın gerçek çekirdeği ve
güç kaynağı olan ordu - finans-kapital
ittifakının oligarşik egemenliğini tasfiye
edecek
bir
Demokratik
Cumhuriyeti hedefleyen devrimci
pratikle baskı altına alınıp tasfiye edilebilir.
“Türkiyelileşme”, ancak, Kürt bölgesini aşıp coğrafyanın tümünün sorunlarına yoğunlaşmak ve o sorunların
tümünün çözüm alanı olan bir
Demokratik Cumhuriyet’e yönelik
stratejik bir konumlanmayla mümkün olduğu için, KHH’nin, yasalmeşru alanda bu yöndeki arayışları
yoğunlaştırdığı görülüyor. Gerek DBH
ve gerekse anayasa oylaması ve yaklaşan seçimler öncesinde kurulacak
daha geniş ittifaklar hedefli çalışmalar, KHH’nin sürecin sürüklenen değil
bilinçli öznesi olduğunu gösteriyor.

Uzayan küresel krizin açığa çıkardığı
işsizlik ve yoksullaşma başta olmak
üzere bir dizi sonucun yaratacağı
devrimci-demokratik toplumsal dinamikler, o hamlenin kendisini var
etmesinin güncel maddi zeminini
oluşturuyor.

Evet, KHH’nin, güncel politik
momentumda kendi çıkarlarını daha
güçlü savunacağı yeni bir zemine sıçramayı hedeflediği anlaşılıyor. Rota
sola çevriliyor ve öncekilerden oldukça karmaşık ve fazla sayıdaki yönelimin aynı anda yapılması gerekiyor.
Yaptıklarıyla sürecin bilincinde olduğu anlaşılan KHH’nin en büyük zaafı,
Marksizmle arasına koyduğu mesafedir ve kritik karar anlarında bu zaafın
yüksek zarar verme kapasitesi vardır.

3-Egemenler arasındaki iktidar sava-

18.5.2010
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EGEMENLERİN KAVGASININ TARAFI DEĞİLİZ
Referandumda biz sosyalistlerin,
tutarlı demokratların tutumu
açıktır: Egemen blok içindeki
kliklerin pay kapma dalaşına alet
olmayacağız. ‘Kırk katır mı, kırk
satır mı?’ diye soran egemenlerin
suratına haykıracağız: Bizim
seçeneğimiz, sizin saltanatınızı
başınıza yıkmaktır. Bugüne kadar
nasıl 12 Eylül darbesinin
anayasasına karşı mücadele
ettiysek, aynı ölçüde sermayenin
siyasi gericiliğini dinsel gericilikle
takviye eden AKP’nin anayasasına
karşı da mücadele edeceğiz.
Haftalar süren ve zaman zaman son
derece gerginleşen, kavgalara sahne
olan Meclis oturumlarının ardından
Anayasa değişiklikleri paketi, bir ana
madde (parti kapatmayı zorlaştıran
madde) dışında, AKP’li vekillerin oylarıyla Meclis’ten geçti. Ancak değişiklikler için kullanılan oylar 376’yı bulmadığı için, referandum sürecine
girildi. AKP’nin 60 gün beklentisine
karşın, Yüksek Seçim Kurulu referandumun 120 gün sonra, 12 Eylül 2010
günü yapılmasını kararlaştırdı. (Tam
bu sıralarda Deniz Baykal’a ait özel
görüntülerin olduğu bir video ülke
gündemine bomba gibi düştü. Baykal
istifa etmek zorunda kaldı. Bu komplonun da son Anayasa paketiyle ilgili olduğunu ileri sürenler olsa da, biz
bu konuyu geçip değişikliklerin arka
planına bakacağız.)

Anayasa Paketinin
Siyasetteki Anlamı Ne?
Egemen sınıf içinde devam eden iktidardan pay kapma kavgası, kah çatış-

malı kah uzlaşmalı bir seyir izliyor.
Son dönemlerde inisiyatifi elinde
tutan AKP tarafı, Balyoz soruşturmasının ardından Anayasa değişiklikleri
paketiyle bir adım daha attı. Özel olarak yükselen Anadolu burjuvazisinin,
genel olarak -küresel ve yerli- sermaye sınıfının temsilcisi olan AKP,
kazandığı güçlü pozisyona rağmen
statükocu/ulusalcı cephenin özellikle
Yargı alanında önüne engeller çıkarmasından rahatsızdı. Ordu ile yakın
işbirliği içinde Yargı kurumunu kontrol eden statükocu kadro, hem ulusalcı ideolojileri nedeniyle, hem de iktidar kavgasındaki rakipleri olan
AKP’nin tökezlemesini sağlamak için
zaman zaman Hükümet’in neoliberal
uygulamalarını ve kadrolaşma çabalarını engelleyici, geciktirici kararlar
alıyordu.
AKP’nin Anayasa değişiklikleri paketinin asıl amacı, Yargı’nın direnişini
kırmak ve (Hükümet, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK’ten sonra) bu kurumu
da kontrol altına almaktır. Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve

AKP’nin Anayasa değişiklikleri paketinin asıl
amacı, Yargı’nın direnişini kırmak ve
(Hükümet, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK’ten sonra)
bu kurumu da kontrol altına almaktır. Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Anayasa
Mahkemesi’nin yapısını, bileşimini ve
yetkilerini yeniden düzenleyen hükümler bu
paketin kalbidir. Demokratikleşme adımları
olarak sunulan diğer değişiklikler ise
demokratikleşme yönünde neredeyse hiçbir
somut gelişme sağlamamaktadır.

HALİT ELÇİ
Anayasa Mahkemesi’nin yapısını,
bileşimini ve yetkilerini yeniden
düzenleyen hükümler bu paketin kalbidir. Demokratikleşme adımları olarak sunulan diğer değişiklikler ise
demokratikleşme yönünde neredeyse
hiçbir somut gelişme sağlamamaktadır. Söz gelimi kamu emekçilerine
toplu sözleşme hakkı verilmiş gibi
yapılırken, grev hakkı anayasa maddesiyle yasaklanmış oluyor. Kaldı ki
toplu sözleşmedeki uzlaşmazlıktan
sonra, son kararın hakemlik kurumuna bırakılması ile toplu sözleşme
tamamen anlamsız hale gelmektedir.
Grevsiz toplu sözleşme bir hiçtir.
Yine büyük gürültüyle sunulan, mevcut Anayasa’nın geçici 15. maddesindeki 12 Eylül darbesini yapanların
yargılanmasını engelleyen hükmün
kaldırılmasını içeren değişiklik de
tamamen göstermeliktir. Gerçekte bu
değişiklik 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasını sağlayacak nitelikte
değildir.
Görüldüğü gibi, Anayasa paketinin
asıl amacı AKP’nin iktidarını sağlamlaştırmadır
ve
geri
kalanlar,
Erdoğan’ın kendisinin yaptığı “hap”
benzetmesindeki “tatlandırıcılar”dır.
Bu göstermelik demokratikleşme
adımlarıyla demokratları ve liberalleri kendi iktidarını pekiştirme hamlesinin peşine takmayı amaçlamaktadır.
AKP yöneticileri demokrasi yanlılarını “ya AKP’yi destekleme ya da
CHP/MHP gerici/faşist cephesinde
yer alma” ikilemine sokmak istiyor.
AKP özellikle BDP’li milletvekillerini
açmaza almak ve bu grubu bölmeyi
bölmek istemiş, ancak BDP tarafından bu oyun bozulmuştur. AKP’nin,
BDP’nin talepleri (özellikle yüzde
10’luk seçim barajının indirilmesi)
konusunda en ufak bir anlaşma hatta
görüşmeyi reddederken, BDP’lilerin

paketi desteklemesini sağlamaya
yönelik manevraları boşa çıkarıldı.
Bunun sonucu, AKP saflarındaki firelerle birlikte, oylamanın ikinci turunda parti kapatmayı Meclis onayı şartını getirerek zorlaştıran maddenin
yetersiz oy alarak paketten düşmesi
oldu. Sonunda paket Meclis’ten geçti
ve referandumun yolu açıldı.

Referandum ve
Üçüncü Seçenek
Referandumda biz sosyalistlerin,
tutarlı demokratların tutumu açıktır:
Egemen blok içindeki kliklerin pay
kapma dalaşına alet olmayacağız.
‘Kırk katır mı, kırk satır mı?’ diye
soran egemenlerin suratına haykıracağız: Bizim seçeneğimiz, sizin saltanatınızı başınıza yıkmaktır. Bugüne
kadar nasıl 12 Eylül darbesinin anayasasına karşı mücadele ettiysek,
aynı ölçüde sermayenin siyasi gericiliğini dinsel gericilikle takviye eden
AKP anayasasına karşı da mücadele
edeceğiz. Bizim savunacağımız anayasa, Demokratik Cumhuriyet’in
özgürlükçü, demokratik Anayasası’dır. Darbe Anayasasını reddettiğimiz gibi, AKP diktasını yerleştirmeyi
amaçlayan değişiklikleri de, bu
demokrasicilik oyununu da temelden
reddediyoruz.
Bir avuç egemenin ölümcül ikilemlerine taraf olmak zorunda değiliz. Biz
işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler,
ezilen halklar, zulmedilen inanç bağlıları… onmilyonlarcayız. Bizleri posamız çıkana kadar sömürenleri, bizi
sınıfsal, ulusal, inançsal, cinsel köleliğe mahkum edenleri alaşağı etmek
için tek yapmamız gereken, kendi
gücümüzün farkına varmak, örgütlenmek ve bu kölelik düzenine
“Hayır!” demektir; üçüncü seçeneği
tuğla tuğla örmektir.
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Dünyanın her yerinde ve her

döneminde Anayasalar toplumun

çeşitli sınıf, zümre ve katmanları

arasındaki siyasal çatışmaların

sonucunda ortaya çıkmıştır. Hiç bir
Anayasa “durduk yere”, arkasında

önemli gerilimleri/çatışmaları
barındırmaksızın ortaya

çıkmamış - değiş(tiril)memiştir.
Paris’in Karnavale Müzesi’nde

sergilenmekte olan Fransa’nın ilk

Anayasasının tanıtım etiketindeki
“1791 Anayasası. İnsan derisi ile

kaplıdır.” cümleleri bu gerçekliğin

en özlü ifadelerinden biridir.
TUNCAY YILMAZ

1876’da ilan edilen 1. Meşrutiyet de
dahil Türkiye Cumhuriyeti’nin 5
Anayasası (1876, 1921, 1924, 1961,
1982 Anayasaları) önemli toplumsal
gelişmelere, ekonomik-politik dönüşümlere dayanmaktadır. Herbiri ya
egemenlerin kendi aralarındaki iktidar kavgalarının ya da egemenlerle
ezilenler, emekçiler arasındaki savaşımın sonuçlarıdır.
1980 askeri darbesine ve sonrasında
1982 Anayasasına zemin oluşturan
iki temel gelişme vardır. Birincisi
60’larda başlayan ve12 Mart 1971
askeri darbesiyle durdurulmaya çalışılan devrimci yükselişi mutlak bir
biçimde bastırmak; ikincisi ise yine
70’lerde başlayan neoliberal dalgaya
Türkiye’yi tam olarak eklemleyecek
yasal-anayasal düzenlemeleri yapmak... Bu iki hedefin birbiriyle tam
bir bağıntı içerisinde olduğu zaten
aşikardır.

Sivil/Askeri Anayasa
Laf bu noktaya gelmişken, 1982
Anayasasının
hazırlanışında
TÜSİAD’ın belirleyiciliğini yok sayarak “Askeri” Anayasaya karşı AKP’nin
“Sivilleştirme” hamlesine destek arayan solundan sağına liberal çevrelere
kendi eksenlerinde yürüttükleri çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ancak
hadlerini aşıp bunu ezilenlere ve
emekçilere bir alternatifmiş gibi
sunanlara cevabımız çok nettir:
Emekçileri ve ezilenleri kendi batağınıza çekemeyeceksiniz! “Demokrat”
AKP’nizi de alıp gidiniz lütfen!
Biz o AKP’nin ne kadar “demokrasi

düşkünü” olduğunu 8 yıllık ekonomik/politik ve siyasi uygulamalarından gayet iyi biliyoruz.

Bu Anayasa Değişikliği
Nereden Çıktı?
80 yıllık ulusalcı/Kemalist statükoya
karşı sermayenin AKP eliyle yürüttüğü küreselci/liberal/Fethullahçı statüko savaşının bir diğer cephesidir
“Anayasa tartışmaları”. AKP, başta
Kürt Özgürlük Hareketinin 80’lerin
ortalarından beri kesintisiz biçimde
sürdürdüğü mücadelesi olmak üzere
işçilerin, emekçilerin, kadınların,
gençlerin 12 Eylül Anayasasına karşı
30 yıldır yürüttükleri mücadeleyi de
kendisine yedekleyerek kendi statükosunu kurmak istiyor. Elbette bu
kesimleri arkasına alabilmek için,
meselenin özüne dokunmayacak bir
biçimde kimi “makyaj” düzenlemeleri
de Anayasa değişikliği kapsamına alarak sosyal dinamikleri iktidarını bir
dönem daha uzatacak referandum
sürecinin payandası yapmaya çalışıyor.
Kürt sorunundan, Alevi açılımına, işçi
düşmanı politikalardan çiftçiyi bitirme çabalarına kadar her alanda “halk
düşmanı” yüzü açığa çıkan AKP, toplumu
demokrasi
isteyenler/istemeyenler sahte ikilemine
sokarak, düşen oyunu Anayasa referandumuyla yüksek göstermenin ve
ardından da bunun rüzgarıyla seçimlere girmenin hesabını yapıyor. Kimi
aklı evvel sağ/sol liberal demokratlar
da bizim bu plana destek vermemizi
istiyor!

CHP ve MHP Ne Yapıyor?
CHP ve MHP, ulusalcı/Kemalist statükonun kaybetmesinin kendilerinin de
kaybetmesi anlamına geldiğini çok iyi
bildiklerinden tırnaklarıyla, dişleriyle
onu muhafaza etmeye çalışıyorlar.
Görmek istemedikleri ise bizzat ulusalcı/Kemalist statükonun temel
unsuru TSK’nın da çoktan o mevziyi
terkederek kendisine yeni statüko
içerisinde yer arıyor olmasıdır.
Yaşanan Ergenekon soruşturmasının, yapılmaya çalışılan Anayasa değişikliklerinin Genel Kurmay’ın bilgisi
ve uzlaşısı olmadan yapıldığını düşünmek en hafif deyimle “naifliktir”.
Ordu, bizzat küresel ve yerel sermayenin planlaması olan statüko değişimine direnemeyeceğini farkederek
kendi içerisindeki kontrol edilememe
riski olan unsurları da kurban vermekten imtina etmeden, kurulmakta
olan yeni dengede mümkün olan en

az kayıpla kendi pozisyonunu almaya
çalışıyor. Küresel sermayenin işaret
ettiği temel eksende hükümetle uzlaşıyor, bu eksenden kendi payını arttırmak için çatışıyor (fırsatını bulursa
süreci geri dondurmek için en sert
hamleleri yapacağından kimsenin
kuşkusu olmasın). Tüm bu hesap
kitabın içinde işçilerin, emekçilerin,
ezilenlerin çıkarlarının söz konusu
dahi olmadığı ise aşikardır.

BDP’nin Tavrı
BDP, Kürt yoksullarının bağrından
doğan Özgürlük Hareketi’nin etkin
bir biçimde desteklediği yasal alan
örgütlenmesi olmakla beraber, son
tahlilde, Kürt Halkının çeşitli sınıf ve
katmanlarını içinde barındıran bir
siyasal organizasyondur.
Bu heterojen yapının güncel siyasette
kimi farklı tutumlara temel olması
önemli bir sorun teşkil etmeyebilir.
Ancak temel politikalara yansıması-
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1921
Anayasası
referans
olabilir mi?

Abdullah Öcalan anayasa ve demokratikleşme meselelerinden bahsederken sık sık 1921 Anayasa’sının bir
referans olabileceğinden bahsediyor... 7 Nisan 2010 tarihli görüşme
notlarında “1921 Anayasası demokratiktir, devlet ve Kürtlerin ortaklaşması
sonucunda
gerçekleşmiştir.
Dolayısıyla 1921 Anayasasının bugünün şartlarına uyarlanarak güncellenmesi
gerektiğini
söylüyorum.
BDP’nin1921 Anayasası ve bugüne
güncellenmesi konusunda çok yoğun
bir çalışma içinde olması gerekmektedir. Bahsettiğim o dönemde devlet
içinde Kürtlere karşı iki çizgi vardı:
Birisi İnönü'nün başını çektiği İngiliz
yanlısı çizgiydi. İttihat-Terakki kadroları bu çizgiyi yürütüyordu. Diğeri de
M. Kemal ve Fethi Okyar'ın çizgisiydi.
Hatta Fethi Okyar Kürtlere karşı
yumuşak davrandığı için onu başbakanlıktan alıp, yerine İnönü'yü geçirdiler” diyor. Bu yaklaşım Mustafa
Kemal’i ve Kemalizmi ilerici, demokrat hatta devrimci gören dürüst kitleleri kazanmak, tartışmaya çekebilmek için taktik bir yaklaşımsa bir yere
nın nasıl bir sonuç doğurabileceğini
en iyi 22 Temmuz seçimlerinde hep
birlikte gördüğümüzü düşünüyorum.
Parti içindeki ya da dışındaki Kürt
liberallerinin AKP’den (aslında ulusal ve küresel sermayeden)
“demokrasi beklentisi” içerisine
girmesi dönem dönem Kürt Özgürlük Hareketinin kararlı tutumunu
dahi
muğlaklaştırabilmektedir.
Nitekim Öcalan’ın “Birinci dönem,
93'e kadar devam eden ikinci
dönem, 93'ten bu yana da devam
eden üçüncü dönem. Bu üçüncü
dönem aslında 2002'ye kadardır.
Ben 2002'de bu üçüncü dönemi
sonlandıracaktım ancak o dönemde
AKP yeni iktidar oldu. AKP'ye şans
vermek istedim ama AKP bizi oyaladı ve bugüne kadar oyalayarak
getirdiler” değerlendirmesi bu
durumun en net ifadesidir.
İmralı’dan ve Kandil’den gelen “AKP
tasfiyeyi amaçlıyor, kesinlikle desteklenmemeli” uyarısına rağmen
“Anayasa sivilleşiyor”, “bir iki
madde de olsa ilerlemeler var”,
“Ergenekoncu CHP ve MHP’yle aynı
çizgiye düşülüyor” demogojisinin
BDP saflarında karşılık bulabilmesi
de yukarıda bahsettiğimiz hetero-

kadar buradan tartışma devam ettirilebilir. Ancak Öcalan’ın bu yaklaşımı
sık sık dile getirmesi ve hatta Mustafa
Kemal’e ilişkin yaptığı kimi çözümlemeler (Mustafa Kemal’in 1921’den
sonra İngiliz siyaseti tarafından kuşatıldığı savı), bu yaklaşımın ayrıca ele
alınıp tartışılmasını haketmektedir.

Öcalan aynı tarihli görüşme notlarında 1916-17-18 ve 1919’a kadar
M.Kemal’in Kürtlere dayanarak savaştığını 1921 Anayasası’nın da bu durumun siyasal ifadesi olduğunu söylüyor. Bu değerlendirme kısmen doğru,
ancak eksiktir. 1916-1920 arası M.
Kemal (siz müstakbel Türk Burjuvazisi
ve onun siyasal teşkilatı İttihat
Terakki anlayın) Kürtlere, Lazlara,
Süryanilere, Anadolunun tüm yoksul
işçi ve köylülerine ve ek olarak Sovyet
Devrimini gerçekleştiren Bolşeviklere
dayanarak kendi ulus devletlerini
kazanmışlardır. Ancak 1921 Anayasa
Tartışmaları başlamadan, tüm bu
kesimlerin (özellikle işçi ve çiftçilerin)
temsilcilerini Meclis’ten uzaklaştırmıştır. Bolşevik devrimi savunduğu

jen yapıya dayanıyor.
Her zaman olduğu gibi, liberal zihniyetin “statüko” karşısında, “yeni
statüko”ya yaslanarak kırıntılarla
oyalanan kaybettirici politika tarzının tek sigortası Kürt Halkının “her
düzlemdeki” örgütlü gücü olmuştur.
Son sözü “laf cambazlığı” değil
“örgütlü güç” söylemiştir...

Başka Türlü Birşey
Bizim İstediğimiz
Şimdi yapmamız gereken 12 Eylül
askeri darbe koşullarında zorla
kabul ettirilen ve meşruiyeti olmayan 1982 Anayasasını tümden kaldırarak; demokratik, özgürlükçü,
eşitlikçi, katılımcı ve sosyal bir anayasayı bütünlüklü olarak ele alan bir
örgütlenme ve mücadele sürecini
başlatmaktır.
1982 Anayasası, toplumun bütün
dinamiklerini kontrol altında tutmak, baskı altına almak için yapılmış bir anayasadır. Mevcut otoriter
ve militer yapıyı koruyan, demokratik herhangi bir çözüme izin vermeyen, aşırı merkeziyetçi siyasal
bir örgütlenmeye dayanan, özgürlük ve demokrasi taleplerinin engeli
haline gelen bir belgedir.
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bilinen ve M. Kemal tarafından kurdurulan (“komünizm gelecekse, onu da
biz getiririz” anlayışının tipik örneği)
Türkiye Komünist Fırkası’na (TFK)
katılmayan Tokat Milletvekili Nazım
Bey, Bursa Milletvekili Şeyh Servet,
Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü
“Hükümeti yasadışı yollardan devirmeyi planladıkları” gerekçesiyle
İstiklal Mahkemesi’ne verilmiş ve
Meclis’ten uzaklaştırılmışlardır. Çerkes Ethem ve Mustafa Suphiler ise
tam da bu süreçte katledilmişlerdir.

Yani 1921 Anayasa’sının tartışmalarının yapıldığı Meclis öncelikle işçi ve
köylülüğün temsilcisi “Bolşeviklerden” arındırılmıştır. Böylece kurulmakta olan Kemalist Cumhuriyet’in
ilk tuğlası “anti-komünizm”, Kurtuluş
Savaşı’nın hemen ardından bizzat
1921 Anayasası’yla konulmuş, en
sıcak tehlike olan yayılmakta olan
Sovyet Devriminin etkisi kırılmıştır.
Artık Türkler dışında kalan başta
Kürtler olmak üzere Anadolu’nun
diğer halklarının (Lazlar, Araplar,
Megreller, soykırımdan geriye kalan

Sorun, Türkiyenin demokrasi sorunudur. Anayasa, onun araçlarından
yalnızca biridir.
Türkiye’de cumhuriyetin tekçi yapısı, tarihsel ve bilimsel gerçeklikleri
reddederek ezilen halkların, emekçi
sınıfların, kadınların, gençlerin ve
benzeri bütün kategorilerin toplumsal, siyasal, ekonomik, ekolojik,
cinsel, demokratik, akademik ve
kültürel haklarını yok sayarak kendini sürdürüyor. Bugün Türkiye’de
demokrasiye en çok ihtiyacı olanlar,
toplumun ezilen, sömürülen, dışlanan, reddedilen geniş kitleleridir.
Demokrasi, AKP’nin hamleleri ve
diğer düzen partilerinin, tıkanmış
olan sistemin önünü açmak ve sistemi yeniden üretmek amacına
dönük çabalarında görüldüğü gibi
değil, halkların barış ve kardeşliğini
sağlamak, üretmenin ve yaratmanın sağlam temellerine oturmuş bir
uygarlığın yükselişini güvenceye
almak için, mutlaka kazanılmak
zorundadır. Bu kazanım AKP’nin
“sahte demokrasi girişimleriyle”
değil
işçilerin,
emekçilerin,
Kürtlerin, kadınların, Alevilerin,
gençlerin, ekolojistlerin, kısaca tüm
sömürülen, ezilen ve dışlananların
ortak mücadelesiyle olacaktır.
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Süryaniler, Ermeniler, Rumlar, vs...);
başta Alevilik olmak üzere İslam’ın
Hanefi Mezhebi dışında kalan tüm
inançların boyunduruk altına alınma
sırası
gelmiştir.
İşte
1924
Anayasası’nda yapılan da budur.

Şüphesiz bu tartışmayı derinleştirmek
gerekir. Özellikle bugün Kürt Özgürlük
Hareketinin temel taleplerinden biri
olan “özerk yönetim” anlayışına ilişkin
tartışmalara referans olabilecek (ki bu
bile tartışmalıdır) kimi yönlerine rağmen 1921 Anayasası’nı “demokratik
bir Anayasa” olarak göstererek bu tartışmaya başlamak bizzat Kürt Özgürlük Hareketinin ülkede, bölgede ve
dünyada esen ters rüzgarlara karşı
elde etmiş olduğu muazzam başarının
karşılığı değildir diye düşünüyoruz.
1921 Anayasası’nı, demokratik bir
Anayasa olarak değil, aksine Kürt,
Türk, Laz, Arap, Çerkez milliyetlerinden Anadolu’nun tüm işçi ve köylülerinin Kurtuluş Savaşında gösterdiği
başarıyı boyunduruk altına alan bir
Anayasa olarak tarihteki yerine yerleştirmeliyiz.

1982 Anayasasının

hazırlanışında TÜSİAD’ın

belirleyiciliğini yok sayarak
“Askeri” Anayasaya karşı

AKP’nin “Sivilleştirme”

hamlesine destek arayan

solundan sağına liberal

çevrelere kendi eksenlerinde

yürüttükleri çalışmalarında
başarılar diliyoruz.

Ancak hadlerini aşıp bunu

ezilenlere ve emekçilere bir

alternatifmiş gibi sunanlara
cevabımız çok nettir:

Emekçileri ve ezilenleri kendi

batağınıza çekemeyeceksiniz!

“Demokrat” AKP’nizi de

alıp gidiniz lütfen!
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B ir l iğ i n A m a c ı P r o l et a r ya n ı n D e v ri m ci Ö r gü t ü n ü K u r ma k t ır

YA YENİ BİR YOL BULACAĞIZ
YA YENİ BİR YOL YAPACAĞIZ

Hedef, işçi sınıfının egemen bir sınıf

olarak örgütlenmesi temeline sıkı

sıkıya bağlı bir partinin yaratılması

olmalıdır. Bunun için programatik bir

çerçeve belirlenmeli ve partinin
eylem birliği esas olmalıdır.

Program, işçi sınıfı sosyalizmi,

enternasyonalizm, cins ayrımcılığıyla
mücadele, ekoloji gibi temel ilkeler
üzerine kurulmalı ve birlik de

bu temel meselelere üç aşağı
beş yukarı ortak bakabilen

sosyalistlerle inşa edilmelidir.
RIDVAN TURAN *

Tarihsel Durum
Türkiye sosyalist hareketinin son
dönem tarihinde birlik süreçlerinin
önemli yeri vardır. Kuruçeşme toplantılarından bu yana, birliğe ilişkin
önemli dönemeçlerden geçtik. BSA,
BSP, ÖDP deneylerini yaşadık. Bugün
geriye dönüp baktığımızda bu deneyimlere ilişkin pek çok şey söylemenin mümkün olduğu kanısındayım.
Bizim gibi pek çok sosyalistin de bu
konuda söyleyecekleri olacaktır.
ÖDP’nin kuruluş süreci, sosyalistlerin birliği idealinin sosyalist hareketin çoğunluğu nezdinde ciddi prestij
sahibi olduğu bir süreçti. Yaşayanlar
hatırlayacaktır, ÖDP’nin sosyalist
solda yarattığı etki ve prestij azımsanmaz boyuttaydı. ÖDP epey geniş
kesimlerce sosyalistlerin birliğinin,

ÖDP, birliği işçi
sınıfının egemen bir
sınıf olarak
örgütlenmesi temel
hedefi ekseninde
değerlendirmedi. ÖDP
“her türden
muhalefetin” birliği
oldu. İşçi sınıfı da bu
muhalif güçlerden
biriydi. ÖDP’ye rengini
veren bu yaklaşım aynı
zamanda ÖDP’nin
temel sorunlarından
biri oldu.

kitleselleşmenin, solun meşruiyetini
yeniden kazanmanın, ideolojik hegemonya sağlamanın bir aracı olarak
görüldü. ÖDP vesilesiyle sosyalistlerin birliği sorunu sosyalist solda yaygın biçimde tartışılmaya başlandı.
Lehte ve aleyhte söz söyleyenler çok
oldu.
Ne zaman ki ÖDP projesi akamete
uğradı, o zaman sosyalistlerin birliği
idealinin zaten başından bir ölü
doğum olduğuna ilişkin kanılar güçlendi. ÖDP’nin dağılması solda, anti
birlikçi bir damarın güç kazanmasını
sağladı. Aslında bu damarın şu anda
da oldukça güçlü olduğunu tespit
etmemiz gerekli. ÖDP’nin dağılmasıyla birlikte birliğin prestij yitimine
uğraması sosyalistlerin birliğini
savunan kesimlerde de önemli kafa
karışıklığı yarattı. Birliğin teorik
düzeyde doğru olduğu ama buna sosyalistlerin şu an hazır olmadığına
ilişkin bir söylem taban buldu. Lafı
uzatmadan birliğe ilişkin şu anki
siyasal topoğrafyada yerimizi netleştirmek açısından söyleyeyim, biz sosyalistlerin birliği fikrini teorik düzeyde doğru görmenin yanında, şu an
için pratik açıdan da mümkün görüyoruz. Sarhoş bir minibüs şoförü
minibüsü devirdi diye bir daha minibüse binmeyecek bir toptancılığa
sahip değiliz.
Kuşkusuz bu doğru ve mümkün
görme hali kendinden menkul bir
durumdan
kaynak
almıyor.
Sosyalistlerin birliği fikrinin doğru ve
bugün mümkün olduğu şeklindeki
anlayışımız, daha önceki başarısızlıklarımızın nereden kaynaklandığına
ilişkin bir tartışmanın sonucundan
besleniyor.
ÖDP neden başarılı olamadı? Daha

* Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanı

sağlıklı birlik adımları için öncelikle
cevap bulunması gereken soru bu.
Bu soruyu cevaplamak yeni birlik
girişimleri açısından uygun bir zemin
oluşturmamızı sağlayacak. “ÖDP
başarılı olamadı çünkü birlikçilik fikriyatının teorik temelleri yanlıştır”
diyenlerden olmadığımızı az önce
belirtmiştim. O nedenle bu yaklaşımı
ekarte ederek devam edelim. ÖDP’nin
başarısız olmasının, birliğin felsefi
olarak kavranış biçiminden, öngördüğümüz örgütsel formundan ve politik
yönelimlerinden kaynak alan ve tümü
birbiriyle ilişkili sebepleri var.
ÖDP reel sosyalizmin çöküşünün
ardından, işçi sınıfının devrimci misyonunun yerine toplumsal muhalefet
güçlerinin birliğinin ikame edildiği
bir politik atmosferin sonucunda
doğdu. ÖDP türü partiler Avrupa’da
uzun yıllar tartışıldı, konuşuldu. Bazı
somut adımlar atıldı. Reel sosyalizmin çözülmesiyle beraber kendini
gösteren işçi sınıfından kaçış süreci,
partilerin örgütsel formlarında da
önemli değişimleri gündeme getirdi.
Geleneksel komünist parti modellerine yapılan itiraz, merkeziyetçilikten
uzak, farklı muhalefet güçlerinin bir
çatı altında birlikte mücadele edebilmesini esas alan bir formu yarattı.
Mesele artık işçi sınıfının egemen bir
sınıf olarak örgütlenmesi meselesi
değil, muhalefet güçlerinin devleti
geriletmesi meselesiydi. İşçi sınıfının
egemen bir sınıf olarak örgütlenmesi
meselesi kaçınılmaz bir biçimde devrimci bir partiyi gerekli kılıyordu.
Diğer anlayışın siyasal sonucu da
reformist bir partiydi. Bu iki farklı
anlayış, iki farklı programı, iki farklı
politik çizgiyi, iki farklı örgütsel
modeli ve hatta iki farklı militan tipolojisini gündemleştiriyordu.

Kısaca ÖDP, birliği işçi sınıfının egemen bir sınıf olarak örgütlenmesi
temel hedefi ekseninde değerlendirmedi. ÖDP “her türden muhalefetin”
birliği oldu. İşçi sınıfı da bu muhalif
güçlerden biriydi. ÖDP’ye rengini
veren bu yaklaşım aynı zamanda
ÖDP’nin temel sorunlarından biri
oldu. Bu yaklaşım ÖDP içinde ciddi bir
karmaşa doğurdu. Programatik olarak uzlaşmaz çelişkiler giderek belirginleşti. Her ne kadar ortalamalar
üzerinden bir program kaleme alınmış olsa da bu bir uzlaşmadan çok
uzlaşamama halinin dışa vurumuydu.
Herkesin kendini göreceği bir programda uzlaşma söz konusu olamayınca, kimsenin kendini göremediği bir
programda yan yana gelinebildi.
Örneğin bir sosyal-demokratın
savunduğu programatik çerçeve ile
bizim gibi marksist-leninistlerin
programları -ve doğal olarak da görmek istedikleri parti- doğal olarak
uzlaşmazlıklara sahipti. Beş benzemezin birliğinden bir harmanlanma
çıkamadı. Herkesi kes(mey)en bir
programla da varılabilinecek sonuç,
asgari müştereklerde bir araya gelen
bir demokrasi cephesinden daha
farklı bir şey olamazdı, ne yazık ki o
bile olamadı. Herkes arka cebinde
kendi programını her an çıkarılmak
üzere taşıdı.
Bu
türden
bir
programatik
uzlaş(ama)ma ile “beş benzemezin”
yan yana gelme anlayışının test edilebileceği en çetin dönemeç, partinin
politik çizgisi meselesi oldu.
Programatik olarak muğlak kavramlarla bir yan yana geliş sağlanabilmiş
olsa da, (örneğin yüzünü sosyalizme
dönmüş parti söylemi gibi) iş politik
söze geldiğinde içinden çıkılamaz oluyordu. O anda uzlaşma, yerini par-
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mak demokrasisine, çoğulculuk yerini çoğunlukçuluğa bıraktı.
ÖDP'de genel olarak siyasal demokrasi meselesine bakış, özelde Kürt sorunu, siyasal İslam, askeri vesayet, işçi
sınıfına bakış, AB gibi temel politik
sorunlarda birden çok yaklaşım ortaya çıktı. Sözün uzlaşmazlığı eylemin
de uzlaşmazlığını doğurdu. 28 Şubat
sürecine yaklaşım ve “ne Refahyol ne
hazırol” sloganı hatırlandığında
durum daha açık görülebilir. Partinin
danışma konferanslarından “genel
seçimlere HADEP’le ittifak halinde
girilmesi” sonucunun çıkmasına karşın merkez parti kliğinin bastırmasıyla ÖDP'nin tek başına seçime girmesi, partinin militan sokak eylemlerine bakışı, ölüm orucu süreci ve
parti merkezinin tutumu gibi konularda esastan politik adımlar parti birliği içinde atılamadı. Bu satırların
yazarı da ölüm oruçlarına destek açlık
grevi yapmak suçlamasıyla partiden
atıldı.
ÖDP tüm bu yapısal sorunları içinde
taşıyarak var oldu. Ancak ÖDP’nin en
temel başarısızlığı bu sorunları
çözümlemek suretiyle azaltarak, kişi
ya da grupları mücadele içinde kaynaştırarak bir ÖDP’li kimliği yaratmadaki başarısızlığıydı. Partiyi meydana getiren ana akımların arasındaki mesafe giderek kapanacağına arttı.
Parti içi atmosfer hızla kirlenmeye
başladı. Partinin politik başarı elde
edememesi, ortak bir kimlik oluşturma olanağını ortadan kaldırdı.
Grupları içererek aşacak bir ÖDP’li
kimliği oluşturulamadığı için herkes
kendi kimliğine kıskançça sarıldı.
Grup aidiyetleri azalacağına arttı.
Kimlik oluşturulamadıkça da partililer bir arada duramamaya başladı.
ÖDP giderek bir politik arenaya dönüştü. Partiyi oluşturan grup ya da
bireylerin politik enerjisi içe bloke
oldu, adeta buğdaysız dönen bir değirmen gibi kendi kendini aşındırmaya
başladı. Devletle mücadele etmedikçe
yani siyasal mücadele süreğen kılınamadıkça bu içe dönüş hızlandı.
Yapısal sorunlara rekabetçi ilişki ve
tutum alışlar eklendi ve işin içinden
çıkılmaz oldu.
Ben o yıllarda Kurtuluş gençliğinin
sözcülerinden biriydim. Bizler yıllarca ÖSP’nin gençliği ile rekabeti devrimcilik sandık. Bu durum onlar için
de geçerliydi. Bu rekabet, grupların
tarihsel belleklerinin bütün patolojileriyle birlikte tazelenmesine yol açtı.
Rekabetçilik sekterizmi, sekterizm
monolitizmi doğurdu. Aslına bakarsanız gençliğin bu rekabetçiliğini
doğuran, esas yaşlıların rekabetçiliğiydi. Bu rekabetçilik parti içinde şiddeti doğurdu. Bizim toplantılarımız
ÖSP gençliği tarafından engellenmeye çalışılırken, biz de ayrışma aşamasında ÖDP kongresini basmak gibi
parlak fikirleri büyüklerimizden dinler olmuştuk. Binbir umutla başlayan
süreç tüm muhaliflerin partiden atılmasıyla son buldu. Son bulan, aynı
zamanda ÖDP projesiydi.
SDP’de yaşadığımız sorunlar da kimse partiden atılmamış olsa da-
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bölünme ve ayrışmalarla sonuçlandı.
SDP, ÖDP’deki gibi “beş benzemezi
bir araya getirme” amacına sahip
değildi. SDP’nin amacı programında
da açıkça yazdığı gibi sosyalizmdi.
Sosyalizme nasıl, hangi süreçlerden
geçilerek gidileceğine kadar üç aşağı
beş yukarı netleşmiş bir çerçeveye
sahipti. Her ne kadar Kürt sorunu
parti içinde yine önemli bir tartışma
konusu idiyse de bu konuda ÖDP’de
olduğu gibi geniş bir tartışma spektrumu ve uzlaşmazlık söz konusu
değildi. SDP’deki ayrışmalarda da
politik nedenler önemli yer tuttu.
Ancak bence daha esas olan, örgütsel
sorunlardı. Sosyalist demokrasinin
kavranması, uygulanması her ne
kadar tüzükte ve seçim yönetmeliğinde inceden inceye yazılı olsa da pratikte hayata geçirilemedi. Kurtuluş
dünün ÖSP'si gibi davrandı.
Sorunlara çoğunlukçu yaklaştı. Partiyi
önemli ölçüde bunalıma sokan genel
başkanlık sorunu böyle bir sorundu.
Rekabetçi ilişkiler partiyi kilitledi,
partinin kilitlendiği yerde büyük
grup bastırıp geçme yöntemini denedi ve hata etti.
Kurtuluş’u ikiye bölen meselede de
benzer bir tutum sergilendi. Taciz
gibi bir meseleden parti bölünmesi
olacak şey değildi. Ancak bu mesele
rekabetçi bir eksende ele alınınca, her
iki taraf açısından da kişi kültlerine
teslim olununca sonuç bölünme oldu.
Kurtuluş’un her iki kesimi arasında
ve bu kesimlerin kendi içlerinde
örgütsel ve politik farklılıklar elbette
vardı. Ancak bölünmeye neden olan,
bu farklılıkların rekabetçi bir perspektifle ele alınmasıydı. Böylece bir
birlik süreci daha akamete uğramış
oldu.

Güncel Sorunlar ve İhtiyaçlar
Bu yazıdan muradım, yaşadığımız
yirmi yıla yakın süreçte kimin ya da
kimlerin haklı olduğu sorusuna cevap
bulmak değil. Amacım, geçmiş bir tecrübeyi mütevazı ve yarına ışık tutar
bir biçimde ele almaya çalışmak.
Birliğe ilişkin bugün elimizde epeyce
ciddi bir külliyatın olduğu, çok derin
pratik süreçlerden geçtiğimiz ortada.
‘Bu kadar çok başarısızlığın olumlu
bir yanı olabilir mi?’ diye kimse
hayıflanmasın. Sekterizmin bu kadar
köklü olduğu bir sol gelenekte, birlik
gibi netameli bir sorunu bir atışta
vurmak biraz güçtür. Başarı zaman
ister, efor ister, hepsinden çok da
süreğenlik ister. Bu nedenle yenilgi,
değerlendirmesini bilenler için çok
kıymetli bir silahtır.
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Birlik iki örgütün aritmetik toplamı falan değildir.
Onu çok aşan, birbiri içinde erime ve daha üst bir
senteze ulaşma hali olmalıdır. Birliğin
amacı proletaryanın devrimci örgütünü kurmak
olmalıdır. Bu her şeyden önce örgütlerin kendi
olumlu birikimlerini sentezlemeye açık
olmalarının, dayanışmacı bir ilişkiler ve değerler
bütününü pratikleştirmelerinin
gerektiği anlamına gelir.
Yeni birlik çabalarımız önümüze yeni
sorunlar dikecektir kuşkusuz. Ancak
mesele -bu kadar çok tecrübeden
sonra- geçmişte karşılaştığımız bir
problemin çözümünü ezberlemek
değil, problemlerin çözümünün genel
ilkelerini kavrayabilmek, bir başka
deyişle sorunun nasıl çözüleceğini
kavrayabilmiş olmaktır. Bu, önümüze
çıkacak yeni sorunlarla başedebilmemize olanak sağlayacaktır.
Birliği başarıya götürebilmek için
dünden daha fazla bilgi ve tecrübe
birikimine sahibiz. Ancak bilgi ve tecrübe birikimi bir gerek şart olsa da
yeter şart değildir. Mesele, bilgi ve tecrübenin kullanılıp kullanılmayacağı,
eğer kullanılacaksa nasıl kullanılacağıdır. Mesele tüm pratik sorunlara
birlikçi bir zaviyeden bakabilecek bir
zihni şekillenmeyi oluşturabilmektir.
Deyim yerindeyse yeni bir sosyalist
prototipi yaratabilmektir. Yirmibirinci yüzyılın sosyalizmi iddiasına
sahip olanların belki de ilk başarmaları gereken şey budur.
Birlik iki örgütün yasal bir zeminde
yan yana gelmesi, güç ve eylem birliği yapmasından çok öte bir olgudur.
Birlik iki örgütün aritmetik toplamı
falan değildir. Onu çok aşan, birbiri
içinde erime ve daha üst bir senteze
ulaşma hali olmalıdır. Birliğin amacı
proletaryanın devrimci örgütünü
kurmak olmalıdır. Bu her şeyden önce
örgütlerin kendi olumlu birikimlerini
sentezlemeye açık olmalarının, dayanışmacı bir ilişkiler ve değerler bütününü pratikleştirmelerinin gerektiği
anlamına gelir. Bir birlik projesinde
projeye girdiği gibi kaskatı duran,
bütün iyi şeylerden kendini, bütün
kötü şeylerden de başkalarını sorumlu gören bir yaklaşımla birliğe ulaşılamaz. Birlik niceliksel bir artış değil,
onu da içerecek tarzda niteliksel bir
dönüşüm olmalıdır.
Şurası çok açık ki kendi örgütünün
siyasal tutumlarını, sorun çözme yollarını bir olmazsa olmaz olarak gör-

SDP’deki ayrışmalarda da politik nedenler önemli
yer tuttu. Ancak bence daha esas olan, örgütsel
sorunlardı. Sosyalist demokrasinin kavranması,
uygulanması her ne kadar tüzükte ve seçim
yönetmeliğinde inceden inceye yazılı olsa da
pratikte hayata geçirilemedi. Kurtuluş dünün
ÖDP'si gibi davrandı. Sorunlara çoğunlukçu
yaklaştı. Rekabetçi ilişkiler partiyi kilitledi,
partinin kilitlendiği yerde büyük grup bastırıp
geçme yöntemini denedi ve hata etti.

mek ister istemez birliğin önüne
engel dikmektir. Birliği başarabilmek, biraz hak yolunda kendinden ve
dünyevi zevklerden geçen derviş gibi
olabilmeyi gerektirir. Kendi içinde
politik açıdan uzlaşmacı, olgun ve
daha güçlü bir devrim örgütünü
yaratma amacı tarafından belirlenecek bir siyasal mücadele ve hayat
düsturuna sahip olmayı gerektirir.
Rekabetçiliği saflardan uzaklaştırmayı, kendi içimizde dayanışmacı, düşmana karşı uzlaşmaz ve süreğen bir
mücadele hattını esas almayı gerektirir.
Bunları gerektirir de, mesele yalnız
bu mudur? Ya da 20 yıllık birlik
deneylerinden çıkan sonuçlar yalnız
bunlar mıdır?
Elbette değil, öncelikle yapısal olarak
birliğe uygun bir mekanizma oluşturmak gerekli.
Hedef yukarda da yazdığım gibi işçi
sınıfının egemen bir sınıf olarak
örgütlenmesi temeline sıkı sıkıya
bağlı bir partinin yaratılması olmalıdır. Bunun için programatik bir çerçeve belirlenmeli ve partinin eylem
birliği esas olmalıdır. Program, işçi
sınıfı sosyalizmi, enternasyonalizm,
cins ayrımcılığıyla mücadele, ekoloji
gibi temel ilkeler üzerine kurulmalı
ve birlik de bu temel meselelere üç
aşağı beş yukarı ortak bakabilen sosyalistlerle inşa edilmelidir. Birlik
önce sokakta kurulmalı, militan
mücadelede ortaklaşma ve dayanışma
esas alınmalıdır. Militan sokak mücadelesine önem verenler arasında bir
birlik öngörülmelidir. Birlik demokratik merkeziyetçi bir perspektife
sahip olmalı, parti içinde eylem birliği esas alınmalı ve azınlığın çoğunluk
olma kanalları her zaman açık olmalıdır. Parti hukukuna sosyalist demokrasi ilkeleri yön vermelidir. Parti içinde eleştiri ve özeleştiri süreçlerinin
önü daima açık olmalıdır.
Geldiğimiz noktada geleneksel sorun
çözme yol ve yöntemlerimizle, düşünüş sistematiğimizle, geleneksel birlikçilik anlayışımızla, taşıyageldiğimiz
rekabetçi değerler sistemiyle yeni bir
birliğin yaratılarak başarıya ulaştırılabilmesi olanaklı değildir. Partide çok
kullandığımız jargonla söylersek
kendi limitlerimizi sonuna kadar zorlamadan yeni olan bir şeyi yaratmak hele ki 21. yüzyıl sosyalizmi ise buolanaksızdır. Bu olumsuz yüklemleri
sorunu karmaşıklaştırmak için söylemiyorum. Büyük komutan Hanibal’in
deyişiyle: “Ya yeni bir yol bulacağız ya
yeni bir yol yapacağız.”
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STRATEJİK İTTİFAK - TAKTİK HAMLE
Bizim DBH’deki başarımız, farklı
siyasi geleneklerden gelen ustaların
ortak bir yeni sanat akımını yaratmasından geçiyor. Kendisinden farklı hareketlerin ustalarıyla ortak bir
sanat eserini “Çatı Partisini”,
“Demokrasi Cephesini” yaratmasından geçiyor.

Sanatçı mimarlar, ustalar, kalfalar,
çıraklar hepimiz ortak bir sanat
eseri yaratmak için kollarımızı sıvamalı elimizdeki harcı yapıya
dönüştürmeliyiz.
Geçtiğimiz Mart ayında BDP’nin yeni
yöneticileriyle
BDP
Genel
Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz ve
temsil gücü oldukça yüksek olan
Demokrasi İçin Birlik Hareketi
(DBH) toplantımızda şimdiye kadar
sadece özlem düzeyinde kalan ve bu
kadar netlikle ifade edilmeyen bir
biçimde kararlı ve ilk kez bu denli
somut olarak:
Tüm Türkiye halklarının, işçilerinin,
emekçilerinin, kadınlarının, gençlerinin, farklı inanç gruplarının, ekolojistlerin ve tüm ezilenlerin, ötekileştirilenlerin eşitlikçi ve özgürlükçü
geniş cepheden yana savaşımında
demokratik vatan ve demokratik
Türkiye yolunda demokratik çözümler için kurulması zorunlu bir Çatı
Partisi için, en geniş ilişki ağının
örülmesi gereği, gerek DBH bileşenleri cephesi ve gerekse de BDP tarafından teyit edilmiştir.
Bunun teyidinde stratejik müttefikler
olunmasının zorunluluğu dile getirilmiştir. Bu tespitin doğru kavranabilmesi için “stratejik müttefik” olmanın
hangi anlamları içereceğini tartışmamız gerekiyor.

Strateji ve Taktik
Taktik kavramından söz ettiğimizde,
siyasi çizgimizde nispi olarak daha
kısa süreli dönemlere ilişkin, genelde
somut koşulların dayattığı zorunlu
belirlemelerden hareketle alacağımız
duruşu kastederken, strateji dediğimizde ise nihai hedefimize ulaşmak
için önümüzdeki tüm tarihsel dönemde alacağımız temel siyasal pozisyonu ifade ederiz.
Bu terim Lenin tarafından, bütün
tarihsel dönem için geçerli kılınan

somut pratik “ödevler” olarak da kullanılmıştır.
Lenin
orijinal
ismi
“Sosyal
Demokrasinin Demokratik Devrimde
İki Taktiği” olan ve dilimize sadece
“İki Taktik” diye çevrilen kitabında
“taktik” sözcüğünü tüm burjuva
demokratik devrimin hazırlanışı ve
bunun yürütülüşü, uygulanışı periyodunu içerir biçimde partinin genel
çizgisini ifade etmek anlamında kullanmıştır.
Lenin “partinin taktiğinden partinin
siyasi davranışları biçimi veya karakteri, gidişat istikameti, siyasi icrasının yöntemleri anlaşılmalıdır” diye
yazar. (Eserleri, Almanca, cilt 9, sayfa
8.)
Askeri kavram olarak, Marksist terminolojiye iktibas edilmiş olan “strateji” kavramını ise Lenin nadiren kullanmıştır. İlk kez büyük ekim devriminden sonra “kardeş partilere” ilişkin siyaset üzerine yaptığı bazı çalışmalarında “strateji” kavramını, onu
da ”taktik” kavramı ile arasına kesin
sınırlamalar getirmeden kullanmıştır.
Günümüzde ise biz “stratejiden”,”stratejik yol haritamızdan”, ya da
“stratejik ittifak” veya “stratejik müttefik” gibi kavramlardan söz ederken,
içinde bulunulan tarihsel dönem için
takınılacak programatik tutumu,
programatik hedeflere ulaşmak için
yapılacak ittifak çalışmalarını kastediyoruz.
Daha somutlayacak olursak proletaryanın, ezilen halkların ve ötekileştirilen tüm unsurların (kadınların, gençlerin, farklı inanç gruplarının vs.)
ortak bir program etrafında birlikte
mücadelesini kastediyoruz. Ve buna
ilaveten tüm kesimlerin temel mese-

* Konuk Yazar, Demokrasi İçin Birlik Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi.

UĞUR OLCA *
lelerine ilişkin çözümünü önceleyecek/kolaylaştıracak olan Kürt sorununun demokratik çözümü için
ortak, öncelikli mücadeleyi vurguluyoruz.

Tarihsel İttifak
Strateji ve taktik kavramları arasındaki farklılığı bu temelde daha görünür
kılabiliriz. Taktik, ortaklaştırılacak
partileşme hedefli demokrasi cephemizin oluşumunun uzun vadeli temel
genel çizgisi üzerinde, ona yararlı olacak bir biçimde kısa sürelere ilişkin
kimi sorunların hallinde alacağımız
tutumdur.
Buna örnek olarak, seçim olması
halinde diğer sağ sosyalistlere, liberallere, sol sekterlere, ulusalcılara vs.
yönelik olarak alacağımız tutum taktiksel etap momentlerimizken, Kürt
Özgürlük Hareketiyle yapacağımız
birlik ise uzun vadeli kader birliğimizdir.
Bu kader birliği bize tarihsel olarak
kaçınılmaz yeni ek ödevler yüklemektedir.
Belirleyeceğimiz ortak temel stratejik

çizgiye, hareketimiz içinde sıkı sıkıya
riayet edilmesi, hem tüm tarihsel
süreç diliminde temel ödevi gözden
kaybetmemek açısından, hem de
henüz olgunlaşmamış “aşamaları
hazırlamadan atlamak” gibi sol sekter
tutumlara kapılmamak açısından da
çok önemlidir.
Politik strateji askeri stratejiden çok
farklıdır.
Siyasette bizim gelişmiş eğitimli
askeri ordularımız yoktur, bizim işimiz toplumsal sınıflarla ve sosyal
dinamiklerle ilintilidir.
Bunların bir kısmı örgütlü olabilir, bir
kısmı olmayabilir, bazıları bilinçli
kimileri de bilinçsiz kendiliğinden
hareket ederler.
Oysa askeri önderlikte herkes komutanın emirlerine tabidir. Askeri önder,
askeri savaş kuralları gereği ordusuyla serbestçe manevralar düzenler,
yedek güçlerini gerekli gördüğü yerlere sevk eder.
Ancak sınıflar ve toplumsal kuvvetler
böyle ordular olmadığı gibi, istediğin
yere emirler vererek sevkini sağlaya-

Kapitalist üretim ilişkilerinde ve ülkemizin
içinde bulunduğu Kürt sorununun çözümsüzlüğe
itildiği savaş koşullarında cephe hareketimizin
stratejik çizgisi, içinde bulunduğumuz bu
aşamada temel/baş karşıtlığını (düşmanını) doğru
olarak saptayarak, tüm ezilenlerin ve
emekçilerin sınıfsal kinini sorunların
çözümünü engelleyen güçlerin kırılmasına
yoğunlaştırma baş ödevi ile karşı karşıyadır.
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bileceğin yedek güçler de değildir.
Bunlar bir komutan emri ile değil,
daha ziyade genellikle kendi ilgi alanlarında, çıkarları doğrultusunda hareket ederler.
Siyasi önderliği askeri önderlikten
farklı ve daha zor kılan çok sayıda
etken daha bulunmaktadır. Politik
strateji kavramını kullandığımızda
bütün bunların bir arada göz önünde
bulundurulması gerekir.

Baş Düşman
Kapitalist üretim ilişkilerinde ve
ülkemizin içinde bulunduğu Kürt
sorununun çözümsüzlüğe itildiği
savaş koşullarında cephe hareketimizin stratejik çizgisi, içinde bulunduğumuz bu aşamada temel/baş karşıtlığını (düşmanını) doğru olarak saptayarak, tüm ezilenlerin ve emekçilerin
sınıfsal kinini sorunların çözümünü
engelleyen güçlerin kırılmasına
yoğunlaştırma baş ödevi ile karşı karşıyadır.
İkinci olarak cephemiz siyasi tavrını
(duruşunu) “ara” ve kararsız duran
toplumsal tabakalara sınıfsal katmanlara, liberallere karşı doğru olarak
belirlemelidir.
Bu ara ve ortada duran güçler, temel
düşmana karşı muhalif görünseler
de, sınıfsal çıkarlarının ikilemleri
olması nedeniyle, tehlikeli siyasi
istikrarsızlıkları sonucu bazen düşmanla anlaşmaya varacak ölçüde tam
uzlaşmadan yana tavır sergileyebilirler.
Lenin Rus devriminin ilk aşamasında,
baş hedef olarak otokrasinin (zorbalığın, tiranlığın, despotluğun) çökertilmesini ön görerek proletaryaya bu
konuda iki temel ödev öngörmüştü:
”…otokrasinin direnişini (mızrak
ucundaki baş düşmanın yani çarlığın,
kendi notum) zorla, şiddetle kırmak
ve burjuvazinin sallantılı, kaypak
duruşunu, tutumunu paralize etmek.”
(V.İ.Lenin, Demokratik Devrimde
Sosyal Demokrasinin İki Taktiği,
Eserleri, Almanca, Cilt 9, Sayfa 90.)
Bolşevikler bu iki temel ödeve harfiyen riayet ederken, Menşevikler ikinci ödevde önlerine konulan burjuvaziyi hareket edemez, felç haline getirme görevini reddetmeleriyle, sağ
oportünizmin batağına saplanmışlardır.
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Lenin Rus devriminin ikinci aşamasında temel/baş hedef olarak burjuvazinin çökertilmesini tespit ederken, proletaryaya gene iki temel ödev
öngörmüştür: “…burjuvazinin direnişini zorla, şiddetle kırmak ve köylülüğün ve küçük burjuvazinin sallantılı,
kaygan duruşunu, tutumunu paralize
etmek.” (Aynı eser)

müttefiklerinin kimler olduğunun
doğru olarak belirlenmesidir.

Lenin kaygan duran ara sınıflara ve
güçlere karşı tavrını belirlerken işçi
sınıfına ödevini dilimizde pek kullanılmayan, “bunların sallantılı duruşunu paralize etmek” kavramıyla ifade
etmiştir.

Siyaset Sanatı

Paralize etmek (bu güçleri felçleştirmek) ifadesiyle, küçük burjuvazi gibi
emek ile sermaye arasında yalpalayan, güçlü olanın peşine takılan, doğası gereği sallantılı zeminde duran kaygan sınıfların ve güçlerin en azından
düşman güçlere yardım ve yataklık
yapmasının engellenmesini kastetmişti.

DBH’nin Öncel Görevi
Bugün için DBH olarak bizim yapacağımız en önemli iş, devletin yapısının
demokratik evrimleşmesiyle savaşın
tırmandırılmasının sona erdirilmesi,
bunun yerine demokratik çözüm
sürecinin öne konulmasını birincil
hedef olarak belirlemektir.
Mızrağımızın ucunu da, bundan hareketle yıkılması ya da paralize edilmesi gerekli güçleri tefrik ederken ona
göre yönlendirmeliyiz.
Türkiye’de mevcut statükoyu koruyan, savaşın kanlı biçimde sürdürülmesini savunan ve sorunun çözümünü şiddette arayan kuvvetli bir güç
vardır.
MHP’yi ve diğer savaş yanlısı faşist
güçleri, düşman kampları çok belli
olduğu için yıkılacak güçler içinde
sıralamaya gerek yoktur.
Çekirdek devleti himaye ve korumanın başını, sol olduğunu ileri süren
CHP çekmektedir.
CHP yönetimi aslında devletin derin
ve arka yüzüdür, kendisinin yakıştırması dışında sosyal demokratlıkla
hiçbir alakası yoktur.
Stratejik çizginin belirlenebilmesinde
önemli olan bir diğer faktör ise içinde
bulunulan dönemde işçi sınıfının ve

Bu saptamada sınıf müttefiklerini
partinin ya da cephenin öyle serbestçe gelişigüzel takdir edilen ölçülere
dayanarak üzerinde manevra yapılabilecek yedek güçler olarak görmek
yanlıştır.

Lenin siyaseti sadece bilim olarak
görmez, onun aynı zamanda bir
“sanat” olduğunu söyler.
Bunun anlamı siyaset önderliğinin,
sadece mevcut durumun doğru ve
bilimsel analiz edilmesiyle ve bu
temelde bir yön yolunun gösterilmesiyle yetinemeyeceği, gereğin bundan
ibaret olmadığıdır.
Aksine siyaset önderliği bu sarp ve
dolambaçlı yol gidilirken, yolda sapmadan gidebilme, dağları tırmanabilme, zorlukları aşabilme becerisi,
ustalığı ister ki, önderlik kısaca sanattır ve bu önderlik bir sanatçı gibi
yaratabilme, yeniden var etme özelliklerini bulundurmak zorunluluğundadır.
Böyle bir sanat olmaksızın en iyi çizili bir siyaset çizgisinin dahi hiçbir
yararı olmayacaktır. Yol haritamızda
en temel hedefi ve bulunulan aşamada en temel düşmanı doğru belirlemiş
olabiliriz.
Eğer hareketimize bu hedefe ulaşabilmek için bu temel düşmana karşı
organize yekpare birlik olmamız
gereğini tam olarak kavratamazsak
ve cephemiz bunu tam ve net anlayamazsa bunun kıymeti harbiyesi olur
mu?
Hareketimizin siyasi önderliği, sadece ne yapılması gerektiğini bilmekle
yetinemez, bunun gereğini aynı
zamanda hayatın pratiğine geçirmek
zorundadır. Böyle bir yapabilme
becerisi, aynı zamanda sanatı nasıl
kazanılabilir?
Sadece teorik eğitimin bunun için
yeterli olmayacağını hepimiz biliyoruz. Siyasi önderliğin yönetme sanatı,
ancak ve ancak hareketimizin kendi
kazandığı ve yürüttüğü deneyimlerle
kazanılabilinir.
Bu zanaata aday olan ve ustalaşacak
her kalfa, sosyalist tecrübelerinin
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Bugün için DBH olarak

bizim yapacağımız en
önemli iş, devletin

yapısının demokratik

evrimleşmesiyle savaşın

tırmandırılmasının sona
erdirilmesi, bunun yer-

ine demokratik çözüm
sürecinin öne konul-

masını birincil hedef

olarak belirlemektir.

Mızrağımızın ucunu da,
bundan hareketle yıkıl-

ması ya da paralize

edilmesi gerekli güçleri

tefrik ederken ona göre

yönlendirmeliyiz.

genelleştirilmesine yönelik çalışmalarında geçmişini ve yanlışları dikkate
almak zorundadır. Bu konuda
Lenin’in “Sol Radikalizm - Bir Çocukluk Hastalığı” isimli muhteşem kitabı
uluslararası ve somut olarak Kürt
halkı ile ilişkilerimizde en önemli
başucu kitabı olarak görülmelidir.
Bizim DBH’deki başarımız, farklı
siyasi geleneklerden gelen ustaların
ortak bir yeni sanat akımını yaratmasından geçiyor. Kendisinden farklı
hareketlerin ustalarıyla ortak bir
sanat eserini “Çatı Partisini”,
“Demokrasi Cephesini” yaratmasından geçiyor.
Sanatçı mimarlar, ustalar, kalfalar,
çıraklar hepimiz ortak bir sanat eseri
yaratmak için kollarımızı sıvamalı elimizdeki harcı yapıya dönüştürmeliyiz.
Bir çatı altında temelini attığımız
hareketimizin gökkuşağı içinde
buhar olup uçmasına izin verip vermemek kendi ellerimizdedir.

Hareketimizin siyasi önderliği, sadece ne yapılması
gerektiğini bilmekle yetinemez, bunun gereğini
aynı zamanda hayatın pratiğine geçirmek
zorundadır. Böyle bir yapabilme becerisi, aynı
zamanda sanatı nasıl kazanılabilir? Sadece teorik
eğitimin bunun için yeterli olmayacağını hepimiz
biliyoruz. Siyasi önderliğin yönetme sanatı, ancak
ve ancak hareketimizin kendi kazandığı ve
yürüttüğü deneyimlerle kazanılabilinir.
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Halkları birbirine düşman etme

gayreti içerisindeki egemenler ve
emirlerindeki bürokrasi, bu

katliamlarla bir yandan tek tip,

milliyetçi, muhafazakâr bir toplum
yaratma gayreti içerisindeyken,

diğer yandan yarattığı sömürü
ve eziyet düzenini gizlemeye

çalışmaktadır. Bu ülke halklarının

birbiriyle bir sorunu yoktur;

birbiriyle barış içerisinde yaşamayı
da diğerinin iradesine ve varlığına

saygı göstermeyi de bilirler.
AHMET SAYMADİ

“24 Nisan 1915’in şafak vakti. Özellikle İstanbul’daki Ermeni aydınları,
yazarlar, sanatçılar, öğretmenler,
avukatlar, doktorlar, mebuslar
teker teker alınırlar evlerinden.
Götürülürler... ve bir daha da geri
dönmezler. İşte, birkaç gün sonra
bütün Osmanlı İmparatorluğu
sınırları içinde gerçekleştirilen
‘Tarihsel Ermeni Dramı’nın başlangıcıdır bu tarih.”
Yukarıdaki paragraf; Hrant Dink’in
23 Nisan 1996 yılında, Agos gazetesinde yayımlanan “23,5” adlı yazısından alıntı. Neler yaşandığını anlatmaya yetiyor. Tek dilli, tek uluslu, tek
dinli ama sözüm ona laik bir ülke
kurmaya çalışmanın ilk adımlarından
biridir Ermeni Tehciri. Emperyalist
paylaşım savaşına pay kapmak için
giren Osmanlı kadroları, içeride de
başka bir savaşı başlatmıştır. Farklı
gördüğü, kendine tehdit saydığı tüm
“anasır”ı temizlemek ise atadan
kalma bir yöntem olarak tarihinin
kanlı sayfalarında mevcuttur. 1 milyonun üzerinde insan, ki bu insanlar
kendi tebaasındandır, yurtlarından,

işlerinden, dostlarından ayrı yaşamaya zorlanmıştır. Kalan tüm maddi varlıkları, Türk burjuvazisine pay edilmiş, yanlarında götürebildikleri ise
yolda, Teşkilat-ı Mahsusa tarafından
gasp edilmiştir. Göçe zorlananların
pek çoğunun göç ettirildiği yere varamaması, yaşanan dehşetin en büyük
ispatıdır.

1,5 Milyon Ermeni Nerede?
Ermeni tehciri, Asuri /Süryani/
Keldanilere yapılan katliamlar, Kürtere yapılan katliamlar, Alevilere yapılan
katliamlar,
Osmanlı’nın
Cumhuriyet’e bıraktığı mirastır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi, aldığı
mirası devam ettirmesinin tarihidir.
Tehcirden sonra ülkede kalan
Ermeniler ayrımcılığa uğramış, her
daim ikinci sınıf vatandaş olarak
görülmüş ve onlara sürekli şüpheyle
bakılmıştır. 300 ile 400 bin arasında
Ermeni, tehcirden sonra Türkiye
sınırları içerisinde yaşamaya devam
etmiş ancak sistematik işleyen bu
politikalar sebebiyle, kalanlar da
zaman içerisinde göç etmiştir.
1915’te 13 milyonluk nüfus içerisin-

1915’te 1 milyonun üzerinde insan, ki bu
insanlar kendi tebaasındandır, yurtlarından,
işlerinden, dostlarından ayrı yaşamaya
zorlanmıştır. Kalan tüm maddi varlıkları, Türk
burjuvazisine pay edilmiş, yanlarında
götürebildikleri ise yolda, Teşkilat-ı Mahsusa
tarafından gasp edilmiştir. Göçe zorlananların
pek çoğunun göç ettirildiği yere varamaması,
yaşanan dehşetin en büyük ispatıdır.

deki 1,5 milyon Ermeni’den, nüfusun
70 milyona çıktığı günümüzde, sadece 70 bin kişinin kalması bunun en
büyük göstergesidir.
Bu ülkenin kanlı tarihi, bünyesinde
çok trajedi barındırır. 6-7 Eylül olayları, 1938 Dersim katliamı, askeri
darbeler, Maraş ve Çorum katliamları… Saymakla bitiremeyiz. Yapılan
bütün bu katliamlarla, zorunlu göçlerle, asimilasyon politikalarıyla
amaçlanan tek tip ulus yaratma gayreti bu coğrafyada tutmamıştır.
Ermeniler tüm yaşananlara rağmen,
resmi tarihi reddederek gerçekleri
söylüyor ve kendi kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Kürt halkı 30 yıldır bütün baskıya ve zulme rağmen
direniyor. Farklı inançlardaki insanlar
inançlarını özgürce yaşamak için
mücadele veriyor.

1915 Zihniyeti Sürüyor
Yüzyıllarca barış içerisinde kardeşçe
yaşayan Anadolu halkları, birbirine
düşman edilmeye çalışılmakta.
Ahmet Türk’e yapılan saldırı, bazı
şehirlerde Kürt işçilere karşı yapılan
saldırılar, Hrant Dink’in katledilmesi,
Malatya Zirve Kitabevi katliamı, 1915
zihniyetinin değişmeden devam ettiğini ve kamuoyunun da bunları
meşru görecek bir noktaya çekilmeye
çalışıldığını gösteriyor.
“Soykırım mı, tehcir mi?” tartışmaları,
tarihçiler tarafından yapılsın diyen
devlet, tarihçilerin ve akademisyenlerin, 1915’te yaşananlarla ilgili
Ankara’da yapmak istediği sempozyumu engellemeye çalıştı, sempozyumun yapılacağı salon sürekli değiştirilmek zorunda kalındı. Buna rağmen
düzenleyenler tarihle yüzleşmek için
sempozyumu iptal etmediler ve geniş

bir katılımla gerçekleştirdiler. 24
Nisan günü, 1915 yılında yaşamını
yitirenleri anmak için Taksim
Meydanı’nda toplanan insanlara sivil
faşistler saldırmaya çalıştı, güvenlik
görevlileri “hoşgörü” içerisinde saldırganları uzaklaştırdı. Tehcir edilen
insanların trenlere bindirildiği
Haydarpaşa Garı’nda eylem yapan
İnsan Hakları Derneği üyelerine ve
eylemcilere de saldırıda bulunuldu. Bu
baskıların toplumsal direnci engelleyemediği ortada. Bütün toplumsal
olayların öncesinde, eylemciler medyaya taşınarak “haber” adı altında
sivil faşistlere hedef gösteriliyor.
Baskı ancak direnenlerin direncinin
şiddetini arttırır. Bu tarihle sabittir.

Halkların Eşit, Özgür
Birlikteliği
Halkları birbirine düşman etme gayreti içerisindeki egemenler ve emirlerindeki bürokrasi, bu katliamlarla bir
yandan tek tip, milliyetçi, muhafazakâr bir toplum yaratma gayreti içerisindeyken, diğer yandan yarattığı
sömürü ve eziyet düzenini gizlemeye
çalışmaktadır. Bu ülke halklarının birbiriyle bir sorunu yoktur; birbiriyle
barış içerisinde yaşamayı da diğerinin iradesine ve varlığına saygı göstermeyi de bilirler.
Bu gidişata “sahte açılımlar”, “kendine demokratlıklar” değil, halkların,
ezilenlerin ve emekçilerin ortak
mücadelesi
“dur”
diyebilir.
Ezilenlerin ve emekçilerin kaybedecekleri bir şey yoktur, bölüşecekleri
bir lokma ekmek, kazanacakları
özgür bir dünya vardır.
Yaşasın halkların kardeşliği, işçilerin,
ezilenlerin eşit ve özgür birlikteliği!
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Güneylileri arkasına alarak iktidara
gelmiş ve ilk iş olarak yolsuzlukla
mücadele etme ve demokrasiyi geliştirme sözünü vermişti. Nisan ayı
başında gerçekleşen karşıt ayaklanma yine demokrasi ve yolsuzlukla
mücadele talebini ön plana çıkaran;
elektrik, su, gaz ve gıdaya uygulanan
yüzde 300’lere varan zamları protesto eden Kuzeylilerin bölgelerinde
başlayıp diğer bölgelere yayıldı.

ABD, Rusya ve Çin’in Stratejik Çıkarlarının Kesişme Noktası

KIRGIZİSTAN’DA İKİNCİ
RAUND RUSYA’NIN
21. yüzyıl savaşları, emperyalist güçler
açısından kendi ordularının karşı karşıya
geldiği savaş tarzından öte savaş alanındaki
yerel güçlerin çatışması ve inisiyatif alması
tarzında yürütülüyor. 6-8 Nisan arasında
Kırgızistan’da gerçekleşen ayaklanma,
bunun en son örneği.
M. RAMAZAN
21. yüzyıl savaşları, emperyalist
güçler açısından kendi ordularının
karşı karşıya geldiği savaş tarzından
öte, savaş alanındaki yerel güçlerin
çatışması ve inisiyatif alması tarzında yürütülüyor. 6-8 Nisan arasında
Kırgızistan’da gerçekleşen ayaklanma, bunun en son örneği.
Halk iradesinin, uluslararası güçler
ve yerel işbirlikçilerce paçavraya
dönüştürüldüğü bir ülke Kırgızistan.
Aynı bölgedeki gerilimlerle sarsılan
pek çok komşusundan farklı olarak
gazı ve petrolü olmayan yoksul bir
ülke. Ama 21. yüzyılın Avrasya'sına
şekil verecek güçte bir stratejik
konuma sahip. ABD, Rusya ve Çin'in
etkinlik mücadelesinin kesiştiği
yerde ve tam anlamıyla bir cephe
ülkesi.
Çin, Afganistan’dan İslamcı militanların Şincan bölgesine akın etmesini
önlemek için Kırgızistan’ı tampon
bölge haline getirmek istiyor. Rusya

ve ABD’nin birbirinden yalnızca birkaç kilometre uzakta hava üsleri
(Kant ve Genci) bulunuyor ve iki
ülke uzun süredir Kırgızistan’da
nüfuz sahibi olmak için yarışıyor.
Ülke, ABD ve Rusya'nın Orta Asya'da
kontrolü ele geçirme mücadelesinde
önemli rol oynuyor. Yani burası
halen Rusya, Çin ve ABD arasındaki
“Büyük Oyun”un aktif bir merkezi
durumunda.

Lale Devrimi’nin Sonu
Kırgızistan 5,3 milyon nüfusa sahip
ve halkın üçte ikisi yoksulluk sınırının altında bulunuyor. Aylık ortalama
gelir düzeyi ise 130 dolar.
Kırgızistan’da halk Kuzeyliler ve
Güneyliler olarak ikiye ayrılmış
durumda. Güneyliler daha dindar ve
yoksul, Kuzeyliler ise Güneylilerin
aksine daha açık ve daha rahat
imkânlara sahip. Bakiyev beş yıl
önce, "Lale Devrimi" denen geniş
çaplı
protesto
hareketinde

Kırgızistan benzer bir süreci figüranların rolleri değişmek kaydıyla
aynı aktörlerle tekrar yaşamış oldu.
2005’te Askar Akayev'i deviren
muhalefet koalisyonu içinde bugün
devrilen Kurmanbek Bakiyev’in
(Akayev'in azledilen başbakanı)
yanı sıra, Rosa Otunbayeva
(Akayev'in eski Dışişleri Bakanı ve
yeni Sivil Toplum Platformu sözcüsü), Muratbek İmanaliv (yine eski
Akayev Dışişleri Bakanlarından) ve
eski KGB şeflerinden ve o dönemde
cezaevinde bulunan Akayev bürokrasisisin üst düzey yöneticilerinden
Feliks Kulov (Ar-Namıs Partisi lideri) yer alıyordu.
Arkasında ABD’nin bulunduğu,
Ukrayna’da başlayıp Gürcistan’da
devam eden, Lübnan’da bile denenen
renkli devrimler biri de 2005’te
Kırgızistan’da
Kurmanbek
Bakiyev’in, ABD planlarına uymayan, hatta ABD’nin Irak işgalini kınayan Askar Akayev'i devirip iktidara
gelmesiyle
gerçekleşti.
“Lale
Devrimi” denen bu hareketten bir yıl
önce ABD’ye çağrılan Kırgızistan
muhalefeti 8 Şubat–14 Mart 2004
tarihleri arasında aldıkları eğitim ve
ellerine tutuşturulan yol haritasıyla
Washington’dan uğurlanarak ayaklanma hazırlıklarına başladılar.
Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin
Powell’a yakın olan Linn Pasko,
Kırgız muhalifleriyle görüştükten
sonra bu planları deşifre edercesine
“Kırgızistan’da yönetim değişmeli”
açıklamasını yaptı. Fitil bir kere
ateşlenmişti ve işler ilk etapta planlandığı gibi yürüdü. ABD’nin Bişkek
yakınlarında Orta Asya’yı kontrol
edecek askeri üssünü (Genci) kurması için önündeki tüm engeller
kalkmıştı.

Rusya Arka Bahçesini
Çeviriyor
Ancak Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Kurmanbek Bakiyev aradan dört yıl
geçmesine rağmen ABD’nin vaatlerini gerçekleştirmemesi nedeniyle
halka verdiği hiçbir sözü tutamadı.
Muhalefetten ve halktan yükselen
tepkileri göğüsleyebilmek için de
Rusya’ya yakınlaştı. Bu güvenle de
ABD’ye Orta Asya’daki tek hava
üssünü kapatıp gitmesi için 20
Şubat 2009’da 180 gün süre tanıyan
genelgeyi imzaladı. Daha sonra, abanın altındaki sopa gösterilince ve
yanı sıra kira miktarı çok büyük
oranda arttırılınca bu kararından
cayarak ABD’nin üssü kullanmaya
devam etmesine izin verdi. Ancak
yaşanan bu gelişmeler ABD Başkanı
Barack Obama’nın genişleyen
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Taliban isyanını bastırmak üzere
Afganistan’a 17 bin asker daha gönderme planlarına az daha ağır bir
darbe vuracaktı. Bu durum ABD açısından çanların çaldığının ve kendilerine bağlı Bakiyev’in iktidarının
sarsılmaya başladığının ilk işaret
fişeğiydi.
Gösteriler 6 Nisan’da Talas kentinde
protestocuların hükümet binalarını
işgal etmesiyle başladı. Oradan başkent Bişkek’e ve diğer bölgelere sıçradı. Darbeciler geçici hükümet kurduklarını ilan ettiler. Geçici hükümetin sözcüsü Rosa Otunbayeva ilk
açıklamasında baklayı ağzından
çıkardı. Yeni bir anayasa için çalışma
yapacaklarını ve en önemlisi ülkedeki ABD ve Rusya'ya ait askeri üslerin
de aynen korunacağını duyurdu.
Ancak anlaşılan, 2. raundu bu sefer
Rusya aldı. Rusya geçmişte kaybettiği etkinlik alanını, ABD’ye karşıt
hamlelerle yeniden tesis etme yolunda güçlü adımlar atıyor. SSCB’nin
dağılmasından sonra ABD’nin güdümüne giren bölge ülkeleri, özellikle
Putin dönemiyle beraber yeniden
Rusya’ya
yaklaşmaya
başladı.
Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamalardan, Obama ve Medvedev'in
Kırgızistan ile ilgili son pazarlıkları
START (Stratejik Silah İndirimi
Antlaşması, 8 Nisan 2010)
Antlaşması’nı imzalamadan önce
yaptıkları açığa çıkıyor. Görünen o ki
Rusya ve ABD Avrasya hamlesinde
birbirlerine karşılıklı tavizler vererek uzlaşma sağlamış durumdalar.
ABD her ne kadar şu anda askeri
hava üssünü korumayı başarmış
görünse de bu durum yakın tarihte
ABD’nin yeni bir hamle yapmasını
zorunlu kılmaktadır. Bunu bilen
Rusya ve Çin de boş durmayacak,
bölgesel etkinliklerini korumak ve
genişletmek için fırsat kollayacaklardır. Bu yüzden de Kırgızistan’da olduğu gibi bölge ülkelerinin hiçbirinde
iç gerilimlerin sonu gelmiyor, gelmeyecek de.

Anlaşılan, 2. raundu
bu sefer Rusya aldı.
Rusya geçmişte
kaybettiği etkinlik
alanını, ABD’ye karşıt
hamlelerle yeniden
tesis etme yolunda
güçlü adımlar
atıyor. SSCB’nin
dağılmasından sonra
ABD’nin güdümüne
giren bölge ülkeleri,
özellikle Putin
dönemiyle beraber
yeniden Rusya’ya
yaklaşmaya başladı.
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YUNANİSTAN: KRİZ
VE DİRENİŞ BÜYÜYOR
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Özellikle solun alacağı tutumlar, geliştireceği
blok duruşlar istikrar paketini durdurabilme
gücüne sahip. Bu gücü mevcut örgütlü yapı ve
onun merkezinde olan “liderler” doğru
kullanacak mı? Bunu yaşayarak göreceğiz.
Eğer gereken siyasal sorumluluğu alır ve kararlı,
radikal bir karşı duruş geliştirirlerse sistemi
zorlayacak bir güce ulaşacakları gibi programı
geri aldırıp daha ileri mevziler kazanabilirler.
HAMDİ ŞAFAK
bulunuyor. Bunların her birinin iki
yüz bin euro’nun üzerinde borcu var.
Aynı zamanda yeni “istikrar” paketiyle birlikte bankalar 2010 yılı için
devletten en az on milyar euro yardım istiyor.

Biz Bu Paketi İyi Tanıyoruz

Yunanistan’daki
kriz
Avrupa
Birliği’nin krizidir. Bu ülkeden başlayarak açığa çıkmasıdır. Portekiz ve
İspanya sırada geliyor. Bunları
İtalya’nın takip edeceği tahmin ediliyor. Avrupa Birliği içinde krizin öncelikle Yunanistan, İspanya ve
Portekiz’de açığa çıkması acaba tesadüf mü? Bu ülkelerin direnişçi geleneği var. Derinleşen krizin bir biçimde iradi olarak buralara yönlendirilmiş olması ihtimal dahilinde görülebilir. Bu ülkelerde halen güçlü sol ve
komünist örgütlenmeler var. İlk
gelişmeler bu sürecin çok çatışmalı
geçeceğini gösteriyor.
Ekonomi analistleri son bir kaç yıldır
özellikle kapitalizmin dünya çapında
1929 bunalımından daha derin bir
krize doğru gittiğini tartışıyor. “Büyük
Bunalım” hayaleti gerçeğe dönüşüyor
ve emperyalist merkezleri tehdit
etmeye başlıyor. Artık ABD ve AB’yi
de vurma sınırına geldiği görünüyor.
Yunanistan ekonomik krizinin bu
kadar çok tartışılmasının önemli
nedenlerinden biri budur.

AB Üyeliğinin Getirdiği Kriz
Yunanistan kurulduğu günden bu
yana sürekli borçlanan, özellikle
İngiltere’nin çok güçlü etkisi altında

olan bağımlı bir ülkeydi. Emperyal
merkezler değişti ama bağımlılık
değişmedi. Özellikle AB üyeliği ile
birlikte “Avrupa’nın çay bahçesi”
benzetmesini haklı çıkaracak şekilde
turizm, ticaret ve kamusal hizmetler
bütünüyle ekonomiye hakim oldu;
dişe dokunur bir meta üretimi kalmadı. Tarımsal üretimin ekonomi içindeki payı çok alt sınırlara inmiş
durumda. Balkan devletlerinin AB’ye
alınma sürecinin başlamasını takiben
ülkede varolan hafif ve montaja dayalı sanayi önemli ölçülerde bu ülkelere
kaydı.
Yunanistan, AB ve işbirlikçi burjuva
sınıfın dayatmaları sonucu sürekli
bütçe açığı ile ekonomiyi yürütmeye
başladı. AB’nin rüşvet kabilinden verdiği krediler tam da onların istediği
gibi kullanıldı. Üretime dönük değil,
pazar yaratmaya yönelik yatırımlara
ağırlık verildi. 2009’da ABD’de başlayan finans krizi, AB ülkelerinde ve
Yunanistan’da da kendisini gösterdi.
Bankaların verdiği krediler dönmemeye başladı. Devlet bütçesinden
bankalara nakit aktarma kararı alındı
ve Yunanistan Hükümeti 2009 yılında 28 milyar euro’yu bankalara aktardı. Bugün yaklaşık 6 bin vergi mükellefinin 21 milyar euro’luk vergi borcu

Yorgos Papandreu Hükümetinin
“istikrar paketi” Türkiye’de çok
yakından tanıdığımız gibi, iç pazarın
daraltılması, tüketimin ve kamu harcamalarının kısılarak, bir avuç işbirlikçi tekelin ve uluslararası tekellerin
çıkarlarının güvenceye alınmasıdır.
Neler yapılıyor? Öncelikle onlarca
yılın mücadelesi sonucu kazanılmış
yasal haklar kaldırılıyor. Evet, toplumsal muhalefetin onlarca yıla sığan
mücadelesi sonucunda elde edilen
yasal sosyal haklara kapsamlı bir saldırı yapılıyor. Sol parti ve örgütlerin
hepsi, emekçi yığınların hakları bakımından ülkenin 50-60 yıl geriye
götürüldüğünü söylüyor.
Daha somut söyleyelim. “İstikrar
programı” ne diyor? Kamu çalışanlarının ikramiyeleri neredeyse tamamen kesiliyor. Maaşlar beli bir yüzde
oranında düşürülüyor. İşçi, memur ve
küçük mülk sahiplerininden alınan
vergi oranları yükseltiliyor. Tüketim
vergi oranları artırılıyor. Kısacası
harcamaları ve Yunanistan’ın iç tüketimini kısan tedbirler alınıyor. Zaten
pazar sorunu yaşanan yerde tüketimi
kısan tedbirler aldınız mı pazarı daha
da daraltmış olursunuz. Krizden çıkış
için iç pazarın daraltılması öneriliyor.
Özel sektörde yoğun işten atmalar bir
yıl öncesinden başlamıştı. Bugün ise
had safhaya yükseldi. Ayrıca yeni
program için hazırlanan yasalarda
işten atmalar kolaylaştırılıyor. Adeta
hiç bir tazminat ödemeden işten atabilme olanağı işverenlere sunuluyor.
İşten atılma durumunda işçinin hakkı
olan tazminat sembolik rakamlara
indiriliyor. Eğitim ve sağlık başta
olmak üzere kamu hizmeti veren birçok sektörde çalışan sayısının düşürüleceği, çalışma saatlerinin artırılacağı ilan ediliyor.
Esas olarak güvenlik ve polis teşkilatına ciddi bir yatırım yapılıyor.
Yunanistan hızla bir polis devletine
dönüştürülüyor. Son dönemde binlerce kişi farklı grup isimleri ile polise

alındılar. Örneğin motorlu polis birlikleri: Sekiz-on polis birlikte motosikletler ile dolaşıyor. Ayrıca sayısı
çok fazla artırılmış çevik kuvvet var.
Gösterilerde en fazla çatışmanın
yaşandığı polis ekipleri bunlardır.
Esas olarak gösterilere yönelik olarak
hazırlanıp eğitilmişlerdir.

Güçlü Direniş Kazandırır
Sonuç olarak, Yunanistan Komünist
Partisi, SİRİZA ve Meclis dışı sol
gruplar, Troçkist blok ve anarşist
blok, pratik duruş olarak birbirine
yakın bir tarzı benimseyecek gibi
görünüyor. Ancak YKP halen diğer
güçlerle aynı alanlarda buluşmayı
reddediyor ve kendisini diğerlerinden ayırıp tek başına gidiyor. Ancak
diğer güçlerin çok organize olmasa
da aynı alanlarda durmaya özen gösterdikleri gözüküyor. Süreç çok hızlı
bir şekilde çatışmaların yoğunlaşacağı bir döneme doğru gidildiğini gösteriyor. Özellikle solun alacağı tutumlar,
geliştireceği blok duruşlar istikrar
paketini durdurabilme gücüne sahip.
Bu gücü mevcut örgütlü yapı ve onun
merkezinde olan “liderler” doğru kullanacak mı? Bunu yaşayarak göreceğiz. Eğer gereken siyasal sorumluluğu alır ve kararlı, radikal bir karşı
duruş geliştirirlerse sistemi zorlayacak bir güce ulaşacakları gibi programı geri aldırıp daha ileri mevziler
kazanabilirler. Kitleler alanlara çıkmaya hazır; ancak liderler gerçekten
rolünü oynarsa. Ciddi ve istikrarli bir
direniş kazandıracaktır.
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5 Mayıs eylemi hem
kitleselliği hem de bir dönüm
noktasına görkemli cevap
oluşu ile tarihsel bir dönemin
işaretidir. Bir gün sonrasında
yine görkemli ve kitlesel bir
yürüyüş yapıldı. Elbette
sistemin kemer sıkma
programına ilişkin
düzenlemeleri sürüyor. Ona
karşı eylem ve direniş de...
Sistemi geriletme şansı
yüksek. Sonucu kitlelerin
mücadele azmi ve siyasi
bilinç düzeyi belirleyecek.
HAMDİ ŞAFAK

Onlarca yıldır Atina böylesine görkemli ve kitlesel yürüyüş görmemişti. Müthiş bir kitle müthiş bir coşku.
Muhalefetin bütün renkleri orada.
Gösteri ve yürüyüşlerde hep onbinlerden bahsedilirken, şimdi yüzbinler
sözkonusudur. Özel ve devlet sektörü
işçi ve emekçileri siyasal tercihleri ile
oradaydılar. Troçkistinden anarşistine, Maoistinden Marksist-Leninistine
varana kadar herkes ordaydı. Hem de
olabilecek en büyük gücü ile oradaydı.
Hatta iktidar partisinin sol kanadı olarak değerlendirilen önemli bir kitle
de meydanlardaydı. Sadece Atina ve
Selanik değil ülkenin bütün şehirlerinde gösteri ve yürüyüşler vardı.
“Türkiye Avrupalılaşmalı” diyenlere
Yunanistan’dan çok net bir cevap
geliyor. “Avrupalılaşmak için çok
heveslenmenize gerek yok, çünkü
Avrupa Birliği Türkiye’lileşecek. Biz
de onun ilk adımlarından biriyiz.”
İşte Avrupa sınırlarına dayanan kriz
ve onun AB’ye girmek isteyen ülkelere mesajı budur. Aynı zamanda halkların birbirine de mesajı net. Kitlesel
başkaldırı, örgütlü ve güçlü bir irade
olarak devlet ile göğüs göğüse bir
çatışmaya hazırlanmaktır. Devletin
şidetine karşı meşru savunma için,
kitlelerin şiddeti bir haktır. Buna göre
hazırlanmak, buna göre bir duruş
almak gerekiyor.
Halkın üzerine çok fazla gaz bombası
atılmasına ve kimyasal gaz sıkılmasına rağmen kitle alanı terketmemiş,
inatla yürüyüşüne devam etmiştir.
Devlet güvenlik güçlerinin gazlı ve
coplu saldırısına, taşla, bayrak sopaları, pankartları ve bedenleri ile direnmişlerdir. Uzun süredir kullanılan gaz
bombalarına karşı tedbir düşünen
emekçiler, yürüyüşe bunları etkisiz-

leştiren maskeler ile gelmiştir. Yani
yüzbinler polis ile göğüs göğüse bir
çatışmanın yaşanabileceğini, devletin
gaz bombaları ile göstericilere saldırabileceğini bilerek yollara çıkmıştır.
Birçok sendikal konfederasyonun
aynı günü genel grev ilan etmesi ve
tüm muhalefetin bu gün yürüyüş çağrısı yapması ile zaten 5 Mayıs grevinin çok kitlesel olacağı belliydi.
Meclis içi ve dışı olan komünist ve
radikal sol güçler çok etkili katılacaklarını çağrıları ile ilan etti. Bağımsız
sendikalar, Siyah Blok bütün gücü ile
alanda olmaya hazırlandı. Duvarlar
bunların çağrı afişleri ile doluydu.
Birçok eylem, bağımsız işçi sendikaları platformunun çağrısı üzerine
örgütleniyor ve sendikal konferedasyonların eylemlerinden daha görkemli ve kitlesel oluyor. Yalnız bağımsız
işçi sendikaları platformu diye oluşmuş sabit bir kurumlaşma yok.
Pratik günlük ekonomik-demokratik
haklar için bir araya gelişler var. 5
Mayıs direnişinde de böyle oluyor.
Bunların çağrısına SİRİZA, meclis dışı
sol ve Siyah Blok uymuş ve onların
çağırdığı alana gelmiştir.
YKP kendi sendikal konferedasyonu
ile ayrı bir noktada toplanmış, eş
zamanlı olmakla birlikte kendi programını yapıp ona göre yürümüş ve
eylemini sonlandırmıştır. Bu anlamda
eşzamanlı eylem yapsa da aynı alanlarda diğer kitleler ile yanyana gelmemeye özen gösterdiği açık.
Böylece PASOK’un etki ve yönetiminde olan Genel İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (YSEE) ile YKP’nin
yönetiminde olan PAME diğer işçi kitlelerinden kendisini ayırmıştır.
Bağımsız sendikalar, Siyah Blok, SİRİ-

ZA, ANTARSİYA, SEK ve diğer
Troçkist gruplar, NAR ve adını buraya
aktaramadığım irili ufaklı birçok
grup birlikte hareket etmektedir.
Burada kendini ifade edebilmekte,
burada var olabilmektedir. Esas olarak solun, Yunanistan’ın da en demokratik ve gelecek vadeden yüzü burasıdır. Yaratıcı ve doğurgan olan burasıdır. Çok köşelidir; ama şekilsiz değil.
Devletin sızmalarına ve provakasyonlarına çok açıktır; ama kastlaşmış
ve bürokratikleşmiş değil. Bunun için
gelecek vaat edicidir. Çok renklidir.
Çok şiddetli tartışmalar bu alanda
yapılıyor. Çok fazla farklı ses bu alanda toplanıyor. Bu farklı sesler zaman
zaman kulakları tırmalayan bir müzik
yapsalar da genel olarak dinlenebilir
bir eser ortaya çıkartıyorlar.

Korku Aşıldı
Egemen sistem tarafından en fazla
saldırıya uğrayanlar da bunlar.
Böylesine görkemli kitleleri görünce
Taksim 1977 geldi aklıma. Bu eylem
provoke edilebilir, kan akıtılabilir
diye düşündüm. Aklıma gelen başımıza geldi. Çok sayıda insan gaz ve
coplu saldırıda yaralandı. Kafasına
dikiş atılan, ayak parmağı kırılan,
vucudunda bol miktarda darp izi olan
yüzlerce insan... Onlarca insan gözal-

tına alındı. Zaten gözaltına alınma
korkusu yaşayan yok.
Acı haber çabuk duyulur, derler.
BBC’nin haberi ve yoğun bir telefon
trafiği arkasından üç kişinin yanarak
öldüğü öğrenildi. Yanan bankanın
bulunduğu yer aynı zamanda polis ile
göstericiler arasında taşlı molotoflu
çatışmaların olduğu bir yerdir.
Molotofun düştüğü yer bir bankadır.
Olayın nasıl olduğundan ve kimler
tarafından yapıldığından bağımsız
olarak, bu eylemin kendisi yapılan
görkemli kitlesel eylemi ve devlete
karşı yapılan kitlesel direnişi provoke etmiştir. Dolayısı ile eylem sisteme
ve devlete yaramıştır.
5 Mayıs eylemi hem kitleselliği hem
de bir dönüm noktasına görkemli
cevap oluşu ile tarihsel bir dönemin
işaretidir. Bir gün sonrasında yine
görkemli ve kitlesel bir yürüyüş
yapıldı. Elbette sistemin kemer sıkma
programına ilişkin düzenlemeleri
sürüyor. Ona karşı eylem ve direniş
de... Sistemi geriletme şansı yüksek.
Ancak bunu kullanacak siyasal irade
zaaflı. İşte tablo bu. Direnişin süreceği kesin; sonucu kitlelerin mücadele
azmi ve siyasi bilinç düzeyi belirleyecek.

Halkın üzerine çok fazla gaz bombası atılmasına ve
kimyasal gaz sıkılmasına rağmen kitle alanı
terketmemiş, inatla yürüyüşüne devam etmiştir.
Devlet güvenlik güçlerinin gazlı ve coplu
saldırısına, taşla, bayrak sopaları, pankartları
ve bedenleri ile direnmişlerdir. Yüzbinler polis
ile göğüs göğüse bir çatışmanın yaşanabileceğini,
devletin gaz bombaları ile göstericilere
saldırabileceğini bilerek yollara çıkmıştır.
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Yaklaşık 130 gerilla cephesi
bulunan Filipinler Komünist
Partisi bu bölgelerde asgari
toprak reformu, eğitim
ve sağlık gibi temel
uygulamalarla kısmi paralel
yönetimler işletiyor. Bununla
birlikte, BAYAN aracılığıyla
yeraltı faaliyetini ve politik
üstünlüğünü besleyen
muntazam bir legal siyaset
izliyor. 1968'de, daha
sonraları solun sembol
isimlerinden biri haline gelen
Prof. Jose Maria Sison
tarafından kurulan parti,
Asya'nın en uzun soluklu
isyan hareketi olarak
tanımlanıyor
ONUR GÜLBUDAK*

Filipinler solu Senato ve Temsilciler
Meclisi seçimlerine hazırlanıyor.[1]
Halen Temsilciler Meclisi'nde 7 vekili
olan Komünist Parti çizgisindeki siyasi partiler bu seçimde ilk kez Senato
seçimlerine katılacak. Diğer yandan
Filipinler Komünist Partisi (FKP) Yeni Halk Ordusu (YHO), Ocak ayında
yayımladığı bildiride 2010 yılında
gerilla mevzilerini 150'nin üzerine
çıkaracağını açıkladı. YHO terminolojisinde “gerilla cephesi” FKP'nin belli
oranda kontrol ettiği ve yönettiği,
alternatif yönetimler kurduğu alanlara deniyor. Bu iki verinin kendisi,
yani gerek yasal alanda gerekse yeraltında dinamik bir mücadele yürüten
sol bir öznenin varlığı, Filipinler solunu dikkatle takip etmek için pekâlâ
yeterli olduğu halde, Filipinlerle ilgili
bırakalım politik bir araştırmayı, her-

hangi bir Türkçe yazı bulmak güç.
Filipinler siyasi tarihine özetle dahi
olsa yer vermek, bu sayfanın sınırlarını çok aşacaktır. Bu yüzden bu yazıda Filipinler solunun ana damarı olan
Komünist Partisi'nin ve onun çizgisindeki politik örgütlerin güncel
durumunu ele alacağız.
Filipinler solunun en ileri durumda
olduğu konuların başında cephe siyaseti geliyor olmalı. Demokratik cephe
siyasetinde ise sendikacılık deneyimi
öne çıkıyor. Öyle ki, Toplumsal
Muhalefet Sendikacılığı adı verilen
sendika anlayışının teorik ve pratik
kökeni olarak kabul edilen KMU sendikasının (1 Mayıs Sendikası) üye
sayısı 1 milyona yaklaşıyor. KMU'nun
toplumsal muhalefet sendikacılığı
anlayışına kaynaklık eden özelliği ise

NDFP (Ulusal Demokratik Cephe) 1973’de, Marcos
diktatörlüğü sırasında, ülkede devrimci bir değişimi
hedefleyen 10 maddelik bir programla illegal bir
cephe örgütü olarak kuruldu. Ve Marcos rejimine
karşı çok çeşitli direniş ve muhalefet güçlerini bir
araya getirebildi. Başbakan Gloriya Arroyo tarafından
ülkenin en ciddi gündemi olarak tanımlanan FKP ve
ona bağlı YHO, NDFP'nin kurucu üyelerinden.
Makibaba Devrimci Kadın Örgütü, Kabataang
Makabayan (Yurtsever Gençlik) ve Ulusal Kurtuluş
İçin Hristiyanlar ise cephenin diğer üyelerinden
* Solun Doğusu Editörü

farklı sektörlerdeki muhalif kurumlarla programatik bir birlik geliştirerek geniş bir muhalefet cephesinin
omurgası olmasından ve kendi başına bir muhalefet odağı olabilmesinden ileri geliyor. KMU yüzlerce işçi
birliğini ve yerel sendikayı bünyesinde barındıran bir federasyon gibi çalışıyor ve BAYAN (Yeni Yurtsever
Cephe) adındaki cephenin merkezinde yer alıyor. BAYAN içerisinde ise
yine büyük bir köylü sendikası olan
ve Kırsal Köylü Kadınlar Sendikası,
Tarım İşçileri Sendikası gibi çeşitli
alt sendikalardan oluşan başka bir
federasyon olan KMP Sendikası yer
alıyor. Gabriela Kadın Örgütü[2] ise
BAYAN'ın diğer önemli bileşeni.
Gabriela da, tıpkı diğer sektörel
örgütlenmelere benzer şekilde, mat-

ruşka gibi içinden sürekli yerel/alt
örgütlenmelerin çıktığı onlarca kadın
örgütünün bir araya gelmesinden
oluşuyor.
Halen
Temsilciler
Meclisi'nde 2 parlamenteri bulunan
Gabriela Kadın Partisi de, Gabriela
örgütünün bir bileşeni. Yine bizdeki
TMMOB dengi federasyonlar, öğrenci
federasyonu, Hristiyan ve Müslüman
örgütleri federasyonları, insan hakları örgütü, göçmen örgütü gibi farklı
sektördeki örgüt ve federasyonlar
konfederatif bir tarzda çalışan
BAYAN'ın birer üyesi. Filipinler
Komünist Partisi (FKP) düzleminde
yer alan BAYAN'ın FKP ile ilişkisi biliniyor. Fakat Marcos diktatörlüğü
sırasında bile bu hukuken kanıtlanamadı. Bu anlamda da disiplinli, hatta
kusursuz bir örgütsel mekanizmadan
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bahsetmek mümkün. Fakat BAYAN
ile FKP arasındaki bu ilişkiye dayanan devlet, onlarca KMU yöneticisinin katletti, yüzlercesine işkence etti.
2001 yılında uygulanmaya başlayan
ve küçük partilere pozitif ayrımcılık
uygulaması getiren "Parti Listesi" sisteminin hayata geçmesi ile BAYAN
çizgisindeki ilk yasal parti olan
BAYAN MUNA (Önce Halk) kuruldu.
2001'de seçimlere giren BAYAN
MUNA beklenmedik şekilde parti listesi için ayrılan kontenjana denk
düşen oyların büyük kısmını almayı
başardı. BAYAN MUNA parti listesi
seçmenlerinden yaklaşık 2 milyonunun oyunu alarak parti listesi seçimlerine giren 90 parti arasında birinci
parti oldu. Aldığı oy sayısı 17 vekil
çıkarmasına yettiği halde, "ne kadar
oy alırsa alsın bir partinin en fazla 3
vekil çıkarabileceği" kuralı gereğince
mecliste üç sandalye elde etti. Bunun
üzerine kotayı aşmak için yeni partiler kuran BAYAN, KMU'nun efsanevi
lideri Crispin Beltran (nam-ı diğer Ka
Bel) liderliğinde kurulan ANAKPAWİS (Emekçi Kitleler Partisi) ve
Gabriela Kadın Partisi ile girdiği
2007 seçimlerinde toplam 7 sandalyeye ulaştı.
Filipinler devrimci hareketinin gıpta
edilecek bir örgütsel nizama ulaştığı
söylenebilir. Bunun en çarpıcı örneği, kuşkusuz illegal olan ve başka bir
cephe örgütü olan NDFP (Filipinler
Ulusal Demokratik Cephe) ile belki
de dünyadaki en yaygın cephe örgütü
olan BAYAN arasındaki muazzam içiçelik ilişkisidir. NDFP 1973’de,
Marcos diktatörlüğü sırasında, ülkede devrimci bir değişimi hedefleyen
10 maddelik bir programla illegal bir
cephe örgütü olarak kuruldu. Ve
Marcos rejimine karşı çok çeşitli
direniş ve muhalefet güçlerini bir
araya getirebildi. Başbakan Gloriya
Arroyo tarafından ülkenin en ciddi
gündemi olarak tanımlanan FKP ve
ona bağlı YHO, NDFP'nin kurucu üyelerinden. Makibaba Devrimci Kadın
Örgütü, Kabataang Makabayan
(Yurtsever Gençlik) ve Ulusal
Kurtuluş İçin Hristiyanlar ise cephenin diğer üyelerinden. Bunlarla birlikte cephede Moro, Cordillea ve
Luamad azınlıklarını temsil eden
örgütler yer alıyor. Filipinler siyasetinin ilginç ve ironik bir özelliği olarak
NDPF illegal bir cephe olduğu halde
1986'dan bu yana devrimci hareket
adına devlet ile barış görüşmeleri
yürütüyor. Dahası, barış görüşmeleri
sırasında devletin imzalamak zorunda bırakıldığı bazı anlaşmalara göre
NDFP Müzakere Masası üyelerinin,
barış panelistlerinin ve politik danışmanlarının dokunulmazlıkları bulunuyor. Hükümet zaman zaman bu
anlaşmaları ihlal ederek NDFP danışmanlarını tutuklasa da, resmi belgelerde illegal olan kişilerin, yine başka
resmi belgelerde hükümetin legal
muhatabı olması gibi özgün bir süreç
işliyor.
Filipinler Komünist Partisi, kendisini
Marksizm Leninizm ve Mao Zedung
Düşüncesi'ni savunan silahlı bir güç
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olarak tanımlıyor. Yaklaşık 130 gerilla
cephesi bulunan parti bu bölgelerde
asgari toprak reformu, eğitim ve sağlık gibi temel uygulamalarla kısmi
paralel yönetimler işletiyor. Bununla
birlikte, BAYAN aracılığıyla yeraltı
faaliyetini ve politik üstünlüğünü
besleyen muntazam bir legal siyaset
izliyor. 1968'de, daha sonraları solun
sembol isimlerinden biri haline gelen
Prof. Jose Maria Sison tarafından
kurulan parti, Asya'nın en uzun
soluklu isyan hareketi olarak tanımlanıyor. Sison ise, halen NDFP Baş
Politik Danışmanı ve Halkların
Uluslararası Mücadele Ligi'nin (ILPS)
Uluslararası Koordinasyon Komitesi
Başkanlığı'nı yapıyor.
Önümüzdeki hafta (10 Mayıs) gerçekleşecek olan seçimlerde, BAYAN
çizgisindeki partiler [Bayan Muna,
Gabriela Kadın Partisi, Anakpawis,
Kabataang (Sefalete Karşı Gençlik
Partisi), Courage Partisi, Act Partisi
ve Migrante (Göçmenler) Partisi]
MAKABAYAN adında bir koalisyon
oluşturarak Bayan Muna Lideri Satur
Ocampo ile Gabriela Kadınlar Partisi
Başkanı Laza Mizal'ı senato için
ortak aday gösterdiler. 82 yaşındaki
Satur Ocampo, NDFP'nin kurucuları
arasında yer alıyor ve solun en meşhur simalarından. Sol, hararetle hem
Temsilciler Meclisi seçimlerine, hem
de senato seçimlerine hazırlanıyor.
Seçim sonuçları gerek yasadışı bir
şekilde başbakan olan Gloriya Arroyo
karşıtı sol kampanyanın, gerekse bir
yandan silahlı mücadelede, diğer yandan yasal mücadelede önemli sıçrayışlar elde eden devrimci solun etkisine ilişkin önemli bir veri olacak.
Seçimlerin yanı sıra kırsal alandaki
yoksullara sağlık hizmeti götüren 43
doktor ve hemşirenin FKP-YHO üyesi
oldukları iddiasıyla tutuklanmaları ile
de hareketli günler yaşanıyor. Büyük
kentlerin sokakları tutuklu 43 sağlık
çalışanının serbest bırakılması için
kitlesel ve militan gösterilere tanıklık
ediyor. Filipinlerin sokakları yalnızca
bu dönem değil, her dönem sıcak.
Sokağa çıkma kültürü, direnme kültürü ve araç geliştirme becerisi açısından zengin deneyimler ve dinamik
sol özneler taşıyan bu özel bölge kuşkusuz bu yazının sınırlarını çokça
aşan ciddi bir siyasi araştırmayı da
hak ediyor.
Not: Filipinler solu hakkında daha kapsamlı
bir metin için bkz. "7 bin 107 Adadan Tüten
Sol", www.solundogusu.net.
Dipnotlar:

[1] Yazarımız yazısını yazdığı sırada daha
seçimlerin yapılmasına zaman vardı. Ancak
gazetemizin hazırlıkları gecikince 10
Mayıs’taki seçimler geride kalmış oldu.
Gecikme nedeniyle ortaya çıkan bu durumdan dolayı yazarımızdan özür dileriz.
Toplumsal Özgürlük.
[2] Gabriela Kadın Örgütü için bkz.
"Kadınların Örgütlü Gücü: Gabriela", Serap
Baykal, BirGün Gazetesi, 29 Kasım 2009.

2001'de “Parti Listesi” kategorisinde seçimlere giren
BAYAN MUNA (Önce Halk) beklenmedik şekilde parti
listesi için ayrılan kontenjana denk düşen oyların
büyük kısmını almayı başardı. BAYAN MUNA parti listesi seçmenlerinden yaklaşık 2 milyonunun oyunu
alarak parti listesi seçimlerine giren 90 parti arasında
birinci parti oldu. Daha sonra kotayı aşmak için yeni
partiler kuran BAYAN, ANAKPAWİS (Emekçi Kitleler
Partisi) ve Gabriela Kadın Partisi ile girdiği 2007
seçimlerinde toplam 7 sandalyeye ulaştı

Filipinler’de Seçimler Yapıldı

BAYAN Cephesi Oylarını Arttırdı

Açıklamada, binden fazla yargısız
infaz kurbanının; yasadışı biçimde
tutuklanan, işkence gören ve hapse
atılan, kaçırılan ve kaybedilen binlerce kişinin; ve faşist askeri birlikler
tarafından evleri, çiftlikleri yağmalanan ve yıkılan, zorla göç ettirilen milyonlarca kişinin, ailelerinin, dostlarının ve insan hakkı savunucularının
Filipinler Devlet Başkanlığı seçimini adalet istediği vurgulandı.
Liberal Parti’nin adayı Benigno FKP’nin açıklamasında halkın,
“Noynoy” Aquino yüzde 40 oyla IMF’nin dayattığı neoliberal politikakazandı.
lardan vazgeçilmesini ve sosyo-ekoFilipinler’de seçimler planlandığı
gibi 10 Mayıs 2010 tarihinde yapıldı.
Yazarımızın adlarını verdiği BAYAN
Cephesi üyesi/yanlısı partilerden
Bayan Muna, Gabriela Kadın Partisi,
Anakpawis, ve Kabataan 2 milyon
400 bin oy alarak toplam oylarını arttırdı. Adı verilen diğer örgütlerin ise
seçime girmesine izin verilmedi.

Filipinler Komünist Partisi (FKP) seçimin ardından yaptığı açıklamayla,
ABD ve yerli sermayenin temsilcisi
olan Aquino’ya karşı halkın, “mevcut
çürümüş yarı-sömürge yarı-feodal
sistemde maruz kalınan temel politik
ve sosyo-ekonomik sorunlardan kaynaklanan en acil konular”la ilgili
talepleriyle harekete geçeceğini bildirdi. Parti, eski başkan (ABD işbirlikçisi) Arroyo’nun başkanlığı döneminde yaptığı insan hakları ihlalleri ve
işlediği insanlığa karşı suçlar nedeniyle derhal yargılanmasını istedi.

nomik reformlar yapılmasını; emperyalist, büyük komprador ve bürokrat
kapitalist şirketlerin geniş tarım topraklarını yağmalamasına son verilmesini; ABD askerlerinin Filipinler’den çıkarılmasını ve ABD’nin antiemperyalist, ilerici ve demokratik
güçlere karşı operasyonlara verdiği
desteğin kesilmesini istediği belirtildi.1
Toplumsal Özgürlük

[1] FKP’nin açıklaması için kaynak:
http://ndfp.net

22

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

EMEK

1 Ma y ı s’ t a T a r ih se l Bi r Eş ik Aş ıl d ı

TAKSİM’DEN
26 MAYIS’A

MAYIS 2010

Bugün her işçi havzasında,
her fabrikada ve atölyede
sınıfsal kin ve öfke birikmektedir. Sorun bu öfke ve kinin
açığa çıkartılması ve doğru
bir mecraya akıtılmasıdır.
Bugün Yatağan’da,
Esenyurt’ta, Akardan’da ve
birçok işyerindeki yaşanan
direnişlerin ateş topuna
çevrilmesi bizlerin
çalışmasına bağlıdır. Şimdi
görev 1 Mayıs’taki başarıyı
bu direnişlere taşımak ve 26
Mayıs’ı işyeri işyeri, fabrika
fabrika örmektir.
VOLKAN YARAŞIR

2010 1 Mayıs’ı, 70’li yılları andıran
bir şekilde, 100 binlerce kişinin katılımıyla Taksim’de kutlandı. Taksim,
başta devrimci güçlerin ve işçi sınıfının ileri unsurlarının inatçı, kararlı ve
militan mücadeleleri sonucu kazanıldı. Bu uğurda ağır bedeller ödendi.
Taksim asla “demokratik bir lütuf”,
bir tolerans, “tabuların yıkılması” ve
“yasakların kalkması” değil, yüreklerin siper edilmesiyle, devrimci kararlılığın ve ruhun ayağa kalkışıyla,
uslanmayan ve terbiye edilmeyen
militanlıkla “fethedildi”. Mehmet Akif
Dalcı’nın çatışırken elindeki taş, Gülay
Beceren’in slogan atarken soluğunu
kesen mermi, 1977’de Jale Yeşilnil’in
panzer altında kalmış yüreğiydi
Taksim’i kitlelere açan, kitlelerle
Taksim’i kucaklaştıran.

lebilirdi.

1 Mayıs Yeni Bir
Tarihsel Eşiktir

Ne yazık ki 1 Nisan başarısız ve etkisiz bir eylem oldu. Hatta 1 Nisan’ın
başarısızlığının 1 Mayıs’a yansıyabileceği düşünüldü. Fakat kapitalist krizin ve neo-liberal yıkım politikalarının sonuçlarının (açlık, sefalet, işsizlik ve geleceksizliğin) tahmin edilenden çok daha sarsıcı olduğu ve kitlelerde öfke ve arayışı tetiklediği 1
Mayıs’la bir kez daha ortaya çıktı.
Ayrıca 1 Mayıs’ın ücretli tatil günü
ilan edilmesi, Taksim Meydanı’nın 1
Mayıs gösterilerine açılması 100 binlerin Taksim’e akmasına yol açtı. 1
Nisan’da kopan diyalektik, 1 Mayıs’ta
yeni bir diyalektiğin kurulmasını
beraberinde getirdi. Tekel direnişinde özgüven ve moral kazanan işçi
sınıfı 1 Mayıs’ta kolektif gücünün farkına vardı. Bununla birlikte sınıf
bilincinin yapıtaşı olan tarih bilinciyle donandı. Geçmişine sahip çıkarak,
geleceğe uzanabileceğini hissetti.
Tekel’in mücadele ruhu 1 Mayıs’ta
geniş yığınlara taşındı. Böylece sınıf
mücadelesi açısından yakın dönemindeki en önemli tarihsel eşiklerinden
biri daha geçildi. Ayrıca 2010 1
Mayıs’ı işçilerle devrimci grupların ve
Kürt hareketinin kaynaşmasına
sahne oldu. Kürt hareketinin, pankartlarında ve sloganlarında bir yandan sosyalizm vurgusu yapması, öte
yandan Kürt sorununu ile işçi sınıfı
mücadelesi arasında bağı kurması
dikkat çekti.

Tekel’le başlayan işçi hareketindeki
yükseliş, 1 Nisan’da alanlara taşınabilirdi. Böylece Tekel direnişi, 1 Nisan,
1 Mayıs ve 26 Mayıs diyalektiği örü-

Şimdi diyalektiğin öbür ayağı olan 26
Mayıs genel eylemini örme zamanıdır. Şimdi görev, 1 Mayıs’la sınıfın
kazandığı muazzam moral gücünü

3 koldan Taksim’e giren göstericiler,
Türkiye tarihinin en kitlesel 1
Mayıs’larından birini kutladı. Bu başlı
başına moral verici bir tabloydu.
Alan, kendine yakışanla, yani kitlelerle ve sloganlarla yeniden kimlik
kazandı. Bir zamanlar devlet gücünün
simgesi olan, daha sonra tüketim kültürü ve terörüyle birlikte anılan
Taksim, şimdi gerçek sahiplerine kitlelerle, ruhuna ise sloganlarla yeniden
kavuştu. Unutulmasın; kentler gibi,
meydanlar da soluk alıp verir, kendine göre hayatları devam eder.

26 Mayıs’a taşıma zamanıdır.
Sendikal bürokrasinin her düzeydeki
blokajını kırarak, 26 Mayıs’ı 1
Mayıs’a çevirmektir. Genel eylemi
genel greve dönüştürmektir. Artık
sınıf içinde bunun zemini ve ruh hali
vardır. Görev işçi kentlerinde, havzalarda, fabrikalarda, atölyelerde, işyerlerinde bu çalışmayı yoğunlaştırmaktır. 1 Mayıs’ın 26 Mayıs’a taşınması
sınıf hareketinde ciddi bir sıçramanın
önünü açabilir. 26 Mayıs’ın genel
eyleme dönüştürülmesi, sermayenin
2010 yılında sürdüreceği topyekun
saldırıya karşı sınıfın gerçek bir
ayağa kalkışı olabilir. Bu potansiyelin
varlığı 1 Mayıs’ta ortaya çıkmıştır.
Gerçekten 26 Mayıs genel eylem ve
genel grev günü olabilir. Böylesi bir
gelişme sınıfın hızla siyasallaşmasının önünü açacaktır. Sınıfın bağımsız
ve siyasal bir güç olarak şekillenmesine olağanüstü katkılarda bulunacaktır. Kriz koşullarının bu noktada
inanılmaz olanaklar sunduğu unutul-

mamalıdır.
Bugün her işçi havzasında, her fabrikada ve atölyede sınıfsal kin ve öfke
birikmektedir. Sorun bu öfke ve kinin
açığa çıkartılması ve doğru bir mecraya akıtılmasıdır. Bugün Yatağan’da,
Esenyurt’ta, Akardan’da ve birçok
işyerindeki yaşanan direnişlerin ateş
topuna çevrilmesi bizlerin çalışmasına bağlıdır. Şimdi görev 1 Mayıs’taki
başarıyı bu direnişlere taşımak ve 26
Mayıs’ı işyeri işyeri, fabrika fabrika
örmektir. Bugün sendikal bürokrasi
26 Mayıs için hemen hemen hiçbir
şey yapmamasına rağmen, her fabrikada, her işyerinde işçiler öfke ve arayış içindedir. Bir kıvılcım, ufak bir
hamle, bu kolektif ruh halini harekete geçirebilir. 1 Mayıs ve Tekel direnişi sınıf hareketinin yaratıcı zenginliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
Bu zenginliğe inanmak ve bu zenginliğe güvenmek gerekir.
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Her zaman olmasa da, özellikle uzun
süreli çalışanlar için işten çıkarmaya
bir biçimde engel olan kıdem tazminatı hakkına dokunulması işsizliğe
kapı aralamak, işten çıkarmalara
açık olanak sağlamak anlamına
gelecektir. Sermaye daha fazla kar
elde edecek, işçi daha fazla
sömürülecek, işten çıkarma
kolaylaşacak. İşçi sınıfı ve onun
örgütleri gelişmeleri yakından
izlemeli ve Türk İş’in uzun süredir
belirttiği “grev gerekçesidir”
söylemini sahici hale getirmelidir.
İRFAN KAYGISIZ

İşçiler 1936’dan beri kıdem tazminatı
hakkını kullanıyor. 1936’dan sonraki
yıllarda tazminattan yararlanma kapsam ve süresi çeşitli değişikliklere
uğrayarak bugünlere gelindi. Kıdem
tazminatı hakkının düzenlendiği
dönemde, işten çıkarılan işçinin işsiz
kalacağı sürede belli bir parasal
güvenceye kavuşması ve o işyerindeki bedensel yıpranmasının karşılığı
olarak düşünülmüştü. 1975 yılında
yapılan değişiklik ile tazminatın çalışılan her yıl için otuz günlük ücret
tutarında ödenmesi biçiminde değiştirilmişti. İşverenler yıllardır bu tazminatın kendileri için taşınamayacak

Kıdem tazminatına göz
dikilmesi yeni değil.

Ancak yeni olan kriz ve

artan işsizlik gerekçesiyle
talebin güncelleştirilmiş

olması. Konu sermaye

örgütlerinin ve

hükümetin gündeminden

düşmez oldu. Gerek
önceki dönemki

açıklamalardan gerekse
Nisan ayında yapılan
kimi açıklamalardan

anlaşılan o ki, hükümet
yakında bir tasarı ile

ortaya çıkacak.

bir yük olduğundan yakınmaya başladılar ve özellikle kriz dönemlerinde
bu tazminatı ödememek için değişik
yollar denediler.
Aslında kıdem tazminatına göz dikilmesi yeni değil. Ancak yeni olan kriz
ve artan işsizlik gerekçesiyle talebin
güncelleştirilmiş olması. Konu sermaye örgütlerinin ve hükümetin
gündeminden düşmez oldu. Patronlar
bir yana, son günlerde her fırsatta
hükümetten bir bakan kıdem tazminatının istihdam önünde engel olduğuna dair açıklama yapıyor.
Nisan ayında Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, Devlet Bakanı Ali Babacan ve
TİSK açıklama yaptı. Maliye
Bakanı’nın açıklamasının ardından
Türk İş de bildik görüşünü yineledi
ve kıdem tazminatına dokunulmasının konfederasyonları açısından grev
nedeni olduğunu belirtti.
Maliye Bakan Şimşek, işsizliğin sebebinin işçinin güvencesi olduğunu
belirterek, "istihdamın önündeki en
büyük engel kıdem tazminatlarının
ağır olması" dedi. Bakan, "Bu ülkede
hem işsizlik fonu var, oraya kesinti
yapılıyor, hem de kıdem tazminatı var.
Bu, esnekliği ciddi şekilde azaltıyor,
Türkiye'de olmazsa olmazlardan bir
tanesi iş gücü piyasasının esnekliğidir, iş gücü piyasası esnek olmadan
istihdam artışı olmaz” diye konuştu.
Bakan Babacan da açıklamasında,
benzer görüşleri yineleyip ardından
“bununla ilgili şu anda bir çalışma
içerisindeyiz, onu yakında tamamlayacağız.'' dedi.
TİSK, kriz sürecinde hemen her
gerekçe ile yaptığı açıklamalarına bir
yenisini ekledi ve onlar da 20
Nisan’da yaptıkları açıklamalarında

en katı çalışma mevzuatının
Türkiye’de
olduğunu
söyleyip,
“Türkiye, kıdem ve ihbar tazminatından kaynaklanan katılıklarla OECD
ülkeleri arasında birinci, yükselen
piyasa ekonomileri arasında ise
Rusya’dan sonra ikinci sıradadır”
dediler. TİSK Başkanı daha önceki bir
açıklamasında da “Türk işvereni ayağındaki kıdem tazminatı prangasından kurtarılmalıdır” demişti.
Gerek önceki dönemki açıklamalardan gerekse Nisan ayında yapılan
kimi açıklamalardan anlaşılan o ki,
hükümet yakında bir tasarı ile ortaya
çıkacak.
Kıdem tazminatı tartışmalarında sermaye cephesi bakımından tam bir
mutabakat olduğu söylenemez.
Mutabakat, bir biçimde bu duruma
müdahale edilmesi yönünde ama
bunun hangi biçimde yapılacağına
dair farklı görüşler söz konusu.
Patronların kimi kıdem tazminatı
fonu kurulmasını, kimi kıdem tazminatının tamamen kaldırılmasını kimi
de ödeme süresinin kısaltılmasını
savunuyor. Ağırlıklı eğilim, 30 günlük
sürenin 15 güne indirilmesi yönünde. Ancak bunun gerçekleşmesinin
zor görüldüğü durumda fona devredilmesine de tümüyle karşı çıkmayabilirler.
Kıdem tazminatı fonu kurulmasına
ilişkin geçtiğimiz yıllarda hazırlanan
tasarıda; tazminatı alabilmek için
emekli olunması, en az 10 yıl fona
prim ödenmiş olması ya da işçinin
ölmesi şartları getirilmişti. Ancak,
işverenlerin fona eleştirileri var.
Patronlar, fon için; işverenlerden
yüzde 3’lük prim kesintisinin ilave bir
yük getireceğini, şu anda kendi isteği

ile işten ayrılanlara verilmeyen tazminatın değişiklik ile bu kişilere de verileceğini, fon uygulaması ile işten
ayrılmanın kolaylaşacağını, halen
kıdem tazminatı ödemesi için uygulanmakta olan üst sınırın ortadan kalkacağını ve bu nedenle de daha fazla
ödeme yapılacağını belirtmekteler.
Dolayısıyla eski fon tasarısı patronları
da yeterince memnun etmemektedir.
Bu nedenle, yapılacak yeni düzenleme
fon biçiminde yapılsa da, eski tasarıdan da daha olumsuz koşullar içerme
olasılığı söz konusu.
Patronlar, sendikal örgütlenmenin
başlangıcından bugüne çeşitli yol ve
yöntemlerle işçileri örgütsüz bırakmaya çalışmıştır. Bunu kimi zaman
yasalara dayanarak, kimi zaman da
fiilen gerçekleştirdiler. Bugün işçi
sendikalarının örgütlenme oranının
yüzde 5,4 düzeyinde olması sermaye
cephesinin bu baskı ve saldırısının
sonucudur. Kıdem tazminatı hakkının
bir biçimde ortadan kaldırılması ya da
işlevsizleştirilmesi sendikal örgütlenmeye yönelik büyük kıyıma zemin
sağlayacaktır.
Her zaman olmasa da, özellikle uzun
süreli çalışanlar için işten çıkarmaya
bir biçimde engel olan kıdem tazminatı hakkına dokunulması işsizliğe
kapı aralamak, işten çıkarmalara açık
olanak sağlamak anlamına gelecektir.
Ve elbette, işçilerin işsizlik süresinde
bir süreliğine de olsa harcayacakları
gelir ortadan kaldırılmış olacak.
Sermaye daha fazla kar elde edecek,
işçi daha fazla sömürülecek, işten
çıkarma kolaylaşacak. İşçi sınıfı ve
onun örgütleri gelişmeleri yakından
izlemeli ve Türk İş’in uzun süredir
belirttiği “grev gerekçesidir” söylemini sahici hale getirmelidir.
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EĞİTİM EMEKÇİLERİ: GÜCÜMÜZE GÜVENELİM
17 Nisan mitinginde

sendika yönetiminin

beklediğinin 2-3 katı kitle

Ankara’ya gelince sendika

önderliğinin öngörüsüzlüğü

bir kere daha açığa

çıkmıştır. Olanca

durgunluğuna rağmen

Eğitim-Sen kitlesi diyor ki,
Benden umudu kesmeyin,

“Ben varım, varolacağım!”

Bürokratlaşmış sendika

yönetimlerine hatırlatıyor:

“Beni küçümseme, kitlesel

gücüme güven!”

H. ARIKUŞU

Eğitim-Sen üyesi 20 bin eğitim emekçisi 17 Nisan’da Ankara’daydı.
“Kamusal eğitim, kadrolu çalışma ve
demokratik yaşam” taleplerini içeren
bir eylem gerçekleştirildi. Eylemin
çerçevesi anlamlıydı. Son 30 yılın
özelleştirme politikasına karşı kamusal eğitim öne çıkarıldı. Neo-liberal
politikalarla, eğitimi bir “sosyal hak”
değil de “meta ve pazar” olarak görmek; hem eğitimin kendisini hem de
eğitim emekçilerini felakete sürüklemiştir. Kadrolu çalışma talebinde,
kamu sektöründe güvencesiz çalışmaya karşı duruş saklıydı. Bu taleple
kapitalizmin tarihsel-stratejik yönelimine karşı güçlü bir protesto gösterilmek istendi.

güvenceye alma çabası vardı. Eğitim
emekçileri bu meselede, “Ben de
varım” dedi. Genelde kamu emekçilerinin, özelde eğitim emekçilerinin
“olmazsa olmazı” grevli toplu sözleşme hakkını Eğitim-Sen üyeleri,
Anayasa değişikliği tartışmaları güncelliğinde hükümetin gündemine
taşıdılar. Zira Anayasa değişikliği taslağında “toplu görüşme”, “toplu sözleşme” olarak önerilip “grev hakkı”
yok sayılmaktadır.

Kamuda Güvencesiz
Çalışma Yaygınlaşıyor

Sendika şubelerinde eylemin içeriği,
zamanı, karar alınış biçimi çok tartışılmadı. Tekel işçilerinin güvencesiz
çalışmaya karşı büyük eyleminin
ruhu ortamda dolaşırken Eğitim-Sen
yönetiminin paralel bir eylem kararı
hiç itirazsız denebilecek metanetle
kabul edildi. Hele Tekel işçilerinin 1
Nisan’da tekrar eylem sürecine geçecek olması eylemin önemini daha da
arttırıyordu. Hepsi bu değil tabii ki.
Örgüt toplu sözleşme için sürekli
eylem kararı almıştı. 25 Kasım 2009
grevinden bu yana daha bir tek eylem
gerçekleştirmemişlik içinde eylem
şart olmuştu. Eylem hazırlıkları yetersiz de olsa da okullardaki propaganda,
üyelerde kısmi bir canlılık açığa
çıkardı. Sonuçta Ankara’da 20 bine
yakın eğitim emekçisiyle miting
yapıldı. Emekçiler, sendika merkezinin yönlendirdiği meydana sığmadılar. “10 bini yakalar mıyız acaba?”

KESK yönetimi “Kamuda Güvencesiz
Çalışma Yaygınlaşıyor” başlığıyla yaptığı basın açıklamasında çarpıcı
rakamlarla durumu ortaya koydu. Son
üç yılda güvencesiz çalışmanın yüzde
67 oranında arttığını, kamu sektöründe 230 bin güvencesiz çalışanın
bulunduğunu açıkladı. Diğer bir gerçeklikse nüfusun artmasına rağmen
kamu emekçilerinin sayısının yerinde saymasıydı ki bu, kamu hizmetindeki açığı gözler önüne seriyordu. Bu
acı tablo karşısında KESK’in talepleri
açıktı: Özelleştirmelere son verilmesi,
güvencesiz çalışmadan kadrolu çalışmaya geçilmesiydi. Mitingde demokratik yaşam talebiyle “Anayasa değişikliği” tartışmaları içinde grevli toplu
sözleşmeli bir çalışmayı anayasal

17 Nisan eylemi bu haliyle özellikle
1990 sonrası yaygınlaşan kapitalist
sistemin “tarihsel” bir yönelimine
karşı mücadeleyi “güncel” politikalarla bütünleştirme amacı taşıyordu.

denirken alanda 20 bine yaklaşan sayı
herkesi şaşırtmıştır. Sadece bu bile
“Genel Merkez’in öngörüsüzlüğünü
ortaya koyuyor. Şu da bir gerçek ki,
metropollere oranla Anadolu’da iyi
bir kitle çalışması yapılmıştı.

Eylemin Ortaya Çıkardığı
İki Gerçek
Birincisi; Eğitim-Sen Başkanı Zübeyde Kılıç “Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik, eğitim ve sağlık kurumlarına
4-C ve taşeron istihdam gibi esnek ve
güvencesiz çalışma biçimlerinin her
geçen gün yaygınlaştığını” söyleyerek
bir gerçekliği dile getiriyor. Oysa
önceli olan Eğitim-Sen eski Genel
Başkanı Alaattin Dinçer, iki yıl önce,
“Sözleşmeli öğretmenleri örgütlemeliyiz” talebi karşısında “Okullarınızda
30-40 kadrolu öğretmeni örgütlemek
dururken 3-4 sözleşmeli öğretmenin
sözü mü olur?” diyor ve yaygınlaşan
güvencesiz çalışma tehlikesini görmezden geliyordu. Bugün sendika

yönetiminin sorunu görmesi çok
anlamlıdır. Ama halimizin kaplumbağa ve tavşanın yarış hikâyesine benzediği de ortadadır.
İkincisi; 17 Nisan mitinginde sendika
yönetiminin eksikliği; koca meydanlar dururken kitleyi Ziya Gökalp bulvarının dar alanına hapsetmek
olmuştur. Beklenenin 2-3 katı kitle
Ankara’ya gelince sendika önderliğinin öngörüsüzlüğü bir kere daha
açığa çıkmıştır. Olanca durgunluğuna
rağmen Eğitim-Sen kitlesi diyor ki
benden umudu kesmeyin, “Ben
Varım, Varolacağım!” Bürokratlaşmış
sendika yönetimlerine hatırlatıyor:
“Beni küçümseme, kitlesel gücüme
güven!”
Kim ne derse desin, 120 bin üyesiyle
Eğitim-Sen hala büyük güç. Toplu
sözleşme ve grev hakkını almak için,
güvencesiz çalışmaya karşı durmak
için yeterince güç ve enerjiye sahip
bir sendika. Uzaklardan medet umulmasın. Kendisi olsun yeter!

KESK yönetimi “Kamuda Güvencesiz Çalışma
Yaygınlaşıyor” başlığıyla yaptığı basın açıklamasında
çarpıcı rakamlarla durumu ortaya koydu.
Son üç yılda güvencesiz çalışmanın yüzde 67
oranında arttığını, kamu sektöründe 230 bin
güvencesiz çalışanın bulunduğunu açıkçaladı. Diğer
bir gerçeklikse nüfusun artmasına rağmen kamu
emekçileri sayısının yerinde saymasıydı ki bu, kamu
hizmetindeki açığı gözler önüne seriyordu.
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Öztürk’ün çalışması -Mustafa Sönmez’in “Kırk
Haramiler”inden sonra- aradan geçen ve
finans kapitalin gelişimi için son derece önemli
olan yirmi yılı içerirken, büyük sermaye
gruplarını kendi tarihsellikleri içerisinde
kapsamlı bir şekilde inceleyerek, hem
Sönmez’in çalışması ile bir süreklilik oluşturuyor,
hem de 2010 Türkiye’sinde finans kapitalin
mevcut durumunu anlamak için tarihsellikten
kopmamış güncel bilgiyi sunuyor.
ESER SANDIKÇI

mevcut durumunu anlamak için,
mutlaka incelenmesi gereken az sayıdaki büyük sermaye gruplarının analizini yapıyor. Bunu yaparken de
Türkiye örneğinden hareketle geç
kapitalistleşen ülkelerde büyük sermaye gruplarının neden “ilişkisiz
çeşitlenme”ye (birbirleri ile ilişkisi
olmayan birçok farklı sektörde faaliyet göstermeye) yöneldiği sorusuna
da cevap arıyor.

“Bütün dünyada Finans Kapitalin
oynadığı en başarılı oyun;
görünmez olmaktır.”
Hikmet Kıvılcımlı 1
Özgür Öztürk’ün “Türkiye’de Büyük
Sermayenin
Grupları,
Finans
Kapitalin Oluşumu ve Gelişimi” adlı
çalışması Sosyal Araştırmalar Vakfı
tarafından Mart ayında yayımlandı.
Yazarın, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve
İktisadi Büyüme kürsüsüne doktora
tezi olarak sunduğu, Türkiye’de
finans kapitalin oluşumu ve gelişimi
üzerine yapılmış olan çalışma, bu
alanda büyük bir boşluğu dolduruyor.
Öztürk, Hegel’in “genel olarak tanı-

nan, tanınan olduğu için bilinen değildir” şeklindeki ifadesi üzerinden,
Türkiye’de holdingler biçiminde
organize olan büyük sermaye gruplarının kamuoyunda az çok herkes
tarafından tanındığı ancak, yeteri
kadar bilinmediği tespitinden hareketle çalışmasını gerçekleştirdiğini
ifade ediyor.
Dünyanın on yedinci en büyük ekonomisi olan Türkiye kapitalizmini
tanımlayan en önemli özelliklerden
biri, sermaye düzeneğinde az sayıda
sermaye grubunun muazzam boyutlara varan sermaye birikimine sahip
olmasıdır.2 Özgür Öztürk de,
Türkiye’de kapitalizmin gelişimini ve

Emek eksenli çalışmalar içerisinde,
Türkiye’de büyük sermaye gruplarının analizine yönelik 1987 yılında
Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan Türkiye’de Holdingler; Kırk
Haramiler adlı çalışma bir ilki ifade
ediyordu. Öztürk’ün çalışması da aradan geçen ve finans kapitalin gelişimi
için son derece önemli olan yirmi yılı
içerirken, büyük sermaye gruplarını
kendi tarihsellikleri içerisinde kapsamlı bir şekilde inceleyerek, hem
Sönmez’in çalışması ile bir süreklilik
oluşturuyor,
hem
de
2010
Türkiye’sinde finans kapitalin mevcut durumunu anlamak için tarihsellikten kopmamış güncel bilgiyi sunuyor.
Çalışma, iki bölümden oluşuyor. İlk
bölüm Türkiye kökenli büyük sermaye gruplarının oluşum ve gelişim
süreçlerini ana hatları ile ele alıyor.
Bu bölümü, aynı zamanda hem geç
kapitalistleşen ülkelerin kapitalistleşme sürecinin özgünlükleri ve koşulları; hem Türkiye tarihinin sermaye
birikim süreci üzerinden analizi;
hem de Marksist ekonomi politik
kavramları, kavramsal ve güncel
düzeyde anlamaya yönelik temel bir
okuma olarak da almak mümkün.

HİKMET KIVILCIMLI VE FİNANS KAPİTAL

Öztürk, finans kapital kavramının
çalışmasının çıkış noktası olduğunu ve
finans kapitalin sosyal bilim alanında
“görünmez” olduğunu vurguluyor.
Türkiye’de finans kapital kavramını ilk
kez kullanan, 1920’lu yıllardan itibaren Türkiye’de finans kapitalin gelişimi üzerine çalışmaları bulunan Hikmet Kıvılcımlı da finans kapitalin en
önemli özelliğinin “görünmez” olmak
olduğunu bundan uzun yıllar önce

söylüyor. Aynı coğrafyada farklı tarihsel dönemlerde Marksist perspektifle
finans kapital üzerine teorik üretimde
bulunmuşlarsa da, Özgür Öztürk’ün
çalışmasında Kıvılcımlı’nın Türkiye’de
finans kapitalin gelişimi ile ilgili çalışmasına dair herhangi bir değerlendirme yer almıyor. Kıvılcımlı’yı “Türkiye
marksist hareketinin ortaya çıkardığı
en özgün düşünür” olarak tanımlayan
Nail Satlıgan, onun finans kapital tah-

lilini ise, “marksizmin temel metodolojik ilkelerinden biri olan eşitsiz ve
birleşik gelişme yasasının Türkiye tarihine ilk uygulaması” olarak niteliyor.3
Marksist yazında, finans kapital üzerine çalışmaların son derece sınırlı olduğu ülkemizde, bu alandaki ilk ve en
önemli çalışmalardan birinin, finans
kapital üzerine yapılmış ciddi bir çalışmada yer almaması ise önemli bir
eksiklik oluşturuyor.

İkinci bölümde ise 25 büyük sermaye
grubunun, kuruluşlarından bugüne
gerçekleştirdikleri ekonomik faaliyetler inceleniyor. Bu bölümde; İş
Bankası-Şişecam, Koç, Sabancı,
Çukurova, OYAK, Doğan, Ülker,
Doğuş, Enka, Tekfen, Uzan, Zorlu,
Anadolu Endüstri, Borusan, Profilo,
Eczacıbaşı, Kale, Toprak, Ciner, Çalık,
Yaşar, Akkök, İhlas, Alarko ve
Enginkan grupları ayrı ayrı ele alınarak ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.
Yazarın, bu sermaye gruplarının
detaylı incelemesini yaparken, şirket
tarihçelerinden, faaliyet raporlarından, firmaların internet sayfalarından, holding patronlarının biyografilerinden, gazete ve dergilerden, İTO
ve Ticaret Sicil Gazetesi sicil kayıtlarından ve konu hakkındaki çeşitli
çalışmalardan yararlandığını görüyoruz. Çalışmada, her sermaye grubu
ayrı ele alınarak inceleniyor, ardından
da her grubun gerçekleştirdiği faaliyetler tek ve uzun bir tablo ile sunuluyor. Öztürk’ün sunduğu veri seti,
Türkiye’nin soyguncu ve düzenbaz
“haramilerini” tanımak ve bilmek için
son derece kapsamlı bir bilgiyi okuyucuya sunuyor.

1 - Hikmet Kıvılcımlı, Finans Kapital ve
Türkiye, Sosyal İnsan Yayınları,2008, s.45.

2 - Fuat Ercan, “Sermayeyi
Haritalandırmaya Yönelik Kavramsal
Düzenekler”, Praxis,19, s.35.

3 - Nail Satlıgan, “TKP, Mihri Belli, Hikmet

Kıvılcımlı”, Devrimci Marksizm, Mart 2006.
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BOĞAZ'A DEĞİL
ZAP'A KÖPRÜ!

Zap'a yapılacak köprü; bir yandan demokratik
açılım naraları atılırken bir yandan sınır
boylarındaki yığınaklarla savaş hazırlığı
yapanlara, halkların kardeşliğini en samimi
savunanların vereceği güçlü bir cevap olacak.
METİN ŞENYURT
Kapitalizmin tüm acımasızlığının gün
yüzüne çıkışı, fabrika ve toprak işgalleri, sistemin her kriz anında şok işlevi gören faşizme karşı yükselen üniversite mücadelesi, 60’ların sonu70’lerin başını kapsayan dönemi analiz ederken sınıf çelişkilerinin ne
derece gün yüzüne çıktığını anlamamız bakımından büyük önem taşıyor.
Genelde işçi sınıfı mücadelesi ile
paralel ilerleyen ve onunla rezonansa
girdiği sürece devrimci niteliğini
ortaya koyabilen gençlik hareketinin
68 döneminde ortaya koyduğu kitlesel tepkiselliklerin vuruculuğu da bu
sınıfsal karakterinden ileri gelir.
68’de devrimci hareketin gövdesinin
öğrenci gençlerden oluşuyor olması
ve sınıfla ilişki düzeyinin düşüklüğü
başka bir tartışma konusu olmakla
birlikte, ortaya konulan iradenin ve
yaratılan atmosferin günümüze
bıraktığı miras yadsınamaz.
Sınıfsal ve ulusal çelişkilerin yanında;
doğu-batı eksenindeki bölgesel eşitsiz

Biz Özgürlükçü Gençlik
olarak şunu çok
iyi biliyoruz ki
sınıfsız-sömürüsüz
topluma ulaşma yolunda
dökülen her damla
ter değerlidir; mücadele,
gün gelir üniversitelerde
eşit, parasız, anadilde
eğitim şiarını
yükseltmeyi, gün gelir
grev çadırlarında işçilerle
sabahlamayı gerektirir.
Zap’a Devrimci Gençlik
Köprüsü’ nü yeniden
yapmak da bu emeğin,
bu mücadelenin
bir parçasıdır.

gelişim; göç, çarpık kentleşme vb.
sorunlar ortadayken o dönemde ortaya konan en çarpıcı eylemlerden bir
tanesi; İstanbul Boğazı’na ilk köprünün yapılmasının planlandığı dönemde devrimci gençler tarafından Zap
nehri üzerine köprü yapılarak bu
eşitsizliği gün yüzüne çıkarmak oldu.
Halk tarafından benimsenen köprüye
ismini bölge halkı verdi: Devrimci
Gençlik Köprüsü. Eylemin en anlamlı
yanı sorunun, sorunu yaşayanlar
tarafından değil de bu sorunlardan
muzdarip olmamış ama bu sorunları
kendine dert edinmiş olanlar tarafından dillendirilmiş olmasıydı.
En fazla ihtiyaç duyulan yere, köprü
olmadığından onlarca insanın yaşamını yitirdiği Zap nehri üzerine
köprü yapılmazken, eşitsiz gelişimin
en vurucu simgesi haline gelen
İstanbul’a köprü yapılmasının planlanması toplumun muhalif kesimlerinin ciddi tepkilerine neden oluyordu.
Bu köprünün bölgesel eşitsiz gelişimi
daha da artıracağı ve bunun kurulmasının 2. ve 3. köprülerin yapımını
zorlayacak koşulları ortaya çıkaracağı
o dönemde öngörülebiliyordu.
Nitekim bugün, İstanbul'un ormanlarını, su havzalarını, etki alanındaki
eko-sistemi yok edecek olan, şehir
taşıt trafiğini daha da kötü hale getireceği hesaplanan ve rant aracı haline
getirilen 3. Köprünün yapılması planlanıyor.

Halkların Kardeşlik Köprüsü
99’da “esrarengiz” bir biçimde dinamitlenerek yıkılan fakat aslında faili
hiç de meçhul olmayan Devrimci
Gençlik Köprüsü’nün önümüzdeki
yaz aylarında tekrar yapılması planlanıyor. 68’den devraldıkları bilinç ve
irade ile köprüyü ayakları üzerine
tekrar dikecek; köprüyü tekrar inşa
edecek olanlar devrimci gençler olacak.
İşlevi Zap'ın iki yakasını birbirine
bağlamaktan çok daha fazla olan köprüyü yıkmakla hiç kuşkusuz halklar
arasında kurulan kardeşlik köprülerini ortadan kaldırmak istemişlerdi.
Köprünün temellerine dinamit

koyanlar şunun farkına asla varamayacaklar: Devrimci gençlerin ezilensömürülen halklarla sınıfsal temelde
kurduğu bağlar bir dizi yapay takçıkar bağlardan oluşmuyor; ettenkemikten organik bir bağ vardır aralarında.
Eşitliğin, özgürlüğün, direnişin sembolü haline gelmiş, Kürt halkının
bilincinde anıtlaşan Devrimci Gençlik
Köprüsü’nü Zap’a yeniden yapmak,
68 kuşağının ilk köprüyü yaparken
ona yüklediği anlamın yanında bugün
başka anlamlar da taşıyor: Köprüyü
yeniden yapmak Kürt sorununun
çözümünde imha ve inkar siyasetine
karşı onurlu barış ve kardeşlik şiarını
yükseltmek
anlamına
geliyor.
İstanbul’dan Hakkari’ye uzanan barış
ve kardeşlik köprüsünü inşa etmek
süreci çözümsüzlüğe sürükleyen egemenlere en güzel cevaplardan bir
tanesi olacaktır.

Zap’a Köprü Bugün
Daha Anlamlı
Zap'a yapılacak köprü; bir yandan
demokratik açılım naraları atılırken
bir yandan sınır boylarındaki yığınaklarla savaş hazırlığı yapanlara,

halkların kardeşliğini en samimi
savunanların vereceği güçlü bir
cevap olacak. Kuşkusuz bu soruna
karşı takınılacak tutum ve gençlik
cephesinden üretilecek politikalar bir
bütünlük arz etmeli. Halklar arasında
kardeşlik tohumları ekmek adına
gençliğin söyleyeceklerinin ve yapacaklarının gündelik olmanın ötesine
geçerek samimi bir sürekliliğe sahip
olması Zap'a yapılacak köprünün
siyasal anlamının daha da artmasını
sağlayacaktır. Ancak bu şekilde gençlik “sorunu baştan savmak” için değil,
gerçek anlamda sahiplenip çözüm
aramak için bu kampanyayı yürütmüş olacaktır.
Biz Özgürlükçü Gençlik olarak şunu
çok iyi biliyoruz ki sınıfsız-sömürüsüz topluma ulaşma yolunda dökülen
her damla ter değerlidir; mücadele,
gün gelir üniversitelerde eşit, parasız,
anadilde eğitim şiarını yükseltmeyi,
gün gelir grev çadırlarında işçilerle
sabahlamayı
gerektirir.
Zap’a
Devrimci Gençlik Köprüsü’ nü yeniden yapmak da bu emeğin, bu mücadelenin bir parçasıdır. Gün, 68 ruhuyla bu köprüyü yeniden inşa ederek
umudu ve isyanı yeniden örgütleme
günüdür. Özgürlükçü Gençlik olarak
çağrımız tüm gençlere…
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Niteliksiz ve sermaye

yanlısı bir eğitim sistemiyle
verdiğimiz mücadelede,

bizim için geleceksizlik

kavramı, kendi mesleğimizi

istediğimiz gibi, toplum için

icra edememek, çalışma

koşullarımızın kötü olması
ya da çalışma alanlarının

hiç olmamasıdır. Talebimiz

daha bilimsel, özgür,

toplum için eğitim ve

nitelikli, istediğimiz gibi bir
gelecek olmalıdır.
MERAL ÇINAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) yaptığı açıklamalara göre
bugün yalnızca 23 milyon insanımız
çalışabilecek durumda gözüküyor ve
bu 23 milyon insanın yüzde 14,7’si
işsiz. Yani yaklaşık 3 milyon 450 bin
insan ediyor. Biraz daha detaylı araştırma yapınca aslında 51 milyon insanın çalışabilecek durumda olduğunu
ve TÜİK’in bu açıklamalarının nasıl
da manipüle edilmiş rakamlar olduğunu görüyoruz. Peki, TÜİK nasıl oluyor da bu sayıyı yarıya indirebiliyor?
Tabii ki ev emekçisi kadınları, mevsimlik işçileri, üniversite öğrencilerini, kurslara gidenleri görmezden gelerek. Böylece 3 milyon işsiz, oluyor 10
milyon işsiz.
Bu 10 milyon insanın yaklaşık yarısını ise üniversite mezunu işsizler
oluşturuyor. Üniversitede okumak bu
kadar pahalılaşmışken, öğrenciler
geçim derdi yüzünden gündüzleri
okula gidebilmek için geceleri sabahlara kadar çalışırken şimdi de mezun
olunca iş bulamama, mesleğini icra
edememe korkusuyla karşı karşıya
bırakılmışlardır.
Biz Öğrenci Gençlik Sendikası (GençSen) olarak kuruluşumuzdan bu yana
işçilerle mücadelemizi her zaman
ortak tutup bütün işçi direnişlerinde
sesimizi onlarla birlikte yükselttik.
Fakat bir sendika olmanın verdiği
bilinci taşıyarak uzun süredir kapitalizmin krizinin bizleri de nasıl etkileyebileceğinin
farkındaydık
ve
“Gençlik Geleceksiz, Mezunlar İşsiz,

Yaşasın Sendikal Mücadelemiz” şiarıyla bir süreç başlattık. “Sen de geleceğinin peşine düş” diyerek öğrencileri o kaygıyla karşı karşıya bırakmak
yerine kavgaya çağırmaya hazırlandık.

Farkına Varmalıyız,
Farkına Vardırmalıyız
Üniversitelerde neoliberal politikalar,
üretim için nitelikli bilgi anlayışı, eğitimi bilimsellikten uzaklaştırarak
Bologna süreciyle sistematikleştirip
standartlaştırmaktadır. Üniversite
gençliği fikirlerini ifade edemeyen,
toplum için proje üretemeyen, kimlik
ve kişilik arayışında, yeteneksiz işsiz
bireyler haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Farkında mıyız; bütün bu politikalar sermayeye ücretli köle yetiştirmek için, düşünmeyen sorgulamayan bir gençlik yaratmak için uygulanmaktadır.

kesimleri için bilim üreten, geleceğinin peşine düşen bir gençlik asıl
hedefimiz olmalıdır.
Kısacası bu süreçte, üniversite gençliği olarak çoğumuzun mezun olunca karşı karşıya kalacağımız işsizliğin
hiçbir fakülte ve bölüm ayırt etmeyeceğinin farkına varmalıyız.

Bugünün Öğrencisi
Yarının Emekçisi
Bugün emekçi ailelerinin çocukları
harç paralarını bile ödeyemez
durumdayken bir de mezun olunca
kamu alanında olsun özel sektörde
olsun iş bulamama korkusu gençliği
bunalımlara hatta intiharlara kadar
götürebilmektedir. Süreç bu şekilde
ilerlerken şunu gözden kaçırmamak
gereklidir. İşçilerin de öğrencilerin de
kaderleri aynı noktada kesişmektedir.

Üniversitelerde örgütlenerek gençliği
bu duruma getirenlere karşı mücadele eden öğrencileri ise, rektörlük, özel
güvenlik birimleri, polisler yani sermayenin üniversitedeki bekçileri
bütün aygıtları kullanarak gerek fiziki
saldırılarla gerekse soruşturma terörüyle susturmaya çalışmaktadır.

Bugün işçi sınıfının ve gençliğin
mücadelesi ne birbirinden bağımsız
yerlerde durmaktadır ne de aynıdırlar.
Genç-Sen’in gerekliliğine buradan
bakması ve kuruluş amacına uygun
hareket ederek geleceğini arayan
gençlere bunun sistemin değiştirilmesinden geçtiğini aktarması gerekmektedir.

İşte Genç-Sen olarak biz bu zor şartlarda gençliğe ulaşarak; 68 ve 78
kuşağında olduğu gibi gençlik muhalefetini yükseltmeliyiz. Toplumsal
sorunlara duyarlı, içinde bulunduğu
durumu sorgulayan, toplumun tüm

Peki, nasıl bir yol izlemeliyiz? İlk olarak gençliğin bu konularda neler
düşündüğünü anket çalışmaları yaparak araştırmalıyız. Daha sonra kariyer günlerinin amaçlarını, bu bozuk
eğitim sistemini, bizleri sermayeye

hizmet eden birer köle haline getirmek istediklerini ve bunlara sendikal
bir mücadeleyle cevap vermemiz
gerekliliğini anlatarak işe başlamalıyız. Geleceğimizi arayışa çıktığımız
bu süreç bu sistemde son bulacak bir
süreç değildir. Uzun soluklu ve yoğun
çalışmalar gerektirecektir. Ama bir
kampanya mantığıyla amacımız hiçbir zaman bu çürümüş sistemden
gelecek veya iş talep etmek olmamalıdır.
Başlattığımız çalışmalar ülkenin ve
üniversitelerin şu anki konumunda
çok önemli bir yerde durmaktadır.
Fakat bu süreçte talep asla iş veya
gelecek olmamalıdır. Talebimizi ve
perspektifimizi üniversite öğrencilerine ‘iş bulun ya da defolun’ gibi sakat
bir bakış açısıyla oluşturmaktan
kaçınmalıyız. Niteliksiz ve sermaye
yanlısı bir eğitim sistemiyle verdiğimiz mücadelede, bizim için geleceksizlik kavramı, kendi mesleğimizi
istediğimiz gibi, toplum için icra edememek, çalışma koşullarımızın kötü
olması ya da çalışma alanlarının hiç
olmamasıdır. Talebimiz daha bilimsel,
özgür, toplum için eğitim ve nitelikli,
istediğimiz gibi bir gelecek olmalıdır.
Sınıf bilincini kuşanmış gençler olarak bize düşen, sistemin çürümüş ve
bozuk yanlarını teşhir edip uygun
talepler ve mücadele eksenleri belirleyerek gençliği sınıfsız, sömürüsüz
bir dünya ve ona uygun bir eğitimöğretim sistemi için direnişe davet
etmektir.
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HES’ler Suyun Ticarileştirilmesi
Sürecinin Yeni Bir Aşaması

NEHİRLER
BOŞ YERE AKMAZ

Dünyadaki her türlü kaynağı zapturapt
altına almak için binbir çeşit hinliğe başvuran
küresel kapitalizmin yeni hinliklerinden biri
olan "boşa akan nehirler" tekerlemesini boşa
çıkarmaktan başka çaremiz yok. Ne bizim ne
de dünyadaki diğer varlıkların varoluş sebebi
kazanca ve kapitalizmin kutsal serbest
piyasasının gerekliliklerine indirgenemez.
MEBRUKE BAYRAM
Yıllardır tekrarlana tekrarlana tekerlemeye dönüşmüş bir söz vardır:
"Türkiyenin dört bir yanındaki sular
boş yere akıyor, değerlendirmesini
bilmiyoruz." Sözü edilen tekerlemenin hangi yıllarda ortaya çıkıp ince
ince zihnimize yerleştirilmeye çalışıldığına bakmak dahi konunun
arkaplanı hakkında şüphe uyandırmak için yeterli. "Su akar, Türk
bakar" tekerlemesi küresel kapitalizmin saldırılarının yoğunlaşmaya
başladığı 80'li yıllarda hayatımıza
girdi. Yani "işini bilen" memurların
"iş bitirici" politikacıların moda
olduğu dönemde.
Akarsulara bu mantıkla bakılması
doğadaki her türlü varlığa kazanç
hırsı ile bakan çarpık kapitalist zihniyetin bir yansıması. Doğadaki varlıkların hiçbiri kazanca malzeme
olmadıkları için "boşuna" varoluyor
sayılamaz.
Daha önceki yazılardan birinde
belirtmiştik: "Küresel kapitalist ekonomi her şeyi olduğu gibi suyu da
serbestçe alınıp satılabilecek bir özel
mal haline getirmeye çalışıyor. Her
türlü sorun karşısında bıkıp usanmadan önümüze sürdükleri reçete
bu konuda da karşımıza çıkıyor: serbest piyasa. Sorun, yaşamın temel
kaynaklarından biri olan suyun
kamusal bir ihtiyaç maddesi, bir hak
olarak algılanmaktan çıkıp ticari bir
meta olarak algılanmasıyla başlıyor.
Bu durumda suyun kaynağına sahip
olmak bir zenginlik ve ayrıcalık haline geliyor. Yeni gündemimiz, su mülkiyeti ve kullanımı ile ilgili tüm sınırlamaların (tabii ki şirketler aleyhindeki sınırlamalardan söz ediyoruz)
kaldırılması ve su piyasalarının oluşturulması."
Doğadaki her varlığa kazanç gözlüğünden bakan küresel kapitalizmin
suyu atlayacağını düşünmek saflık

olur. "Boşa akan nehirler" tekerlemesi de bu amaca hizmet ediyor.
Suyun zapturapt altına alınması için
gösterilen
bunca
gayretin,
Türkiye'nin dört bir yanında hummalı bir şekilde sürdürülen HES
(hidroelektrik santral) faaliyetlerinin arkaplanında da ne yazık ki yine
"kâr" hırsı ve hevesi var.

Yıllık Kalkınma Planı, özelleştirme
programının içerisine su konusu
dahil edildi. Ardından Türkiye'nin
dört bir yanındaki su kaynaklarının
zapturapt altına alınması faaliyetleri
başladı.

Su Bir Hak Olmaktan Çıkıp
Ticarete Tabi Kılınıyor

Uzun yıllardan bu yana tekrarlanmakta olan bir başka tekerleme de
Türkiye'nin enerji açığı olduğu,
(duruma göre) nükleer santral, termik santral ya da hidroelektrik santral yapmaz isek karanlıkta kalacağımız tekerlemesi. 70'li yıllardan bu
yana tekrarlanmakta olan bu sözler
şimdi de HES çılgınlığını haklı göstermek için kullanılıyor.

Ambalajlanmış su sektöründe faaliyet gösteren ulusaşırı şirketler
dünya nüfusunun yalnızca yüzde
5'ine su satabiliyor. Buna rağmen,
sözü edilen tekellerin yıllık geliri
petrol şirketlerinin yarısı kadar.
Ulusaşırı tekellerin bu kadar cazip
bir piyasayı başıboş bırakması
mümkün mü?
DTÖ, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar 80'li yıllardan bu yana
"su piyasaları"nı genişletmek için
yoğun gayret sarfediyor. Dünya
Bankası tarafından yoksul ülkelere
verilen su ile ilgili krediler özelleştirme şartı taşıyor. Yoksul ülkelere
kamu kurumlarında reformlar yapılması amacıyla verilen yapısal uyum
kredileri sayesinde su özelleştirmelerinin önü açılıyor. Su tekelleri 90'lı
yıllarda sadece 10-15 ülkede iş yapmaktayken 2002 yılında 56 ülkede
faaliyet gösterir duruma gelmişti.
DTÖ'nün tüm dünyada yaygınlaştırmak için çalıştığı temel anlaşmalardan biri olan GATS Anlaşması, 2000
yılında suyun çıkarılması, işlenmesi,
su iletim sistemleri, enerji ve atık su
işlemenin serbest piyasa koşullarında gerçekleşmesini sağlayacak şekilde değiştirildi.
IMF, Dünya Bankası, DTÖ gibi kuruluşların su konusu ile ilgili dayatmaları sayesinde ülkemizdeki durum da
diğer ülkelerden farklı değil. 8. Beş

HES Çılgınlığı Ve
Enerji Müptelalığı

Konumuz enerji sorunu olmadığı
için, enerjiye ne kadar ihtiyacımız
olduğu konusunu, bir başka yazıda
sorduğumuz soruları tekrarlayarak
geçelim: "Dünyada üretilen enerjinin ne kadarının ihtiyaç, ne kadarının aşırılık ve israf olduğu konusu
halen bir muamma. Gıda üretimi akıl
almayacak oranlarda arttığı, bazı
ülkelerdeki üretim fazlası nedeniyle
buğday dağlarından, süt nehirlerinden söz edilebildiği halde dünyadaki
açlık çözülebilmiş değil. Çünkü sorun

gıdanın azlığından değil, adil paylaşımın olmamasından kaynaklanıyor.
Gıda miktarı arttıkça, açların sayısı
da artıyor. Enerji üretiminde de benzer bir durumun olup olmadığını
sorgulamakta fayda var. Enerjiye,
yatları, katları, petrol canavarı lüks
arabaları olanlar mı ihtiyaç duyuyor,
iş güvenliği, çevresel riskler vb.
konularda hiçbir önlem almaya
yanaşmayan sanayi tesisleri mi,
yoksa yoksullar mı? Enerji sıkıntısı
konusunda kıyameti koparanlar,
yapay bir talep oluşturarak fazladan
para kazanmak isteyen, bütün
insanları enerji müptelası haline
getirmeye çalışan enerji üreticisi
şirketler olabilir mi? Enerji sorununu çözmek için öncelikle bu soruların yanıtını vermek gerekiyor."
Son yıllarda Türkiye'nin dört bir
yanında kurulmakta olan ve kuruldukları bölgede yaşayan halkın
büyük direnişiyle karşılanan HES'ler
suyun ticarileştirilmesi faaliyetinin
yeni bir aşamasından başka bir şey
değil. Yanında enerji müptelalığını
bir kademe daha artırmak da cabası.
Son yıllarda nehirlerin kullanım
hakkı, enerji üretim tesisleri kuracak olan özel şirketlere devrediliyor.
TMMOB

tarafından

yayınlanan

Doğadaki her varlığa kazanç gözlüğünden
bakan küresel kapitalizmin suyu atlayacağını
düşünmek saflık olur. "Boşa akan nehirler" tekerlemesi de bu amaca hizmet ediyor. Suyun zapturapt altına alınması için gösterilen bunca
gayretin, Türkiye'nin dört bir yanında hummalı
bir şekilde sürdürülen HES (hidroelektrik santral)
faaliyetlerinin arkaplanında da ne yazık ki
yine "kâr" hırsı ve hevesi var.
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RAKAMLARLA BARAJ GERÇEĞİ

 Dünyadaki tarımsal sulamanın
yüzde 30-40'ı büyük barajlarda toplanan suyla yapılıyor. Dünyadaki
elektriğin yüzde 19'u barajlardan
üretiliyor.

 Barajların yapımına başlandığı
günden bu yana 40 ila 80 milyon kişi
yaşadıkları yeri terk etmek zorunda
bırakıldı.
 Dünyadaki büyük akarsuların
yüzde 60'ına baraj kuruldu. Büyük
barajlarda toplanan suyla sulama
yapılan bölgelerin yüzde 20'sinde
topraklarda tuzlanma ve çoraklaşma
yaşanıyor.

 Küresel ısınmaya neden olan sera
gazlarının yüzde 28'i su altında kalan
bitkiler ve toprak nedeniyle baraj
göllerinden salınıyor.

"Küresel Su Politikaları ve Türkiye"
başlıklı raporda HES projelerinin
durumu rakamlarla şöyle açıklanıyor:
"11.09.2008 tarihi temel alınarak, bu
tarihe kadar DSİ ve EİE tarafından
geliştirilerek başvuruya açılmış olan
proje sayısı yaklaşık 330 adettir.
Tüzel kişiler tarafından geliştirilmiş
olan proje sayısı 1700 civarındadır.
Ancak bunlardan 600 adedi 2007
yılında bir günlük başvuru süresi
tanınmış ve aynı gün ezbere geliştirilerek yapılmış proje başvurularıdır.
Bu nedenle ciddiye alınmaması gerekir. Yani toplamda Türkiye’de 2000’e
yakın hidroelektrik santralinin değerlendirilmesi gündemdedir. Lisans
alan bu projelerin birçoğunda da herhangi bir gelişme kaydedilmemiş,
satışa çıkartılarak lisans ticareti
yapılmış, bu da ifade yerindeyse bir
'proje borsası' oluşmasına yol açmıştır. Planlanan 2000 projenin 419
adedi Doğu Karadeniz’de yer almaktadır."
Santral kurulacak bölgelerde bırakılması zorunlu olan "can suyu"nu dahi
pazarlık konusu yapan özel şirketlerin civarda yaşayan halkın ve diğer
canlıların su ihtiyaçlarını ve çevresel
sorunları ne kadar önemseyeceklerini madencilik, termik santral vb. alanlarda şirketlerin ne kadar hak hukuk
tanımaz olduklarını hatırlayarak tahmin edebiliriz.
HES'lerin yapılması için açılacak kilometrelerce yol için kesilecek ağaçlar,
tünellerin açılması için patlayıcılar
kullanılarak değiştirilecek coğrafya ve
bütün bunların sonucunda akarsulara
bırakılacak hafriyat sonucu ortaya
çıkabilecek çevresel zararların yetkililer tarafından kamuoyuna açıklananların çok daha üzerinde olacağı
gün gibi ortada.
Büyük yatırımlar yapılarak kurulan
barajların ekonomik ömrünün ne
kadar olacağı da ayrı bir tartışma
konusu. Kuruluşunda ekonomik
ömrü 50 yıl olarak belirlenmiş bazı
barajların erozyon sayesinde nehirler
tarafından taşınan toprakla 15-20

 Enerji üretimi amacıyla yapılan
barajların yüzde 55'i başlangıçta
öngörülenden daha az enerji üretebiliyor.
 Sulama için yapılan barajların
yüzde 70'i başlangıçta belirlenen
hedeflere ulaşamadı.

 Kullanma suyu sağlamak için yapılan barajların yüzde 70'i başlangıçta
belirlenen hedeflere ulaşamadı.

 İncelenen 56 barajın sonuçlarına
göre, barajların maliyeti başlangıçta
öngörülen maliyetten yüzde 56 daha
fazla. Kimi barajlarda bu rakam
yüzde 180'e kadar çıkabiliyor.

 Uluslararası finans kuruluşları
tarafından desteklenen 20 enerji
barajının yarısı ekonomik hedeflerine
ulaşamadı.
yılda dolduğu görülüyor. Karamanlı
13, Altınapa 10, Kartalkaya 19,
Kemer 22 yılda ömrünü tamamladı.
Keban Barajı'nda her yıl 32 milyon
ton toprak taşınarak baraj tabanına
yığılıyor.
Ekonomik ömrünü erken tamamlayan bir barajın maliyetinin kime yükleneceği de ayrı bir tartışma konusu.
Ekonomik kriz nedeniyle özel şirketler için yapılan "kurtarma" operasyonlarının parasının halkın cebinden
çıktığını unutmayalım.
Doğal koşullarda yaşanan ve çevresel
etkiler nedeniyle hızlanmamış olan
erozyon doğada önemli bir işlev
görüyor. Akarsular taşıdıkları toprağı
geçtikleri bölgelere bırakarak tarım
arazilerinin veriminin artmasını sağlıyor. Suyun önüne baraj engeli
konulduğunda sözü edilen topraklar
tarım arazilerine ulaşamadan barajın
tabanında hapsedilmiş oluyor. Denize
yakın bölgelerde ovaların, deltaların
ve yeraltı sularının akarsular tarafından beslenmesi durduğunda denizin
nehir yatağına yürümesi, yeraltı sularının deniz suyu tarafından işgal edilerek tuzlanması gibi sorunlar ortaya
çıkıyor. Birçok bölgede kanalizasyon
atıkları akarsulara verildiği için yalnızca bırakılan az miktardaki can
suyu ile yaşayan akarsular kanalizasyon atıkları ile doluyor. Sözü edilen
tuzlanma, kanalizasyonla kirlenme
gibi durumlarda hem civarda yaşayan
canlılar hem de kirletilmiş can suyu-
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HES'lerin yapılması için açılacak
kilometrelerce yol için kesilecek ağaçlar,
tünellerin açılması için patlayıcılar kullanılarak
değiştirilecek coğrafya ve bütün bunların
sonucunda akarsulara bırakılacak hafriyat
sonucu ortaya çıkabilecek çevresel zararların
yetkililer tarafından kamuoyuna açıklananların
çok daha üzerinde olacağı gün gibi ortada.
nu tarımsal sulamada kullanan halk
zarar görmüş oluyor.
Akarsuların yaşayan bir sistem olduğunu, aktığı yatak boyunca birçok
canlıya hayat verdiğini ve tarım için
vazgeçilmez önemde olduğunu da
ayrıca belirtmek gerekiyor. Gözle
görünen ya da görünmeyen pek çok
canlı için yaşamsal önemde olan
akarsular yalnızca can suyu ile akmaya başladığında pek çok canlının
yaşamını sürdürmesi imkânsız hale
geliyor.
Akarsuların zapturapt altına alınmasının ardından yaşayan nehir sistemi
can çekişmeye başlıyor, balık türleri
azalarak zaman içerisinde yok oluyor,
nehir yatağı civarındaki flora (bitki
örtüsü) ve fauna (yabani hayvanlar)
geri dönülemez bir şekilde zarar görmeye başlıyor. Yaşanan çevresel değişiklikler zaman içerisinde bölgede
yaşayan halkı ve tarım sistemini de
olumsuz etkiliyor.
Akarsu yatağında bu sorunlar yaşanmaktayken baraj civarında başka
problemler ortaya çıkmaya başlıyor.
Baraj çevresinde bulunan havadaki
nem miktarı arttığından yerel ve bölgesel iklim değişiklikleri yaşanmaya
başlanıyor. İklim değişikliği ise biyoçeşitliliğin zarar görmesine ve bazı
salgın hastalıkların artışına yol açabiliyor.
Kurulan barajlar sayesinde bir yandan bazı bölgelerin iklim koşulları bu
şekilde değiştirilmekteyken bazı baraj
projeleri nedeniyle göller beslenemiyor, varolan sulak alanlar zarar görüyor. Ülkemizde son 50 yıldır uygulanan yanlış su politikaları nedeniyle
sulak alanların yaklaşık yüzde 70'i
kaybedildi. Kartoz Çayı, Isparta Çayı,
Ağlasun Çayı, Çukur Çayı, Gökpınar,
Gelen Çayı, Kovada Çayı, Küçüksu
Deresi, Aksu Çayı üzerinde yapılması

planlanan HES projeleri nedeniyle
bazı göllerin kuruyacağı tahmin ediliyor.
Zapturapt altına alma faaliyeti yalnızca barajla da sınırlı değil. Doğu
Karadeniz'de son zamanlarda yapılmaya başlanan HES'lerde akarsular
kaynağından başlayarak borular içerisine hapsediliyor. Boru içerisine
alınan akarsudan ne suyun içerisinde
yaşayan canlılar ne de civardaki canlılar yararlanamadığı için akarsu ölü
bir sistem haline geliyor. Akarsudan
hem kişisel kulanım hem de tarımsal
sulama için yararlanan, suyun civarında yaşayan insanlar da ancak parasını ödeyebildikleri zaman su kullanma hakkına sahip oluyor.
Dünyadaki her türlü kaynağı zapturapt altına almak için binbir çeşit hinliğe başvuran küresel kapitalizmin
yeni hinliklerinden biri olan "boşa
akan nehirler" tekerlemesini boşa
çıkarmaktan başka çaremiz yok. Ne
bizim ne de dünyadaki diğer varlıkların varoluş sebebi kazanca ve kapitalizmin kutsal serbest piyasasının
gerekliliklerine indirgenemez.
Kaynaklar:

- Küresel Su Politikaları ve Türkiye,
TMMOB, Mart 2009.
- 22 Mart Dünya Su Günü'nde
Türkiye HES Raporu, TTKD, 23 Mart
2010.
- Akarsular Boşa Akar mı?, Ahmet
Atalık, Ziraat Mühendisleri Odası
İstanbul
Şube
Başkanı,
www.karasaban.net, Nisan 2010.
- Susuzluk, Göç ve Savaş, Mebruke
Bayram,
Toplumsal
Özgürlük,
sayı:20, Temmuz 2007.
- Susuzluk Kaderimiz Değil, Mebruke
Bayram,
Toplumsal
Özgürlük,
sayı:21, Eylül 2007.
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1 Mayıs’ı Kazandık

1 Mayıs’ın 32 yıl sonra ilk kez Taksim 1 Mayıs Meydanı’nda yapılması, emekçiler ve ezilenler için

önemli bir kazanımdır. Bu, yıllardır işçilerin, emekçilerin, devrimci gençlerin polis şiddetine, gaz

bombasına, copuna, gözaltılara vb rağmen sürdürdüğü ısrarlı ve kararlı mücadelenin ürünüdür.

2010 1 Mayıs’ı, emekçilerin/halkın
seçeneğini ortaya koydu. Taksim 1
Mayıs Meydanı’nda toplanan yüzbinlerce işçi, emekçi, kadın, gençten oluşan kitle, üçüncü seçeneği gösterdi.
Sadece İstanbul’da değil, İzmir’den
Diyarbakır’a, Ankara’dan Antakya’ya
kadar onlarca şehirde yapılan 1 Mayıs
mitinglerinde emekçiler ve tüm ezilenler iş, ekmek, barış, özgürlük taleplerini dile getirdiler; kendi güçlerini
gördüler ve düşmana halkın birleşik
gücünü gösterdiler.

nız, biz bağışladık” dese de söke söke
alınmıştır. Zaten Erdoğan’ın bu kadar
öfkelenmesinin nedeni de budur.

AKP Hükümeti 1 Mayıs Meydanı’ndaki mitinge izin vermek zorunda kalırken, mitingi Türk-İş ve Hak-İş’in işbirlikçi sendika ağaları eliyle olabildiğince devrimci içeriğinden boşaltıp ehlileştirmeye ve kendi lehine kullanmaya çalıştı. Ancak bu hesabı boşa çıkarıldı. AKP yandaşı Türk-İş Başkanı
Mustafa Kumlu, yoğun protestoların
ardından Tekel işçileri tarafından kürhayata geçirildi. BDP kortejinin taşıdıÖzellikle İstanbul’da yapılan 1 Mayıs süden indirildi ve kürsü işgal edildi.
mitingi birçok bakımdan önemliydi. 1 1 Mayıs Meydanı’nın sahipleri; işçiler, ğı, Kürt sorunu ile işçi sınıfı mücadeleMayıs’ın 32 yıl sonra ilk kez Taksim 1 emekçiler, kadınlar, gençlerdi; sosya- sinin bağını vurgulayan pankartlar,
Mayıs Meydanı’nda yapılması, emek- list, devrimci, demokrat örgütlerdi. Kürt hareketinin emek eksenindeki
çiler ve ezilenler için önemli bir kaza- Sınıfın ekonomik ve politik talepleri derinleşmesini ifade ediyordu.
nımdır. Bu, yıllardır işçilerin, emekçi- mitinge damgasını vurdu. Kürt Halk 1977 1 Mayıs katliamı, emekçi ve ezilerin, devrimci gençlerin polis şiddeti- Hareketi’nin kitlesel katılımı ise özel- lenlere yönelik büyük bir saldırılar
ne, gaz bombasına, copuna, gözaltıla- likle önemliydi. Kürt halkı Newroz’da zincirinin ilk halkasıydı. Bundan sonra
ra vb rağmen sürdürdüğü ısrarlı ve yüzbinlerle yaktığı ateşi 1 Mayıs Mey- yapılan (Maraş, Çorum gibi) katliamkararlı mücadelenin ürünüdür. Her ne danı’na taşıdı. İşçilerin Birliği Halk- lar, 24 Ocak kararları, 12 Eylül faşizmi,
kadar Tayyip Erdoğan sınıf kiniyle, ların Kardeşliği şiarı bu 1 Mayıs’ta, her neoliberal uygulamalar; işçi ve emeköfkeden kudurmuş halde “siz almadı- zamankinden daha somut biçimde çilerin, ezilenlerin uzun süreli bir

yenilgi, dağınıklık ve örgütsüzlük sürecine yol açtı. Bu karanlığı ilk olarak
Kürt halk hareketi yırttı. Ardından işçiler, kamu emekçileri, kadınlar, gençler
çeşitli zamanlarda çeşitli biçimlerde
yükselttikleri mücadeleyle bu saldırılara cevap verdiler. 2010 1 Mayısı,
1977-78 1 Mayıslarının kitleselliği ve
coşkusu ile yeniden 1 Mayıs Meydanı’nda kutlanırken, emekçi ve ezilenlerin bir bütün olarak yeniden
ayağa kalkışını simgeledi.

Latifeciler Mezarları Başında Anıldı
Latifecilerin Sutaşı beldesinde bulunan mezarları başında yapılan anma
toplantısına, Eğitim-Sen Hatay Şube
Başkanı Servet Kavukoğlu, BDP İl
yöneticisi Adalet Holat, İHD Hatay
Şube Başkanı Semra Berrak, EğitimSen Samandağ temsilcisi Sibel Malta
Balıkçı ve yönetim kurulu üyeleri,
Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği, Özgürlükçü Gençlik, Samandağ
Halkevi, Hatay Toplumsal Dayanışma
Kültür Derneği, TÖP, SDP, ESP,
Partizan, ve kalabalık bir kitle katıldı.

Anma toplantısında konuşan, Adalet
Holat, “Latifecilerin katledilişlerinin
üzerinden 15 yıl geçti. Bu süre içinde
insanlar barış ve demokrasi istedikleri için hala katlediliyor. Çocuklar
tutuklanıyor. Barış ve demokrasi
yolunda, ortak vatanda mücadelelerini
sürdürenlerin Nevroz ateşi etrafında
halay tutup barış ve özgürlüğü haykırmaktadır. Bizler Asi ile Fırat’ı
buluşturduk. Barış bu topraklarda
mutlaka yeşerecektir”dedi.
SDP adına konuşan Ozan Doğu,
“Mehmet Latifeci’nin cüretkarlığı
bizlerin beyinlerinde yeni Latifecilerin, yeni Mahir Çayan’ların oluşmasına sebep olmuştur. Belki bunu
yapanlar
bunu
ummuyorlardı.
Halkların kardeşliği şiarını burada bir
kez daha yükseltiyoruz” dedi.

Toplumsal Özgürlük Platformu adına
konuşan Ali Karasu “Bugün yoldaşımız Mehmet Latifeci ve babası Yahya
Latifeci’nin ölümünün 15. yıl dönümü. Onları devrimci güçlerle dayanışarak her sene andık ve anmaya
devam edeceğiz. Latifecilerin anması,

gerçek bir devrimci dayanışma örneği oldu. Bizlere çok şey öğretti. Öğrettiği bir şey daha vardır ki o da insanları öldürmenin çözüm olmadığıdır.
Devrimci insanların toprak altındaki
bedenleri de çok şey öğretebiliyor.
Tıpkı Denizler, Mahirler, İbolar,

Mazlumlar, Kıvılcımlılar gibi. Onları
saygıyla anıyoruz. Bayraklarını onlara
ve mücadele tarihine yakışır bir şekilde taşıyacağımıza söz veriyoruz”
dedi.
Anma toplantısı slogan, zılgıt, şiir ve
türkülerle sona erdi.
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Adana
Adana’da 1 Mayıs mitingi için Mimar
Sinan Kültür Merkezi önünde toplanıldıktan sonra iki koldan Uğur
Mumcu Meydanı’na yüründü. Taksim
Meydanı’nda toplanan binlerce emekçinin verdiği coşkuyla alanları dolduran
Kadın
Emeği
Kolektifi,
Dayanışma Sendikası, Toplumsal
Özgürlük Platformu, Özgürlükçü
Gençlik Derneği ve Liseli Kıvılcım
üyeleri Toplumsal Özgürlük pankartı
arkasında mitinge katıldılar. Yaklaşık
7 bin emekçinin katıldığı mitingde
kürsü programı, tertip komitesi adına
KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen
Adana Şube Başkanı Güven Boğa’nın
yaptığı konuşmayla başladı.
Boğa’nın konuşmasının ardından
Eğitim Sen Müzik Topluluğu’nun verdiği konser eşliğinde çekilen halaylarla miting programı sona erdi.

Mersin

Partisi “Devrim için mücadele, mücadele için birlik!-SDP/TÖP” pankartıyla ortak kortejlerde katılırken eylem
birliği alanda ses getirdi.

provokasyon ortamı mitingin coşkusunda bir düşüş yaratmayı başaramadı.

Tarsus

Denizli'de yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yapılan 1 Mayıs kutlamalarına birlikte mücadele damgasını
vurdu. Özgürlükçü Gençlik ve
Kurtuluş Yolunda Dev-Genç'in ortak
pankart ve kortejlerle alana çıktığı
kutlamalarda TGB/İP çetesi de devrimcilerin ortak tutumuyla alandan
tecrit edildi.
Ayrıca FTR ve tıp öğrencileri de
“Devrimci Sağlıkçılar” pankartıyla
alana çıktılar.

Tarsus'ta uzun yıllardan sonra ilki
geçen yıl yapılan kutlamalar bu yıl da
devam etti. Kleopatra Kapısı’ndan
başlayan yürüyüş Cumhuriyet
Meydanı'nda sonlandırıldı.
Özgürlükçü Gençlik'in de Tarsus'ta
ilk kez alanlara çıktığı kutlamalarda
polisin yoğun önlemleri dikkat
çekerken ÖGD korteji devrimci coşkusuyla alanda belirleyici bir rol
oynadı.

Samsun
Samsun'da 1 Mayıs son dönem yükselen tüm provokasyon çabalarına
rağmen devrimciler cephesinden
güçlü bir biçimde kutlandı.

Mersin’de İstasyon’dan başlayan
yürüyüş Cumhuriyet Alanı'nda sona
erdi. Mersin'de 9 yıl aradan sonra 1
Mayıs'ın Cumhuriyet Meydanı'nda
kutlanması, Taksim'e eşlik eden bir
kazanım olarak öne çıktı.

Eğitim-Sen önünde toplanan yaklaşık
2000 kişilik kalabalık Samsun'un en
işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi
boyunca sloganlarla, bayraklarla ve
pankartlarla yürüdü. DBH pankartının arkasında kendi pankartını açan
Özgürlükçü Gençlik coşkulu kortejiyle alanda oldu.

Mitinge
Toplumsal
Özgürlük
Platformu ve Sosyalist Demokrasi

Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı kutlamalar öncesi yaratılmaya çalışılan

Denizli

Bursa
Bursa'da 1 Mayıs kutlamaları için
Fomara
Meydanı'ndan
Kent
Meydanı'na yüründü. BATİS ve
BAMİS öncülüğünde düzenlenen kutlamalarda Toplumsal Özgürlük adına
da kürsüden konuşma yapıldı. Eyleme
yönelik hazırlıklar 1 Mayıs'tan önce
yapılan çağrı eylemlilikleriyle güçlendirildi.

Sivas
Sivas'ta bu yıl ilk kez Özgürlükçü
Gençlik 1 Mayıs'ta alanlardaydı.
Miting için Ethem Bey Parkı'nda toplanıldıktan sonra Mevlana Caddesi
boyunca yürüyen kalabalık Mevlana

Meydanı'nda bir kutlama gerçekleştirdi. Özgürlükçü Gençlik de
“Kapitalizm değil Sosyalizm, Sömürü
değil Devrim!” yazılı pankartıyla alandaki yerini aldı.

Ankara-Antalya
Toplumsal Özgürlükçüler Ankara’da
1 Mayıs’a DBH korteji içinde açtıkları
bayraklarıyla katıldılar.
Ayrıca Antalya'da da bu yıl ilk kez
Toplumsal Özgürlük Platformu üyeleri, DBH pankartı arkasında bayraklarıyla birlikte alandaki yerlerini aldılar.

Muğla
Muğla'da 1 Mayıs 5 yıl aradan sonra
kent merkezinde kutlandı. Yaklaşık
1500 kişinin katıldığı kutlamalara
Toplumsal Özgürlük Platformu ve
Sosyalist Demokrasi Partisi ortak
pankartla katıldılar. Muğla'da da devrimcilerin ortak tutumu sonucunda
TGB tecrit edilerek alana alınmadı.

Kütahya
Bu yıl Kütahya'da ilk kez siyasi yapılar, dernekler ve partiler 1 Mayıs'ı
kendi pankartlarıyla, bayraklarıyla
kutladılar. “Bugün Tekel yarın hepimiz, Yaşasın örgütlü mücadelemiz”
pankartıyla eyleme katılan Özgürlükçü Gençlik Derneği üyeleri mitinge
kitlesel katılımlarıyla öne çıktılar.

İşte Taksim İşte 1 Mayıs

İstanbul'da 2010 1 Mayıs’ı,
Taksim Meydanı’nın

emekçiler ve ezilenlerce geri
alınarak 1978'den beri

ilk kez kutlamalara

açılmasıyla tarihteki yerini
aldı. 2007'den bu yana

sokakta sürdürülen Taksim
mücadelesinin kazanılması
sonucunda yüz binler

coşkuyla alanları zapt etti.
İstanbul'da 2010 1 Mayıs’ı, Taksim
Meydanı’nın emekçiler ve ezilenlerce
geri alınarak 1978'den beri ilk kez
kutlamalara açılmasıyla tarihteki yerini aldı. 2007'den bu yana sokakta sürdürülen Taksim mücadelesinin kazanılması sonucunda yüz binler coş-

kuyla alanları zapt etti.
Şişli, Şişhane ve Dolmabahçe kollarından Taksim'e girişler sağlanırken,
Toplumsal Özgürlük Platformu alana
diğer DBH bileşenleriyle beraber
Şişli kolundan girdi. Dayanışma

İzmir ’de kitlesel
katılım

Sendikası, Özgürlükçü Gençlik
Derneği ve Liseli Kıvılcım da
Toplumsal Özgürlük Platformu pankartının arkasında Taksim coşkusundaki yerlerini aldılar.

Hatay’da Coşkulu 1 Mayıs:
Sosyalizm Bayrağı Heryerde
Kitlenin alana girmesiyle başlayan

Kutlamalar için Antakya Yeloğlu Köprüsü'nde
toplanılıp Uğur Mumcu Bulvarı'na yürüyüş
yapıldıktan sonra miting başlatıldı. Toplumsal
Özgürlük'ün kitlesel katılımıyla öne çıktığı kutlamalarda emek örgütleri adına konuşma yapan
DİSK Genel İş Hatay Şube Başkanı Mehmet
Güleryüz, hükümetin işçi sınıfına yönelik saldırılarına karşı verilen mücadelenin ve Taksim zaferinin önemine değindi.

Samandağ'da son dönem yürütülen faaliyetlerin
bir ürünü olarak kazanılan sosyalist belediyenin
önemine değinen Nehir; “İşçi sınıfımızın sömürüsüz, sınıfsız, savaşsız bir dünya için yükselttiği
bayrak, sosyalizm bayrağı, bugün bu meydanda
sizlerin ellerinde dalgalanıyor. Bu bayrak
İstanbul’da 1 Mayıs alanında dalgalanıyor. Bu
bayrak Türkiye meydanlarında dalgalanıyor. Bu
bayrak tüm ülkelerde dalgalanıyor. Bütün dünyada meydanlarda dalgalanan bu bayrak, bir daha
inmemek üzere tüm dünyada gönderlere çekilecektir elbet” şeklinde konuştu.

Kürsüye davet edilen Samandağ Belediye
Başkanı Mithat Nehir'in konuşması da kitle tarafından coşkuyla karşılandı. Konuşmasında; işçi
sınıfının haklı mücadelesi açısından bakıldığında

Mitingde, 1977 1 Mayıs'ında katledilenler ve
devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kutlamalar, Grup Nidal’in şarkıları eşliğinde halaylarla son buldu.

Hatay'da 1 Mayıs kutlamalarına emekçilerin
Taksim zaferi damgasını vurdu.

İstanbul'dan sonra 1 Mayıs kutlamalarının en kitlesel
geçtiği şehir İzmir oldu.
Fuar kapısında toplanan kalabalık Gündoğdu
Meydanı’na yürüdükten sonra miting başladı. DBH pankartı arkasında kendi kortejini oluşturan Toplumsal
Özgürlük görsel zenginliğiyle göz doldurdu. Bayrakları,
pankartları ve önlükleriyle alanlara çıkan işçiler, liseli,
üniversiteli gençler ve kadınlar, Mehmet Latifeci ve
Hikmet Kıvılcımlı'nın da resimlerini taşıdılar.
Miting boyunca Toplumsal Özgürlük ses aracından
yapılan ve Sosyalist Demokrasi Partisi'yle de ortaklaştırılan ajitasyon konuşmaları ve atılan sloganlar, kitlenin
coşkusunu olumlu yönde etkiledi.
Tekel direnişinden esen rüzgârın ve Taksim zaferinin
genel katılımı arttırdığı gözlendi.

kutlamalara coşku, umut ve işçi sınıfı
mücadelesindeki yükselişin somut
örnekleri egemendi. Tekel işçilerinin
kürsüyü işgal ederek Türk-İş Başkanı
Mustafa Kumlu'ya konuşma izni vermemeleri bunun en önemli örneğiydi.

