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POLİTİK DURUM VE
GÖREVLER
“Evet” ve ”Hayır”a
indirgenmiş cevaplarla halkı
iki sermaye cephesinden
birisinde ve dolayısıyla
toplamda sermayenin safında
toplanmaya zorlayan
sahtekârlığı açığa çıkartıp
boşluğa düşürecek “Boykot”
taktiği, aynı zamanda acil
olarak ...
3. SAYFA ALP AYDIN

TEZGAHI BOZUYORUZ
BOYKOT EDİYORUZ!
Liberaller ve ulusalcılar olarak ayrışan
egemen güçlerin kendi aralarındaki
bilek güreşinin yeni sahnesinde referandum oyunu sahneleniyor.

hareketi ve demokratlar, bu tuzağa
düşmüyorlar. Onların kurdukları tezgahı bozuyoruz ve referandumu boykot ediyoruz.

İki taraf da kurduğu tezgahı süsleyip
parlatarak çığırtanlık yapıyor. İkisi de
emekçi düşmanı olan bu güçler, emekçileri kendi taraflarına çekmeye çalışıyor, oy istiyorlar.

***

Evet dersek, AKP’yi ve arkasında dizilmiş olan küresel ve yerel sermaye güçlerini ve halkın dini inançlarını kullanarak kendi çıplak çıkarlarını güçlendirmeye çalışan gericileri desteklemiş
olacağız.
Hayır dersek, TC devletinin kuruluşundan beri iktidarda olan ve her türlü
ayrıcalıktan faydalanmanın karşılığında, sermayenin emeği ve emperyalistlerin ülkeyi soymalarının toplumsal
koşullarını sağlayan Ordu’yu ve onunla
aynı zemindeki CHP ve MHP’yi desteklemiş olacağız.
Komünistler, yurtsever devrimci Kürt

YAŞ toplantısı, Ordu ve Hükümet arasındaki iktidar paylaşımı savaşında
dengeyi AKP açısından daha avantajlı
olan bir noktaya doğru çekti.
Dolmabahçe görüşmesiyle başlayan
dönemde, Ordu ve Hükümet hep bir
denge kuruyor ve sonra o denge,
AKP’nin anlaşmaya uymamasıyla
bozuluyor. Sonrasında, Ordu’nun bir
adım daha geri attığı yeni bir denge
daha kuruluyor.
Öncesinde Ordu’nun daha avantajlı bir
konumda olduğu güç dengesi,
Dolmabahçe görüşmesi, Ergenekon
operasyonunun ilk aşamasında emekli
askerlerin tutuklanması, sonrasında
muvazzaf askerlerin tutuklanması ve
kozmik odaya girilmesi basamakların-

da sürekli bozuldu ve yeniden kuruldu.
YAŞ toplantısında AKP yeni bir hamle
daha yaptı ve Ordu komuta heyetinin
düzenlenmesinde rol alarak, istemediği bir komutanın önünü kesip emekli
olmasını sağladı. Bu aşamada ve
AKP’ye karşı bir darbe yapma gücü ve
iradesi olmadığı ve hatta böyle bir isteğinin olduğu bile kuşkulu olan Ordu,
sürekli yıprandığı bir eğik düzlemde
sürekli irtifa kaybediyor.
Her seçim öncesinde olduğu gibi, simdi
de, Ordu karşısında bir başarı kazanan
AKP, sandığa avantaj kazanarak ve
moralli gidiyor.
Emekçilerin ve Kürt halkının ortaklaşa
yürüteceği devrimci demokrasi mücadelesi, her ikisi de sermayenin hizmetinde olan bu güçlerin bayağı çıkar
çatışmalarında taraf olmaktan kopuşarak bir özgürleşme alanı açabilir.
Boykot hamlesi böylesi bir kopuşmanın ve özgürleşmenin bir adımı
olabilir.

BOYKOT CEPHESİNİ
BÜYÜTELİM

Egemenlerin Osmanlıdan
devraldıkları “almadınız, biz
verdik” yaklaşımını
anlayabiliriz. Ancak bizim
cephemizden baktığını iddia
edenlerin ezilenlerin ve
emekçilerin bu dönüştürücü
rolünü gör(e)memeleri ya da...
6. SAYFA TUNCAY YILMAZ

EVVEL TEMMUZ’UN
ARDINDAN
Vakıflı Köyü’nde düzenlenen
etkinlik tarihi bir öneme sahipti.
Türkiye’de yaşayan bütün diller
Grup Nidal’in ezgileriyle
oradaydı. Ermeni Çocuk Korosu
bu toprağın köklerinde yatan
Hrant Dink’e bir armağandı.
32. SAYFA TÜLAY HATİMOĞULLARI

SİYASET “SİPERE İNDİ”

BP: ÖLÜM VE YIKIM

ZAMANIN TOZU

İRAN’A SALDIRI HAZIRLIĞI

İŞÇİ SINIFI BÜYÜK BİR...

Erdoğan yeni bir “açılım”ın
haberini verdi: 150 bin kişilik
yeni bir “Özel Ordu”

Shell ve BP yılda 25 milyar
dolar kâr ediyor, çevreye 46,4
milyar dolarlık zarar veriyor.

Theo Angelopoulos’un tarih
yolculuğu “Zamanın Tozu”
ile devam ediyor

ABD İran etrafındaki gerilimi
arttırıyor ve bölgeye
yığınak yapıyor.

İşçi sınıfını zor günler
bekliyor. Çalışma yaşamı ile
ilgili temel yasaların...

24. SAYFA GÖKSEL ILGIN

12. SAYFA HALİT ELÇİ

18. SAYFA İRFAN KAYGISIZ

8. SAYFA MURAT DÜZGÖR

28. SAYFA MEBRUKE BAYRAM
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Yazın sıcağı ile politik gelişmelerin sıcaklığını benzeştirmek çok kullanılan bir klişedir ama bu kez
mevcut gerçekliğe her zamankinden daha çok uyuyor. Çok sıcak bir yaz geçiriyoruz. Uzmanlara göre
ölçüm yapıldığından beri dünyanın en sıcak günleri
bunlar. Türkiye’nin politika sahnesindeki gelişmeler
de bir o kadar sıcak.
Gazetemizin bu sayısının hazırlıklarını başlattığımız
ve yazı konularını belirlediğimiz günlerde, son yaşanan politik gelişmelerin birçoğu olmamıştı. Örneğin
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) henüz toplanmamış ve
generallerin terfi veya emekliliği, yeni genel kurmay
başkanının ve kuvvet komutanlarının belirlenmesi
gibi konularda AKP Hükümeti ile ordu bürokrasisi
arasında meydan savaşı yaşanmamıştı. Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) henüz toplanmamıştı
ve Hükümet ile bu kez statükocu sivil bürokrasi arasındaki çekişmenin yeni safhası idrak edilmemişti.
Kürt illerinde Demokratik Toplum Kongresi toplanmamış ve “Demokratik Türkiye, Özerk Kürdistan”
kararı alıp bunu uygulamaya başlayacağını ilan etmemişti. Vb.
Bunlar, Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesine etkide bulunacak çarpıcı gelişmeler olsa da, Toplumsal
Özgürlük okurlarını şaşırtmamıştır. Çünkü gazetemizin çeşitli sayılarında, sürekli olarak gerek egemen
sınıf içindeki çelişkilerin karakteri ve çatışmanın
izleyeceği olası yollar, gerekse Kürt halk hareketinin
dinamikleri ayrıntılı olarak işlendi.
2010 YAŞ’ında yaşanan kriz ve çözülme biçimi, egemen blok içindeki statükocu cephe ile liberal burjuva
cephe arasındaki çatışmada ikincisinin artık iyice
hakimiyetini kurduğunu, ordu merkezli statükocuların ise bir yandan yeni güç dengelerinin farkına vararak geri adımlar atabileceğini ama iktidardaki aslan
payını olabildiğince korumak için her türlü yöntemle
direnmeye devam edeceğini gösterdi. AKP’nin ordu
hiyerarşisine müdahale etmedeki cüreti, finans kapitalin vardığı birikim düzeyinden aldığı gücün ve özgüvenin sonucudur. Türkiye sermaye sınıfı, küresel
yeni güç dengeleri içinde bölgede, hatta dünyada ini-

siyatif alanını genişletmeye çalışırken, içeride 20.
yüzyıl başında şekillenmiş ve artık çoktan eskimiş
iktidar ilişkilerinin bu girişime ayakbağı olmasına
tahammül edemezdi.
Nitekim Kemalist Cumhuriyet, son gelişmelerin de
gösterdiği gibi, tuğla tuğla sökülüyor. Sermaye sınıfı
kendisini özenle besleyip büyüten asker-sivil bürokrasinin elinden iktidar mevzilerini teker teker alıyor.
En son darbeler, statükocu bürokrat burjuvazinin
merkezi kurumu olan orduda ve yargıda vuruluyor.
Kemalist model salt bir iktidar (siyaset) sistemine
indirgenemez elbette. O bir ideolojiye dayanmaktadır.
Ama Kemalist ideoloji de toplumsal gelişmeler sonucu salkım saçak hale gelmiştir ve Kemalist modelin
ölüme mahkum oluşunun zemini biraz da buradadır.
Eğer Kemalist toplum modeli bugün hızla çözülüyorsa, bunun önemli bir nedeni kapitalizmin içeride ve
dünyada içinden geçtiği süreçlerdir ama genel olarak
emekçilerin özel olarak ise Kürt Halk Hareketinin
bunda büyük bir payı vardır. Türkiye halklarına dayatılan tek ulus-tek dil-tek mezhep cenderesini ilk parçalayan, Kürt halkıdır. Aleviler ve diğer dinsel ve
etnik topluluklar Kürt hareketinin açtığı yoldan ilerlemiştir. Kürt halkı verdiği muazzam mücadele ile ulusal iradesini ortaya koymuş ve kendi kaderini tayin
etme hakkını dosta düşmana kanıtlamıştır. Kürt halkının örgütlü iradesinin tercihini “konfederalizm”
çerçevesinde “özerklik”ten yana koyması, Türkiye ve
bölge halkları, işçi ve emekçileri için özgürleşme doğrultusunda büyük bir olanak sunmaktadır.
Emekçilerin ve ezilenlerin 3. Cephesini yaratma olanağı bugün her zamankinden daha büyüktür.
Egemenler arası iktidar mücadelesinin bir ürünü
olan ve halkı taraf olmaya zorlayan Anayasa değişiklik paketine karşı kurulan Boykot Cephesi, 3. seçeneğin yaratılması doğrultusunda önemli bir adımı oluşturuyor. Çeşitli (ideolojik veya pragmatik) nedenlerle
Hayır kampanyası yapan kimi dostlarımızın da katılımıyla emekçilerin ve ezilenlerin cephesini örmek
önümüzdeki dönemin acil devrimci görevidir.
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Referandum ve Genel Seçimlere Giderken

POLİTİK DURUM
VE GÖREVLER
“Evet” ve ”Hayır”a indirgenmiş
cevaplarla halkı iki sermaye cephesinden
birisinde ve dolayısıyla toplamda
sermayenin safında toplanmaya
zorlayan sahtekârlığı açığa çıkartıp
boşluğa düşürecek “Boykot” taktiği,
aynı zamanda acil olarak
kendini dayatan üçüncü cephenin
kurucu hamlelerinden biri olabilir.
ALP AYDIN
Politik gündem, referandumun ve
yaklaşan genel seçimlerin baskısı
altına girdi. Her ikisinin sonuçlarının da, önümüzdeki yılları etkileme
kapasitesi yüksek ve sermayenin
birbiriyle çekişen farklı politik güçleri bu kısa dönemi kazanmak istiyorlar. Böylece, sonrasındaki daha
uzun bir dönemi de kazanmış olacaklar.
AKP açısından, referandumu kazanarak devlet içinde mevzi kazanma
sürecine yargıyı da katma imkânı
var. Başta CHP ulusalcı güçlerse,
anayasadaki değişiklikleri engelleyerek AKP’nin iktidar olma sürecine
son vermeyi ve mümkünse kendi
iktidarlarının önünü açmayı hedefliyorlar.
Referandumu kazanan taraf, önümüzdeki yıl içinde yapılacak genel
seçimlere rakibini yenmenin moraliyle girecektir. Ve elbette, bizzat
genel seçimler de, kendine ait güçlü
bir politik ortam yaratarak, rakip
güçleri bir kez daha karşılıklı gerilime sokacak ve kazanan tarafa bir
dönem için hükümet olma imkânı
verecektir.
Önümüzdeki kısa dönemde, politik

ortamın daha hızlı, daha gergin ve
daha karmaşık bir karakterde akacağını öngörmeliyiz.

***
Peki, komünistler aynı dönemde
neler yapabilir? Ya da, hangi yönelimler burjuvazinin politik güçlerinin tümüne karşı işçi sınıfının ve
diğer halk güçlerinin etki alanını
genişletebilir?
Evet, nasıl ki sermayenin farklı
biçimlere bürünmüş politik güçleri
hayli yoğun geçeceği belli olan önümüzdeki ayları kazanarak inisiyatifini arttırmaya çalışıyorsa ve aslında,
hangisi kazanırsa kazansın halka
değil mevcut oligarşik politik rejime
ve onun arkasındaki küresel ve
yerel sermaye güçlerine hizmet edecekse; işçi sınıfının ve onun bilinçli
öncüsü komünistlerin de, politik
canlanmanın yaşanacağı yakın
dönemi kendi bağımsız devrimci
etki alanını güçlendirmek için kullanma fırsat ve görevi vardır.

***
Anayasa oylaması, 12 Eylül anayasası ve onun arkasındaki oligarşik reji-

min Ordu merkezli egemen güçlerinin mevcut statükoyu korumak
amacıyla “Hayır” cephesinde dizildikleri; “Evet” cephesinde ise,
AKP’nin önünde durduğu bir cephede, devleti kendi çıkarları zemininde
dönüştürmek isteyen küresel ve
yerel sermaye güçlerinin ve gerici
güçlerin dizildiği bir kamplaşma
yarattı.
Her iki kamp da, Kürt halkını inkâr
ve mevcut sömürgeci statükoyu
koruma politikasını askeri şiddet
yoluyla sürdürme, başta işçi sınıfı
olmak üzere bütün halk güçlerini
daha da yoksullaştıracak ve işsizliği
kalıcılaştıracak neo-liberal politikaları sürdürme konusunda ortaklaşıyorlar.
Tüketim fetişizmine dayanan sermaye düzeninin bitmek bilmez enerji ihtiyacının karşılanması için derelerin ve toprakların gasp edilmesi
sürecinde de ortaklar: Hükümet soygunu yasallaştıran düzenlemeleri
yapıyor, derelerini ve topraklarını
korumak için sermayeye karşı
eylem yapan halka karşı statükonun
askeri güçleri devreye giriyor.
Açıktır ki, her iki politik kamp da,

sermayeye hizmet ve halka zulümde
ortaklaşıyor; aralarındaki kavga,
hangisinin iktidarın sahibi olarak
pastadan en büyük payı alacağı
zemininde yaşanan bir çıkar kavgası.
İşte, bu çıplak politik gerçeklik,
üçüncü bir cepheyi, başka bir deyişle, halk güçlerinin çıkarlarının dile
getirileceği ve sermayenin her iki
cephesine de karşı dövüşün örgütleneceği bir devrimci özgürleşme
alanı inşa etmeyi, güncel politikanın
önemli bir talebi olarak komünistlerin önüne koyuyor. Sermayenin
farklı güçlerinin neredeyse on yıldır
süren ve halkı kendi etrafında sermayenin çıkarları yönünde konsolide eden “kayıkçı dövüşü”nün sahte
söylemlerini açığa çıkarmak ve halkın gerçek çıkarlarını her ikisine de
dayatmak gerekiyor.
Anayasa referandumu sürecinde, 12
Eylül anayasasının olduğu gibi kalmasını isteyenlerle, aynı anayasanın
AKP’nin devleti fethetme sürecinin
önünü de açan kimi makyajlarla
ömrünü uzatmasını isteyenler arasında süre giden tartışmaya, bir devrimci eleştiri ve alternatif olarak,
(devamı arka sayfada)

Derinleşerek sürdürülen neo-liberal soygun
politikalarının sürekli gasp ettiği halkın
kazanılmış haklarını, meşru direnişlerle
korumak gerekiyor. O koruma, “protestocu”
tutumdan, halkın sürekli eylemliliğine dayanan
ve meşru-fiili durumlar yaratarak ilerleyen bir
“hak alıcı” tutuma sıçrayarak başarılabilir.
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(3. sayfadan devam)

halkın 12 Eylül anayasasına karşı
tepkilerini ve demokratik bir anayasa beklentilerini dillendirecek bir
kampanya yürüterek cevap üretmek
gerekiyor.

zaman, egemenlerin bitmeyen güncel
sorunlarının içinde kaybolacaklarının bilincindedirler.

“Evet” ve ”Hayır”a indirgenmiş
cevaplarla halkı iki sermaye cephesinden birisinde ve dolayısıyla toplamda sermayenin safında toplanmaya zorlayan sahtekârlığı açığa çıkartıp boşluğa düşürecek “Boykot” taktiği, aynı zamanda acil olarak kendini
dayatan üçüncü cephenin kurucu
hamlelerinden biri olabilir.

Tekel direnişi ve görkemli 1 Mayıs
gösterileriyle yeni koşullarda kendini
yeniden kurma ve kendi çıkarlarını
sermayeye dayatma süreci içine
giren işçi sınıfının içinde ve ön saflarında konumlanmak, kapitalist sistemi yıkacak tarihsel eylemi adım adım
örmek
anlamına
geliyor.
Komünistlerin her zamanki temel
faaliyeti olan bu yönelim, günümüzde üstelik güncel bir canlılık da kazanarak belirleyici konumda.

“Boykot” kampanyası, referandum
sonrasında, genel seçimlere doğru
uzanan kısa dönemi de farklı biçimlere bürünerek kendini sürdüren bir
yapı kazanabilir. Ya da, referandum
sürecinde sermaye güçlerinden
bağımsız bir politik zeminin oluşması, genel seçimlere giderken kendini
dayatacak ittifak çalışmalarının sırtını
yaslayabileceği bir devrimci-demokratik kazanım olacaktır.

***
Öte yandan, gerek “Boykot” kampanyası ve gerekse genel seçimlere
yönelik çalışmalar, ancak, onların
güncelliğini aşan bir dönemi kapsayan bağımsız devrimci pratiğin içine
yerleşirlerse kalıcı kazanımlar olacaklardır.
Nasıl ki sermaye güçlerinin kendilerine ait gündemleri varsa, halk güçlerinin de kendi gündemlerini saptayıp,
her durumda ona ait politik süreçleri
sürdürmeleri gerekiyor. Evet, komünistler egemenlerin gündemlerine de
müdahale ederler ve ama, onların bir
de kendi çıkarları doğrultusunda saptadıkları kendi gündemleri vardır ve
ısrarla onun peşinden gitmedikleri

Acil devrimci görev,
kendisini işçi sınıfının
tarihsel hareketi
üstüne oturtan
komünist güçlerin,
parti ya da farklı
ittifak biçimleri içinde
ortak bir komünist
alan kurarak, olağan
olmayan bir dönüşüm
süreci içinde hareket
eden Türkiye ve onun
tam ortasında olduğu
geniş bölgenin politik
süreçlerine, sistemden
kopuşmuş ve zengin
biçimlere bürünmüş bir
dizi müdahalede
bulunmasıdır.

***

Kürt Halk Hareketi’nin içine girdiği
yeni dönemin kendine ait talepleri,
Türkiyeli devrimci demokratik halk
güçleriyle yurtsever Kürt halkının
kalıcı-stratejik bir ittifakının önünü
açıyor. Komünistler, sürecin pratikleşebilmesinin teminatı ve öncüsü
olduklarının bilincinde bir sorumlulukla, hızlı ve yaratıcı hamlelerle davranmak zorundalar. Demokrasi İçin
Birlik Hareketi, başlangıç zemini olabilir. Sadece DBH ile sınırlamadan,
ancak onun bir kazanım olduğunu da
unutmadan, başka örgüt ve mücadele
biçimleriyle de zenginleştirilen çalışmalarla, stratejik ittifakın söylemden
pratik ve somut bir olguya dönüşmesi sağlanabilir.
Derinleşerek sürdürülen neo-liberal
soygun politikalarının sürekli gasp
ettiği halkın kazanılmış haklarını,
meşru direnişlerle korumak gerekiyor. O koruma, “protestocu” tutumdan, halkın sürekli eylemliliğine
dayanan ve meşru-fiili durumlar
yaratarak ilerleyen bir “hak alıcı”
tutuma sıçrayarak başarılabilir.
Eğitim, ulaşım, sağlık ve barınma
hakkına farklı biçimlere bürünmüş
olarak sürekli yapılan saldırılara
karşı, her yerde ve sürekli direniş,
dönemin sürükleyici devrimci dinamiklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Hak alıcı, süreklileşmiş ve meşru
halk eylemleri, aynı zamanda, hem
kalıcılaşan işsizlikten beslenen yoksulluk dinamiğini harekete geçirecek
ve hem de yaşam alanlarıyla çalışmaüretim alanlarını birleştiren devrimci
dayanışma ve iletişim ağlarının inşasını sağlayacaktır. O ağlar ne kadar
yoğun olursa ve akışlar ne kadar hızlı
olursa, emekçi halkın direniş hattının
sermayenin kendini büyütme hamlelerinin önünü kesme yeteneği o
kadar güçlü olacaktır.
Sermayenin somut- tarihsel hareketinin güncelliğinde; HES’ler, RES’ler,
GDO’lu tohumlar ve şimdilerde parlatılan nükleer enerjide somutlaşan
doğaya yönelik yoğunlaşmış saldırı
dalgası, içtiğimiz suyu, soluduğumuz
havayı ve yiyeceklerimizi ve aslında
topyekûn yaşama hakkımızı gasp
etmeyi hedefliyor. Yoksul köylülerin
demokratik muhalefetini herkesin
yaşama hakkını savunma refleksiyle
birleştiren ve doğayla ilişkinin sermayeyi dışlayan yeni bir yapısallık

kazanmasını hedefleyen bir devrimci
ekolojik muhalefet, güncel olarak da
kendisini dayatıyor.
Kuraldışılığın egemen olduğu üretim
alanlarında uysal bir sermaye birikim
nesnesi olarak kullanılan ve en yoğun
sömürüye tabi kılınan emekçi kadınlar, binlerce yıllık erkek egemen sisteme karşı birikmiş tarihsel isyanlarını, güncel olarak kapitalizmin kendilerine yönelik aşağılayıcı saldırısına karşı tepkileriyle birleştirerek
patriyarkal kapitalizme karşı isyanın
arayışları içinde. Komünistler ve
elbette özellikle kadın komünistler,
şüphesiz o arayışların içinde olmak
zorundalar.
ABD’nin bölgesel işgal hamlesiyle
ortaklaşarak işgal sonrasında oluşacak ”pastadan” pay kapmayı hedefleyen Türkiye egemenleri, halkın evlatlarının kanlarını kendi hamlelerinin
yürütücü gücü olarak kullanmayı
hedefliyor. Ortadoğu’dan Orta Asya’ya
ve oradan Kafkasya ve nihayetinde
Afrika’ya yayılma mantığıyla yapılandırılmış bu sürekli ve şiddetli savaş
sarmalının içine çekilen Türkiye’de,
oluşacak savaş karşıtı muhalefetin
kurucu öncülerinden olmak gerekiyor.

***
İşte, dönemin devrimci görevlerini,
kalıcılaşmış örgüt ve mücadele
biçimleriyle ve sürekli yeni ve yaratıcı hamlelerle zenginleştirerek yürüten, komünist bir zeminde ortaklaştıran ve hızlı bir tempoya yükselten
devrimci-komünist özne, bu devrimci varoluş içine yerleştireceği güncel
“Boykot” kampanyası ve genel seçim
çalışmasıyla, ileriye doğru güçlü bir
hamle yapacaktır.
Ancak, günümüzdeki sol ortam, böylesi çok yönlü, sistemden kopuşarak
onu karşısına almış ve gerilimi sonuna dek yükseltme iradesini taşıyan
bir stratejik-taktik yönelimi yürütme
yeteneğine sahip değil.
Sermayenin ulusalcı ve liberal saflaşmasının etrafında kopartılan gürültüden etkilenen, aynı saflaşmanın
yarattığı ve bütün toplumu saran

basınçtan bilinçleri şekilsizleşen
politik güçler ( ulusalcı kanattan TKP,
ÖDP, HÖC ve daha seyrelmiş biçimde
EMEP ve Halkevleri, liberal kanattan
ise EDP) sol ortama hâkimler ve
bağımsız-devrimci bir sınıf hattını
oluşturma yeteneğine sahip olmadıkları gibi, çoğu zaman böylesi bir hattın oluşmasına engel olacak biçimde
konumlanıyorlar.
Komünist güçlerse (ESP, SDP, SODAP,
SP, TÖP, SG ve güçlü komünizan özellikler taşıyan BDSP, DHF ve bu zemine giriş çabası içindeki Halkevleri)
dağınıklar ve farklı nüanslarda kendisini ifade etse de doğruyu savunan
devrimci yorumlarını, etkili bir devrimci eylemliliğe ve sonuç alma yeteneğine yükseltemiyorlar.
Bu açmaz, oluşan devrimci fırsatların, burjuva ya da küçük burjuva
demokratik eğilimlerin güçsüz, sistemi yıkma yeteneğine sahip olmayan
ve son tahlilde sistem içi çabalarının
içinde erimesi sonucunu yaratıyor.
Türkiyeli devrimcilerle stratejik bir
ittifak arayışı içinde bulunan Kürt
Halk Hareketi de, güçlü bir ortak
bulamadıkça kendi içine kapanıyor
ve Marksizm’den kopuşarak girdiği
“tehlikeli” yönelimde derinleşme
riski taşıyor.
Açıktır ki, acil devrimci görev, kendisini işçi sınıfının tarihsel hareketi
üstüne oturtan komünist güçlerin,
parti ya da farklı ittifak biçimleri içinde ortak bir komünist alan kurarak,
olağan olmayan bir dönüşüm süreci
içinde hareket eden Türkiye ve onun
tam ortasında olduğu geniş bölgenin
politik süreçlerine, sistemden kopuşmuş ve zengin biçimlere bürünmüş
bir dizi müdahalede bulunmasıdır.
Tarih, komünistleri göreve çağırıyor.
Ve, tarihin nereye doğru akacağı,
komünistlerin bu çağrıya vereceği
cevabın gücüne bağlı. Şimdi sorumlu
ve kapsayıcı davranarak yeni bir
dönemi açacak çapta bir politik özneyi/alanı oluşturmanın tam zamanıdır.
Sonrasında gerekli olan militanlık,
komünistlerin sistemden kopuşma
yeteneğinde gizli ve güçlü bir potansiyel olarak zaten vardır.
19.7.2010
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“Evet Ama…”cı İslamcı “Kürt Aydınları” AKP’yi İşaret ediyor

SİYASAL İSLAM
KÜRT SORUNUNU ÇÖZEMEZ

Kürt halkının özgürlük mücadelesini
yaratan sebepler ekonomik olmadığı gibi,
durumu çözecek önlemler de ekonomik
değildir. Mesele Kürt halkının kimliğinin
tanınması, siyasal haklarının yasalar
nezdinde güvence altına alınması, anadil
ve diğer kültürel haklarının tanınması ve
bu düzenlemelerin toplum nezdinde
benimseneceği bir toplumsal barış
ortamının yaratılmasıdır.
AHMET SAYMADİ

Sözleri aslında, çözümsüzlüğe,
hukuksuzluğa, ayrımcılığa bir beş yıl
daha şans verin anlamına geliyor.
Gerçek anlamda bir demokratikleşmenin yakınından bile geçmeyen
Anayasa değişikliğine bile ‘Yetmez
ama Evet’ diyorlar.

Kürt halkının özgürlük mücadelesini
yaratan sebepler ekonomik olmadığı
gibi, durumu çözecek önlemler de
ekonomik değildir. “Sorun ekonomik
tedbirlerle çözülmez” diyenlerin tespiti yerindedir. Mesele Kürt halkının
kimliğinin tanınması, siyasal haklarının yasalar nezdinde güvence altına
alınması, anadil ve diğer kültürel
haklarının tanınması ve bunların
yapılmasının yanı sıra, bu düzenlemelerin toplum nezdinde benimseneceği bir toplumsal barış ortamının
yaratılmasıdır. Bunun dışındaki tüm
tartışmalar toplumu oyalayıcı ve gündemi saptırıcı tartışmalardır, hepsi
meselenin etrafından dolanmakta ve
meselenin özüne dair tek söz etmemektedir.
Hangi televizyon kanalını açsanız,
hangi gazetenin sayfasını çevirseniz,
strateji uzmanları, kirli savaş analistleri ile karşılaşıyorsunuz. Bir de artık,
AKP ve Gülen cemaati tarafından parlatılan, Abant Platformlarında pişirilen ‘Kürt aydınları’ var. Bunların bir

kısmı meselenin işsizlik, enflasyon
ve bölgeye yapılacak ekonomik yatırımlarla çözüleceğini savunuyor. Bir
kısmı ise (ki onları AKP’ye yandaş
medyanın hangi yayın organını açsanız görmeniz mümkün) AKP iktidarının aslında sorunu çözmeye çalıştığını ama Ergenekon’un ve Kürt Özgürlük Hareketi’nin buna engel olduğunu söylüyor. Tabii, sözlerinin arasına, herkesin kabul edeceği üç beş
cümle sıkıştırmayı unutmuyorlar.
Sanki bin beş yüz KCK’liyi tutuklayan,
yüzlerce çocuğu zindana atan,
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan zanlıları teker teker
bırakan AKP değilmiş gibi, toplumu
AKP’nin yaptıklarına ikna etmeye
çalışıyorlar. Bir nevi AKP havarisi
gibiler. Şimdilerde seçimlerin yaklaşması ile beraber, söylemlerinde seçime dair cümleler de var. AKP’nin, gelmiş geçmiş iktidarlar içerisinde sorunu çözmeye en yakın hükümet olduğunu, bir şans daha verilmesi gerektiğini ve bir dönem daha iktidarda
kalması gerektiğini vurguluyorlar.

Kürt halkının çektiği acıyı, siperlerde boy
göstermek, NATO’yu yardıma çağırmak,
profesyonel orduya geçmek çözmez.
Bunlar ancak çözümsüzlüğü ve savaşı körükler.
Aslolan tek şey Kürt halkına ve
demokratik taleplerine kulak vermektir.

Bütün bu söylediklerinden daha tehlikelisi ise Kürt halkına İslami hareketleri adres göstermeleri. İslami
hareketlerin AKP’yi desteklediğini
göz önünde bulundurursak, söylediklerinin karşılığı yine aynı: ‘AKP’ye
destek!’ Kürt hareketini başlatanların
şeyhler ve tarikatlar olduğunu söyleyerek, Şeyh Sait’leri ve Seyit Rıza’ları
örnek göstererek, emekten, eşitlikten yana sol siyasetin bu sorunu
çözemeyeceğini, sorunu çözecek tek
ideolojinin İslam olduğunu belirtiyorlar. Sormak lazım, resmi ideolojiyle
çatışan, Kürt halkı için canlarını
veren Şeyh Sait ve Seyit Rıza ile
bugün resmi ideolojinin savunucusu
olmuş İslamcıların ne ilgisi var?
Bugünkü İslami yapıların Kürt meselesine yaklaşımı, sorunu çözmek
değil, bir takım yüzeysel düzenlemelerle sorunun özünü görmezden
gelme yönündedir. Kürt özgürlük
hareketi mücadeleyi yükselttiği
zaman, kontrgerillanın yardımına bir
dönem Hizbullah şimdi ise Gülen
cemaati koşmuştur. İslami kesimler
nedense Filistin sorununa göstermiş
oldukları ilgiyi yanı başlarındaki Kürt
Halkına göstermemişlerdir. Hoş,
Filistin meselesinde bile ikiyüzlü davranarak İsrail hükümetine yönelttikleri eleştirilerin hiçbirini Türk devletine yöneltmemişlerdir. Bunlar Kürt
sorununda temel meseleyi görmezden geldikleri gibi, Kürt halkının
mücadelesine omuz veren sosyalistleri de görmezden gelmektedirler.
Bir yandan Kürt Özgürlük Hareketini
yıpratmaya, diğer yandan Kürt halkı
ile emek hareketinin, sosyalistlerin
bağını koparmaya çalışmaktadırlar.
Bir takım ‘Kürt aydınları’ ve liberaller
pek görmek istemeseler de, demokratik açılım yapma iddiası ile ortaya
çıkan ve ardından bunu ‘Milli Birlik’
projesine çeviren AKP, seçim yaklaştıkça milliyetçi söylemini artıyor ve

daha faşizan bir renge bürünüyor.
AKP hükümeti tarafından seçilen
cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni
bir düzenleme ile toplumu daha da
militarize etmeye hazırlanıyor. “İyi
şeyler olacak” diyen Cumhurbaşkanı
talimatı ile "Devlet Madalya ve
Nişanları Mevzuatı”nda değişikliğe
gidiliyor. Bu kapsamda, Buse Sarıyağ
ile subay eşi öğretmen Pınar Akdağ’a
devlet övünç madalyası verilecek.
Aynı çalışma kapsamında, şehit
yakınları ve gazilerin maddi ve sosyal
imkânlarının düzeltilmesi ve şehit
ailesinden bir kişinin kamuda istihdam edilmesi planlanıyor. İçişleri
Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğü bünyesinde sadece şehit
yakınları ve gazilerin sorunlarıyla
ilgilenecek bir “daire başkanlığı”
kurulacak ve her ilden de bir vali yardımcısı yine şehit yakınları ve gazilerden sorumlu olacak. AKP kanı durduracağına, kanı kutsuyor!
Kendilerini AKP’ye alternatif olarak
lanse eden Cumhuriyet Halk
Partisi’nin ve Milliyetçi Hareket
Partisi’nin durumları ise farklı değil.
Deniz Baykal’ın gidişiyle bir rüzgâr
yakalayan CHP, Kürt meselesinde ne
kadar geri olduğunu, TMK mağduru
çocuklar ile ilgili meclis görüşmelerini kilitlemeye çalışmasında ve
Başbakan’ın siper ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu’nun siperde ‘dik
durma’ yarışına girmesinde gördük.
MHP ise, sınır ötesi askeri operasyon, Abdullah Öcalan’ın idam edilmesi, olağanüstü halin yeniden ilanı gibi
daha önce denenmiş ve savaşın şiddetini artırmış önerilerden başka bir
şey söylemiyor. İktidarın da, muhalefetin de önerdiği tek şey çözümsüzlük, kullandıkları tek dil savaşın dili.
Kürt halkının çektiği acıyı, siperlerde
boy göstermek, NATO’yu yardıma
çağırmak, profesyonel orduya geçmek çözmez. Bunlar ancak çözümsüzlüğü ve savaşı körükler. Aslolan
tek şey Kürt halkına ve demokratik
taleplerine kulak vermektir. Bize
düşen en ivedi görev ise, Kürt halkı
ile Türkiye’deki emek ve demokrasi
güçlerinin mücadelesini ortaklaştırmaktır. Çözüm iradesini ancak böyle
bir birliktelik geliştirebilecektir.
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Demokratik, Özgürlükçü, Eşitlikçi, Katılımcı ve Sosyal Bir Anayasa İçin

BOYKOT CEPHESİNİ BÜYÜTELİM
Egemenlerin Osmanlıdan devraldıkları
“almadınız, biz verdik” yaklaşımını
anlayabiliriz. Ancak bizim cephemizden
baktığını iddia edenlerin ezilenlerin ve
emekçilerin bu dönüştürücü rolünü
gör(e)memeleri ya da önemsememeleri,
gündemleşen tartışmaları sadece
sermayenin yenilenme ihtiyacıyla
açıklamaları, devrimci konumlanışta
en temel zaaflara kaynaklık etmektedir.
TUNCAY YILMAZ
Tam hız devam eden Anayasa
Referandumu tartışmalarının detaylarına girmeden, öncelikle birkaç noktayı vurgulamakta fayda var.
İlk olarak şunu belirtelim ki toplumun bütün ezilen ve sömürülen
kesimlerinin örgütlü bir biçimde
dâhil
olamadığı
süreçlerden
“Demokratik Anayasa” çık(a)maz.
Dolayısıyla da referanduma sunulacak olan değişikliklerden gerçek
anlamda bir demokratikleşme beklentisi içerisinde olmak ham hayalden
başka bir şey değildir.
İkinci olarak altını çizmek istediğimiz nokta ise var olan Anayasal değişiklik ihtiyacının ortaya çıkmasında
faşist 12 Eylül Anayasasına karşı işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve tabi ki Kürt halkının 30 yıldır
vermekte olduğu mücadele gözden
kaçırılmamalıdır. İçeriden ve dışarıdan, ideolojik ve pratik her türlü
kuşatılmışlığa rağmen işçi sınıfının

Netaş greviyle başlayıp Zonguldak
maden işçileri yürüyüşüyle doruğa
çıkan 87-91 işçi eylemlilikleri; 94
“Emeğe Saygı Mitingi/Grevi”, irili
ufaklı birçok işyerinde hiç durmadan
devam eden işçi direnişleri ve son
olarak işçi sınıfı mücadele tarihine
adını yazdıran Tekel Direnişi, egemenleri 17. kez Anayasa değişikliğine gitmeye zorlayan en önemli
unsurlardan biridir.

Egemenlerin Osmanlıdan devraldıkları “almadınız, biz verdik” yaklaşımını
anlayabiliriz. Ancak bizim cephemizden baktığını iddia edenlerin ezilenlerin ve emekçilerin bu dönüştürücü
rolünü gör(e)memeleri ya da önemsememeleri, gündemleşen tartışmaları sadece sermayenin yenilenme ihtiyacıyla
açıklamaları,
devrimci
konumlanışta en temel zaaflara kaynaklık etmektedir.

Hakeza Kadın hareketinin 1987
“Dayağa Karşı Kampanya”sı, TCK’nin
438. Maddesini hedef alan 1989
“İffetli Kadın Olmayacağız (diğer
adıyla Mor İğne) Kampanyası”,
“namus cinayetleri”ne yönelik yürüttükleri çalışmalar da 12 Eylül
Anayasasını değişime zorlamıştır.

AKP Aldatmacası

Kürt halkının 30 yıldır sürdürdüğü
özgürlük mücadelesi ise sadece 12
Eylül Anayasasını değil rejimin tüm
tekçi, Türkçü zihniyetini ve yapısını
sarsmaktadır.

Görmek isteyen, AKP’nin ne yapmaya çalıştığını
bugüne kadar ne yaptığına bakarak kolaylıkla
görecektir. Görmek istemeyenin gözünün içine
soksak fayda yok. Ergenekon operasyonu dedi,
darbe yapanları, halen Kürdistan’da darbe
koşullarını sürdürenleri es geçti. Sağlığı, sigortayı,
eğitimi ana ticaret kalemleri haline getirdi.
Özelleştirmede, taşeronlaştırmada, güvencesiz
çalıştırmada rekor kırdı. Kadınları 3 çocukla
evköleliğine teşvik etti. Gençleri YÖK’le, içinden
çıkılmaz sınav sistemleriyle geleceksiz bıraktı.

Görmek isteyen, AKP’nin ne yapmaya çalıştığını bugüne kadar ne yaptığına bakarak kolaylıkla görecektir.
Görmek istemeyenin gözünün içine
soksak fayda yok. Ergenekon operasyonu dedi, darbe yapanları, halen
Kürdistan’da darbe koşullarını sürdürenleri es geçti. Sağlığı, sigortayı, eğitimi ana ticaret kalemleri haline
getirdi. Özelleştirmede, taşeronlaştırmada, güvencesiz çalıştırmada rekor

kırdı. Kadınları 3 çocukla evköleliğine
teşvik etti. Gençleri YÖK’le, içinden
çıkılmaz sınav sistemleriyle geleceksiz bıraktı. Hidroelektrik santralleriyle (HES), nükleer anlaşmalarıyla
doğayı, tarihi ve hatta yaşamlarımızı
ipotek altına almaya çalıştı. Hele yaptığı açılımlar evlere şenlik! Kürt’ü,
Alevi’yi, Çingene’yi açılım deyip uyutmaya çalıştı. Bunlar bir çırpıda sayabildiklerimiz. AKP sekiz yıllık hükümeti boyunca ezilenlerin ve emekçilerin hangi derdine derman olacak
bir uygulama gerçekleştirdi ki bu
anayasa değişikliğinden bir beklenti
içerisinde olalım?

“Yetmez Ama Evet”çiler
İnsanda ister istemez “AKP’nin size
bu yaptıkları yetmez, daha fazlasını
hak ediyorsunuz ama şimdilik bu
kadar!” duygusu yaratıyor sağ-sol
liberaller. Madende, tersanede ölen
yüzlerce işçi, işsiz kalan binlercesi,
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1500’den fazla tutuklu Kürt siyasetçi,
katledilen, tutuklanan Kürt çocukları,
çatışmalarda yitirdiğimiz Türk ve
Kürt gençleri, kapatılan DTP, heba
edilmiş barış fırsatı, cümbüş yeri
diye tanımlanan cemevleri, ikinci
tehcirle tehdit edilen Ermeniler sizi
AKP’nin payandası olmaktan kurtarmaya yetmemişse başka şeylerin
yetebileceğini de pek sanmıyorum.
Çok şükür ki bu zavallı tutum solda
AKP kuyrukçuluğu tescil olmuş DSİP
ile Baykal hamlesiyle doğuşunun
hemen ardından komaya giren
EDP’yle sınırlandı.

“Hayır”da Hayır Arayanlar
CHP ve MHP’nin mevcut statükoyu
(dolayısıyla kendi varoluş zeminlerini) koruma refleksiyle sıkı sıkıya
sarıldıkları “hayır”cı pozisyonla aynı
olmasa da bu cenahta toplanan solsosyalist yapıların bunlarla kimi
ortak paydalarının olduğunu tespit
etmeliyiz. Hayırcı kampta buluşmuş
olan TKP, ÖDP, Halkevleri ve EMEP,
birbirlerinden farklı dozajlarda olsa
da egemenler arası çatışmada ezilenlerin ve emekçilerin bağımsız hattını
inşa etmektense AKP karşıtlığını öne
alan bir tutum içerisinde olmayı tercih etmekteler. Gerek ideolojik arkaplanları, gerekse de pragmatik/popülist siyaset anlayışlarının sonucu olarak sermayenin liberal-ulusalcı her
iki kampını eşit bir biçimde karşısına
alamayan bu dostlarımız şimdilik
AKP’yle kurulmaya çalışılan “yeni statüko” karşısında “mevcut statükoyu”
savunan pozisyona düşmekten kendilerini sakınamamaktadırlar. Başka
bir düzlemde duruyor olsa da Halk
Cephesi’nin de bu kulvarın bileşenlerinden biri olduğunu vurgulamak
bundan sonraki süreçte nasıl yan
yana gelişler olabileceğini öngörmemiz açısından faydalı olacaktır. Bu
blokta kalışına anlam veremediğimiz
siyasal özne ise Sosyalist Parti’dir.
Anlam veremememizin temel nedeni
ise yukarıda bahsettiğimiz siyasal
özneler gibi “ulusalcı” bir etkileşim
içerisinde olmadığını gayet iyi bilmemizden kaynaklanmaktadır. Sermayeyle savaşını anti AKP’ciliğe indirgemeyecek bir proleter sosyalist
gelenek üzerine inşa olan Sosyalist
Parti’nin boykot tutumu geliştirenlere diğerlerinden daha hırçınca saldırıyor olması ise içten içe bulunduğu
pozisyonun tutarsızlığını hissediyor
olmasındandır diye düşünüyorum.
Boykotçular “sermayenin her iki eğiliminden bağımsızca kendi hattımızı
örelim” derken Mahir Sayın’ın bizleri
“kendine ait politika kuramayanlar”
olarak tanımlaması olsa olsa Kürtlerle
kader birliği ediyor oluşumuzu hedef
almaktadır. Boykot fikrinin karşılıksızlığı ve Hayır’ın doğruluğu üzerine
bunca kıyamet kopartırken sunabildiği tek ciddi argüman ise yetkinin
mevcut statükonun en temel kurumu
olan yargıdan, yeni statükonun yürütmesine doğru kayıyor olması. Bu
argümanın kendisi ise epey tartışma
kaldırır. Benim gibi yeni yetmeleri
bile burjuva demokrasisinin “kuvvet-

Hayırcı kampta buluşmuş olan TKP, ÖDP, Halkevleri ve EMEP, birbirlerinden
farklı dozajlarda olsa da egemenler arası çatışmada ezilenlerin ve
emekçilerin bağımsız hattını inşa etmektense AKP karşıtlığını öne alan
bir tutum içerisinde olmayı tercih etmekteler. Gerek ideolojik arkaplanları,
gerekse de pragmatik/popülist siyaset anlayışlarının sonucu olarak
sermayenin liberal-ulusalcı her iki kampını eşit bir biçimde
karşısına alamayan bu dostlarımız şimdilik AKP’yle kurulmaya çalışılan
“yeni statüko” karşısında “mevcut statükoyu” savunan pozisyona
düşmekten kendilerini sakınamamaktadırlar.
ler ayrılığı” masalına inandırabilmek
için epey dil dökmek gerekecektir.

sak ne zaman yapacağız? Sistemi bu
sarsmayacaksa ne sarsacak?

Emekçilerin ve Ezilenlerin
Boykot Cephesi

Boykot Cephesi odağını oluşturmaya
başlamıştır. Sosyalist Parti dışındaki
DBH bileşenlerinin çağrısıyla Boykot
tutmunu
benimseyen
BDP,
Toplumsal Özgürlük Platformu, SDP,
ESP, Sosyalist Gelecek Hareketi,
Demokratik Haklar Federasyonu,
Partizan, Demokrasi ve Özgürlük
Hareketi, SODAP, DİP Girişimi, KÖZ,
Sosyalist Birlik Hareketi, Türkiye
Gerçeği, EHP, Teori ve Politika,
Sosyalist Devrim Parti Girişimi aktif
olarak Devrimci Hareket Dergisi,
Sosyalist Umut Derneği, BDSP,

Lenin boykot silahının ancak sistemi
aksatacaksa kullanılması gerektiğini
savunmuştur. Her taktiğin kullanıldığı sürecin özgünlüklerine göre yeniden yorumlanabileceği gerçekliği bir
yana, bugünün Türkiye’si açısından
boykot taktiğinin sermayenin ezberini/oyununu bozan, tüm ezilenlere ve
emekçilere bölgemizin en diri devrimci gücü olan Kürt Özgürlük
Hareketi’yle birlikte kendi bağımsız
seçeneğini yaratma çağrısı olduğunu
kim reddedebilir? Bizim Demokrasi
İçin Birlik Hareketi’yle (DBH) yapmaya çalıştığımız tam da bu değil
midir? İşçileri, emekçileri, kadınları,
Alevileri,
yoksul
demokrat
Müslümanları, ekolojistleri, köylüleri
Kürt halkının demokratik/devrimci
mücadelesiyle buluşturup halklarımızın eşit, adil ve özgürce bir arada
yaşayacağı bir düzen için hep birlikte
mücadele etmek! İşte bu referandum
bu yan yana geliş için önemli bir
imkân sunmuştur. AKP’ye de CHPMHP’ye de “alın düzeninizi başınıza
çalın, biz başka bir düzen istiyoruz”
deme
fırsatını
sunmuştur.
Sermayenin ulusal ve liberal kamplarının dışında merkezinde Kürt Özgürlük Hareketi ve sosyalist hareketin
olacağı emekçilerin ve ezilenlerin 3.
Cephesini kurmaya başlama imkânı
vermiştir. Bunu şimdi yapmayacak-

Mücadele Birliği, Kaldıraç Dergisi
gözlemci statüsünde yan yana gelmiş,
EMEKÇİLERİN ve EZİLENLERİN
BOYKOT CEPHESİ’ni kurduklarını
ilan etmiştir. Şimdi yapmamız gereken bu cepheyi büyütmek, işçiler,
emekçiler ve ezilenler açısından
görünür bir seçenek haline getirmektir.
Referandumda
Kürdistan’daki başarısı tartışılmaz
olacak olan Boykot tutumunu Batı’da
görünür hale getirmek bile sonrasındaki seçim sürecinde çok büyük
imkanlar ortaya çıkartacaktır.
28.7.2010

Lenin boykot silahının ancak sistemi aksatacaksa
kullanılması gerektiğini savunmuştur. Her taktiğin
kullanıldığı sürecin özgünlüklerine göre
yeniden yorumlanabileceği gerçekliği bir yana,
bugünün Türkiye’si açısından boykot taktiğinin
sermayenin ezberini/oyununu bozan,
tüm ezilenlere ve emekçilere bölgemizin
en diri devrimci gücü olan Kürt Özgürlük
Hareketi’yle birlikte kendi bağımsız seçeneğini
yaratma çağrısı olduğunu kim reddedebilir? Bizim
Demokrasi İçin Birlik Hareketi’yle (DBH)
yapmaya çalıştığımız tam da bu değil midir?
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Kürt Halkının Politik İradesi Sistemin Kırılma Noktasıdır

SİYASET
“SİPERE İNDİ”
“İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği”
politik perspektifini temel alan
enternasyonalist sosyalistlerin önündeki
temel görev tüm yakıcılığı ile
gerçekleştirilmeyi bekliyor: Temel
perspektife bağlı olarak şekillenecek
politik örgütün yaratılması.
Enternasyonalist sosyalistlerin birliğini
sağlayacak politik örgütün yaratılması
sürecinde Anayasa referandumu önemli
bir uğrak noktası olarak duruyor. Kürt
halkıyla birlikte yürütülecek ortak bir
boykot kampanyası, politik yükselişin
habercisi olma kapasitesine sahiptir.
MURAT DÜZGÖR
Kürt Özgürlük Hareketi’ni tasfiye
etmeyi ve Kürt halkı üstünde
AKP’nin politik hegemonyasını kurmayı amaçlayan “Kürt açılımı”nın
gerçek içeriğinin deşifre edilmesi,
AKP’nin bürünmeye çalıştığı “demokrat kisve”den bütünüyle azade
olmasını sağladı. Tayyip Erdoğan
yeni bir “açılım”ın haberini verdi:
150 bin kişilik yeni bir “Özel Ordu”
kurulacak.
“Ergenekon”a savaş açan, gizli devlet örgütleri ile “mücadele” şampiyonu AKP hükümeti Türk Silahlı
Kuvvetleri ile eşgüdüm halinde
“Özel Ordu” projesi üzerinde çalışıyor. Yani “Ergenekon” yasallaşıyor,
hukuksal bir kişilik kazanıyor.
“Ergenekon” olarak adlandırılan oluşum, temelleri NATO’ya üyelik ile
atılan bir Soğuk Savaş dönemi kurumudur. Temel amacı gelişen ya da
gelişebilecek halk hareketlerini bastırmak ve ezmektir. Burjuva hukuk

kalıplarına sığdırılamadığı için yeraltında örgütlenmiştir. Bu oluşumun
gerçek adı kontrgerilladır ve artık
AKP eliyle burjuva hukuk kalıplarının içine yerleştirilmektedir.
Emperyalist-kapitalizm ile militarizm arasındaki ilişkiyi net bir
biçimde yansıtan bu olay temsil
edici niteliktedir. Ülkedeki burjuva
politik güçlerin tümünü art arda
“sipere indiren” bu militarist yönelim, kaynağını nereden almaktadır?
Gandi Kemal’den adeta savaşan bir
ordu komutanı yaratan, militarizmi
temel siyasi seçenek haline getiren,
kimilerinin “askeri-sınaî kompleks”
olarak adlandırdıkları finans-kapital
egemenliğidir.
Yeni “Özel Ordu” projesi salt Kürt
halkının isyanını bastırmak amacıyla oluşturulmuş değildir; finanskapitalin yönelimlerinin, emperyalist-kapitalist dünyada ve bölgemizde kapmaya çalıştığı rolün ve tutma-

ya çalıştığı pozisyonun da işaretlerini vermektedir. Bir kez daha belirtilmelidir; tekelci kapitalizm her türden gericiliğin kaynağıdır. Örgütlü
ve bilinçli bir halk iradesi karşısında
tek seçeneği silaha sarılmaktır.
Kürt halkının 30 yıllık mücadelesiyle
ortaya çıkardığı politik irade, egemenlik sisteminin kırılma noktasını
oluşturuyor. Anayasa referandumuna ilişkin alınan politik tutumlar bu
çerçevede ele alınmalıdır. AKP’nin
politik kazanımlarına hukuksal
temeller oluşturma ve yargı üzerinde hâkimiyetini arttırma amacıyla
geliştirdiği hamle bildik saflaşmayı
bir kez daha karşımıza çıkardı. Bu
saflaşmada “Evet” ya da “Hayır” tarafında yer almak egemenler arası itiş
kakışta bir tarafın yedeği olmak
dışında bir anlama sahip değildir.
Bağımsız devrimci tavır, üçüncü
seçeneğin inşasının aciliyetini vurgulayarak yürütülecek boykot kampanyasıdır. Boykot kampanyası
üçüncü seçeneğin inşası temel
hedefine bağlanarak daha derinleşmiş bir politik içerik kazanacaktır.
Ezilen ve sömürülenlerin örgütlü,
birleşik mücadelesi en geniş demo-

kratik çerçeveye sahip bir anayasanın önkoşuludur. Bu bağlamda, Kürt
halkının asli taleplerinin, emekçilerin, kadınların, ezilenlerin talep ve
özlemlerinin hiçbirinin karşılanmadığı bir anayasa yapım sürecinde
taraf olmak, mevcut taraflardan birinin yedeğine düşmek anlamını taşımaktadır.
“Savaş politikanın başka araçlarla
sürdürülmesidir” ve bölgemizde
farklı ölçeklere sahip savaşlar devam
etmektedir. Kapitalizmin karakteristikleri gereği rekabet ve yayılma
yoğunlaşarak sürmektedir. Eğer
rekabet ve yayılma sürüyor, emperyalist-kapitalist dünya bir yeniden
yapılanma sürecinden geçiyorsa,
AKP hükümetinden bir bakanın şu
sözlerini kenara not etmekte yarar
var.
“Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Batı
Şeria’da sanayi bölgesi kurulması
çalışmasının Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından
devam ettirildiğini belirterek,
‘İsrail’in her türlü engellemesine
rağmen bu sanayi bölgesi mutlaka
orada yapılacaktır, yapılması gerekiyor,’ dedi.

“Ergenekon”a savaş açan, gizli
devlet örgütleri ile “mücadele” şampiyonu AKP
hükümeti Türk Silahlı Kuvvetleri ile
eşgüdüm halinde “Özel Ordu” projesi
üzerinde çalışıyor. Yani “Ergenekon”
yasallaşıyor, hukuksal bir kişilik kazanıyor.
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Sözlerini, ‘Gazze’ye de gitmek istediğimi belirtmek istiyorum. Türk firmalarının Filistin’de yatırım yapmalarını özendireceğiz. Kardeşlerimizin
ekonomik seviyelerinin geliştirilmesi
oranın bir yatırım alanına dönüştürülmesi konusunda yoğun gayretlerimizi yapacağımız o ziyaretle taçlandıracağız.’ (Taraf Gazetesi, 14 Temmuz
2010, sayfa 9)
“Kardeşlerimizin ekonomik seviyelerinin geliştirilmesi”, esas olarak uzun
yıllardır her türlü yoksunlukla mücadele eden bir halkın kapitalist sömürü mekanizmaları içine çekilmesidir.
Finans-kapitalin bu konuda hamleler
geliştirmekte olduğunu gösteren bir
başka haber yine basında geniş yer
buldu. Filistinli iş kadınlarından oluşan bir heyet aynı günlerde
İstanbul’da iş çevreleri tarafından
ağırlandı. Yapılan açıklamalar, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi
yönünde çalışmalar yapıldığına ilişkindi.
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın
Taraf Gazetesi’nde yer alan sözleri,
Mavi Marmara baskınından beri tartışılan kimi konulara daha sağlam bir
temelden yaklaşabilmemizi sağlayacak veriler sunuyor. Türkiye İsrail
ilişkilerinde ortaya çıkan gerilim ve
çatışmaları Türkiye finans-kapitalinin Ortadoğu coğrafyasındaki ekonomik faaliyetlerinin siyasal ilişkilere
yansımaları çerçevesinde ele almak,
gelişmeleri kavrayabilmek için en
elverişli zemini sunuyor.
“Eksen kayması” tartışmalarını bu
çerçevede ele almak sadeleştiricidir.
İsrail-Türkiye savaşı senaryolarına
uzanan manipülasyonları bir kenara
bırakıp, yaşanan gerilimin gerçekliğini saptamamız gerekiyor. Diğer
türlü, tüm geçişkenlikleri, hareketi

Referandum
saflaşmasında “Evet”
ya da “Hayır”
tarafında yer almak
egemenler arası itiş
kakışta bir tarafın
yedeği olmak dışında
bir anlama sahip
değildir. Bağımsız
devrimci tavır, üçüncü
seçeneğin inşasının
aciliyetini
vurgulayarak
yürütülecek boykot
kampanyasıdır.
Boykot kampanyası
üçüncü seçeneğin
inşası temel hedefine
bağlanarak daha
derinleşmiş bir politik
içerik kazanacaktır.
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yok sayan kaba bir mekanizme yakayı kaptırmaktan başka yol kalmıyor.
İsrail ve Türkiye, emperyalizmin bölgedeki stratejik ortakları olarak var
olmadılar mı? Pek çok alanda ortaklıkları sürmüyor mu? Soruların yanıtı: Evet, ve fakat ortaklar arasında
rekabet olamaz mı? Dünyayı paylaşan emperyalist odaklar sömürüye
ortaktır ancak aralarındaki rekabet
de, hegemonya mücadelesi de hiç
tükenmez.
“Eksen kayması” tartışması, kapitalist derinleşmenin kapsam ve boyutlarını kavrayamayan, emperyalizmin
içsel bir olgu olduğunu göremeyen
ulusalcı solun içler acısı halini bir kez
daha gözler önüne serdi. Hiç kuşku
yok ki, İsrail ile Türkiye arasındaki
gerilimin çoklu nedenleri ve bu gerilimin yarattığı çatışmaların sınırları
vardır, ancak buradan hareketle gerilim ve çatışmaların yapay olduğunu
iddia etmek, Türkiye’de hala liman
kentlerinde mevzilenmiş bir komprador burjuvaziden söz etmekle eşanlamlıdır. Gerilimin kaynağını AKP’nin
ve Tayyip Erdoğan’ın siyasal
İslamcılığında görmek de aynı zeminin bir başka argümanıdır.
AKP’ye ve Tayyip Erdoğan’a gereğinden fazla misyon yükleyen bu yaklaşım, derin bir idealizmin ürünüdür.
Yaşanan ekonomik, toplumsal ve
politik ilişkilerin ürünü olan olguları
yok sayan bu anlayış, maddi hayatın
yeniden üretimi ile bilinç arasındaki
ilişkiyi yanlış kurmaktadır. Yaşanan
gerilim ve Tayyip Erdoğan’ın tutumu
nedeniyle Tayyip Erdoğan’ın elde ettiği popülarite Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi Temsilcileri tarafından teyit
edilmektedir. Bu durum bir gerçekliktir, gerçek bir sürecin ürünüdür.
Yaşanılan süreci ve alınan tutumları
bu sonuçtan hareket ederek, planlanmış bir oyun olarak ortaya koymak
ise aynı idealizmin ürünüdür. “Eksen
kayması”nı İslamcı sermayenin ve
AKP hükümetinin körfez ülkeleriyle
geliştirdikleri ilişkilerle açıklamaya
çalışan yaklaşımın körfez ülkelerinin
emperyalist-Batı hegemonyasından
ne zaman çıktığını açıklamak gibi
başarılması son derece güç bir işi
gerçekleştirmesi gerekiyor.
AKP’nin ABD ile olan ilişkilerinde
önemli bir gerilim kaynağı olarak
beliren İran’a yönelik BM yaptırımları konusunda aldığı tutum da, İsrail’le

Türkiye İsrail ilişkilerinde ortaya çıkan gerilim ve
çatışmaları Türkiye finans-kapitalinin
Ortadoğu coğrafyasındaki ekonomik
faaliyetlerinin siyasal ilişkilere yansımaları
çerçevesinde ele almak, gelişmeleri
kavrayabilmek için en elverişli zemini sunuyor.
yaşanan gerilimlerle aynı çerçeve
içinde ele alınmalıdır. Emperyalistkapitalist dünya sistemi içindeki
aktörlerin konumları ve sistem içindeki değişimlere bağlı olarak kazandıkları göreli özerk hareket alanları
bu çerçeveyi oluşturmaktadır. AKP
politikalarına bu bağlamın dışında
anlam yükleyen yaklaşımlar kaçınılmaz olarak iki odaktan birinin çerçevesi içine girmektedir, ulusalcılık ya
da liberalizm.
İşsizlik ve yoksulluğun sürekli olarak
artmakta oluşu ve dünya ekonomik
krizinin etkilerinin derinlerde hissedilmeye başlanması yeni bir toplumsal alt üst oluş sürecinin gelmekte
olduğunun en açık göstergeleri.
Haziran ayında Ankara’da buluşan
dört yüze yakın eylemci dipten gelen
yeni bir dalganın ilk işaretlerini verdiler. 27 Haziran’da Ankara’da buluşan dört yüze yakın eylemci “Çevre
Direnişleri Buluşuyor” etkinliğinde
bir araya geldiler. İki gün boyuca söz
alan eylemciler, HES’lere, suyun ticarileşmesine, siyanürlü altın madenciliğine, termik santrallere ve nükleer
santrallere karşı mücadeleye ilişkin
deneyimlerini paylaştılar. Antikapitalist temelde, emekçi tabanlı bir çevre

mücadelesinin gelişmekte olduğunun
önemli bir göstergesi olan bu toplantıya sosyalistlerin ilgisinin sınırlı
oluşu, sosyalistlerin gelişen bu mücadele dinamiğini kavramak konusunda yetersiz olduklarını gözler önüne
serdi. Sosyalistlerin bu mücadele
dinamiğini daha fazla önemseyen ve
onun özgünlüklerini dikkate alan bir
yaklaşım geliştirmeleri bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Önemi giderek daha fazla artacak olan bu alanın
sorunları üzerinde düşünmek, gelişen çevre mücadeleleriyle daha fazla
ilişkilenmek sosyalistlerin önündeki
temel görevlerden biri olarak belirmektedir.
Tekel işçilerinin haziran ayında
Ankara’da gerçekleştirmek istediği
eyleme karşı polisle işbirliği yapan
TÜRK-İŞ yönetimi gerici karakterini
ve rolünü açık biçimde ortaya koydu.
Tekel işçilerinin yarattıkları mücadele bir dizi konuda hiçbir yanılsamaya
kapılmamak gerektiğini emekçilere
gösterdi. İşçi sınıfının giderek daha
fazla gelişecek hareketi dostlarını da
düşmanlarını da bu süreçlerde daha
iyi kavramaktadır. Gözaltına alınan
Tekel işçileri devlet ve sermayeyle
bütünleşmiş TÜRK-İŞ yönetiminin
işçi sınıfının bir parçası olmadığını
hem gördüler hem de herkese gösterdiler. İşçilerin Birliği Halkların
Kardeşliği politik perspektifini temel
alan enternasyonalist sosyalistlerin
önündeki temel görev ise tüm yakıcılığı ile gerçekleştirilmeyi bekliyor.
Temel perspektife bağlı olarak şekillenecek politik örgütün yaratılması.
Enternasyonalist sosyalistlerin birliğini sağlayacak politik örgütün yaratılması sürecinde Anayasa referandumu önemli bir uğrak noktası olarak
duruyor. Kürt halkıyla birlikte yürütülecek ortak bir boykot kampanyası,
politik yükselişin habercisi olma
kapasitesine sahiptir.
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Devrimci Kolektif Öznenin İnşası İçin

BİRLİK ÜZERİNE
Devrimcilik akılcılığın sınırları dışına çıkarak
nesnel koşulları beklenmedik yönde
değiştirebilme yetisidir. Ancak uğraşısı
artık nesnel koşulları değiştirmek değil
mevcut varoluşun bekasını sağlamak haline
geldiğinde, hiçbir romantizm ve kendine
sevdalılık, öznesini karşılaşılan sonuçlarla
hesaplaşmanın acımasız akılcılığından kurtaramaz. Sosyalist sol tasfiye girdabından çıkma
hamlesi yaparak günün acil devrimci görevlerine
talip olacak bir Devrimci Kolektif Özne
inşasından kaçındıkça, devrimci romantizmin
yerini acılı bir arabesk almaya mahkûmdur.
SERAP ŞEN
Toplumsal Özgürlük’ün Mart 2010
(3-31) sayısında, Günün Acil
Devrimci Görevinden Kaçınılamaz:
Devrimci Kolektif Özne İçin başlığıyla yayınlanan yazıda, “[…] enternasyonalist, yenilenmeci ve devrimci
Marksistlere,[…] 21. yüzyılın sosyalizm anlayışının inşasında atacağı
adımlarla mevcut örgütlü birikimin
çok çok üstünde bir örgütlenme görevi”ni üstlenecek bir Devrimci
Kolektif Özne’yi inşa etme çağrısı
yapıldı.
Temenniler manzumesini aşan bu
çağrı, sözü eyleme dönüştürme
konusunda öznesini eylemin bir
adım gerisine değil, tam ortasına
yerleştiriyor. Solun mevcut krizini
aşmak için, öncelikle yeniden yapılanma görevini üstlenecek bir
Devrimci Kolektif Özne inşasını
önüne koyuyor; sosyalist solun birliğini de, bu inşa görevine bağlıyor.
Günün somut ve acil sorunlarını
çözmek için idare-i maslahatçılık
rahatlığından feragat ederek yola
çıkıyor; bu anlamıyla, devrimci bir
irade beyanı.

***
Solun, teorik ve ideolojik planda
Sovyetlerin yıkılışı ile yakıcı hale
gelen modernizm ve burjuva aydınlanmacılığı ufkundan kopamamışlığı; politik planda kapitalist sistemdeki merkezileşmeye zıt bir parçalılık ve devrim ufkundan kopuklukla
sistem içi muhalefet derekesine düşmesi; örgütsel planda ise kapitalizmin yapısal krizi koşullarında dahi
sistem karşıtı bir cepheyi örme
konusunda elini kolunu bağlayan
sürekli kriz ve tasfiye girdabında
debelenme ve tüm bunların eski
bilindik formüllerle değil, paradigma değişimi ile çözülebilecek olması,
artık genel kabul gören tespitler.
Solun krizine ilişkin dünya ölçeğinde
geçerli bu başlıkların Türkiye’ye
özgü yansımalarını, Türkiye solunun, devletle ideolojik akrabalığını,
Kemalizm’in tasfiyesi sürecinde
şovenizm ve ulusalcılık üzerinden
sürdürmesinde veya Marksizm’in
yeniden üretilmesi görevinden kaçarak sistem içi reformculuğa, popüler

haliyle “askeri vesayete” karşı liberal çizgiye yedeklenmecilikte görebiliyoruz. Örgütsel tasfiye girdabı ise
Türkiye solunun 80 yenilgisi sonrasında gündeminden hiç düşmedi.
Bir tarafta liberalizmin, diğer tarafta
ulusalcılığın doldurduğu yelkenlerle
yol alan sol varyantlar, birbirlerini
besleyerek siyasi yelpazede alan
genişletiyorlar. “Askeri vesayetle
mücadele” sloganını tekeline alan
iktidar partisi, kendi belirlediği
sınırlarla sol liberalleri paralize ediyor ve bir yandan siyasi etki alanını
genişletirken diğer yandan örgütsel
olarak tasfiyeci etkiler yaratıyor.
Oysa ulusalcılığın Ergenekon operasyonu sonrasında merkez üssünün zayıflatılması, ardında ulusalcı
solun iştahını kabartan bir kitle tabanı bıraktı ve iktidar klikleri arasındaki mücadelede “mağdur” pozisyonunda görünenlerin ideolojisi ulusalcılığın, devleti dışarıda bırakan bir
AKP karşıtlığının muhaliflik olduğu
algısını yaratması, ulusalcı solu güçlendiren bir etki yarattı.
Kürt sorunu ise yine turnusol vazifesi görüyor. Kürt savaşından nemalanma veya bu konuda bedel ödemekten kaçınma tavırlarından, Kürt
sorununun yalnızca iktidar kliklerini
değil, ulusalcı sol ve sol liberalizmi
de birleştirdiğini görüyoruz. Üçüncü
seçenek ya da sosyalist solun birliğinin gerekliliği, bu noktada anlam
kazanıyor.

***
İttifak ve güç birliği, politikanın en
genel yöntemleri olmalarına rağmen, Türkiye solunda 68-71 dönemi
haricinde, bu konuda tam tersi bir
çizgi izlendi. Devrimci dayanışma

refleksi körelmiş, hatta en basit
dayanışmadan dahi kaçınan, kendini
devlete karşı mücadele ile değil,
“öteki sol”la arasına çizdiği kalın ve
suni çizgilerle tanımlayan bir rekabetçilik alışkanlığı, solun tüm hücrelerine işlemiş durumda.
Birlik elbette her derdin ilacı değil.
Ancak sosyalist solun parçalılığı,
mantık sınırlarını aşıyor ve kendi
varoluş gerekçeleri ile çelişiyor.
Hem sınıf mücadelesinin ihtiyaçları
hem de birlik zemininin programatik elverişliliği, sosyalist solun irrasyonel parçalılığını hiçbir bahaneyle
üstü örtülemeyecek şekilde ortaya
çıkarıyor. Evdeki bulgurdan olmamak endişesiyle tutulan mevziler
terk edilmese de, sistem örgütsel,
ideolojik ve politik tasfiye saldırılarıyla bu mevzileri ya düşürüyor, ya
kendine içeriyor ya da yapısal
bozunmaya uğratıyor ve sol kapandığı zeminde izole oluyor. Bu tasfiye
sürecinden salt mevzi tutarak, mevcut varoluşların korunmasına odaklanılarak çıkılamadığı, hatta tam
tersi sonuçlarla karşılaşıldığı ortada.
Öncelikle tasfiye sürecinin ve
nedenlerinin doğru şekilde bilince
çıkarılması gerekiyor. Balığın içinde
yüzdüğü denizi algılayamaması gibi,
sosyalist sol da tasfiye girdabını
kanıksamış durumda. Uzun tasfiyecilik döneminin yarattığı uyumlulaşma, kullanılan jargonda bile devrimci atılımcılıktan uzak bir tedbirlilikle
kendini gösteriyor. Oysa artık tasfiyecilik dönemi, ne objektif koşulların elverişsizliğiyle açıklanabilir ne
de başarısızlıklara bahane gösterilebilir.
Siyasi konjonktürün sosyalist sola
en azından bir odak yaratma gerekli-

sayi33v8_219_duze19 18.10.2011 19:21 Page 11

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

AĞUSTOS 2010

liğini dayattığı açık. Neredeyse
birebir kişisel tanışlıklara kadar
daralmış bir alanda sosyalist sol,
bırakalım birliği, henüz odak olacak bir hareket/çekim merkezi
oluşturmanın dahi gerisinde.
Sosyalist Forum ve ardından
Sosyalist Koordinasyon ile adımlar atılsa da, bunlar devrimci hamlelere basamak haline getirilemedi. Ancak böyle bir odağın, sosyalist sol güçler arasındaki suni
sınırların bir kez daha onaylanarak pekiştirileceği günü kurtarmacı yan yana gelişler zemininde
tasarlanmaması
gerekir.
Devrimci Kolektif Özne’nin inşası,
birçok başka görevin yanında,
böyle bir odağın da manivelası
olacaktır.

***
Birliğin her derde ilaç bir reçete
olmadığı gibi, Devrimci Kolektif
Özne’nin inşası da sihirli bir değnek olmayacak. Devrimci bir
hamle ile ileri atılma anlamında
çok önemli bir nitelik sıçraması
olsa da, henüz yolu açma ve bu
yola sağlam bir birlik çıkarma
aşamasındayız. Devrimci Kolektif
Özne, idare-i maslahatçılıktan sıyrılıp yığınağı doğru yere yapabilmeli, her türlü devrimci hamleyi
akamete uğratan kurumsallık
yetersizliklerini gidermek ve
döneme özgü devrimci öncü kadrolar yetiştirmek üzere yolu açma
ve inşa görevinin altına girecek
bir insan gücü açığa çıkarmak
için kadın, gençlik ve işçi alanlarında stratejik örgütlenmeyi
önüne koymalıdır. Geniş örgütsüz
solcular denizi, sosyalist solun,
tutunulan zeminde güvenle kök
salmayı amaçlayan içgüdüsel sta-

Birlik elbette her
derdin ilacı değil.
Ancak sosyalist solun
parçalılığı, mantık
sınırlarını aşıyor ve
kendi varoluş
gerekçeleri ile
çelişiyor. Hem sınıf
mücadelesinin
ihtiyaçları hem de
birlik zemininin
programatik
elverişliliği, sosyalist
solun irrasyonel
parçalılığını hiçbir
bahaneyle üstü
örtülemeyecek
şekilde ortaya
çıkarıyor.

tükoculuğunun ve sözü ile eylemi
arasındaki mesafeyi kapatmak
için kullandığı “mış gibi yapma”
hastalığının dolaysız sonucudur.
Kanıksanmış bu durumu tersine
çevirerek her alanda öncü devrimci kadrolar yaratabilmek, hem
kaybedilen yerde kazanarak ileriye ilk adımı atmak, hem de paradigma değişimi iddiasını en çekirdekte sınamak anlamına gelecektir.
Sınıf örgütlenmesi, Devrimci
Kolektif Özne’nin her bakımdan
kendini sınayacağı bir alandır.
Sarı sendikacılığın ihanet çizgisi,
artık kendi saflarından dahi imdat
sinyalleri verir ve dünya ölçeğinde
sınıf hareketinde ölü toprağını
savurup atan gelişmeler yaşanırken, sosyalist sol, işçi sınıfı devrimciliğini fabrika işgallerinden
güvencesizlerin
direnişlerine
kadar her alanda barikatın en
önüne taşımak için her zamankinden fazla olanağa sahiptir.
“Başka devrimci görevler”le öncelik sıralamasına konan Kürt sorunu, enternasyonalist devrimci
görev olarak değil sıra savma
meselesi gibi görülüyor. Kolay
bahanelerle bilinçlerde hemen
yük olarak tercüme edilen bu
anlayış kadar, “gündemdeki Kürt
sorunu”na angaje olma kolaylığından da kurtulabilmek gerekiyor. Kürt Özgürlük Hareketi’nin
ne yukarıdan verilen akla ne de
uzaktan güzellemelere ihtiyacı
var. Devrimci Kolektif Özne’nin
görevi, siyasal gündemde Kürt
sorununun ağırlığına cevap üretebilmek için öncelikle Kürt
Özgürlük Hareketi’ndeki devrimci
özle ilişkilenmek ve Kürt devrimini Türkiye devrimi ile ortaklaştırmaktır.
Solun örgütlenmeden propagandaya, işleyişten gündelik faaliyet
tarzına kadar her alanında hâkim
ideolojik kültür olan erkek egemenliği, sol içi şiddetten rekabetçiliğe kadar birçok hastalığın da
sebebi. Bu anlamda Devrimci
Kolektif Özne’nin kendini sınayacağı bir diğer önemli nokta olacaktır.

***
Devrimcilik akılcılığın sınırları
dışına çıkarak nesnel koşulları
beklenmedik yönde değiştirebilme yetisidir. Ancak uğraşısı artık
nesnel koşulları değiştirmek değil
mevcut varoluşun bekasını sağlamak haline geldiğinde, hiçbir
romantizm ve kendine sevdalılık,
öznesini karşılaşılan sonuçlarla
hesaplaşmanın acımasız akılcılığından kurtaramaz. Sosyalist sol
tasfiye girdabından çıkma hamlesi
yaparak günün acil devrimci
görevlerine talip olacak bir
Devrimci Kolektif Özne inşasından kaçındıkça, devrimci romantizmin yerini acılı bir arabesk
almaya mahkûmdur.
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EBU RAHAL YOLDAŞ
ÖLÜMSÜZDÜR
İsrail, 3 Ağustos’ta yeni bir saldırganlık örneği vererek Lübnan sınırını
ihlal etti. Lübnan ordusunun karşılık
vermesi üzerine çatışma çıktı ve bu
çatışmada 3 Lübnan askerinin yanı
sıra bölgede görev yapan Lübnan
Komünist Partisi’nin (LKP) önemli
kadrolarından gazeteci Assaf Ebu
Rahal da şehit düştü. Bu arada İsrail
ordusu Lübnan askeri mevzilerine
saldırmakla kalmadı ve sivil yerleşim
birimlerini ve tarlaları da bombaladı.
LKP bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve tüm komünist ve işçi
örgütlerini Lübnan halkıyla ve LKP ile
dayanışmaya çağırdı. Toplumsal
Özgürlük Platformu da bu çağrıya bir
dayanışma mesajıyla karşılık verdi.
Bu metinleri aktarıyoruz:

***
Lübnan Komünist Partisi’nden
Tüm Komünist ve
İşçi Partilerine Duyuru
Değerli yoldaşlar, dünya Komünist ve
İşçi partilerinin önderleri,
İsrail Lübnan’a, Lübnan halkına ve
direnişine yönelik saldırı tehditlerini
ABD’nin, Obama yönetiminin desteği,
AB’nin göz yummasıyla uygulamaya
koydu… İsrail güçleri iki Lübnanlı
askeri ve gazeteci Assaf Ebu Rahal
yoldaşı katletti. Aynı sıralarda İsrail
savaş uçaklarının bombardımanıyla
evler yıkılıyor, tarlaları yakılıyordu.
Tüm bu saldırılar gerçekleşirken
1701 sayılı kararı uygulamak üzere
burada olan UNIFIL, alışıldığı üzere,
İsrail saldırılarını önlemek için hiçbir
eyleme geçmedi. Sanki varlık sebebi
sadece Lübnan Ulusal Direnişi’ni görevini yapmaktan, 1982’den 2000’e
kadar verdiği mücadeleyle kurtardığı
toprakları savunmaktan ve İsrail işgali altında kalan toprakları kurtarmaktan alıkoymak!
Lübnan Komünist Partisi, saldırgan
İsrail güçleriyle savaşırken ölen şehitler önünde saygıyla eğiliyor ve
Lübnan ordusunun İsrail’in Lübnan
topraklarını daha fazla kirletmesine
engel olan kahramanca duruşuna
büyük değer veriyor. Lübnan
Komünist Partisi, BM Güvenlik
Konseyi’ni ise İsrail’in bölgemizde
yaratılmasının sebebi olan rolü yeniden üstlenebilmesi için bu devlete
hayali bir zafer kazandırmak isteyen
ABD yönetimine bir kere daha tam
teslimiyet konumunda görüyor.
Lübnan Komünist Partisi hep kurbanın susturulmasına, celladınsa cezadan kaçmasına yol açan bu işbirlikçi
konumun sürdürülmesine karşı uyarıda bulunuyor.
Lübnan Komünist Partisi, 2006’da
İsrail saldırılarına karşı koymasını
bilen, daha önce de Beyrut’u, Dağ böl-

gesini ve Güney Bekaa’yı kurtararak
2000’de tam olmasa da genel kurtuluşu sağlayan kahraman Lübnan direnişinin gelebilecek her İsrail –
Amerikan – NATO saldırısını da durduracak güçte olduğundan emindir.
Lübnan Komünist Partisi, tüm komünist ve işçi partilerini bu çatışmada
mümkün olan tüm biçimlerde Lübnan
halkı ve direnişiyle etkin dayanışmalarını canlandırmaya çağırıyor.
Lübnan Komünist Partisi
Siyasi Bürosu
Beyrut, 4 Ağustos 2010

***
Lübnan Komünist Partisi’ne
Değerli Yoldaşlar,
Emperyalizmin tetikçisi Siyonist
İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik
son saldırısına karşı direnirken ölen
Lübnan askerlerinin yanı sıra gazetecilik görevini yapmakta olan yoldaş
Assaf Ebu Rahal’ın da şehit düştüğünü
büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ebu
Rahal yoldaşın anısı önünde saygıyla
eğiliyor, Lübnanlı yoldaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.
Ebu Rahal yalnızca Lübnan Komünist
Partisi’nin değil, biz Türkiyeli komünistlerin de şehididir. Çünkü onunla
yalnızca özgür, sınıfsız, sömürüsüz
bir dünya kurma amacını paylaşmakla kalmıyoruz; o ve diğer yurtsever
Lübnanlılar İsrail’e karşı direnirken
aynı zamanda emperyalizmin bölgeye
yönelik vahşice planlarına karşı da
direniyor ve yalnızca Lübnan halkını
değil, tüm bölge halklarını, bu arada
Türkiye halklarını da, koruyorlardı.
Başta ABD olmak üzere emperyalistlerin ve Siyonistlerin genelde bölgeye,
özelde Lübnan’a ilişkin kirli planlarına karşı direnen Lübnan halkı ve
özellikle siz yoldaşlarımıza en derin
dayanışma duygularımızı ifade etmek
istiyoruz. Ancak salt dayanışmanın
yeterli olamayacağına inanıyoruz.
Bölgenin komünist ve anti-emperyalist güçlerinin somut işbirliği mekanizmalarının kurulması ve mücadelenin ortaklaştırılması gerektiği kanısındayız.
Lübnanlı yoldaşlarımızın ve Lübnan
halkının Siyonist İsrail’e ve arkasındaki emperyalistlere karşı yürüttüğü
kararlı mücadeleyi selamlıyoruz.
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
PLATFORMU
7 Ağustos 2010, İstanbul
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ABD ve İsrail Ortak Düşmanlarına Karşı Harekete Geçiyor

İRAN’A
SALDIRI HAZIRLIĞI
ABD, Ortadoğu’daki egemenliğini
sağlamlaştırmak ve sürekliliğini
sağlamak amacıyla İran’ı şu veya bu
şekilde kontrol altına alma politikasını
güdüyor. Özellikle Irak ve Afganistan’daki
askeri ve politik başarısızlıklardan
sonra İran’ın bölgedeki etkisinin kırılması
daha da aciliyet kazandı. ABD bu
yüzden İran etrafındaki gerilimi arttırıyor
ve bölgeye yığınak yapıyor.
HALİT ELÇİ
ABD Ortadoğu’yu yeniden biçimlendirme ve stratejik kontrol noktalarını ele geçirme planlarının önündeki
en büyük engel olarak İran’ı görüyor. Gerçekten de İran tarihiyle,
güçlü devleti ve ordusuyla, diplomatik ve politik yeteneğiyle bölgede
kendi etki alanını genişletiyor ve
ABD’nin planlarını bozuyor. Bunun
yanı sıra İran, ABD işbirlikçisi Mısır
ve Suudi Arabistan gibi Arap/İslam
aleminin liderliği iddiasında bulunan ülkeler karşısında giderek güç
kazanıyor. Uzun süre Suudi
Arabistan desteğiyle faaliyet gösteren Filistin’deki Hamas örgütünün
bugün başlıca destekçisi İran’dır.

dünyanın en büyük saldırganı olduğu, elinde binlerce ve en üst düzeyde
nükleer bomba bulunduğu; (İsrail
için) milyonlarca Filistinliyi ülkesinden/toprağından kopardığı, on binlercesini çeşitli zamanlarda katlettiği, son olarak 2006’da Lübnan’ı işgal
edip 1000’i aşkın kişiyi, 2008’de
Gazze’ye saldırıp 1400’ü aşkın kişiyi
(çoğunluğu çocuk ve kadın) öldürdüğü, elinde 300’e yakın nükleer
bomba bulundurduğu hatırlanmalıdır. ABD ve İsrail, bölge ve dünya
barışı için en büyük tehlikeyi oluşturdukları halde, tam bir ikiyüzlülükle, İran’ı suçluyor ve fiziksel saldırıya
hazırlanıyor.

İsrail de geleneksel gerici/işbirlikçi
bölge ülkeleriyle kolayca başa çıkarken, İran gibi tarihsel derinliği olan
ve modern taktikleri de kullanabilen,
aynı zamanda bölge halkının İslami
duyarlılıklarına seslenen İran karşısında tökezliyor. İran Filistin’de
(özellikle Gazze) halk desteğine
sahip Hamas ve kuzey komşusu
Lübnan’da Hizbullah eliyle İsrail’i
bir bakıma kuşatma altına alıyor.

İran’ın, bütün “barışçıl amaç” söylemine rağmen esasen nükleer bomba
yapmaya çalıştığı açıktır. Nükleer
bombanın ne kadar insanlık dışı bir
silah olduğunu, bölge halkları açısından nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu biliyoruz. Ancak unutulmamalı ki İran da mevcut dünya sistemi
içinde egemen politikanın kurallarına uygun davranmaya çalışan bir
devlettir (İran aynı zamanda -kendi
özgünlüğünde- kapitalist bir ülkedir
ve dinsel gerici bir ideolojiyle, zorba
bir rejimle yönetilmektedir).

İşte bu nedenlerle İsrail ve ağababası ABD İran’daki rejimi yıkmak, en
azından kolunu kanadını kırmak
konusunda kararlıdır. Bu iki ülkenin
saldırı hazırlıklarının son yıllardaki
en önemli bahanesi, İran’ın nükleer
teknoloji geliştirmedeki ısrarıdır.
İsrail ve ABD (ve genel olarak Batılı
kapitalist ülkeler) İran’ın, her ne
kadar enerji elde etme ve tıbbi kullanım gibi barışçı amaçlarla bu işi
yaptığını ileri sürse de, asıl amacının
nükleer bomba üretmek olduğunu
ileri sürüyor ve bunun “bölge ve
dünya barışı için” çok tehlikeli
sonuçlar yaratacağını savunuyor.
Bunları savunanların (ABD için)

İran’ın doğu komşusu Pakistan’ın
elinde nükleer bomba vardır. İran’ın
kuzeybatı
komşusu
Türkiye
ABD’nin bölgedeki önemli bir müttefikidir ve NATO üyesidir.
Türkiye’de, ABD üslerinde konuşlanmış yüzlerce nükleer bomba vardır.
Bunların çoğunun şu anda İran’a
çevrildiğini tahmin etmek hiç de zor
değildir. İran’ın bölgedeki baş düşman olarak gördüğü İsrail’in elinde
300’e yakın nükleer bomba vardır.
ABD’nin bölgedeki yoğun askeri varlığını ve açık tehdidini de buna ekle-

yelim. İran’ın nükleer teknoloji
konusundaki çabaları bu çerçeve
içinde değerlendirilmelidir.

Brezilya Türkiye Girişimi ve
Yaptırım Kararı
ABD (ve İsrail), nükleer teknoloji
geliştirme çabalarını bahane ederek
sürekli olarak İran’ı uluslararası
alanda sıkıştırmaya ve kuşatmaya
çalışıyor. ABD’nin bu yöndeki çabalarının amacı, bir yandan İran yönetimini zora sokup iç muhalefeti kışkırtmak; diğer yandan uygun koşullar oluştuğunda İran’a yapılacak bir
askeri saldırının hukuki meşruiyetini sağlamaktır. İran, uluslararası
kuruluşlar tarafından mahkum edilmiş ve cezalandırılmış bir ülke
konumuna getirilmek isteniyor; ki
ABD (ve/veya İsrail) İran’a saldırdığında, “Biz BM’nin/uluslararası
hukukun kararlarını uyguladık”
diyebilsinler!
İran ise, ABD’nin bu kuşatma çabalarına karşılık, tarihi İran diplomasisinin
inceliklerini
kullanıyor.
Uluslararası politikanın uygun anlarını yakalayıp nükleer teknolojide
vardığı yerleri veya yeni nükleer tesislerini ilan ediyor. Sonra üzerine
fazla baskı geldiğinde Uluslararası
Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) veya
Avrupa ülkeleri üzerinden müzakerelere açık olduğunu ifade ediyor,
tesislerini denetime açıyor. Ortamı
yumuşatıyor. Sonra tekrar UAEK
denetimini engelliyor vb. Yani
koşullara göre ileri ve geri adımlar
atıyor. Ama bu arada nükleer teknoloji geliştirme programını hiç durmadan sürdürüyor.
ABD ise Ortadoğu’daki egemenliğini
sağlamlaştırmak ve sürekliliğini

sağlamak amacıyla İran’ı şu veya bu
şekilde kontrol altına alma politikasını güdüyor. Özellikle Irak ve
Afganistan’daki askeri ve politik
başarısızlıklardan sonra İran’ın bölgedeki etkisinin kırılması daha da
aciliyet kazandı. ABD bu yüzden
İran etrafındaki gerilimi arttırıyor ve
bölgeye yığınak yapıyor.
İşte bu noktada Türkiye ve Brezilya’nın arabuluculuğu gündeme geldi.
İran, uluslararası politikadaki sıkışmışlığını aşmak niyetiyle anlaşmaya
yanaştı. Nükleer tesisleri için gere-

ABD (ve İsrail), nükleer
teknoloji geliştirme
çabalarını bahane
ederek sürekli olarak
İran’ı uluslararası
alanda sıkıştırmaya ve
kuşatmaya çalışıyor.
ABD’nin bu yöndeki
çabalarının amacı, bir
yandan İran yönetimini
zora sokup iç
muhalefeti kışkırtmak;
diğer yandan uygun
koşullar oluştuğunda
İran’a yapılacak bir
askeri saldırının hukuki
meşruiyetini
sağlamaktır.
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ken yakıtı tümüyle kendisinin üretmesi ilkesini esneterek, bir miktar
zenginleştirilmiş uranyumu Türkiye’ye (yed-i emin olarak) teslim edip
Avrupa’dan daha fazla zenginleştirilmiş uranyumu almayı kabul etti.
Türkiye ve Brezilya, İran ile birlikte
bu anlaşmayı bir zafer havasında
açıkladı.
Oysa ABD bu anlaşmayı memnuniyetsizlikle karşıladı ve İran’a yönelik
yaptırımların sertleştirilmesi (BM
Güvenlik Konseyi kararı çıkarılması)
yönündeki girişimlerinin devam edeceğini açıkladı. Nitekim kısa süre
sonra, 9 Haziran’da Güvenlik
Konseyi’nden İran’a yönelik yaptırım
kararı çıktı. Bu kararla İran'a uygulanmakta olan BM silah ambargosu
genişletildi, İran bankalarıyla olan
alım-satım işlerine sıkı denetim getirildi. Ayrıca İran'a giden ya da
İran'dan gelen gemilere şüphe durumunda uluslararası sularda sıkı kontrol yapılabilmesi de mümkün kılındı.
Karar uyarınca birçok İran kuruluşunun ve devlet görevlisinin uluslararası hesapları dondurulabilecek.
Türkiye ve Brezilya yöneticileri
ABD’nin bu tavrı karşısında afalladılar. Çünkü ABD yöneticileri, tam da
bu içerikte bir anlaşmayı İran’a
benimsetmeleri için onları teşvik
etmişti. Tayyip Erdoğan ve Ahmet
Davutoğlu ABD’ye “kırgınlıklarını”
ifade ettiler. Ayrıca ABD başkanı
Obama’nın, Brezilya Devlet Başkanı
Lula da Silva’ya bu yönde bir mektup
yazdığı ortaya çıktı. Öyle anlaşılıyor ki
ABD
yönetimi,
Türkiye
ve
Brezilya’nın İran’ı ikna edebileceğini
tahmin etmedi ve BM kararı öncesinde İran’ın “uzlaşmaz tutum”unu göstermek için iki müttefik ülkeyi bu
oyuna yönlendirdi. İkinci olasılık ise,
ABD yönetimi içinde İran’a yönelik
politikada görüş ayrılığı bulunduğu;
bir kanadın İran’ı savaşmak zorunda
kalmadan etkisizleştirmeyi imkan
dahilinde gördüğü -ve yüzden
Brezilya ve Türkiye’yi teşvik ettiği-,
diğer kanadın -İsrail ve Yahudi lobisi
etkisiyle- ipleri germekte ve İran’a
askeri saldırı planlarını uygulamakta
kararlı olduğudur. Ama şu açık ki,
ABD yönetimi içinde görüş ayrılığı
olsun ya da olmasın, ABD İran’a saldırmak için hazırlıklarını yoğunlaştırıyor.

ABD İran’a
Saldırabilir mi?
“Yanılmış Olmayı O Kadar
İsterdim ki!”
Aslında İran’a saldırı hazırlıkları yıllardan beri sürdürülüyordu ve son 1
yıldır bu hazırlıklar (askeri, politik,
diplomatik vb.) hızlanmıştı. Ama bu
konu pek dikkat çekmiyordu. İşte bu
noktada Küba devriminin tarihi lideri
Fidel Castro alarm zillerini çaldı: 25
Haziran tarihinde,
“Kaçımız şu sıralarda ABD donanmasının en büyük uçak gemilerinden
Harry S. Truman’ın beraberinde nük-

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
leer denizaltılarla birlikte Süveyş
Kanalı’ndan geçerek İran Körfezi’ne
doğru yol almakta olduğunu biliyoruz?” diye yazarak dünyanın demokrat, savaş karşıtı, ilerici kamuoyunu
uyardı. Castro, ABD donanmasına,
benzer ateş gücüne sahip İsrail savaş
gemilerinin de eşlik ettiği bilgisini
verdi. Bu donanmanın İran’a uygulanan abluka uyarınca ülkeye giriş
çıkış yapan ticari gemileri arama yetkisine sahip olacağını belirtti.
Castro yazısında İran’a yapılacak saldırının çok ağır sonuçları olacağına
dikkat çekip ABD’nin önce İran’a (ve
ardından Kuzey Kore’ye) saldırmaya
hazırlandığını vurgulayarak “Yanılmış olmayı o kadar isterdim ki!” diye
yazdı.
ABD gerçekten İran’a saldırmayı
göze alabilir mi? Castro’nun da dediği
gibi, “İran Irak değildir.” Irak’ta
Saddam Hüseyin liderliğindeki BAAS
rejimi, iktidarın olmazsa olmazı
“rıza”dan çok, “şiddet”le yönetiyordu
ülkeyi. Her şeyden önce BAAS Partisi
Irak’ın azınlık grubu olan Sünni
Araplara dayanıyordu. Çoğunluk olan
Şiiler ve kuzeydeki Kürtler rejime
muhalifti. Esasında Irak diye bir devlet, ancak 1. Paylaşım Savaşı’ndan
sonra, emperyalistler tarafından
oluşturulmuştu. Dolayısıyla “Irak
ulusu”ndan söz etmek bile mümkün
değildi. Saddam yönetiminin vahşeti
(Kürtlere ve Şiilere yönelik) ve yozlaşmışlığı ortadaydı. Bu yüzden de
ABD ve müttefikleri Irak’a saldırdığında devletin organize ettiği güçlü
bir direnişle karşılaşmadı.
Oysa ABD’nin bir işgal harekâtına
girişmesi halinde İran’da durum hiç
de öyle olmayacaktır. Bugünkü İran
devleti her ne kadar baskıcı ve gerici
politikalarıyla toplumda önemli bir
tepki yaratsa da, İran halkında güçlü
olan ulusal duygular, böyle bir saldırıda halkın devletin etrafında kenetlenmesine yol açacak, işgalcilere karşı
çok güçlü bir direnişe yol açacaktır.
(Unutmayalım ki, bugün ABD’nin
çeşitli biçimlerde desteklediği İranlı
muhalifler bile İran devletinin nükleer teknoloji geliştirme gayretlerini
savunmaktadır.)
İran ordusu hem teknoloji, hem ateş
gücü, hem de insan kaynağı bakımından, Saddam döneminin Irak ordusundan çok daha güçlüdür (Irak ordusu son yıllarında ciddi bir ambargo
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İran’ın, bütün “barışçıl amaç” söylemine rağmen
esasen nükleer bomba yapmaya çalıştığı açıktır.
Nükleer bombanın ne kadar insanlık dışı bir silah
olduğunu, bölge halkları açısından nasıl büyük bir
tehlike oluşturduğunu biliyoruz. Ancak
unutulmamalı ki İran da mevcut dünya sistemi
içinde egemen politikanın kurallarına uygun
davranmaya çalışan bir devlettir (İran aynı
zamanda -kendi özgünlüğünde- kapitalist bir
ülkedir ve dinsel gerici bir ideolojiyle, zorba bir
rejimle yönetilmektedir).
uygulanmasından dolayı çok zayıf
düşmüştü). Bu haliyle İran, ABD ve
İsrail ordularına önemli kayıplar verdirebilir. Ama ABD ordusunun elindeki yüksek teknolojili silahlar, füzeler, uçaklar vb. ile karşılaştırıldığında
İran ordusunun çok zayıf kalacağı da
açıktır. ABD, elindeki muazzam ateş
gücüyle İran’ın askeri tesislerini ve
altyapı sistemini rahatlıkla yok edebilecek güce sahiptir. Bunun farkında
olan İran, ABD’ye karşı “gayrinizami”
savaş yöntemlerini uygulayacaktır.
Belki de en önemlisi, İran’a yapılacak
bir saldırının bütün Ortadoğu’yu
saracak bir savaşa yol açma olasılığıdır. İran’la doğrudan bağlantılı olan
Lübnan Hizbullahı kuzeyden, destek
verdiği Hamas ise güneyden İsrail’e
saldıracaktır. Ayrıca çeşitli Körfez
ülkelerindeki ve tabii Yemen’deki Şiiler harekete geçecek ve ABD ve işbirlikçilerine saldıracaktır. Keza İran’ın
ABD ve Avrupa ülkelerindeki yandaş
örgütleri veya kendi yurttaşları savaşı bu ülkelere taşıyacaktır. Yine İslam
âleminin
büyük
bölümünde
ABD/İsrail hedeflerine saldırılar olacaktır. (İran Meclisi, dışarıdan gelecek saldırılara karşı “her türlü yöntemle” savaşacakları yönünde karar
aldı.)
Bunlar göz önünde bulundurulduğunda şu senaryolar sözkonusudur:
1. ABD tarafından İran’a yönelik topyekûn bir saldırı ve işgal,
2. ABD tarafından İran’ın nükleer
teknoloji birimleri, askeri tesisleri,
altyapı ve ekonomik tesislerinin

uzun süreli ve kesintisiz biçimde
havadan bombalanarak tahrip edilmesi,
3. İran’ın yalnızca nükleer ve askeri
tesislerini hedef alan bir ABD-İsrail
ortak hava saldırısı,
4. İran’ın yalnızca nükleer tesislerini
hedef alan ABD destekli İsrail hava
saldırısı.
İlk olasılık oldukça zayıf görünüyor.
İkincisi de -önceki kadar olmasa dazayıf bir olasılıktır. Bu tür geniş çaplı
saldırılar için ABD’nin geniş bir uluslararası konsensüs sağlaması şarttır.
Bugünkü koşullarda bu mümkün
değildir. Ayrıca bu saldırılara (saldırganların
kendi
ülkelerinde,
Ortadoğu’da ve tüm İslam coğrafyasında) verilecek askeri tepkiler çok
şiddetli olacaktır. Dahası, ABD ile
rakip küresel güçler (özellikle Rusya
ve Çin) arasında yüksek derecede
gerilim doğacaktır. ABD’nin bunları
göze alması kolay değildir.
Üçüncü ve dördüncü olasılıkların uluslararası politika ve bölgenin
koşullarına bağlı olarak birinin ya da
ötekinin- hayata geçirilme şansı yüksektir. Ama her türlü olasılıkta, bölge
ve dünya bir savaş ortamına girecek,
savaşın yayılması olasılığı gündemde
olacaktır. Bunun acısını en çok bölgemizin halkları çekecektir.
ABD ve İsrail’in İran’a askeri saldırı
hazırlıklarına karşı tüm komünistlerin, demokratların ve savaş karşıtlarının acilen harekete geçmesi gerekmektedir.

NÜKLEER BOMBA CAİZ MİDİR?
İran’ın nükleer silah üretme çabaları
Şah dönemine, 1974 gibi eski bir
tarihe kadar uzanmaktadır. İran
İslam devrimin lideri Ayetullah
Humeyni, ilginç biçimde nükleer
bomba yapımını İslami açıdan sakıncalı ve gayrimeşru bulmuş ve bu yöndeki çalışmaları durdurmuştu. Yine
bugünkü
Rehber
(İslam

Cumhuriyeti’nin en üst makamında
oturan dini lider) Ayetullah Ali
Hamaney de nükleer bombanın
İslam’a aykırı (haram) olduğunu söylüyor. Ama İran’ın 1990’lardan bu
yana nükleer silah yapmaya çalıştığı
yönünde güçlü belirtiler var. Bu
çabaların Hamaney’den habersiz
yürütülmesi mümkün olamayacağı-

na ve teorik olarak yapılanların
İslam’a aykırı olmaması gerektiğine
göre, Hamaney’in mevcut çelişkili
duruma İslami bir yorum getirmesi
gerekecektir. Muhtemelen, her
zaman olduğu gibi, maddi yaşamın
gerekleri ve dayatmaları, dini
hükümleri -yeniden yorumlama
yoluyla- değiştirecektir.
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Fergana Geriliminden Bölgesel Savaşa Doğru

KIRGIZİSTAN ATEŞ TOPU
ABD’nin Afganistan’ı işgalle başlayan süreç,
Pakistan'ı iç savaşa doğru sürüklerken diğer
komşu ülkeleri de istikrarsızlığa itiyor. Her ne
kadar son dönemlerde küresel ve bölgesel güç
dengelerinde değişim yaşanıyorsa da, bu
yayılmanın sınırlarını kestirmek mümkün gözükmüyor. Ama öyle görünüyor ki; Fergana Vadisi,
küresel kırılmanın ve güç mücadelesinin en keskin
en kanlı merkezlerinden biri haline gelecek.
M. RAMAZAN

2005 yılından bu yana iki darbe ile
sonu gelmez çatışma ve karışıklıklara
sahne olan Kırgızistan, küresel güçlerin karşılıklı hamleleri sonrasında
tüm bölgeyi etkileyecek bir ateş topuna dönüşmüş durumda. ABD, Rusya
ve Çin arasında yoğunlaşan güç
mücadelesi bölgede kelimenin tam
anlamıyla bir katliam yarattı. Haziran
ayında Kırgızistan’ın güneyindeki Oş
şehrinde başlayan çatışmalar sonucunda öldürülen Özbek sayısı resmi
rakamlara göre 800, bağımsız ajanslara göre 2 binin üstündedir.
Kırgızistan’ın güney sınırından Özbekistan’a geçen kaçak sayısı 180 bin
civarında ifade ediliyor. 400 bin kişi
bölgeden kaçarak göç etmek zorunda
kaldı. Zorbalık ve katliam Oş şehriyle
sınırlı kalmadı. Celalabat şehrine
yayılan çatışmalar oradaki askeri birliğin Kırgızlar tarafından basılması ve
birliğin silahlarının alınmasıyla tam
anlamıyla katliama dönüştü. Bölgede
devlete ait zırhlı araçlar çetelerin
ellerine geçti ve katliamda kullanıldı.
Kırgızistan 5 milyon nüfusa sahip bir
ülke. Nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini

Kırgızlar, yüzde 15'ini çoğunlukla
güneyde yaşayan Özbekler, yüzde
10'luk kısmını ise Rus’lar oluşturuyor. Başkent Bişkek'in ardından ikinci büyük şehir olan Oş'ta da yoğun bir
Özbek nüfusu var.
Oş
kentinin
yüzde
kırkını,
Celalabat'ın yarısını oluşturan
Özbekler, yeryüzünün en karışık ve
hassas bölgelerinden biri olan
Fergana Vadisi'nde bütün bölgeyi
sarsabilecek bir vahşetin ortasında
kaldılar. Kırgızistan, Özbekistan ve
Tacikistan arasında bölünen Fergana,
ABD'nin terörle mücadele adı altında
yürüttüğü işgal planının bir parçası.
Buradaki Özbekler, daha önce Özbekistan
Cumhurbaşkanı
İslam
Kerimov'a isyan etmiş ve bu isyan
çok kanlı bir şekilde bastırılmıştı.
Yine
bu
bölgenin
insanları,
Kerimov'a
muhalefet
edip
Afganistan'da üslendiklerinde, orada
da ABD tarafından kıyıma uğratılmıştı.
Bölgedeki bütün ülkeleri istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıyan Fergana
Vadisi’nde yaşanan çatışmalar, katli-

Bölgedeki bütün ülkeleri istikrarsızlaştırma
tehlikesi taşıyan Fergana Vadisi’nde
yaşanan çatışmalar, katliamla sınırlı
kalmayıp bölgeyi topyekûn savaş ortamına
sürükleyecek bir potansiyel taşımaktadır.
Etnik çatışmaların, sınır ve kaynak
gerilimlerinin bölgeye hâkim olmaya
başlaması küresel aktörlerin işine
gelmektedir. Böylece çok hassas ve kırılgan
olan bu zeminde inisiyatif kazanma ve
hamle yapma şansına sahip olmaktadırlar.

amla sınırlı kalmayıp bölgeyi topyekûn savaş ortamına sürükleyecek bir
potansiyel taşımaktadır. Etnik çatışmaların, sınır ve kaynak gerilimlerinin bölgeye hâkim olmaya başlaması
küresel aktörlerin işine gelmektedir.
Böylece çok hassas ve kırılgan olan
bu zeminde inisiyatif kazanma ve
hamle yapma şansına sahip olmaktadırlar.
ABD ve Rusya’nın bölgedeki üsleri
üzerinden
giriştikleri
rekabet
Kırgızistan’ın yönetimini mevsimden
mevsime değişen bir noktaya getirdi.
Üsler gerek ABD gerek Rusya, gerekse Çin’in bölgedeki etkinliği ve geleceği için değişik anlamlar içermektedir. Öyle ki ABD’nin Kırgızistan’daki
üssünden ayda ortalama 25 bin asker
geçiş yapmaktadır. Ağır saldırılar
yüzünden işlemez duruma gelen
Karaçi-Afganistan Lojistik hattının
son durumu Kırgızistan’daki üssü
ABD için vazgeçilmez hale getirmektedir. ABD üssünün hem bölgede
bulunan kendi üssü için bir tehdit,
hem de bölge ülkelerinin yeniden
kontrol altına alınmasının önünde bir

engel olduğunu bilen Rusya da üssün
kapatılması için sürekli Kırgız hükümetine baskı yapmaktadır. Çin,
ABD’nin niyetini bildiği için bölge
ülkelerini Şanghay İşbirliği Örgütü’ne bağlamak suretiyle, hem ABD’yi
bölgeden uzaklaştırma hem de küresel gücüne darbe indirme telaşındadır. Ülkede yaşanan etnik temeldeki
karışıklıkların, yoksulluğun ve sürekli değişen liderlik sorununun temelinde bu çekişmeler yatmaktadır.
Ayrıca Kırgızistan, Afganistan eroininin Asya pazarlarına ulaştırılmasında
kritik bir güzergâha dönüştü. Özellikle Oş kenti, yani Kırgızistan'ın güney
başkenti, büyük eroin güzergâhının
ana istasyonlarından biri. Kaosun en
önemli sebeplerinden biri de bu ticaret! ABD'nin 11 Eylül sonrası
Afganistan işgali ülkeyi afyon üretim
merkezine dönüştürdü. Ağustos
2007'deki BM verilerine göre neredeyse bir milyon hektar alanda afyon
üretimi yapılır olmuştu. İşgal sırasında 185 ton üretim varken bugün bu
rakam 8 bin 200 tona çıktı. Bu, dünya
genelindeki afyon üretiminin yüzde
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KIRGIZİSTAN’DA SSCB SONRASI GELİŞMELER
Kırgızlar ile Özbekler arasında
çatışma ilk kez 20 yıl önce, 4
Haziran 1990'da çıktı. Rus askerlerin müdahalesi sonucu Oş ve
Celalabat eyaletlerindeki etnik
çatışma bir ay içinde durduruldu.
Resmi rakamlara göre bu etnik
çatışmada, 1200 kişi öldü.

Amerikan
hükümetinin
Bişkek'teki üssün kira ücretini üç
katına çıkarması üzerine Bakiyev
sözünden geri döndü.

2010'da üssün kapanmamasına
ve Rusya'nın verdiği kredinin ticari bankalarda değerlendirilmesine
tepki gösteren Rusya ile
Kırgızistan'ın güneyindeki Batken Kırgızistan arasında ilişkiler gerileyaletinde de, 30 Temmuz 1999 di.
yılında İslamcı silahlı gruplar 7 Nisan 2010'da Bakiyev iktidarı
Tacikistan ile Özbekistan tarafın- devrildi. Oluşturulan geçici hüküdan gelerek Kırgız yetkilileri rehin metin başbakanlığını yürüten ve
aldı.
Özbekistan
Hava 27 Haziran anayasa referandumu
Kuvvetleri'nin ve Rus askerlerin ile 1,5 yıl süreyle devlet başkanlığı
yetkilerini üzerine alan Orta
desteği ile rehineler kurtarıldı.
Asya'nın ilk kadın lideri Roza
ABD'deki 11 Eylül olaylarının
Otunbayeva, Amerikan üssünün
ardından Amerikan hükümeti,
kaderine, 10 Ekim’de seçilecek
Afganistan'a operasyon düzenleyeni meclisin karar vereceğini
mek gerekçesiyle Kırgızistan'ın açıkladı.
başkenti Bişkek'te askeri hava
Kurmanbek Bakiyev iktidarı devüssü açtı.
rildikten sonra Roza Otunbayeva
Ruslar da 2003 Ekim ayında baş- başkanlığında oluşturulan geçici
kent Bişkek yakınlarındaki Kant hükümet, meclisi feshetmiş ve
kentinde, BDT ülkelerinin sınırları- anayasa mahkemesini kaldırmıştı.
nı korumak gerekçesiyle askeri Otunbeyeva’ya 1,5 yıl süreyle
hava üssü açtı. Devrik lider geçici devlet başkanlığı yetkilerini
Kurmanbek Bakiyev, 4 Şubat veren anayasa referandumun
2009'da Moskova'da yaptığı açık- ardından, genel seçimlerin 10
lamada, Amerikan üssünü kapata- Ekim’de ve devlet başkanlığı
cağı konusunda Rus yönetimine seçimlerinin 2012’nin Ocak ayınsöz verdi.
da yapılması kararlaştırıldı.

93'üne
tekabül
ediyor.
Rus
Narkotik’inin
verilerine
göre
Afganistan’daki afyon üretiminin
mali karşılığı yaklaşık 64 milyar
dolar. Bu paranın tamamına yakını
küresel uyuşturucu mafyasının kontrolünde bulunuyor. Uyuşturucu pazarı
sadece
Afganistan'ı
değil,
Kırgızistan'ı da hem garnizon devlete
hem de nekrotik (çürüyerek ölen)
devlete dönüştürmüş durumda.
ABD’nin Afganistan’ı işgaliyle başlayan süreç, Pakistan’ı iç savaşa doğru
sürüklerken diğer komşu ülkeleri de
istikrarsızlığa itiyor. Her ne kadar
son dönemlerde güç dengelerinde
değişim yaşanıyorsa da (ABD’nin
hegemonyasında görülen zayıflama,
Rusya’nın kendi arka bahçesini
toparlayıp yeniden küresel güç merkezi olma planları ve Çin’in üretimden gelen gücünü kullanıp bölgeye
hâkim olma hesapları), bu yayılmanın sınırlarını kestirmek mümkün
gözükmüyor. Ama öyle görünüyor ki;
Fergana Vadisi, küresel kırılmanın ve
güç mücadelesinin en keskin, en
kanlı merkezlerinden biri haline
gelecek.
Haziran ayında bölgede yaşanan
çatışmaların arkasında, 2005’te yine
bir darbeyle gelen Bakiyev’in 7
Nisan’da devrilmesinden hoşnut
olmayan ABD var. ABD bu hamle ile
bir taşla iki kuş vurma hedefindedir.
Birincisi, önceleri ABD yanlısı olup

sonradan Rusya’nın etkisi altına
giren Roza Otunbayeva iktidarını
ülkeyi yönetemeyecek bir duruma
getirmek ve teslim almak. Böylece
hem Rusya’nın bir süre önce yaptığı
hamleyi boşa çıkarmak hem de Genci
bölgesindeki üssün güvenliğini ve
kalıcılığını tesis etmek. İkincisi,
ABD’ye karşı oluşturulmuş olan
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (Çin,
Kazakistan, Kırgızistan, Rusya,
Tacikistan
ve
Özbekistan)
Taşkent'teki toplantısını birliğe üye
ülkelerde yaşanacak etnik çatışmalarla sabote etmek ve birliği işlemez
hale getirmek.
Oş’taki çatışmalarda binlerce insanın
ölmesi yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesi ABD’nin umurunda
değil. Onun için önemli olan, sonu
gelmez bölgesel hamlelerini sorunsuz gerçekleştirmek.
27 Haziran’da yapılan referandumda
devlet başkanlarının yetkilerini sınırlayan ve parlamentoya daha fazla
yetki veren yasa 2,7 milyon seçmenin yüzde 90’ının evet oyunu aldı.
Böylece eski Sovyetler Birliği ülkelerinden birinde ilk kez parlamenter
sisteme geçiliyor. Güçlü devlet başkanlığı sistemine göre iktidarın farklı
merkezlere dağılması anlamına gelen
bu sistem, ABD, BM ve AB’yi memnun etti. Rusya ise bu gelişmeden
hoşnutsuzluğunu çeşitli biçimlerde
gösterdi.

27 Haziran’da yapılan referandumda devlet
başkanlarının yetkilerini sınırlayan ve
parlamentoya daha fazla yetki veren yasa 2,7
milyon seçmenin yüzde 90’ının evet oyunu aldı.
Böylece eski Sovyetler Birliği ülkelerinden
birinde ilk kez parlamenter sisteme geçiliyor. Güçlü
devlet başkanlığı sistemine göre iktidarın farklı
merkezlere dağılması anlamına gelen
bu sistem, ABD, BM ve AB’yi memnun etti.
Rusya ise bu gelişmeden hoşnutsuzluğunu
çeşitli biçimlerde gösterdi.

sayi33v8_219_duze19 18.10.2011 19:21 Page 16

16

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

EMEK

AĞUSTOS 2010

İsrail’e Karşı Küresel Boykotun Türkiye Ayağı Örülüyor

DÜNDEN YARINA BOYKOT:
FİLİSTİN İÇİN
Türkiye’nin İsrail ile kurmuş olduğu tarihsel ittifak
nedeniyle, İsrail’le olan tüm askeri, diplomatik ve
ekonomik ilişkilerin kesilmesi amacıyla etkili bir
boykot özel bir önem taşımaktadır. Hem Filistin
halkının hem de bölgedeki diğer halkların aleyhine
olan ABD güdümlü bu ittifak, emperyalizmin
bölgedeki egemenliğinin temel direklerinden
birisi olarak bölgedeki ilerici ve devrimci
hareketlerin baş hedeflerinden biridir.
FİLİSTİN İÇİN İSRAİL’E KARŞI BOYKOT GİRİŞİMİ
Siyonist sömürgeciliğe, ırkçılığa ve
yerleşimciliğe karşı yüzyılı aşkın
süredir kesintisiz bir mücadele sürdüren Filistin halkı, bölgenin barış
yolunda olduğuna dair küresel bir
yanılsama yaratan Oslo sürecinin Batı
Şeria ve Gazze’de bağımsız bir devlete değil; toplumun parçalanmasına,
mültecilerin geri dönüş hakkından
vazgeçilmesine, kendi ana yurdunda
gettolara hapsolmaya doğru gittiğini
gördü. 2000 sonbaharında başlayan
ikinci İntifada’dan sonra Batı Şeria
topraklarında inşa edilmeye başlanan
Apartheid Duvarı, İsrail’in sömürgeci ve ırkçı özünü gözler önüne serdi.
Bundan yaklaşık 6 yıl önce 9
Temmuz 2004’te Uluslararası Adalet
Divanı aldığı kararla duvarı yasadışı
ilan ederek yıkılmasına ve mağdur
olan Filistinlilere İsrail’in tazminat
ödemesine karar verdi. Ancak dünya
devletlerinin İsrail’in hukuk tanımazlığına destek olması, bu kararın da
pratikte boşa düşmesine neden oldu.
Öte yandan bu durum İsrail’e karşı
boykot hareketinin ortaya çıkmasına
ön ayak oldu. Başta ABD ve AB olmak
üzere emperyalist güçler İsrail'e
askeri, ekonomik ve politik tam destek verirken, buna karşılık Filistin
mücadelesi ise, enternasyonal dayanışmaya, mücadelenin hedefleri doğrultusunda yeni bir strateji sunmaya
karar verdi: İsrail’i her alanda tecrit
etmek için boykot.
İsrail’e Karşı Uluslararası Boykot,
Yatırımların Geri Çekilmesi ve
Yaptırımlar Kampanyası (BDS); 9
Temmuz 2005’te 170’in üzerinde
Filistinli örgüt, siyasi parti, sendika
federasyonu ve taban hareketi tarafından yapılan bir çağrıyla başlatıldı.
2008 yılında ise Filistinli siyasi partiler, sendikalar, taban hareketleri ve
mülteci komitelerinden oluşan
Filistin BDS Ulusal Komitesi’nin
(BNC) kurulması, küresel BDS hareketi için birleşik bir Filistin yol gösterici gücü yarattı.
İlerici, ırkçılık karşıtı ilkelere dayanan

BDS hareketi, başta Avrupa ve ABD
olmak üzere bütün dünyadan Filistin
ile dayanışma hareketlerinin yaratıcı
güçleriyle buluştu. Güney Afrika’dan
Brezilya’ya, İrlanda ve Britanya’ya
dek büyük sendika federasyonları,
aynı zamanda Avrupa’daki birçok
sendika İsrail’e karşı boykot adımlarını uygulamaya koydu. İsrail ile serbest ticaret ve diğer anlaşmalara
karşı kampanyalar, Arjantin, Şili ve
Brezilya’dan
AB’ye
uzandı.
Venezüella ve Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tamamen keserken,
Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı,
İsrail politikalarını şimdilerde hep
“apartheid benzeri” olarak tanımlıyor. İsrail şirketleri ve İsrail ile iş
yapan tekeller, Batılı metropollerde
başarılar elde eden boykot kampanyalarının hedefi oluyorlar.
İsrail’in özellikle Batı kamuoyundaki
imajına verdiği büyük önem karşısında akademik ve kültürel boykotun
psikolojik etkisi büyük olabiliyor.
Ken Loach, John Berger, Naomi Klein,
Gil Scott-Heron, Elvis Costello ve
Carlos Santana gibi uluslararası üne
sahip birçok entelektüel ve sanatçı,
İsrail’e ve onun suç ortağı kurumlarına kültürel boykot uygulama çağrısına kulak verdiler/veriyorlar.
Beş yıl zarfında uluslararası BDS
hareketi;
kimi
anti-Siyonist
İsraillilerin ve Yahudilerin de desteğini alarak hızla Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesinde uluslararası bir direniş odağı olma yolunda ilerliyor. Gerek İsrail gerekse de

İsrail’in gönüllü ve paralı lobileri ise
İsrail’in uluslararası alanda tecrit
edilmesinden kaygı duyuyorlar.

BDS ve Türkiye
Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot
Girişimi; İsrail’in 2008 yılında
Gazze’ye
düzenlediği
“Dökme
Kurşun” saldırısının birinci yılında,
27 Aralık 2009’da gerçekleştirilen bir
protesto yürüyüşüyle çalışmalarını
başlattı. Türkiye-İsrail devletleri arasındaki ittifakı ve bu ittifaktan doğan
siyasi, askeri, ticari, akademik, kültürel ilişkileri hedef alan girişimin
yayınladığı deklarasyon; çok sayıda
siyasi örgüt ile emek ve meslek
örgütlerinin imzasını taşıyordu.
Türkiye’nin İsrail ile kurmuş olduğu
tarihsel ittifak nedeniyle, İsrail’le olan
tüm askeri, diplomatik ve ekonomik
ilişkilerin kesilmesi amacıyla etkili
bir boykot özel bir önem taşımaktadır. Hem Filistin halkının hem de bölgedeki diğer halkların aleyhine olan
ABD güdümlü bu ittifak, emperyalizmin bölgedeki egemenliğinin temel
direklerinden birisi olarak bölgedeki
ilerici ve devrimci hareketlerin baş
hedeflerinden biridir. Her iki ülkenin
egemenleri birbirlerinden aldıkları
destekle bölgede ve ülkelerinde gerici, baskıcı, işgalci, sömürgeci, emperyalizme uşaklık politikalarını sürdürüyorlar.
Bu yüzden bu ittifakın sona erdirilmesi, hem Filistin halkının boynundaki Siyonist ilmeğin gevşetilmesi

Türkiye-İsrail ittifakının sona erdirilmesi, hem Filistin
halkının boynundaki siyonist ilmeğin gevşetilmesi
hem de Türkiye egemenlerinin önemli bir müttefikten
yoksun kalmaları sonucunu doğuracaktır.
Bu önemli görevi sonuna kadar götürebilecek
tek tutarlı güç ise Türkiye sol hareketidir.
Girişim, Türkiye solunun bu ittifaka karşı birleşik
mücadele hattını örmek amacındadır.

hem de Türkiye egemenlerinin
önemli bir müttefikten yoksun kalmaları sonucunu doğuracaktır. Bu
önemli görevi sonuna kadar götürebilecek tek tutarlı güç ise Türkiye sol
hareketidir. Girişim, Türkiye solunun
bu ittifaka karşı birleşik mücadele
hattını örmek amacındadır.
Girişim’in ilk eylemi İsrail’den satın
alınan Heron uçaklarına karşı
Mezopotamya Sosyal Forumu (MSF)
ile birlikte gerçekleştirilmiştir.
Filistinlilere sıkılan kurşunların
finanse edilmesi, işgalin meşrulaştırılması anlamına gelen bu “ticaret”,
aynı zamanda Kürt halkının mücadelesine karşı kullanılacak olması nedeniyle de öne çıkmaktadır. Girişimin
faaliyetleri 17 Nisan Filistinli
Tutsaklar ile Dayanışma Günü eylemi,
İsrail’in OECD üyeliğine karşı etkinlikler, Mavi Marmara saldırısına karşı
kitlesel eylemlerin organize edilmesi
ile devam etmiştir. 5-6 Haziran 2010
tarihlerinde “İsrail’e Karşı Boykot;
Filistin’le Dayanışmada Yeni Bir
Strateji” başlığıyla düzenlenen uluslararası sempozyuma İngiltere ve
Fransa BDS Hareketi temsilcilerinin
yanı sıra BNC, FHKC, BADIL,
Türkiyeli demokratik kitle örgütleri,
devrimciler ve sosyalistler ile aydınlar katılmıştır. Türkiye için olası boykot hedeflerinin tartışıldığı sempozyumda aynı zamanda Filistin’le dayanışmanın yeni yolları da aranmıştır.
1–4 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilen Avrupa Sosyal Forumu’nda
BNC, Avrupalı BDS hareketleri,
Tarihsel Filistin’de Tek Demokratik
Devlet için Hayfa Konferansı ve MSF
ile birlikte dört seminerde Filistin ve
BDS gündemi işlenmiştir. Tüm bu
süreç devrimci ve sosyalist hareketin
farklı bileşenlerinin bir araya gelmesinde etkili olmuştur.
Girişim, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi hedefi doğrultusunda antiSiyonist/antiemperyalist çizgide faaliyetlerini yoğunlaştırarak ilerleyecektir.
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Kamu Emekçileri Hareketini Canlandırmanın Koşulları Var

KESK’TE
DİRİLİŞ GEREK
Gelinen noktada militan bir Kamu
Emekçileri Hareketi oluşturmak için
‘nesnel koşullar’ vardır. Yükselen işçi
eylemleri, Kürt Özgürlük Hareketinin
direngence kendini ortaya koyması,
kapitalizmin krizi, yoksul halkta yükselen
memnuniyetsizlik sesleri, güçlü bir
emekçi hareketinin nesnel koşullarını
olgunlaştırıyor. Sorun sadece bizde,
önderlerde, örgütün merkezinde. Karar
verip tercih yapmakta bütün mesele.
H. ARIKUŞU
Son 1 yıl kamu emekçileri için çarpıcı eylemliliklerin olduğu bir dönem
oldu. 25 Kasım grevi, 17 Nisan eylemi, Tekel işçileriyle dayanışma
eylemleri ve 1 Mayıs. Eylemlerde
belli başarılar elde edilse de “kazanılan yıl” olduğu söylenemez. Sadece
var olan durumdan geriye gidilmedi,
o kadar. Çünkü artık KESK için ölüm
kalım meselesi olan TİS ve Grev
hakkı yolunda fazla bir yol almış
değiliz. Üstelik yeni anayasa değişiklikleri -referandumda onaylanırsahaklarımızı daha da gerilere götürecek.
KESK’in durumuna dair geçmiş yıllarda sürekli ‘yeniden yapılanma’
önerileri yapıldı. Aslında durumu
açıklayan en uygun kavram ‘diriliş’
olsa gerek. Evet diriliş hamlesi
yapılmalıdır. Sorunlar kendi üzerine
katlanarak ilerledikçe örgütsel yapı
bütün
canlılığını
kaybediyor.
Eylemler yapılıyor ve öylece kalıyor.
Sonuç alıcı ruh hali iyice kaybolmuş
görünüyor.

Dirilişin Dinamikleri Nelerdir?
1. Kamu Emekçileri Hareketi, yeniden ayağa kalkma hamlesi olarak
diriliş, dinamiğini her şeyden önce
kendi tarihsel varoluşundan alacaktır. Geçmişin şanlı direnişi, zor ve
yasa engeline karşı fiili meşru
mücadele, hala köklerimizde saklı
duruyor. Yine aynı ruhla koparıp
alan, zorluklardan yılmayan bir
örgütsel duruş sergilemek çok uzağımızda değil.
2. Sınıflar mücadelesi gerçekliği
ikinci önemli dinamiktir. Kamu

emekçilerinin kendisi sınıf savaşının önemli bir halkasıdır. Kamu
emekçileri, emek-sermaye çelişkisi
içinde maddi varlığını buluyor.
Kamu emekçilerinin işçi sınıfının bir
parçasını oluşturduğunun bilinciyle
davranılmalı ve egemen güçlerin
sınıf çıkarlarıyla yaptıkları her hamleye karşı emek sınıfının ortak tavrı
geliştirilmelidir.
3. Kürt sorunu, gelinen noktada, milliyetçi cenderenin içine çekiliyor.
Toplum giderek Kürt-Türk çatışmasına sürükleniyor. Kamu emekçileri
olarak, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke ortamı yaratmak boynumuzun borcudur. Bunu yüreğinde hissetmeyen sınıf bilincine erişemez. Tarihimize bakalım. Kamu
Emekçileri Hareketinin oluşmasında
bir etken 1989 işçi bahar eylemlilikleriyse, diğeri Kürt Özgürlük
Hareketidir. Bu vefa borcu unutuldukça kendimize yabancılaşmamız
kaçınılmazdır. Dolayısıyla Kürt hareketiyle eylemsel, duygusal ve bilinç
düzeyinde ilişkilerden kaçınılmamalıdır.
4. Son dönemde dünyada ve Türkiye’de işçi sınıfı hareketi adım adım
yükseliyor. Özellikle 2002 Irak işgalinden sonra, savaş karşıtlığıyla başlayan, daha sonra tek tek ülkelerde
sınıf hareketi, halk hareketi biçimine bürünen bir sınıf mücadelesi gerçekliği var. Türkiye’de 2007 yılı
başında Mersin Serbest Bölgesinde
başlayan işçi direnişi, Novamed,
Dimes direnişiyle yükselişe geçmiş,
tersane işçilerinin grevi Tekel işçilerinin direnişiyle sıçrama yapmıştır.

2010 yılı 1 Mayısı da mücadele ufkumuzu genişletmiş ve kazanma azmi
vermiştir.

şını önde tutarak, kamu emekçileri
hareketini kurtarma güdüsüyle
hareket etmelidir.

5. Kapitalistler neo-liberal politikalarıyla bize yıkım getiriyor ve daha
da getirecek. Sosyal, ekonomik haklarımız bir bir gasp ediliyor. GSS
yasasına karşı biraz kıpırdanış gösterildi. Şimdi önümüzde “Personel
Rejimi Yasası” ve “Devlet Memurları
Yasası” değişikliği var. Bu yasaları
mutlaka geri çevirme iradesiyle davranılmalıdır. Kapitalistler, kendi
sınıf güdüleriyle hareket ediyor.
Onlar ka etmek, sömürmek zorundadır. Emekçilere de kendi sınıf tavrıyla hareket etmek düşüyor.

Hepsinin ötesinde, “bizi kurtaracak
olan yine kendi kollarımızdır”.
Örgüt, tabandan gelen sesle dirilişe
geçecek, tabandan doğru yeniden
yapılanacaktır.

6. En önemlisi örgütsel gerçekliğimizle yüzleşmektir. KESK’in yukarıdaki dinamikleri görmesiyle kendi
örgütselliğini yeniden yapılandırması mümkündür. Örgütün genel merkezi, şube yöneticileri grup çıkarlarını bir kenara bırakıp görev anlayı-

Sonuç Olarak:
Gelinen noktada militan bir Kamu
Emekçileri Hareketi oluşturmak için
‘nesnel koşullar’ vardır. Yükselen
işçi eylemleri, Kürt Özgürlük
Hareketi-nin direngence kendini
ortaya koyması, kapitalizmin krizi,
yoksul halkta yükselen memnuniyetsizlik sesleri, güçlü bir emekçi
hareketinin nesnel koşullarını
olgunlaştırıyor. Sorun sadece bizde,
önderlerde, örgütün merkezinde.
Karar verip tercih yapmakta bütün
mesele.
27.06.2010

Son 1 yıl kamu emekçileri için çarpıcı
eylemliliklerin olduğu bir dönem oldu. 25
Kasım grevi, 17 Nisan eylemi, Tekel işçileriyle
dayanışma eylemleri ve 1 Mayıs. Eylemlerde
belli başarılar elde edilse de “kazanılan yıl”
olduğu söylenemez. Sadece var olan durumdan geriye gidilmedi, o kadar. Çünkü artık
KESK için ölüm kalım meselesi olan TİS ve Grev
hakkı yolunda fazla bir yol almış değiliz.
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Sınıf Mücadelesi Sertleşecek

İŞÇİ SINIFI BÜYÜK BİR
SALDIRI DALGASIYLA
KARŞI KARŞIYA
İşçi sınıfını zor günler bekliyor. Çalışma yaşamı ile
ilgili temel yasaların tümünün değiştirilmesi
gündemde. Aynı zamanda toplu sözleşmeden
yararlanan 700 bin civarındaki işçiden yüzde
70’inin toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki
aylarda başlayacak.
İRFAN KAYGISIZ
İşçi sınıfını zor günler bekliyor. Çalışma yaşamı ile ilgili temel yasaların
tümünün değiştirilmesi gündemde.
Aynı zamanda toplu sözleşmeden
yararlanan 700 bin civarındaki işçiden yüzde 70’inin toplu sözleşme
görüşmeleri önümüzdeki aylarda
başlayacak.
Çalışma yaşamı ile kanunlardan, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda
değişiklik öngören ve memurların
güvencelerini aşındırmayı hedefleyen kanun tasarısı mecliste bekliyor.
Referandum sonucunda evet çıkarsa,
Anayasada değişiklik öngörülmesi
nedeniyle memurların sendikal hakları ile ilgili 4688 sayılı Kanunun
değişmesi gerekiyor.
Daha önemli değişiklikler Ulusal
İstihdam Stratejisi ile gündeme gelecek. AKP, hazırlıklarına Aralık
2009’dan beri devam ettiği işsizliğin
azaltılması ve istihdamın artırılması
hedefli çalışmanın genel çerçevesini
belirledi. Çalışma, Ulusal İstihdam
Stratejisi (UİS) adı altında Haziran
ayında kamuoyuna açıklandı.
UİS ile getirilmek istenilen düzenlemelerin gerçekleşmesi için İş
Kanunu ve İşsizlik Sigortası Fonunun
değişmesi gerekiyor. Ayrıca sendika
üyeliklerinin güncellenmesi ve işkolunda çalışanların sayısının değiştirilmesine dair bir kanun nedeniyle

2821 ve 2822 sayılı kanunlarda yılsonuna kadar değişiklik yapılması
gerekiyor.

Sınıf Mücadelesi Sertleşecek
Yasal düzenlemeler yanında, bu yılın
sonu ve 2011 yılının başı toplu sözleşme görüşmeleri ile geçecek. 100
bine yakın metal işçisi Ekim ayından
itibaren MESS’le grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlayacak. Yine
bu yılın sonunda yaklaşık 400 bin
kamu işçisinin toplu iş sözleşmeleri
var. Ayrıca Ağustos ayında da kamu
emekçilerinin toplu görüşmeleri başlayacak.
Kısacası çalışma yaşamıyla ilgili tüm
temel düzenlemeler yeniden ele alınacak ve toplu sözleşmeden yararlanan işçilerin büyük bölümünün toplu
sözleşmeleri önümüzdeki aylarda
gündeme gelecek. Hem işçiler, hem
de kamu emekçileri oldukça yaşamsal ve yakın dönemde görülmedik
düzeyde bir saldırı dalgası ile karşı
karşıya kalacak.

İstihdam Stratejisi İle
Temel Gündem Esneklik
İstihdam stratejisinin birinci hedefinin, halen var olan esneklik biçimlerinin “etkin olarak kullanılması” ve
yeni esneklik biçimlerinin uygulanması olduğu görülüyor.

Esneklik, cilalanmış yüzüyle, AB’den alınan
“güvenceli esneklik” kavramı başlığıyla sunuluyor.
Buna göre, işçiler esnek çalışacakmış ama bazı
güvenceleri de olacakmış. Oysa “güvence” ile
“esnekliğin” bir arada olması söz konusu olamaz.
Esnekliğin kendisi güvencesizlik demektir.

Strateji’nin “İşgücü piyasasının
esnekleştirilmesi” başlığı altında:
• Güvenceli esneklik
• Kıdem tazminatı
• İşsizlik Sigortası Fonu
• Esnek çalışma modelleri
• Fazla çalışma süreleri
• Özel İstihdam Büroları-geçici iş ilişkisi
• Bölgesel asgari ücret
yer alıyor.
Özel İstihdam Büroları aracılığıyla
işçi kiralanması dışında 3 yeni esnek
istihdam biçimi öneriliyor. Yeni önerilerden birisi “İş paylaşımı”. Böylece,
normal koşullarda bir işçinin yapacağı işin birden fazla işçi tarafından
yapılması hedefleniyor. Örneğin haftalık 45 saatlik bir çalışma süresi
içinde, bir işçi tarafından yapılan işin
3 işçi tarafından yapılması ve bu iş
karşılığı alınacak ücretin de 3 işçiye
bölüştürülmesi öneriliyor. Böylece
istatistiklerde 2 işçi daha çalışıyor
gözükecek. Ancak, işçiler açlık sınırında çalışmaya ve yaşamaya devam
edecekler. Paket içinde benzer nitelikte “Uzaktan çalışma” ve Esnek
zaman modeli” başlıklı yeni esneklik
biçimleri de yer alıyor.
Esneklik, cilalanmış yüzüyle, AB’den
alınan “güvenceli esneklik” kavramı
başlığıyla sunuluyor. Buna göre, işçiler esnek çalışacakmış ama bazı
güvenceleri de olacakmış. Oysa
“güvence” ile “esnekliğin” bir arada
olması
söz
konusu
olamaz.
Esnekliğin kendisi güvencesizlik
demektir. Sermaye ve hükümet ne
kadar süslemeye, cilalamaya çalışırsa
çalışsın, “güvenceli esneklik” kavramını biraz kazıdığınızda altından
sadece güvencesizliğin çıktığı görülecektir. Avrupa’da sendikacılar, özellikle kriz sonrası güvenceli esneklik

için “güvencesi gitti, sadece esneklik
kaldı” diyorlar. İşçiler esnek değil, bu
ve benzeri düzenleme ve uygulama
karşısında tam tersine alabildiğine
katı olmalıdır.
Esnek istihdamın gündemde olan bir
başka biçimi de kiralık işçilik. Özel
İstihdam Büroları aracılığıyla çalışacak kiralık işçi, bir işyerinden diğerine koşturup duracak, ama bu işçinin
ne güvencesi, ne ihbar ve kıdem tazminatı, ne de örgütlenme hakkı olacak.

Sermaye Örgütleri
Oldukça Memnun
Kıdem tazminatı konusuna gazetenin
önceki sayısında değinmiş ve “hedefte olduğunu” belirmiştik. Patronlar,
İstihdam Stratejisinin açıklanması
sonrasında açıkça dedi ki, kıdem tazminatı ödeme süresi 30 gün yerine
15 güne indirilsin; uygulama eski
işçileri kapsamasın, yeni işe giren
işçiler için geçerli olsun. Patronlar,
işçi sınıfını bu hak karşısında bölmeyi ve böylece düzenlemeyi kolayca
gerçekleştirmeyi hedefliyor.
İstihdam stratejisi ile ilgili olarak,
Türkiye
İşveren
Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) Başkanı
Tuğrul Kutadgobilik, “Taleplerimizin
yaklaşık yüzde 60-70'inin bu metinde yer almasından memnun olduk”
diyerek teşekkür etti ve “TİSK temsilcileri tarafından getirilen öneriler
ile Strateji Taslağı’nın önerilerinin
büyük ölçüde örtüştüğü”nü belirtti.
Eğer Anayasa referandumundan
“evet” çıkarsa, AKP bundan güçle
bütün bu değişiklikleri hızla gündeme getirecektir. İşçi sınıfı yakın
dönemde bu kadar kapsamlı bir saldırı ile karşı karşıya kalmadı. Sınıf
çatışması yakında şiddetlenecek. İşçi
sınıfının tüm örgütlerine önemli
görevler düşüyor.
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Taşeron Sistemine Karşı Başarılı Bir Mücadele Deneyimi

SGK İŞÇİLERİ
DİRENDİ VE KAZANDI

Dayanışma Sendikası’yla SGK işçilerinin birlikte
yürüttüğü bu direniş, işçi sınıfı ve emek
örgütleri için, güvencesiz çalışma rejiminin
yaygınlaştığı günümüz koşullarında önemli bir
deneyimdir. SGK direnişi göstermiştir ki,
sermayenin, kriz ortamı gerekçe gösterilerek
işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı
amansız saldırısı püskürtülebilir.
Sınıfın her mevzisinde, hak kaybının yaşandığı
her yerde direnmenin koşulları vardır.
MUHAMMET ALKIŞ *

Taşeronlaştırmaya ve kuralsız çalıştırmaya karşı önemli bir mücadele
deneyimi olan İzmir SGK işçilerinin
mücadelesi 2009 yılının ilk günlerinde
başladı.
Sosyal
Güvenlik
Kurumu’nda temizlik işçisi olarak
görünen ama büro işlerinde çalıştırılan 40 işçi, 31 Aralık 2008 tarihinde
hiçbir gerekçe gösterilmeden işten
çıkartıldılar. İşten çıkartılan işçilerden 21’i Dayanışma Sendikası’na
başvurdular. İşçiler, sendika ile birlikte hem kendi haklarının geri kazanılması, hem de diğer işyerlerinde
çalışan ya da işten çıkartılmış olan
taşeron işçilerinin haklarını kazanmak için mücadele kararı aldılar.
Dayanışma Sendikası’nın işçilere
önerdiği, işe iade davasını taşerona
değil asıl işveren olan SGK’ya açma
fikrini benimseyen işçiler, ÇHD ve
Dayanışma Sendikası’nın avukatları
aracılığı ile hukuk mücadelesini başlatırken, aynı zamanda da çeşitli
eylemliliklerle mücadeleyi sürdürdüler. Mücadelenin şeklinin belirlenmesi, bilgi akışının sağlanması ve eylemlerin organize edilmesi için işçilerin
seçtikleri komite belirli aralıklarla
toplanarak mücadelenin kazanılmasında önemli rol oynadı. Seçilen
komitenin kararı ile yapılan ilk
eylem, SGK il müdürü Celal Kapan’ın
işçi hakları konusunda konuşma yap-

tığı bir panelde pankart açıp Kapan’ın
40 işçinin işten atılmasının sorumlusu olarak teşhir edilmesiydi. Panelde
SGK il müdürünün işçileri kendisinin
değil Genel Müdürlüğün işten çıkarttığını söylemesi mahkemede işçiler
lehine kullanılan en önemli delildi.
Çünkü taşeron firma ile SGK arasında
yapılan protokole göre işçilerin işe
alınmasında, işin denetlenmesinde ve
işçilerin işten çıkartılmasında tek
yetkili SGK yöneticileriydi. Bu durum
bize bir kez daha gösterdi ki, devlet
kurumlarında taşeron sistemi, işçileri
kuralsız çalıştırmanın yanı sıra kamu
kurumlarında bir yolsuzluk ve kadrolaşma aracı olarak da kullanılıyor.
SGK işçilerinin bu eyleminden sonra
SGK il müdürü Celal Kapan görevinden alındı ama bölgede müfettiş olarak görevine devam ediyor.

Sınıf Dayanışması
İşe iade davasını çeşitli eylemlerle
destekleyen SGK işçileri, daha sonraki günlerde AKP il binası önünde
basın açıklaması yapıp taleplerini
hem AKP İzmir il başkanlığına hem
de faks ile bakanlara ileterek seslerini duyurmaya çalıştı. 537 gün süren
mücadeleleri süresince SGK önünde
basın açıklamaları ve eylemler yapan
işçiler bütün eylemlerinde kendilerinin işe iade taleplerinin yanı sıra

SGK işçileri yasal olarak kazanabilecekleri
bütün hakları almıştır. İşe iade talebinin
uygulanmaması ise, iş yasasının patronların
çıkarını koruduğunun açık bir göstergesidir.
Kurum yöneticileri bu kararı uygulamamış ve
mahkeme kararını çiğnemişlerdir.

taşeronlaştırmaya ve kuralsız çalıştırmaya “Hayır” diyerek bölgede taşerona karşı verilen diğer işçi mücadelelerine de destek verdiler. SGK’da
örgütlü BES sendikası ve öğrenci
gençlik sendikası Genç Sen de işçilerin sürekli yanında oldu.

çalıştılar. Ancak mahkemenin işe
iade kararını uygulamayan kurum
yöneticileri, işçilerin tazminatlarının
ödeneceğini fakat SGK bünyesinde
işe almayacaklarını belirterek işçi
düşmanı yüzlerini bir kez daha sergilediler.

SGK işçilerinin İzmir 1. İş
Mahkemesi’nde açtıkları davada
mahkeme işçiler lehine karar verdi.
Böylelikle SGK işçilerinin esas işveren olan SGK’da işe iadelerine ve işsiz
kaldıkları süreye istinaden 4 aylık
maaşlarının ödenmesine ayrıca işe
iade kararının SGK tarafından uygulamaması halinde 4 aylık brüt maaşları tutarında kötü niyet tazminatı ve
diğer tazminatlarının ödenmesine
karar verildi. Yargıtay’ın 1 Temmuz
2010 tarihinde bu kararı onaylaması
ile hukuk mücadelesi kesin olarak
kazanılmış oldu. Bu karar, hem
eylemlerimiz boyunca bize destek
vermeye çalışan SGK çalışanı taşeron
işçileri, hem de uzun süredir taşerona karşı mücadele eden büyük şehirdeki park bahçe işçileri için de bir
umut oldu. Hukuki açıdan bir ilk olma
özelliğini taşıyan bu karar, kamu
kurumlarındaki taşeron sistemini
boşluğa düşürdü.

Yasaları Değiştirmeliyiz

Mahkemeyi kazanan SGK işçileri 7
Temmuz 2010 günü karar metnini
ve işe başlama taleplerini içeren
dilekçeleri ile SGK il müdürlüğü
önünde basın açıklaması yaparak işe
başlamak üzere kuruma başvurdular. Aynı zamanda hem kendi taleplerini kamuoyuna duyurmak, hem de
taşeron sistemini teşhir etmek amacıyla bir imza kampanyası başlatarak
5 gün boyunca SGK önünde imza topladılar. Toplanan imzaları yine bir
basın açıklaması ile kuruma teslim
eden işçiler İzmir SGK il müdürü
Mustafa Keskin ile görüşmek üzere
randevu talep ettilerse de ancak yardımcısı ile görüşebildiler. Bu görüşmelerden sonuç alamayan SGK işçileri kurumun cevap vermesi gereken
sürede resmi bir cevap vermemesi
sonucunda seçtikleri bir heyeti
Ankara’ya göndererek sonuç almaya

SGK işçileri Dayanışma Sendikası’yla
yürüttükleri örgütlü mücadelelerinde
yasal olarak kazanabilecekleri bütün
hakları almıştır. İşe iade talebinin
uygulanmaması ise, iş yasasının patronların çıkarını koruduğunun açık
bir göstergesidir. Ayrıca SGK mahkeme kararını uygulayıp işçileri işe başlatmış olsaydı hem SGK bünyesinde
olmayan yeni bir işçi kadrosu açmak
zorunda kalacaktı hem de bu işçiler
KPSS veya DMS sınavlarına girmeden
işe başlayacaklardı. Kurum yöneticileri mevcut istihdam düzenini bozmamak için bu kararı uygulamamış
ve mahkeme kararını çiğnemişlerdir.
Bu durum sınıfın hukuki mücadeleyle kazanabileceği hakların sınırını da
göstermektedir. Demek ki bizim, iş
yasası ve patronlardan yana birçok
yasanın işçiler lehine değiştirilmesini
sağlamamız gerekiyor.
Dayanışma Sendikası’yla işçilerin
birlikte yürüttüğü bu direniş, işçi
sınıfı ve emek örgütleri için, güvencesiz çalışma rejiminin yaygınlaştığı
günümüz koşullarında önemli bir
deneyimdir. SGK direnişi göstermiştir ki, sermayenin, kriz ortamı gerekçe gösterilerek işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı amansız saldırısı
püskürtülebilir. Sınıfın her mevzisinde, hak kaybının yaşandığı her yerde
direnmenin koşulları vardır. Yeter ki
geleneksel sendikacılığın ataletini
yeni mücadele yöntemleriyle aşabilelim ve işçi sınıfı mücadelesini, meşru,
direnişçi ve hak alıcı temelde geliştirebilelim. Güvencesiz çalışma rejimine, hak gasplarına karşı ve patronları
kayıran iş yasalarının değiştirilmesi
için mücadele edelim… Direnişi sürdürelim!
* Dayanışma Sendikası İzmir Temsilcisi
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Devlet Güdümünde Sendikalaşmanın Önü Açılıyor

657 SAYILI KANUNDA
DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
NE ANLAMA GELİYOR?
Yasa tasarısının, kamu emekçileri hareketinin
geleceği açısından tarihsel bir önemi
bulunmaktadır. İş güvencesinin ortadan kalktığı
bir ortamda, örgütlenmek de zorlaşacak, ayrıca
her tür sendikal faaliyet işten atılma ile
sonuçlanabilecektir. 657 sayılı yasada değişiklik
tasarısı karşısında, KESK’in alacağı tavır,
bu tavrın arkasında bütün gücüyle durması,
kamu emekçileri hareketi açısından
hayati önem taşımaktadır.
ESER SANDIKÇI
Geçtiğimiz ay Devlet Bakanı Hayati
Yazıcı tarafından 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nda yapılması
planlanan değişiklikler kamuoyuna
açıklandı. Sendikalardan habersiz
hazırlanan değişiklik tasarısına baktığımızda, hem kamu emekçilerinin
iş güvencesinin ortadan kalkmasına
hem de kamu hizmetlerinin ticarileşmesine yönelik önemli yasal
dayanaklar oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.
Bakan Yazıcı, yasa tasarısının gerekçelerini sunarken, “Kamu personel
rejiminde topyekûn değişim ihtiyacı
olduğu kabul edilmekle birlikte, öncelikle mevcut işleyişin, hizmet kalitesi,
verimlilik ve motivasyonu artıracak
şekilde geliştirilmesinin hedeflendiğini” savunmakta ve “günün şartlarına
uygun düzenlemeler yapılması amaçlanarak kamuda daha nitelikli personel çalıştırılmasına ve mevcut perso-

nelin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik olmak üzere bu
Kanun Tasarısının hazırlandığını”
dile getirmektedir.
Bakanın büyük bir keyifle dillendirdiği “kalite, verimlilik ve motivasyonu artırma” gerekçesinin ne anlama
geldiği, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizdeki emekçiler tarafından da
iyi bilinmektedir. 1980’lerden itibaren uygulanan neoliberal politikalarda, gerçekleştirilen özelleştirmelerde, istihdam politikasındaki değişikliklerle sözleşmeli çalışmanın
yaygınlaşmasında, taşeronlaşmanın
artmasında, toplam kalite yönetimi
ve performans rejimi uygulamalarında savunulan “kalite ve verimliliği artırma” söyleminin, 30 yıllık neoliberalizm deneyimi boyunca uygulandığı dünyanın tüm coğrafyalarında emekçiler açısından, daha fazla
sömürülme ve daha fazla güvence-

sizlik anlamına geldiği alenen ortadadır.

657 Sayılı Kanunda Neler
Değişiyor?
Sermayenin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan her yasa tasarısında, toplumsal meşruiyet sağlayabilmek amacıyla (en son SSGSS’de
gördüğümüz gibi) vitrin düzenlenmeleri bulunduğunu görmekteyiz.
Bu tasarının vitrininde de, 3 gün
olan babalık izninin 10 güne çıkarılması, 2 çocuk için verilen çocuk
parasının sahip olunan her çocuk
için verilmesi (AKP’nin “3 çocuk
doğurun” politikasına uygun bir
düzenleme), bazı memurlara verilen
giyecek yardımının ayni değil nakdi
yapılması, emeklilere verilen harcırahın 500 TL’den 750 TL’ye çıkarılması, son 10 yılda disiplin cezası
almamış memurlara ilave kademe
ilerlemesi gibi uygulamalar yer
almaktadır.
Öngörülen kanun değişikliğinin yol
açacağı sonuçları; kamu emekçileri,

kamu hizmetleri ve kamu sendikaları üzerinde yaratacağı etkiler üzerinden değerlendirebiliriz.

Kamu Emekçilerinin
İş Güvencesi Kalkıyor
Tasarıda “memurların yürüttükleri
hizmetin özelliklerine göre, bu
madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri
mümkündür” denilerek esnek çalışmanın yolu açılmaktadır. Daha önce
kamu alanında norm kadro, ücretlisözleşmeli istihdam, taşeronlaştırma
gibi uygulamalarla hayata geçirilen
esnek çalışmanın, bu yasa ile bütün
kamu alanına tamamen yerleştirilmesinin yolu açılıyor.
Yeni yasa tasarısı, mevcut sicil sistemin kaldırılmasını yerine her kurumun kendi çalışanının performansını ölçecek düzenlemeler yapmasını
öngörüyor. Yasa tasarısının gerekçesinde “Mevcut sicil sisteminin hizmete yönelik verimliliği ve performansı değerlendiremediği, değerlen-

AKP iktidarı boyunca üye sayısında % 900’lere
varan artış kaydeden Memur-Sen, siyasi iktidar
eliyle sendikalaşmanın dünya çapında model
olacak örneklerinden biridir. 657 sayılı yasa
tasarısındaki değişikliklerin yetkili
konfederasyon olan Memur-Sen’in desteği ile
uygulamaya geçirileceği görülmektedir.
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dirme kriterlerinin performanstan
çok kişisel özellikleri değerlendirmeye
yönelik olduğu” açıklaması üzerinden, sicil sisteminin kaldırılması ve
çalışanların performanslarının ölçümüne dayanan kriterler geliştirilmesi
gerektiğini
savunuluyor.
Performansa dayalı ölçüme dayanan
bu yaklaşım, çalışanlar açısından
daha uzun çalışma saatleri ve aynı
sürede daha yoğun emek harcama
anlamına gelirken, performans ölçümünün her kurumun kendisine bırakılması da, neyin, nasıl, kim tarafından, ne amaçla ölçüleceği gibi birçok
sorunu gündeme getiriyor.
Yasa tasarısında, mevcut yasada uyarı
veya kınama cezası öngörülen fiillerin çoğu, maaştan kesme, kademe
ilerlemesinin durdurulması gibi daha
ağır cezalara tabi kılınmış, yeni pek
çok disiplin suçu yaratılarak özellikle
kademe ilerlemesinin durdurulması
cezasına ilişkin eylemlerin sayısı arttırılmış ve iki kez kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun görevine son verilmesi düzenlemesi getirilerek son derece basit
eylemlerle memurun görevden çıkarılmasının zemini hazırlanmıştır.
Böylelikle kamu alanında hala mevcut olan iş güvencesi ortadan kaldırılmaktadır. Sürekli işten atılma kaygısı
ile yüz yüze bırakılan kamu emekçilerinin işsizlik korkusu ile “terbiye
edilmesi” hedeflenmektedir.

Kamu-özel ayrımı kalkıyor:
Kamu hizmeti tamamen
piyasaya açılıyor
Yasa tasarısında kamu hizmetlerinin
piyasaya açılması sürecini hızlandıracak düzenlemeler yer aldığını görüyoruz. Ticari bir faaliyet olarak görülen kamu hizmetlerinden yararlanan-

Yasa tasarısında,
mevcut yasada uyarı
veya kınama cezası
öngörülen fiillerin
çoğu, daha ağır
cezalara tabi kılınmış,
yeni pek çok disiplin
suçu tanımlanmış, iki
kez kademe
ilerlemesinin
durdurulması cezası
alan memurun
görevine son verilmesi
düzenlemesi ile
memurun görevden
çıkarılmasının zemini
hazırlanmıştır.
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lar, “iş sahipleri” olarak tanımlanıyor.
Kamu çalışanlarının iş sahiplerine
karşı hatalı uygulamalarının önüne
geçilmesi yasanın gerekçelerinden
biri olarak ifade ediliyor. Tasarı ile
piyasanın “müşteri her zaman haklıdır” yaklaşımı kamu alanına yerleştirilmeye çalışıyor.
Yasa tasarısı aynı zamanda kamu ve
özel arasındaki ayrımların ortadan
kalkmasını ve özel sektör yöneticilerinin kamuda istihdam edilmesini
içeriyor. Yasa tasarısı gerekçesinde
“Kamu sektörü ve özel sektör birbirini daha yakından tanıyacak, iki sektör
arasındaki yüksek duvarlar kalkacaktır. Kamu olsun özel olsun her ikisinde de son derece başarılı yöneticilerimiz bulunmaktadır. Amaç, hep birlikte ülkemiz refahının artırılmasıdır”
şeklinde dile getirilen süreç, kamu ve
özel arasında hizmetlerin amacı
konusunda bir farklılık olmadığı,
kamu hizmetlerinin de özel sektör
gibi kâr maksimizasyonu mantığı ile
çalışması gerektiği yaklaşımını temel
alıyor. Ayrıca özelden kamuya transfer edilecek yöneticilerin siyasi iktidarın yandaşları olacağı gerçeği,
kamudaki kadrolaşmaya özel sektörden katkı anlamına gelmektedir.

Devlet güdümünde
sendikalaşmanın önü açılıyor
Yasa tasarısında kamu çalışanlarına
grev hakkı tanınmamakta, sendikalı
kamu emekçilerine toplu görüşme
ödeneği verilmesi öngörülmektedir.
Sendika üyesi olan kamu emekçilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim
ayları olmak üzere yılda 4 defa 122
TL bedelinde toplu görüşme ödeneği
(ikramiyesi) verilecektir. Daha öncesinden, kamuda sendika aidatlarının
devlet tarafından ödenmesi kararı
gibi tasarıda yer alan bu madde de
devlet güdümünde sendika yaratma
amacındadır. KESK’in karşı çıktığı bu
tasarı maddesi Memur-Sen tarafından
savunulmaktadır. Tüm dünyada
kamu ve özel sektörde sendikalaşma
oranlarında düşüş gözlemlenirken
AKP iktidarı boyunca üye sayısında
% 900’lere varan artış kaydederek
ters bir eğilim gösteren Memur-Sen,
siyasi iktidar eliyle sendikalaşmanın
dünya çapında model olacak örneklerinden biridir. 657 sayılı yasa tasarısındaki değişikliklerin yetkili konfederasyon olan Memur-Sen’in desteği
ile uygulamaya geçirileceği görülmektedir.
Yasa tasarısının, kamu emekçileri
hareketinin geleceği açısından tarihsel bir önemi bulunmaktadır. İş
güvencesinin ortadan kalktığı bir
ortamda, örgütlenmek de zorlaşacak,
ayrıca her tür sendikal faaliyet işten
atılma ile sonuçlanabilecektir. 657
sayılı yasada değişiklik tasarısı karşısında, KESK’in alacağı tavır, bu tavrın
arkasında bütün gücüyle durması,
kamu emekçileri hareketi açısından
hayati önem taşımaktadır. Kamu
emekçileri hareketinin geleceği açısından bu yasanın engellenmesi
zorunluluktur.

Sürekli işten atılma kaygısı ile yüz yüze bırakılan
kamu emekçilerinin işsizlik korkusu ile
“terbiye edilmesi” hedeflenmektedir.

657’deki Değişiklikler
Kamudaki Esneklik
Uygulamalarının Son Halkası
Kamu alanında uygulanması öngörülen değişiklikler; kapitalist işletmelerin 1970’lerdeki küresel ekonomik kriz sonrasında düşen kâr
oranlarını artırmak üzere hayata
geçirdikleri esneklik adı verilen
sermaye birikim stratejisinin,
kamu yönetimine de uygulanması
sürecinin bir parçası. 1980’li ve
1990’lı yıllar, birçok erken kapitalistleşmiş ülkede kamu sektörü
yönetiminde önemli bir dönüşüme
tanıklık etmiş, katı, hiyerarşik ve
bürokratik kamu yönetimi esnek,
piyasa tabanlı kamu yönetimine
dönüştürülmüştür. Ardından tüm
dünyada kamu alanında, aynı politikalar uygulamaya geçirilmeye
başlanmıştır. Türkiye’de 2002
yılında “Kamu Yönetimi Temel
Kanunu” meclise sunulsa da, bu
taslağın içerdiklerinin ve felsefesinin 1980’lerden sonra parça parça
yerleştiğini görüyoruz. Özellikle
80’li yıllardan sonra kamuda istihdam biçimleri ciddi değişikliklere
uğramıştır. Sözleşmeli personel
bunun en bariz örneğidir.
Sözleşmeli personel ilk önce, 657
sayılı
Devlet
Memurlar
Kanunu’nda ifadesini bulmuştur.
Buna göre geçici ya da uzmanlık
gerektiren işlerde sözleşmeli bir
statüde belirli bir süre için kişileri
istihdam etmek mümkün olmuştur.
Bu düzenleme bunu çok aşmış,
hem yasal düzenlemelerle, hem
KİT’lerde sözleşmeli personel
çalıştırılmasına ilişkin değişikliklerle, sözleşmeli personel, devletin
asli ve sürekli işlerinde dahi çalıştırılır hale gelmiştir. Özellikle 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu
içerisinde istihdam biçimlerine
yönelik tanımlama farklılıkları,

esneklik uygulamaları için dayanak
haline getirilmiştir. Kanunun 4.
maddesine göre kamu hizmetlerini
gerçekleştirenler memur (4/A),
sözleşmeli personel (4/B), geçici
personel (4/C) ve işçiler (4/D) olarak dört farklı statüye ayrılmışlardır. 1975 yılında gerçekleştirilen
bu düzenleme, kamu hizmetlerinin
piyasalaşma sürecine girdiği
1980’li yıllara kadar önemli bir
sorun teşkil etmemiştir. Ancak,
1980’lerle birlikte uygulamaya
konulan neoliberal politikalar kapsamında gerçekleştirilen özelleştirmeler ve kamuda başlayan esnekleştirme uygulamaları ile birlikte
bu maddedeki hükümler, esnekleştirme ve emekçileri bölme aracı
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Özellikle 2001 krizinin ardından,
kamu hizmetlerinin piyasalaşma
süreci hızlanmış, bu bağlamda,
norm kadro, sözleşmeli personel
ve taşeronlaştırma gibi uygulamalarla istihdam biçimleri esnekleştirilirken, çalışanlar arasında sunî
statü ve ücret farklılaşması yaratmak üzere kariyer ve performans
değerlendirmesi gibi uygulamalar
getirilmeye çalışılmıştır. Kamu personel reformu adı altında getirilen
bu uygulamalarla bir taraftan
kamuda çalışanların iş güvenceleri
ortadan kaldırılırken diğer taraftan
iş yükleri arttırılmış, ücretleri
düşürülmüştür. Böylece kamu çalışanlarının maliyetleri aşağıya çekilerek sunulan hizmetten daha yüksek oranda kâr edilmesi hedeflenmiştir. 657 sayılı kanunda yapılması planlanan değişiklikleri bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir.
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Avrupa Birliği Yeniden Dizayn Ediliyor

YUNANİSTAN’DA
KELEBEĞİN
KANAT ÇIRPIŞI
Kapitalist küreselleşmenin bugün ulaştığı boyut
Yunanistan’da bir kelebeğin kanat çırpışını
İspanya’da kasırgaya, Almanya’da genel grevlere
dönüştürebilir. Böylesine bir tarihsel konjonktür
içindeyiz. Devrimin imkânlarının arttığı, hiç değilse
sınıf mücadelesinin muazzam zenginliklerinin
açığa çıktığı bir konjonktürden geçiyoruz.
VOLKAN YARAŞIR
Yunanistan mali krizi ve olası gelişmeler AB ve Avro’nun geleceği üzerine bir dizi problemi açığa çıkardı.
AB, Almanya ve Fransa’nın belirleyiciliğinde bir emperyalist blok olarak
giderek kristalize olmaya çalışıyor.
Özellikle 1999’da Avro’ya geçiş son
derece önemli bir merhale oldu. Bu
bir anlamda AB kurgusunun tamamlanmasıydı. AB projeleri Almanya’nın
ve Fransa’nın emperyalist hedeflerini ifade etti. AB’nin emperyal çekirdeğinin periferisinde yer alan ülkeler
bu projelere bütünüyle angaje oldu.
Finans kapital, çevre ülkeleri sömürgeleştirme programını hayata geçirdi. Uluslararası neo-liberal dizayn
finans kapitale ve spekülatif sermayeye sınırsız talan ve yağma imkânı
sağladı. Finans kapitalin hareket serbestliğinin önündeki bütün engeller
(vergi oranlarının düşürülmesi, sosyal hakların gaspı ve bir dizi yasal
düzenleme) kaldırıldı. Özellikle
Almanya bu süreçten yararlanarak,
bir yandan ABD ve Çin’le rekabet
gücünü arttırmayı, diğer yandan
Avrupa içerisinde rekabet gücü
kazanmayı hedefledi.
AB ülkeleri 2008’de dışa vuran küresel finans krizine bu zeminde girdi.
Krizden son derece etkilenen güney
Avrupa ülkeleri, kendi kaderlerine
bırakıldı. Yunanistan’daki gelişmeler
de ilk başta benzer şekilde ele alındı.
AB’nin iki dominant ülkesi tarafından
hem güney Avrupa ülkelerine, hem
de Yunanistan’a yoğun yaptırımlar
dayatıldı.
Yunanistan’da devlet iflasının gündeme gelmesi AB içinde merkez ve
çevre ülkeler arasındaki hiyerarşiyi
ve sömürüyü çıplak bir şekilde ortaya
koydu.

dayatmalarıyla Maastricht Anlaşması
yükümlülüğünde imzalanan İstikrar
ve Büyüme Paktı, Avro bölgesindeki
devletlere belirli yükümlülükler
dayattı. Pakta göre üye ülkelerin bütçe
açığı GSMH’nin yüzde 3’ünü, yıllık
milli borç ise GSMH’nin yüzde 6’sını
geçemezdi. Pakt, özünde Fransa ve
Almanya’nın periferiyi denetleyip
kontrol etmesini sağladı ve finans
kapitalin dayatmalarının bir ifadesi
oldu. Avrupa Merkez Bankası böylece
neo-liberal politikaların yönlendiricisi gibi hareket etti. Yine aynı banka
finans krizinin yarattığı iflaslar sonucunda bir dizi banka ve dev şirketin
kurtarılmasında rol oynadı. Bu süreç
devletlerin kamu borçlarının artmasına yol açtı. Mali iflaslar yeni kâr
alanları olarak değerlendirildi.
Bundan dolayı Yunanistan’ın yaşadığı
mali kriz ve olası mali krizler bir
taraftan AB’nin yeniden yapılanmasını ifade ederken, diğer taraftan
AB’nin emperyalist çekirdeğini oluşturan Almanya’nın ve Fransa’nın
hegemonyasını güçlendirici etkilerde
bulunabilir. Bugün AB’nin çözüleceği
ve zayıflayacağı üzerinde yapılan
mistifikasyonların tam tersine, krizin
kendisinin, AB’nin yeniden yapılanmasına ve özellikle Almanya ve
Fransa’nın yeni emperyalist ataklarına yol açması muhtemeldir.

Yunanistan krizinin bir başka boyutu
Avro’nun geleceğiyle ilintilidir. Avro
sistemi merkez ve çevre ülkelerin
aynı para birimini kullanmasını
beraberinde getirdi. Ortak para birimine rağmen her ülkenin mali politikaları ayrı işlemektedir. Yunanistan
krizinin sarsıcı seyri ve bir dizi ülkede benzer mali krizlerin yaşanma
riski AB’nin şu andaki çelişkili yapısından kaynaklanıyor.
Kapitalist devletlerin borç ödeyememe koşullarında uyguladıkları temel
yöntem devalüasyona gitmek (yani
paranın değerini düşürerek dünya
piyasalarında rekabet gücünü arttırmak ve uygulanan para politikalarıyla uygun krediler bulmak, böylece
ekonomide yaşanan sıkışıklığı
aşmak) ve devalüasyonla dengeleri
yeniden sağlamaktır. Avro sisteminde kapitalist devlet bunu yapma olanağına sahip değildir. Tek para kullanıldığı için Yunanistan dâhil, krizdeki
birçok ülke, bağımsız bir para politikası uygulayamıyor. Avro’nun değerini kontrol edemiyor.
Bugün dünyanın en borçlu ülkesi
olan ABD ve kamu borçlarının ulusal
gelire oranı yüzde 214’e ulaşmış
Japonya’da ise aynı sorun yaşanmamaktadır. Çünkü her iki ülke istediği
anda, mali politikaların gereğine
uygun olarak parasını devalüe edebil-

AB ülkeleri 2008’de dışa vuran küresel finans krizine
bu zeminde girdi. Krizden son derece etkilenen güney
Avrupa ülkeleri, kendi kaderlerine bırakıldı.
Yunanistan’daki gelişmeler de ilk başta benzer şekilde
ele alındı. AB’nin iki dominant ülkesi Almanya ve

Almanya-Fransa Merkezli AB

Fransa tarafından hem güney Avrupa ülkelerine, hem

1997’de Almanya’nın inisiyatifi ve

de Yunanistan’a yoğun yaptırımlar dayatıldı.

mektedir.

Avro Kaybediyor
Almanya Kazanıyor
Burada unutmadan vurgulamamız
gerekirse, Avro’nun değer kaybetmesi AB’nin çevre ülkelerini felç ederken, Almanya’ya rekabet gücünü arttırıcı olanaklar sunmaktadır.
Krizin yıkıcı etkilerini yaşayan ve
devalüasyon yapma olanağına sahip
olmayan Yunanistan ve İspanya,
Portekiz, İrlanda, İtalya gibi ülkeler
yaşadıkları mali krizin bütün sonuçlarını emekçi sınıflara yüklemeye
çalışıyor. İşçi sınıfına savaş açıyor.
İşçi sınıfını boyunduruk altına almayı, tarihsel kazanımlarını yok etmeyi,
örgütsel gücünü felç etmeyi, bilinç ve
kimliğini deforme etmeyi hedefliyor.
Böylece sınıfa köleliği dayatarak, çevrenin Asyalaşması (sistematik
güvencesizleştirme, köle işçilik ve
ucuz işgücü uygulamaları) doğrultusunda düzenlemelere girişiyor.
Sol liberallerin büyük bir hayranlıkla
vurgu yaptıkları “sosyal Avrupa
modeli”nin altındaki gerçeklik böylece açığa çıkıyor. Bu gerçeklik yeni
iktidar ve tahakküm ilişkilerinin inşası, işçi sınıfının ehlileştirilmesi ve
köleleştirilmesidir.
Bu süreç Avrupa işçi sınıfının mücadelesinde yeni bir momentumu işaretlemektedir.

“Avrupa Halkları
Ayağa Kalkın”
AB ülkeleri Avrupa Merkez Bankası
ve IMF kararları doğrultusunda kamu
finansmanında ortaya çıkan açıkları
emekçi yığınlar üzerinden sağlamaya
çalışıyor.
Yunanistan işçi sınıfı bir nevi sürekli
şiddet ve sürekli karşı devrim niteliğindeki programa net bir tavır koydu
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Krizin yıkıcı etkilerini yaşayan ve devalüasyon yapma
olanağına sahip olmayan Yunanistan ve İspanya,
Portekiz, İrlanda, İtalya gibi ülkeler yaşadıkları mali
krizin bütün sonuçlarını emekçi sınıflara yüklemeye
çalışıyor. İşçi sınıfına savaş açıyor. İşçi sınıfını
boyunduruk altına almayı, tarihsel kazanımlarını yok
etmeyi, örgütsel gücünü felç etmeyi, bilinç ve
kimliğini deforme etmeyi hedefliyor.
ve ayağa kalktı. Bürokratik ve korporatist nitelikli, özel sektörde örgütlü
800 bin üyeye sahip konfederasyon
olan GSEE’nin ve kamuda örgütlü
400 bin üyesi bulunan konfederasyon ADEDY’nin bütün blokajlarını
kırdı.
Yunanistan
Komünist
Partisi’nin (KKE) çizgisinde yer alan
PAME etkin katılımıyla birbiri ardına
genel grevler ve sektörel grevler gerçekleştirdi. Özellikle 5 Mayıs genel
grevi Yunanistan tarihindeki en
önemli eylemlerden biri olarak dikkat çekti. Yunanistan işçi sınıfının
militan ve radikal ruhu açığa çıktı.
İşçiler parlamentoyu işgale kalkıştı,
bazı bakanlıklar işçiler tarafından
işgal edildi. 5 Mayıs sonrası gerçekleşen 20 Mayıs ve 29 Haziran genel
grevleri sınıfın diriliğini, öfkesini
dışa vurdu.
Yunanistan işçi sınıfı yarattığı büyük
mobilizasyona rağmen antikapitalist
mücadeleyi sürükleyecek siyasal
öncü ihtiyacını gün geçtikçe daha
yakıcı hissediyor. Aynı ihtiyaç Aralık
2008 isyanında da kendini göstermişti. Başta başkent Atina olmak
üzere birçok şehirde devlet otoritesi
uzun bir süre yoktu. Son 6 ay içinde

Özellikle 5 Mayıs genel
grevi Yunanistan
tarihindeki en önemli
eylemlerden biri olarak
dikkat çekti. Yunanistan
işçi sınıfının militan ve
radikal ruhu açığa çıktı.
İşçiler parlamentoyu
işgale kalkıştı, bazı
bakanlıklar işçiler
tarafından işgal edildi.
5 Mayıs sonrası
gerçekleşen 20 Mayıs ve
29 Haziran genel grevleri
sınıfın diriliğini,
öfkesini dışa vurdu.

sınıf hareketinin yaşadığı bazı problemlere rağmen (kamu sektöründe
çalışanlarla, özel sektörde çalışanlar
arasında yeterince koordinasyonun
sağlanamaması, işçi kitlelerinin üzerinde bürokratik ve korporatist sendikacılığın etkisinin varlığı ve özel
sektörde küçük işletmelerin hâkimiyetinden dolayı kolektif hareket kabiliyetinde açığa çıkan zafiyetler) son
derece önemli kitle grevleri gerçekleşti.

Devrimin İmkânları Artıyor
Yunanistan’da yaşanan kitle grevleri
aslında devrimi mayalıyor. Her genel
grev, her direniş Yunanistan işçi sınıfının nesnel ve öznel şekillenmesini
sağlıyor. Sınıfsal öfkeyi ve sınıfsal
kini biriktiriyor ve büyütüyor.
Yaratılan bu eylemlere rağmen finans
kapitalin işçi sınıfına yönelik son
derece kapsamlı saldırısı boşa çıkartılamıyor. Yunanistan işçi sınıfının
bugüne kadar gerçekleştirdiği eylemler tam karşılığını bulmuş değil. Bir
günlük genel grev ne yazık ki her
şeye yanıt üretemiyor. Grevlerin
daha yıkıcı ve sarsıcı olması için hem
genel grev süresinin uzatılmasına,
hem de sınıfın geniş kesimlerinin
iştirakine ihtiyaç var. Ve her şeyden
önce kitle grevlerinin reaksiyondan
öte, doğrudan kapitalizme yönelik bir
aksiyon eylemine dönüşmesi gerekiyor. Sistemin bütünüyle felç edilmesi
amaçlanmalı. Bu nokta sınıfın tarihsel birikimlerinin ışığında en sert
eylemlerin gündeme gelmesini
zorunlu kılıyor. Bu sabotajdan sokak
savaşlarına, barikat savaşlarına
kadar uzanan bir mücadeleyi içinde
barındırabilir.
Her şeyden önce sınıfın birleşik
bağımsız gücünü yaratacak, sınıfın
yıkıcı öfkesini tetikleyecek ve onun
devrimci kimyasını açığa çıkartacak
ve kapitalizme yöneltecek devrimci
komünist bir siyasal öncünün ihtiyacı her geçen gün daha fazla hissediliyor.
Yaşanan sürecin birikimleri ve zenginlikleri, ya sınıfın siyasal öncüsünü
yaratacak ve mücadele kapitalist devlet iktidarına ve kapitalizme yönelecektir ya da kitle grevleri yavaş yavaş
geri çekilip sönümlenecektir. Bazı
revizyonlarla Yunanistan’da yeniden
“düzen” sağlanacaktır.
Yunanistan işçi sınıfı finans kapitalin
saldırılarına karşı tam bir barikat
oluşturdu. Bu barikat, uzun ve zor

mücadeleler sonucunda kazanılan
hakların korunması ve saldırıların
boşa çıkartılmasını temsil ederken,
aynı zamanda Avrupa işçi sınıfına
yönelik saldırıların ön cephesini oluşturuyor.
Yunanistan işçi sınıfı Avrupa işçi
sınıfına yol gösteriyor. Avrupa halklarını ayağa kalkmaya davet ediyor.
Gelişmeler özellikle Avrupa’nın
Akdeniz havzasını önümüzdeki
dönemde öne çıkartıyor. Bu coğrafya
muazzam patlamalara gebe olabilir.
Mali kriz dalgasının başta İspanya’yı
sarması, ardından Portekiz ve
İtalya’nın gelmesi, bu havzada sert
sınıf mücadelelerinin yaşanabileceğini gösteriyor. Fransa ve İtalya’da
güçlü bir işçi hareketinin olması ve
sol bir geleneğin bulunması bu gelişmeleri besleyebilir. Avrupa’nın
Akdeniz havzasında yaşanacak bir
sarsıntı kıtayı sarsabilecek boyutlara
ulaşabilir.

Avrupa’da İşçi Hareketleri
Yükseliyor
Kapitalist krizin derinleşmesi, mali
krizin yayılma potansiyeli ve Avrupa
işçi sınıfına yönelik sistemli saldırılar
kıtadaki her ülkede sınıfsal antagonizmayı keskinleştirecektir. Şubat
ayından bu yana, özellikle kemer
sıkma politikalarına, “mezarda
emekliliğe”, sosyal hakların gaspına
karşı,
İspanya’dan
İtalya’ya,
Portekiz’den Belçika’ya, Almanya’dan
İngiltere’ye kadar son derece önemli
işçi eylemleri gerçekleştirildi. Sınıfsal
antagonizma bütün çıplaklığıyla grevlerde ve genel grevlerde kendini dışa
vurdu. Bir sosyal konsensüs yapısı
olan ETUC’un 29 Eylül’ü Avrupa
eylem günü olarak ilan etmesi boşuna değildir. Kıtayı saran grev dalgasının zorlamasıyla bu kararlar alınmıştır.

Finans kapital sınıf mücadelesini kışkırtmaktadır ya da sınıfa savaş açmıştır. Bu savaş kapitalizmin restorasyonunu içinde taşıyacağı gibi, kapitalizmin kalbinde büyük sarsıntılara yol
açabilir. Yunanistan bu anlamıyla da
önemlidir. AB’de lokalizasyonun ne
derece inceldiğini ortaya koymaktadır. Bu sermaye açısından geçerli
olduğu kadar emek açısından da
geçerlidir. Kapitalist küreselleşmenin
bugün
ulaştığı
boyut
Yunanistan’da bir kelebeğin kanat
çırpışını İspanya’da kasırgaya,
Almanya’da genel grevlere dönüştürebilir. Böylesine bir tarihsel konjonktür içindeyiz. Devrimin imkânlarının arttığı, hiç değilse sınıf mücadelesinin muazzam zenginliklerinin
açığa çıktığı bir konjonktürden geçiyoruz.

Her şeyden önce sınıfın
birleşik bağımsız gücünü
yaratacak, sınıfın yıkıcı
öfkesini tetikleyecek ve
onun devrimci kimyasını
açığa çıkartacak ve
kapitalizme yöneltecek
devrimci komünist bir
siyasal öncünün ihtiyacı
her geçen gün daha fazla
hissediliyor.
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“VE MELEK HAYKIRDI: ÜÇÜNCÜ KANAT!?”

ZAMANIN TOZU
Tarihteki önemli olayları karakterlerin
gelişimlerine ustaca yerleştiren yönetmen,
üçüncü kanat alegorisi ve geçmişle gelecek
arasına yerleştirdiği metaforlarla, 20. yüzyılda
daha da karanlıklaşan dünyaya ve
kaybolmuşluğa yorgun sesli bir eleştiri
okuyor. Bu yorgun ses umutsuzluğun ıslığını
çalıyor gibi görünse de, sonuç itibariyle
film, “yeniden” diyebilmek için “eski”nin
bugündeki varlığını göstererek ‘üçüncü
kanat’a yani umuda cılız da olsa bir ışık
yakmaktan geri durmuyor.
GÖKSEL ILGIN
Bir hapishanenin çatısında, yazdığı
şiirleri göğe savuruyor, yüzünde
yitiklerin gri deltalar çizdiği bir kadın.
Ve onun dizelerini okuyarak kendini
soğuk sulara gömüyor bir ihtiyar.
Ömrü boyunca hep ‘gitmiş’ olan, suya
sarılıyor, karada her sokak aynı istikamette kaybolmaya başladığında.
“Müzik durdu!” diyor bir kadın gözlerinde neden korktuğunu çok bilmek
iste(me)yen biçare bir telaşla.
Bugünün üstündeki toz kalktıkça
daha da sıkı tutuyor geçmiş geleceğin
elinden ve yitirilenler birer çıbana
dönüşüyor zamanın kireçli eklemlerinde…
Yunan yönetmen Theo Angelopoulos
“Ağlayan Çayır” (The Weaping
Meadow) ile çıktığı tarih yolculuğuna
üçlemenin ikinci filmi “Zamanın
Tozu” (The Dust of Time) ile – bir
devam filmi konumunda olmasa da –
kaldığı yerden devam ediyor. İlk filmde 1919 yılı ile II. Dünya Savaşı arasında yaşananları zemin alan yönetmen bu sefer; Stalin’in ölümü,
Watergate Skandalı, Vietnam Savaşı,
Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 11

Eylül saldırısı gibi olayları ve zincirin
birer halkası gibi hayatlarının kesiştiği noktalarla tarihin soyut metaforlarını birbirine düğümleyen, 3 ayrı
kuşaktan seçtiği karakterlerle farklı
bir “tutunamayanlar” sergisi kuruyor.
Angelopoulos daha önceki filmlerinde
de kullandığı üstkurmaca (metafiction) usulüyle örmeye başlıyor öyküyü.
Filmin başkarakteri Yönetmen A.’nın,
ailesinin puslu geçmişinde kendini
arayışı, yarıda bıraktığı çekimlerine
tekrar başladığı filminde 20. yy.ın
siyasi depremleri ve bunun bireyler
üzerindeki etkileriyle birlikte perdeye taşınıyor. Böylece film içinde
başka bir filmin çekildiğine tanık oluşumuz; hem zihnimizde düş olanla
gerçek olan arasındaki mesafeyi
daraltarak düşlerimiz üzerine kurabileceğimiz iradeyi ve yaşamda vakıf
olabileceklerimizi
işaret
eden
durumsal bir ironi; hem de filmin
imgelem vücudunun omurgasında
duran, günümüzle geçmiş arasında
zamanın tozu altında kalanlar için
sağlam bir köprü kurmuş oluyor.

Planların, Seslerin, Müziğin Kusursuz Uyumu
Zamanın Tozu’nun, sekans ilerleyişleri ve duygular arası geçişlerine en
büyük desteği sunan payandası,
Angelopoulos’un önceki filmlerinde
de birlikte çalıştığı Eleni Karaindrou’nun enfes müzikleriyle yarattığı
atmosfer olmuş. Planların, seslerin ve
müziğin kusursuz uyumu elbette tesadüf değil. Zira görüntülere yüklediği
önemle bilinen Angelopoulos için

kendini; “Kameranın hareketleri ile
ilişkim, her zaman senaryo ile ilişkimden daha önemli olmuştur... …görüntü ve müzik, sözlerle her zaman kolaylıkla ifade edilemeyecek olanın bir
bileşeni olmalıdır. Bazen senaryoya
baktığınızda hiçbir şey göremeyebilirsiniz” diyerek ifade eden bir müzisyenle buluşmak tesadüf değildir.

Yönetmenin adıyla özdeşleşmiş sayılabilecek plan-sekansları iğneyle
örülmüş bir dantelin figürleri gibi
birbirini izlerken, zamanda ve
mekânda yapılan sıçramalarla, 20.
yy.da düşlerinin peşinde düşe kalka
yit(ir)mekten başları dönmüş ihtiyarlar ve çağ yangınlarının ardından
bunalımla nefes alan bir dünyaya
doğmuş 14 yaşında (u)mutsuz bir kız
çocuğunun birbirleriyle ve tarihle
ilişkileri akıyor perdede. A.’nın annesi Eleni, babası Spyros, sürgündeyken Eleni’yi asla yalnız bırakmayan
ve anne-babası sürgünde ya da mahkûmken A.’yı büyüten fedakâr Jacob
ve A.’nın, adını büyükannesinden
alan küçük kızı Eleni; birbirlerini bir

bulup bir kaybeden, çağa derin izler
bırakan olayları ve kilometrelerce
yolu kat eden yolculuklarında umudu
yeniden üretebilmek için tarihin
savurdukları ve yitirdikleri arasında
geziniyorlar.
Yönetmen daha önceki filmlerinin
aksine daha hızlı akan olaylar ve kıyasen daha fazla diyalog kullanıyor
Zamanın Tozu’nda. Ancak yine de
imge zengini alt metinleri taşımak
sözlerden çok Angelopoulos’un ustalıkla ördüğü sahnelere düşüyor. Bu
nedenle yönetmenin; sinemanın,
sanatın kendi bünyesindeki gerçek
varoluşsal unsurlarına sadık kaldığını
tekrar söyleyebiliriz. Sürgündeki

Bugünün üstündeki toz kalktıkça daha da
sıkı tutuyor geçmiş, geleceğin elinden ve
yitirilenler birer çıbana dönüşüyor
zamanın kireçli eklemlerinde…
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mahkûmların gri ve soğuk bir günde,
dörtgen biçimde dönerek yükselen
bir merdivende nizami adımlarla birbirlerini takip eden yürüyüşlerinin
görüldüğü sahne, zamanın göreceli
duruşunu ve beklemenin umarsız
ıstırabını sözlerin tarif edemeyeceği
sert ve vurucu bir duygu yaratarak
aktarıyor ki bu duygu filmin neredeyse tamamına hâkim oluyor.
Spyros’un uzak bir ülkede nice zorlukla bulduğu sürgündeki sevgilisi
Eleni’yle kaçış planları yaparken
Stalin’in öldüğü gün şehrin ortasında
kara saplanmış bir tramvayda sevişirken yakalanmaları; tarihte bir
dönemin kapanıp daha zalim bir
zamana devrolduğuna dair bir işaret
arz ediyor. Eleni ve Spyros’un o gece
yaşamın döl yatağına düşen çocukları
yönetmen A.’nın tam da kayıp nesillere uygun biçimde iletişim kuramayan, yalnızca filmlerinde varoluşunu
hissedebilen bir karakter oluşuyla bu
işaret yerini buluyor. Stalin’in ölümü
duyurulmadan önce, bir süredir şehrin büyük hoparlörlerinden gelen
huzursuz müziğin aniden kesilmesiyle Eleni, “Müzik durdu!” diyerek yine
aynı şekilde bir dönemin kapanışının
burukluğuna atıfta bulunuyor ki
Stalin için saygı duruşuna geçen kalabalığın Enternasyonal Marşı’nın
ardından yönlerini kaybetmiş gibi
sessizce dağılmasıyla dönemi değiştiren mihengin SSCB’nin düşüşü olarak işaret edildiği düşünülebilir. Bu
anlamda filmin, Angelopoulos’un
kendi hayal kırıklıklarının da bir yansıması olduğu yorumuna varmak
mümkün. Film boyunca oldukça
karanlık tablolar çizen Angelopoulos,
karakterlerin mektuplarında yer verdiği “Gelecek asla durmaz”, “Hiçbir
şey sona ermedi, hiçbir şey sona
ermez” gibi ifadelerle zamana dair
kişisel tasavvurlarını da filme katıştırmayı ihmal etmiyor. Filmdeki zaman
sıçramaları ve üstkurmaca yordamıyla dünde yaşananların gelecekte
yarattıklarını görmek kolaylaşıyor
Angelopoulos’a göre geçmiş belki ölebilir ancak asla geleceğin yakasını
bırakmaz. Daha iyi bir gelecek için
kurduğu düşleri peşinde koşarken
ağır bedeller ödemiş, ömrü oğlundan
ve eşinden uzak oradan oraya savrularak geçmiş, düşleri ve yıllarını ağır
mücadelelerde yitirmiş büyükanne
Eleni ile; başka bir dünya hayallerinin
yıkıladurduğu yeni dünya düzeninin
kurbanı küçük Eleni’nin kimlik arayışları içinde, yaşamaktan umudunu
kestiği anda birbirlerine sarılmaları,
tarihin dününde açılan karanlık
kuyunun bugünde durmadan büyüdüğünün göstergesi. Yorgun düşen
bir ihtiyar artık gitmekten vazgeçmişken, vaktiyle küçük torununun
kulağına okuduğu ninniyi kendisine
okuyan küçük kızın elinden tutup
tekrar yürümeye başlaması da aynı
imgesel akrabalığı taşıyor.
Bir diğer önemli imgeyse meleğin
düşünü kurduğu üçüncü kanat.
Hapishanenin çatısında “… ve melek
haykırdı: üçüncü kanat!” dizelerini
okuyan kadınla, bu dizelere sıkıca
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sarılan ihtiyar Jacob’ın ortak paydası;
kendi deyimleriyle “tarihin savurup
attığı” düşlerinin yıkıntılarının altından yeni bir umut yaratabilme özlemi, “artık gidecek yeri kalmamış”
olmanın boşluğunda yankılanan bir
çığlık...
Tarihteki önemli olayları karakterlerin gelişimlerine ustaca yerleştiren
yönetmen, üçüncü kanat alegorisi ve
geçmişle gelecek arasına yerleştirdiği
metaforlarla, 20. yy.da daha da karanlıklaşan dünyaya ve kaybolmuşluğa
yorgun sesli bir eleştiri okuyor. Bu
yorgun ses umutsuzluğun ıslığını
çalıyor gibi görünse de, sonuç itibariyle film, “yeniden” diyebilmek için
“eski”nin bugündeki varlığını göstererek ‘üçüncü kanat’a, yani umuda
cılız da olsa bir ışık yakmaktan geri
durmuyor.
Tüm olumlu özelliklerine rağmen
Zamanın Tozu iki grup izleyicide
hayal kırıklığı yaratma potansiyeline
sahip. Sıkı bir Angelopoulos takipçisi
olanlar, Angelopoulos’un alışılmış
dilini tanıyan, yönetmene “sinemanın filozofu” yakıştırmalarını yapılmasına yol açan planların akışındaki
şiirsel estetiği bu filmde de görmeyi
umut edenler; Angelopoulos’un anlatımındaki diyalog ya da söz miktarında bir artış sunmasını ve olayların
yine yönetmenin diğer filmlerinde
görmediğimiz biçimde hızlı ilerleyişini olumsuz yenilikler olarak görebilirler. Birbirine bağlanan ayrı olayların geliştiği zaman dilimleri,
Angelopoulos için her birine birer
ayrı film çekilebilecek gerçek zaman
uzunlukları taşıyorlar. Ancak yarım
yüzyıldan fazla bir zamanı barındırmak kimine göre kurgudaki hızı haklı
çıkarmaya yetecek bir sebep.
Düş kırıklığı yaşayabilecek diğer
grupsa, Angelopoulos’un anlatımda
artırdığı hız ve diyalogla yetinmeyecek olan, sinemada klasik anlatı yöntemlerine daha alışkın, imgesel ve
kapalı anlatımlar yerine, süslü veya
gizemli olsa da düz ve açık bir dili
tercih eden sinemaseverler olacaktır.
Tabi eleştirinin bu kısmı yönetmenin
üretiminden ve niyetinden tamamen
değilse de bağımsız bir nitelik taşı-

“Gelecek asla durmaz”, “Hiçbirşey sona ermez”
gibi ifadelerin üstünde duran Angelopoulos’a
göre geçmiş belki ölebilir ancak geleceğin
yakasını asla bırakmaz. ‘Dün’ ile ‘yarın’ın
ilişkisi ‘bugün’den ibaret değildir.
yor. Zira bu durum, Türkiye’de ve
dünyada sanatçının ve alımlayıcının
bilinçli bir politikayla değişik gruplar
halinde sınıflandırılmasının, sanatın
varoluşu ve ilerleyişi üzerinde yarattığı çarpık algılayışla daha önemli bir
bağıntı teşkil ediyor. Sanat üzerindeki bu politikalar ve kirli piyasa koşulları yüzünden Zamanın Tozu, dünya
sinema salonlarında vizyona gireli
bir hayli zaman geçmesine rağmen,
Türkiye’de gösterime girdiğinden
beri birkaç film festivali dışında az
sayıda sinema salonunda perde yüzü
görebilmesi sebebiyle fazla bir izleyi-

ci sayısıyla buluşamadı. Şu sıralar
ancak DVD’lerine ulaşmanın mümkün olduğu film, sanatsal yetkinliği,
politik ve tarihi içeriği ve konuyu ele
alış biçimiyle “izleyicisi”nden beğeni
toplayacaktır. Ayrıca, Angelopoulos’u
ilk defa izleyecekler için de sadece
yeni bir sinema-sanat deneyimi
edinmek için bile izlenmeyi hak ediyor. İzlemek isteyenlerin, üçlemenin
ilk filmi Ağlayan Çayır’la başlamaları
yönetmeni tanımak ve konunun
öncesine dair fikir sahibi olmak açısından faydalı olabilir.

Yönetmen daha önceki filmlerinin aksine daha
hızlı akan olaylar ve kıyasen daha fazla diyalog
kullanıyor Zamanın Tozu’nda. Ancak yine de
imge zengini alt metinleri taşımak sözlerden çok
Angelopoulos’un ustalıkla ördüğü sahnelere
düşüyor. Bu nedenle yönetmenin; sinemanın,
sanatın kendi bünyesindeki gerçek varoluşsal
unsurlarına sadık kaldığını tekrar söyleyebiliriz.
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Dört yılda bir kendini tekrar
eden histeri neredeyse tüm
dünyada her tür sorunu bir ay
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D NYA TIPASI

boyunca erteleme eğilimi
gösteriyor. Bu anlamıyla koca
Dünya Kupası tıpa görevi
görmüyor mu? Yanlış
anlaşılmasın, tıpa olmayı
olumsuzladığımız anlamı
çıkmasın, kimi zaman tıpalara
da ihtiyaç vardır...
HALUK KOŞAR
Her 4 yılda bir değişik bir kıtanın ev
sahipliği yaptığı futbol şöleni bu sene
ilk kez Afrika kıtasında idi. 2000’li
yıllara kadar Avrupa ile Amerika kıtaları arasında gidip gelen organizasyon ilk defa 2002 yılında Asya’ya açılarak futbolun gelişen pazar yönünün doğrultusunu göstermişti. Bu
sene Afrika’nın ucuna kadar inen bu
doğrultu, pazarın ne kadar genişlediğini de gözler önüne serdi.
Aylarca Afrika’nın becerip beceremeyeceği tartışılıp durdu ama tüm bu
tartışmalara karşın binlerce vuvuzela
gürültüsü eşliğinde turnuva yaşandı
ve bitti. Esasında bu Dünya
Kupası’nın mesajı tekti: Irkçılığa
Hayır! Futbol sahalarında 80’li yıllarda ayyuka çıkan ve 2000’lerde artık
sistemin önünü tıkar noktaya gelen
sorun, günümüzde FİFA’nın ciddi
çabalarıyla oyunun oynandığı alanlardan atılmaya çalışılıyor. G.
Afrika’da düzenlenen kupa da bu
mücadelenin bir parçasıydı. Ama
söylemin gücü tüm dünyada ne kadar
öne çıktı, tartışılır. Bu söylemi canlı
tutmak sanırım FİFA’nın olduğu
kadar FİFA dışı tüm güçlerin asli görevi.
Kupa’nın en çok tartışılan gerçeği
vuvuzela ve ahtapot Paul’ken biz de
bu yerel sese selamımızı çakıp Paul’ü
de rahat bırakmalarını dileyerek
kendimizce kupada öne çıkan birkaç
noktaya değinelim.

Yıldızlar Sönünce
Hemen hemen her Dünya Kupası’na
göz kamaştıran bir yıldız futbolcu
damgasını vurur. Maradona, Pele,
Zico, Zidane... Kupa başlamadan gözler o senenin yıldızına ve o takımda
geriye kalan 10 kişinin performansına dikilir. Kupa eğer kazanılırsa ve
hele de yıldızının insanüstü bir hareketiyle olmuşsa bu olay, destanlar
yazılmaya, efsaneler dolanmaya başlar. Futbol özünde takım oyunu olduğu kadar her daim ve de her spor
dalında olduğu kadar bu işi en iyi

yapanı
daha
bir
öne
alır.
Endüstriyelleşme dediğimiz artık
saha içi kadar saha dışında da bir üretim sürecinin olduğu bu çağda yıldızlaşma olgusu futbolun vazgeçilmez
bir parçası. Ve fakat yıldızınızın olması çoğu zaman bir şey ifade etmeyebilir de. Nitekim 2010 Dünya Kupası
neredeyse göz kamaştırası ışık
saçma beklentilerinin hepsini karanlığa boğdu. Messi, Kaka, Ronaldo,
Rooney gibi çok şey beklenen futbolcular maalesef üst turlara çıkma
başarısını gösteremedikleri gibi kendileri de çok fazla ışıltı saçamadılar.
Çok zevkli geçtiği söylenemeyecek
final maçı, bu kupanın takım kurgusunu yıldızına dayandırmadan oyununu sahaya yansıtanların kupası olduğunu gösterdi sanki. Futbolun baronları elbette Messi’li Arjantin’in veya
Kaka’lı Brezilya’nın kupayı kazanmasını arzulardı. Sonuçta Messi’nin tüm
dünyada satacağı forma ile Iniesta’nın
satacağı forma kıyas götürmez, ama
futbol da sonuçta takım oyunu ve bu
kupada sanki bu ruha biraz daha
dönüldü gibi. Yıldızları izlemek elbette körleşmiş gözlere ışık veriyor ama
hiçbir şey de makine gibi işleyen bir
takımın yerini tutmuyor. Sonuçta
kolektivizm ne kadar artarsa oyun da
o kadar zenginleşiyor ve oyuncu
odaklı sistem bir nebze de olsa sarsılıyor.

Milliyetçiliğin Sonu mu?
Ulusal takımlar da çözülme sürecinde
önemli yol almışlar. 2000’li yıllarla
birlikte futbolcuların seçtikleri ülkede oynama özgürlükleri ile birlikte
ulusal takımların da seçtikleri futbolcuyu oynatması iyice yaygınlaştı.
Afrika kökenli futbolcuların Fransa,
Belçika gibi kıtanın etinden sütünden
faydalanan ülkelerin takımlarında
boy göstermeyi seçmeleri, Brezilya
kökenli pek çok futbolcunun çok
çeşitli ülke takımlarında oynamaları
(Türkiye dahil) artık garipsenmeyen
durumlar. Geçmişte milliyetçiliğin

simgesi olan milli takımlar artık
kulüp takımı misali derleme ve devşirme usullerle kendilerini oluşturuyor.
Irk denince akla gelen ilk millet olan
Almanlar bile artık milli takımlarını
kozmopolit bir biçimde oluşturabiliyorlar.
Siyahi
futbolculardan
Polonyalılara ve Türklere kadar neredeyse ırkçılık tartışmalarının bütün
nüveleri Alman milli takımında toplanmışken futbolun milliyetçiliği beslediği gerçekliğini bir kez daha gözden geçirmekte fayda var.
Esasında Almanların takımlarındaki
bu çeşitlilikten çok bizleri düşündürmesi gereken o takımın yıldızının bir
Türk olması. Bunda bir sakınca yok
elbette, fakat Alman milli takımında
oynayan Mesut Özil’in Türkiye’de
milli kahraman gibi algılanması ve
lanse edilmesi esas komik olan.
Sahada sönümlenen milliyetçilik
olgusu kendini tam da zıddı bir davranışla nasıl tersinden var edebiliyor
pes doğrusu.

Kupanın İki Olayı
2010 Dünya Kupası finalinin göze
çarpan iki önemli olayı vardı. İlki
detaylı bakan gözlerin bu tip organizasyonlarda aradığı tanıdık bir sima
idi.
Bilenler
bilir,
özellikle
İspanya’nın katıldığı organizasyonlarda kafasındaki kırmızı kukuleta ile
bir anda kameralar önüne zıplayan
ya da Eurovisyon’da yaptığı gibi
koreografinin bir parçası olarak kendini konumlandıran hoş bir figür vardır, Jimmy Jump. Bu Barselonalı
Katalan kâh bir protesto için kâh keyfinden, önemli pek çok organizasyonda yer almıştır. İspanya’nın final
oynadığı bu kupa da onun için kaçırılmayacak bir fırsattı ki istediğini
yapmaya ramak kalmışken engellere
takıldı. Yeşil dolarlara batmış futbol
imparatorluğunun altın figürüne kırmızı kukuletayı geçirmesi an meselesiydi ki yakalanıverdi. Üstelik üzerinde tam da bu Dünya Kupası’nın ken-

dine hedef seçtiği ırkçılığa karşı bir
tişört varken.
2010 Güney Afrika Dünya Kupası
Finali diğer organizasyonlardan
önemli bir farklılık gösterdi. Uzatma
dakikaları bitmiş, İspanya takımı
sevinirken Hollanda takımı o bildik
hayal kırıklığı enstantaneleriyle üzülüyordu ki vuvuzela seslerini tanıdık
bir ritim bozdu bir anda. Dünyayı
etkisi altına alan pek çok müziğin
anavatanı olma özelliğini taşıyan kıta,
Kupa’yı yine kendinden çıkma bir
ritim ve o ritmin özdeşleştiği bir isimle kutluyordu: Bob Marley’den dinliyoruz ‘Could you be loved’. Şampiyonluk klasiği genellikle Queen’den ‘We
are the champions’dır. Kaybedene
değil doğrudan kazanana ve şampiyon olana adanmış bir marş olan bu
şarkı (her ne kadar başka anlamlar
içerdiği söylenegelse de) her kupanın
sonunda yaşlı gözlerle ve hep bir
ağızdan çığrılıverirdi. Ta ki bu kupaya kadar. Afrika bu duruma güzel bir
soruyla geçici de olsa bir nokta koydu
diyebiliriz: Sevebilir misin?

***
Olurdu, olmazdı, güvenlik sorunuydu,
vuvuzelaydı derken bu kupa da bitti.
Afrika bir ay ara verdiği kaderine
döndü, dünyanın geri kalanı gibi. Bu
duraklamayı afyondan çok bir ateşkese benzetmek sanırım daha doğru
olur. Soluk alınan, dünyaya farklı
bakılan ve oyundan zevk alınmaya
çalışılan. Kupa’da olan olmayan herkes bunu gerçekleştirmeye çalışıyor
zaten. Yoksa Brezilya formasıyla
Filistin’de maç seyreden gençlerin
heyecanıyla Malezya’da Arjantin’i
destekleyenleri anlamak oldukça güçleşiyor.
Aklımızda kalan resimlerden biriyle
bitirelim. Tribünlerdeki pankartlar
Arjantinlilerin
Maradona
ve
Ernesto’yu unutmadığını gösteriyordu, biz de unutmayalım...
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ÖGD I. Konferansını Gerçekleştirdi

ÖZGÜRLÜK BAYRAĞI
DAHA DAHA YUKARI!
Kuruluş sürecimizi tamamladığımız bir dönemi
kapatırken; ondan daha çetrefilli, sorumlulukları
daha fazla olan fakat aynı oranda da
çalışmalarımızın meyvesini topladığımız,
taktiklerimizin alandaki karşılığını daha net biçimlerde
bulacağı yeni bir dönemi açmayı hedefledik:
Özgürlük bayrağını barikatın en önüne taşımak...
ULAŞ TAŞDEMİR
2006 yılında aldığı dernekleşme kararıyla yolculuğuna başlayan Özgürlükçü Gençlik, I. Konferansını 15-16
Mayıs 2010 tarihlerinde Boğaziçi
Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde
gerçekleştirdi.
"Özgürlük Yolunda Militanlaşma ve
Önderleşme" isimli konferans 16
farklı şehirden 106 Özgürlükçü Genç
üniversiteli ve liseli delegenin katılımıyla yapıldı.
Örgütsel olarak kuruluşun tamamlandığı ve önümüzdeki dönemin militanlaşma ve önderleşme dönemi olarak
tanımlandığı konferans hem gençliğe
hem de ideolojik ve politik gündemlere ilişkin nitelikli tartışmalara sahne
oldu.
Toplumsal Özgürlük Platformu,
Sosyalist Demokrasi Partisi, Kurtuluş
Yolunda Dev-Genç ve Emekçi Hareket
Partisi Gençliği'nden temsilcilerin de
izlediği konferansta diğer temsilcilerin yanı sıra TÖP adına Oğuzhan
Kayserilioğlu, SDP adına ise Genel
Başkan Rıdvan Turan selamlama
konuşmaları yaptı. Ayrıca Devrimci
Liseliler konferansımıza bir selamlama mesajı gönderdiler.
Başarılı bir konferans örgütlemenin
haklı mutluluğunu yaşarken, konferansımızdan aldığımız rüzgârla kampüslerimize ve sokaklara dönüyoruz.
Bu konferansın varılması gereken bir
nokta değil, militanlaşma ve önderleşme yolunda bir dönüm noktası olduğu
düşüncesiyle konferansımızı gerçekleştirdik.

Nasıl bir Militanlaşma ve
Önderleşme?
2004'ten 2006'ya kadar tartışılan ve
2006'da da alınan dernekleşme kararıyla yola çıkan örgütümüz Devrimci
Gençlik Hareketi içerisinde kendisine biçtiği misyonun 1. aşamasına
ilişkin hedeflerini tamamlamıştır. 16

şehirden konferansa katılan delegelerin, hem hedeflenen örgütlenme
alanı içerisindeki yaygınlığı, hem de
tartışmalara yansıyan kalite, hedeflenen yatay ve dikey çalışmanın belirli
bir düzeye ulaştığının en önemli göstergesi oldu.

An'a müdahale etme kabiliyetimizi
tekrar tekrar sınayacağımız bir sürece giriyoruz. Doğru zamanda doğru
kararlar alabilme ve uygulama örgütümüz açısından olmazsa olmaz bir
koşul olarak önümüzdeki sürecin
belirleyici unsuru olacak.

Bu doygunluk ışığında kuruluş sürecimizi tamamladığımız bir dönemi
kapatırken; ondan daha çetrefilli,
sorumlulukları daha fazla olan fakat
aynı oranda da çalışmalarımızın meyvesini topladığımız, taktiklerimizin
alandaki karşılığını daha net biçimlerde bulacağı yeni bir dönemi açmayı hedefledik: Özgürlük bayrağını
barikatın en önüne taşımak...

Üniversitelilerin, liselilerin ve genç
kadınların baktığı yerde olacak;
özgürlük bayrağını gençlik mücadelesinin ifadesi haline getireceğiz.

Bugüne kadar yazdığımız metinlerin
tarif ettiği gibi; militanlık tahayyülümüzü hayatının her alanında “kendini yakmakla ve yeniden kurmakla
yükümlü” bir zemin üzerine kurguladık. Sistemle kurulan bütün yozlaşmış ilişkilerden kendini arındırmayı
dert edinişimiz ve yaşam biçimimizi
devrimciliğin özgürleştirici yolunda
şekillendirme irademiz bu konferansla birlikte daha da ileri bir mevziye
taşınıyor. Dokumuzu daha da çelikleştireceğiz. Reddetmek ve sisteme
karşı durmak ilk adımsa, ikinci adımımız sistemin alternatifini yaratmaya, devleti ve sistemi kendinde
yıkmaya bugünden başlamaktır.

Bizim için mutlak olan, yapmak istediklerimiz ve bunları gerçekleştirebilme iradesidir. Biliyoruz ki; önderlik kendine sevdalılık değildir. Hem
bizim verdiğimiz mücadeleye dair
iddiamızın bir ifadesi, hem de devrim
ve sosyalizm mücadelesinin biz genç
devrimcilere yüklediği sorumluluğun
yerine getirilmesidir.

Önerge Tartışmalarından
Yansıyan
Özgürlükçü Gençlik'in; kapitalizme
doğal set çekebilen ekolojiden, patriarkal kapitalizme karşı kadın mücadelesine, Kürt özgürlük hareketine
kadar önergeleriyle zenginleştirdiği
politik zemini, konferans sürecindeki
tartışmalarda da görüldüğü üzere,
önderleşme iddiasının taşındığı önümüzdeki süreçte gençliğin önünü
açacaktır.

Konferans boyunca salona her bakışında konuşmacı
kişiyi heyecanlandıran genç devrimciler olarak
bir duvar ördük. Bu duvar örgütümüz açısından
gerisine düşülmeyecek bir sınırı ifade ediyor.
Gençlik, içerisine alınmak istendiği cendereyi dış
çeperlerine doğru zorlamadığı her an sistem
karşısında daha da çaresizleşecektir. Örgütsel olarak
sınırları daha da zorlayacağımız yeni dönem;
zorlukları, yoruculuğu ve aynı oranda da heyecanıyla
beraber bizim için bir miladı tarif ediyor.

Konferansımız, kuruluş sürecinde
çalışmamız içerisinde özel önem
atfettiğimiz eğitim faaliyetinin sınanması bakımından önemli bir olanak
sundu.
Bugüne kadar hem gençliğe dair tartıştığımız gündemlere, hem de hattımızı oluşturan ideolojik ve politik
gündemlere dair yazılan metinler ve
tartışmalar esnasında yapılan müdahaleler örgütümüzün kendi olanakları ölçüsünde bu konuda başarılı bir
sınavdan geçtiğini gösterdi.
Bununla birlikte bazı önergelerin
yazılması konusunda yaşadığımız
gecikme konferansımızın en belirgin
eksikliği olarak dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte bu eksikliklerimizin
üstesinden gelmenin yanında gençlik
hareketine yön verme ihtiyacını karşılayıcı metinlerimizi de daha da yetkinleştirmemiz ve konferansımızın
iddiasına yakışır bir önderleşme
perspektifiyle bir üst seviyeye sıçratmamız gerekiyor.

Sorumluluklarımız Daha Fazla
Kuruluş aşamasındaki teorik birikim
ve deneyimlerimiz, konferansın verdiği netlikle, pratikte daha hızlı reflekslerle vücut bulacak. Nicel ve nitel
birikimimizin artması yeni olanakları, yeni olanaklar da özgürlük mücadelesinin daha da büyümesini sağlayacak.
Konferans boyunca salona her bakışında konuşmacı kişiyi heyecanlandıran genç devrimciler olarak bir duvar
ördük. Bu duvar örgütümüz açısından gerisine düşülmeyecek bir sınırı
ifade ediyor. Gençlik, içerisine alınmak istendiği cendereyi dış çeperlerine doğru zorlamadığı her an sistem
karşısında daha da çaresizleşecektir.
Örgütsel olarak sınırları daha da zorlayacağımız yeni dönem; zorlukları,
yoruculuğu ve aynı oranda da heyecanıyla beraber bizim için bir miladı
tarif ediyor.
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Petrol Müptelalığının Maliyeti Parasal Değerlerle Ölçülemeyecek Derecede

BP: ÖLÜM VE
YIKIM MAKİNESİ
Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısı nedeniyle
milyarlarca dolar ceza ödeyecek olan BP, bundan
10 yıl sonra da ayakta olacak, kuruttuğu
ekosistemlere, balıkçılık ve turizm sektörlerine
rağmen, tıpkı büyük bankalar gibi
‘çökmek için fazla büyük’ görülecek ve maliyeti
başkaları ödemek zorunda kalacak.
MEBRUKE BAYRAM
Meksika Körfezinde yaşanan çevre
felaketi dikkatlerin petrol meselesi
üzerine yoğunlaşmasına neden oldu.
Felaketin görünen tarafı medyada
yeterince yer buldu, fakat konunun
denize akan petrol kadar gözle
görünmeyen pek çok yönü var.
Guardian gazetesi yazarlarından
George Monbiot “BP’nin Kârı” başlıklı bir makalesinde petrol şirketlerinin
yarattıkları zararın üstünü örtmede
ne kadar marifetli olduklarını açıklıyor: “Petrol şirketlerinin, -can kaybı
ve türlerin yok olması da dahil- yol
açtığı, maliyetin tam olarak hesaplanması mümkün değil; ama hesaplanabilse bile, şirketlerin bunu karşılamasını beklememelisiniz. Petrolün denize denetimsiz olarak akmasının
önüne geçemiyor olabilirler, ama yol
açtıkları zararların üstünü örtme
konusunda oldukça hünerliler.”
Büyük petrol şirketleri de diğer tekelci ulusaşırı kardeşleri gibi neden
oldukları zararların üstünü örtüp
bütün maliyeti yoksul halklara yüklemekte oldukça başarılı. ABD’li kimi
hukukçular BP’nin ülke tarihinin en
büyük tazminat yükümlülüğü ile
karşı karşıya kalacağı tahmininde
bulunuyor. Bazı mali analistler de
BP’nin para cezalarının ardından
ayakta kalmasının zor olacağını söylüyor. Monbiot “Ben bunların bir
kelimesine bile inanmıyorum,” diyor.
Diğer büyük şirketlerin yol açtıkları
felaketlerin ardından işin içerisinden
nasıl binbir türlü hinlikle sıyrıldıklarını örneklerle açıklıyor ve ekliyor:
“BP’nin prim ödediği sigorta şirketi
sarsılacak, keza BP’ye büyük yatırım
yapan emeklilik fonları da; ama zararın 40 hatta 60 milyar doları bulacağı
tahminleri yapılsa da, bir varil ham
petrol fiyatına bahse girerim, şirket,
bundan 10 yıl sonra da ayakta olacak.
Tıpkı büyük bankalar gibi BP de,
kuruttuğu ekosistemler, balıkçılık ve
turizm sektörleri ve yaşanabilir bir
iklim son bulsa bile, ‘çökmek için
fazla büyük’ olarak görülecek.

Maliyeti başkaları ödemek zorunda
kalacak.”
Monbiot’un bahsettiği maliyeti ödeyecek “başkaları”nın kimler olacağını
elbette hepimiz çok iyi biliyoruz.

Petrol Müptelalığının
“Maliyeti”
Monbiot; “Deepwater Horizon petrol
platformunun çökmesi sonucunda
denize akmaya başlayan petrolün yol
açtığı zarar ve bunun maliyeti,
komşu platformlarda çıkarılıp amacına uygun şekilde işlenip yakılan petrolün yol açtığı zarar ve maliyetten
aslında çok da fazla değil,” diyor.
Yaşanan felaket yalnızca Meksika
Körfezi’ni etkilemiş olabilir, ancak
petrol müptelalığının yarattığı felaketlerden dünyanın her yanındaki
milyonlarca insan her gün etkileniyor.
New Economics Foundation adlı
kuruluş, iki büyük petrol şirketi Shell
ve BP’nin yol açtığı zararları devlete
ait karbon salım tahminlerini kullanarak hesapladı. Kuruluş, iki şirketin
25 milyar dolar kâr ettiğini, aynı yıl
içerisinde çevrede yol açtıkları zararın maliyetininse 46,4 milyar dolar
olduğunu belirtiyor.
“Maliyet” yalnızca parasal değerle
ölçülemeyecek kadar büyük. Büyük
şehirlerdeki insan yaşamını çekilmez

hale getirecek trafik kâbusundan
tutun, küresel ısınmaya, hava ve
gürültü kirliliğine, çarpık şehirleşmeye kadar pek çok sorunda petrol
ve otomotiv tekellerinin kâr hırsını
doyurmaya yönelik olarak planlanmış ulaşım-nakliye sisteminin payı
var.
ABD’nin Eski Ulaştırma Bakanı Alan
Boyd trafik kâbusunun hangi boyutlara vardığını oldukça çarpıcı bir
biçimde anlatıyor: “Birisi size şehrin
binaları arasında zehirli gaz bulutlarının dolaştığını, kara dumanların
güneşi kararttığını, ana caddelerde
dev deliklerin sert şapkalı adamlarla
dolduğunu, gökyüzünde uçakların
konacak yer bulamadan daireler çizdiğini, binlerce insanın sokakları
tıkadığını ve şehir dışına çıkmak için
itişerek umutsuz bir çaba gösterdiğini söyleseydi... Onun savaştaki bir
şehirden mi yoksa trafiğin yoğun
olduğu saatteki bir şehirden mi bahsettiğini anlamakta güçlük çekebilirdiniz.”
Otomobil, icat edildiği günden bu
yana yaşantımızı her geçen gün biraz
daha fazla etkiliyor. Dünya ekonomisinde önemli bir yer tutan otomotiv
ve petrol devleri otomobili ulaşımın
merkezine koymak için ellerinden
geleni yapıyorlar. Şehirler artık otomobil ulaşımına göre planlanıyor.
Şehrin dört bir yanını kaplayan otoyollar, park yerleri, otomobilli insan-

Shell ve BP yılda 25 milyar dolar kâr ediyor, ancak
aynı yıl içinde çevrede yol açtıkları zarar 46,4 milyar
doları tutuyor. Maliyet yalnızca parasal değerle
ölçülemeyecek kadar büyük. Büyük şehirlerde insan
yaşamını çekilmez hale getirecek trafik kâbusundan
küresel ısınmaya, hava ve gürültü kirliliğine, çarpık
şehirleşmeye kadar pek çok sorunda petrol ve
otomotiv tekellerinin kâr hırsını doyurmak için
planlanmış ulaşım-nakliye sisteminin payı var.

lara göre planlanmış alışveriş merkezleri, uydu şehirler vb. yapılar şehir
içindeki yaşamı geri dönülemez bir
şekilde değiştiriyor. İnsanlar her
geçen gün biraz daha uzak mesafelerden iş yerlerine taşınmaya başlıyor.
Ulaşımı kolaylaştıran, insanı özgürleştiren bir araçmış gibi sunulan,
çoğu zaman da insanlar tarafından
zorunlu bir ihtiyaçmış gibi algılanan
otomobil, yarattığı kaotik sistemle bir
yere ulaşmamızı her geçen gün biraz
daha zorlaştıran bir işlev görüyor.
Dünyadaki ulaşım-nakliyat sistemi
büyük oranda petrole ve diğer fosil
yakıtlara bağımlı şekilde sürdürülüyor. Kitle taşımacılığı giderek azalmaktayken yeni liberal ekonomik
politikalarla birlikte dünyanın dört
bir yanına uçaklar, gemiler, tırlar vb.
taşıma araçlarıyla durmadan taşınıp
duran çeşitli maddeler petrole ve otomotiv endüstrisine olan bağımlılığı
daha da körüklüyor.
Bir yükü trenle nakletmek kamyonla
nakletmeye göre yaklaşık 4 kat daha
az, bir insanı toplu taşıma araçlarıyla
taşımak otomobille taşımaya oranla
yaklaşık 2 kat daha az enerji gerektirmekteyken, otomotiv firmalarının
nalıncı keseri misali yaptırdığı hesaplamalarla tren yoluyla nakliyat tır ya
da kamyonla yapılan nakliyattan
pahalıymış gibi sunuluyor. Çünkü
otoyolların yapımı, bakımı, güvenliği
vb. faaliyetler için kamu bütçesinden
yapılan harcamalar hesaplara dahil
edilmiyor, ancak tren yolları için
yapılan harcamalar hesaba fazlasıyla
dahil. Kamu tarafından yapılan harcamaların kimin cebinden çıktığı, otomotiv endüstrisini abat etmek için
kurulmuş bu ulaşım sisteminin
kazancının kimin cebine girdiği de
tartışmanın bir başka yönü.

Otomobilin Piyasası
K.R. Schneider otomotiv ve petrol
endüstrisini abat etmeye dayalı bu
mantık dışı sistemin neden bu şekilde
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sürdürülmeye çalışıldığını şöyle açıklıyor: “Pazara, yerel demir tüketimini
iki katına, levha cam tüketimini üç
katına, ve kauçuk kullanımını dört
katına çıkaracak bir ürünün yerleştirilmesinin getireceklerini düşünün!..
Bir hammadde tüketicisi olarak
modern dünya tarihinde arabanın
rakibi yoktur.”
Mesele yine kapitalizmin kutsal
“piyasa”sında düğümleniyor. Dünyadaki ulaşım ve nakliye sisteminin
büyük bir bölümü fosil yakıt tüketimi
yapan araçlara göre planlanmaya
çalışılıyor, çünkü birçok sektör otomotiv sanayisi ile doğrudan ya da
dolaylı olarak bağlantılı. Jeremy
Rifkin ve Ted Howard “Entropi” adlı
eserlerinde konunun perde arkasını
daha açık bir dille anlatıyorlar:
“Amerikan ekonomisinin tartışılmaz
lideri olan otomobil sanayisi, yakıt
krizi derinleştikçe üretimi durdurmaya ve daha küçük arabalar yapmaya
zorlanıyor. Fakat Henry Ford’un
belirttiği gibi ‘Ufak arabalar, ufak kâr
yapar’.”
Daha az sayıda ve daha küçük araba
kullanılması yerleşmiş ekonomik sistemi altüst edebilir. Rifkin ve
Howard, arabaların ABD’de tüm çeliğin yüzde 20’sini, alüminyumun
yüzde 12’sini, bakırın yüzde 10’unu,
kurşunun yüzde 51’ini, nikelin yüzde
95’ini, çinkonun yüzde 35’ini ve kauçuğun yüzde 60’ını kullandığını, bu
nedenle otomobil merkezli ulaşım
sisteminin kolay kolay değişmeyeceğini söylüyor.

Otomobilin Ekolojisi
Dünyadaki petrol tüketiminin yüzde
48’i ulaşım sektöründen, sera etkisi
yaratan karbondioksit salımının
yüzde 28’i ulaşım araçlarından, bütün
bunların yüzde 84’ü de karayolu ulaşımından kaynaklanıyor.
ABD, toplam enerjisinin yüzde 25 ila
45’ini araçları üretmek, yürütmek ve
onların yürümesi, uçması ve park
etmesi için gereken yerleri imar
etmek için harcıyor. Ortalama bir
ABD’li erkek, yılda 1600 saatten fazla
zamanını arabası için harcıyor. Yani
arabayla hareket ediyor, bekliyor,
park yeri arıyor vs. Uyanık olduğu 16
saatin 4 saatini yola hazırlık ve yol
için tüketiyor.
Ülkemizdeki ulaşım ve nakliye sistemi de ABD’deki mantık dışı sistemi
aratmayacak boyutlara yaklaşıyor.
Türkiye’deki yük taşımacılığında
karayollarının payı yüzde 90, demiryolunun payı yaklaşık yüzde 5, denizyolunun payı ise yaklaşık yüzde 3.
İstanbul’da trafiğe çıkan motorlu
taşıtların yüzde 88’i özel, yüzde 11,5’i
ticari, yüzde 0,4’ü ise resmi araçlardan oluşuyor. İstanbul’da otomobillerin özel amaçlarla kullanım oranı
yüzde 98.
Her geçen gün azmanlaşan, yeşil
alanları tüketilen, dört bir yanı ranta
kurban edilerek büyüyen kentlerde
daha fazla insan her gün işe arabayla
ve daha fazla mesafe kat ederek gidip
gelmeye başladı.

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
Rifkin ve Howard, otomobil odaklı
ulaşım sisteminin zamanımızı nasıl
çaldığını anlatıyor: “Otomobilin, bir
yerden bir başka yere gitmek için
zamanı
kısalttığı
varsayılır.
Gerçekteyse tam tersi görüldü.
Arabaların yaygın kullanıma girmesiyle Amerikalılar işyerlerinden daha
uzaklara gitmeye başladı. Kırk yıl
önce çoğu kişi, evleriyle iş yerleri arasındaki mesafeyi yürüyerek geçerdi.
Bugün insanlar, kasabalara, işyerlerinden yirmi veya otuz mil uzak bölgelere yerleşmekteler. Arabanın
yürümekten daha hızlı bir ulaşım
tarzı olmasına rağmen hızı, trafiğin
yoğun olduğu saatlerde birçok büyük
kente girip çıkarken beş ya da altı
mile indiğinde nispeten saçma bir
hal almaktadır.”

ne maruz kalıyor. Sürekli solunan
zehirli hava kalp-damar hastalıklarına ve akciğer problemlerine yol açıyor. Sağlıkçılar, trafiğin yoğun olduğu
bölgelerde ölüm oranlarının fazla
olduğunu, solunum rahatsızlıkları ve
kalp hastalıkları nedeniyle hastaneye
başvuru oranlarının yüksek olduğunu belirtiyor.

Ortalama bir ABD’li 12 bin km. yol
kat etmek için 1600 saatini harcıyor.
Bu da saatte 8 km.den az bir hız
demek. Ulaşım endüstrisinin bu
kadar mantık sınırlarını zorlayacak
hale gelmediği ülkelerde insanlar
zaten gitmek istedikleri yere aynı
zaman zarfında yürüyerek ulaşıyor.

Ölümler ve hastalıklardan daha az
dikkat çeken, ancak hayatımızı kâbusa çevirdiği için hiç de azımsanmaması gereken başka sorunlar da var.
Trafiğin ortaya çıkardığı gürültü kirliliğinin işitme bozuklukları, sözlü iletişimin bozulması, uyku bozuklukları
gibi problemler yarattığı ve bütün
bunların psikolojik ve zihinsel sağlığı
olumsuz yönde etkilediği biliniyor.

Otomobilin Kanlı Bilançosu
Otomobil odaklı ulaşım sisteminin
yarattığı tahribat yalnızca kentsel ve
çevresel sorunlardan ibaret değil.
Dünya çapında yaşanan trafik kazalarının yarattığı yıkım çok daha büyük
boyutlarda. Dünya Sağlık Örgütü’nün
verilerine göre trafik kazalarında
ölenlerin sayısı, dünyadaki tüm
savaşlarda ölenlerin sayısından daha
fazla. Dünyada her yıl 1 milyon 250
binin üzerinde insan, trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
Türkiye’deki rakamlar da pek iç açıcı
değil. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
verilerine göre, 2009 yılında
Türkiye’de yaklaşık 300 bin trafik
kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 4 bin 300 kişi hayatını kaybetti,
yaklaşık 200 bin kişi de yaralandı.
Kanlı bilançoya bir de kentlilerin
maruz kaldığı sağlık sorunlarını eklemek gerekiyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan, özellikle cadde
kenarlarına yakın yerlerde oturan
insanlar sürekli olarak hava kirliliği-

Dizel yakıtların kanser oluşumuna
katkıda bulundukları da kanıtlanmış
bir olay. Dizel yakıtların kullanılması
sonucu açığa çıkan benzen lösemi ve
akciğer kanseri vakalarında artışa
neden oluyor. ABD’de çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, lösemi
tanısı konulan çocukların yüzde
60’ının trafiğin yoğun olduğu bölgelere ortalama 40 metre uzaklıkta oturduklarını gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü, ev içindeki ses
düzeyinin 30 desibelin altında olması
gerektiğini belirtiyor. Trafiğin yoğun
olmadığı bir caddede dahi ses düzeyi
65-80 desibelin altına inmiyor. Bu
durumda trafiği yoğun şehirlerde
yaşayan insanların gürültü kirliliğinden kaynaklı huzursuzluk, gerginlik,
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uyku bozukluğu, günlük hayatta gerçekleştirilen işlerde performans
düşüklüğü gibi problemlerden kurtulması mümkün görünmüyor.
Kapitalizmin çarpıklıklarının ve mantık ötesi davranışlarının nelere yol
açabileceğini anlatmak için otomobil
odaklı ulaşım sisteminden daha iyi
bir örnek bulmak çok zor. Çarpık
“büyü ya da öl” mantığının sonuçları
hem çevreyi, hem kent yaşantısını
sürekli bir yıkıma maruz bırakıyor.
Tahribata yol açmayan ve insana
yakışır pek çok ulaşım yolu mevcutken otomotiv ve petrol endüstrisinin
doymak bilmez kâr hırsını doyurmak
için zorlanıyoruz. Birilerinin daha
fazla kâr etmesi uğruna, bir ölüm ve
yıkım makinesi haline gelen otomobil odaklı ulaşım sistemine mahkûm
ediliyoruz.
Kaynaklar
- Ivan Illich, Motorlu Ulaşımın Sosyal
Etkileri, Sağlık Çevre Kültürü Dergisi,
2008-2.
- Dr. Kahraman Şahin, Otomobil ve
Sağlık, Yeşil Gazete, Şubat 2009.
- Reha Alpay, Küresel Isınma ve
Ekolojik Felaketler, Özgür Üniversite
Forumu, Ekolojik Felaket, Sayı: 31,
2006.
- Jeremy Rifkin - Ted Howard,
Entropi - Dünyaya Yeni Bir Bakış, İz
Yayıncılık, 2003
- George Monbiot, BP’nin Kârı,
www.monbiot.com, Temmuz 2010

Otomobil odaklı ulaşım sisteminin yarattığı
tahribat yalnızca kentsel ve çevresel
sorunlardan ibaret değil. Dünya çapında
yaşanan trafik kazalarının yarattığı yıkım çok
daha büyük boyutlarda. Dünya Sağlık
Örgütü’nün verilerine göre trafik kazalarında
ölenlerin sayısı, dünyadaki tüm savaşlarda
ölenlerin sayısından daha fazla. Dünyada her yıl
1 milyon 250 binin üzerinde insan, trafik
kazalarında hayatını kaybediyor.
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Liseli Kıvılcım elemeye karşı sokaklardaydı

Her yıl sisteminde, zaman zaman da
isminde değişiklik olan yükseköğretime giriş sınavları bu sene pek çok
şehirde liseliler tarafından protesto
edildi. Bu yıl eleme sınavları karşıtı
eylemlerde Muğla’da katledilen Şerzan Kurt ve dershane parasını ödeyemediği için intihar eden Soner Semih
Sipahi sık sık anıldı.
İstanbul’da 12 Haziran 2010 Pazar
günü düzenlenen mitinge binlerce
liseli katıldı. “Sınavlar kişiliğimizi
bozuyor, sinir katsayımızı arttırma-

yın” yazılı pankartıyla mitingde yerini
alan Liseli Kıvılcım korteji kitleselliği
ve coşkusuyla dikkat çekti. Miting
alanına girerken Liseli Kıvılcım ve
Dev-Lis kortejleri bir arada yürüdüler.
Hatay’da Liseli Kıvılcım ve Dev-Lis
üyeleri 12 Haziran’da eleme sınavlarını protesto etti. “Sınavlar kalksın
yaşama zaman kalsın” yazılı pankartla yürüyen liseliler Yunus Emre
Parkı’ndan Ulus Meydanı’na kadar
yürüdüler. Yürüyüş güzergâhındaki

dershane öğrencileri eyleme alkışlarla destek verdi.
Mersin’de Liseli Kıvılcım’ın düzenlediği eylem Eğitim-Sen binasının
önünden başladı ve Taş Bina’ya kadar
sürdü. Sınavlara ve eğitim müfredatındaki haksızlıklara karşı yapılan
eylem, okunan basın açıklamasının
ardından yapılan oturma eylemi ve
çekilen halaylarla sona erdi. Eyleme
Dev-Lis üyeleri de destek verdi.
İzmir’de liseliler 18 Haziran Cuma

Zürih’te Türkiye etkinliği!
13 Haziran 2010 Pazar günü Zürih
Yaşam
Kolektifi
tarafından
“Türkiye’de Siyasal Süreç” başlıklı bir
etkinlik
düzenlendi.
Etkinliğe
Toplumsal Özgürlük gazetesi yazarı
ve DBH sözcülerinden Tuncay Yılmaz
panelist olarak katıldı.
Tuncay
Yılmaz
konuşmasında
Türkiye’deki ve Dünya’daki siyasal
durumun panoramasını çizerken;
uluslararası konjonktürde olagelenler, Ortadoğu’daki dengeler, ekonomik
kriz ve etkileri ile Türkiye’deki sorunlar, emek hareketinin duruşu, Kürt

günü sokaklardaydı. Liseli Kıvılcım,
Dev-Lis, Liseli Arkadaş, Liseli DevGenç, Liseli Öğrenci Birliği ve Özgür
Lise’nin ortak düzenlediği eyleme
Liseli Kıvılcım “Sınavlarla Elenmek
Değil Yetenekle Gelişmek İstiyoruz”
yazılı pankartıyla katıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde gerçekleştirilen
yürüyüşün sonlarına doğru Liseli
Kıvılcım ve Dev-Lis kortejleri birleşti.
Eyleme
Genç-Sen,
Eğitim-Sen,
Alınteri de destek verdi.

Kenan Budak Anıldı

Özgürlük Hareketi’nin tıkanıklık ve
çıkışları ile siyasi iktidarın kendini
yapılandırması gibi çeşitli başlıkları
içeren geniş bir çerçeveye değindi.
Ordu ve sermayenin kendisini yeni
uluslararası konsepte uyarlamaları ve
bu konudaki çeşitli arayışlarına ilişkin görüşlerini anlatan Tuncay
Yılmaz, buna karşı Türkiyeli devrimcilerin gerek demokrasi cephesini
örme gerekse Devrimci Kolektif
Özneyi yaratma konusunda yürüttükleri çalışmaya ve bu araçlara dair ihtiyacın yakıcılığına değindi.

Tekebaşı ve Samandağ halkı
“Yaşam Alanıma Dokunma” dedi
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı
Tekebaşı beldesi Meydan Köyü’nde, halkın yaşam alanlarına, tarlalarına ve sahile kurulmak istenen rüzgâr enerjisi
santralleri kurulması girişimine, bölge
halkı direnişle yanıt verdi. 18 Haziran
günü sabah saatlerinde Tekebaşı beldesine kurulacak santral için Fina Şirketi
tarafından getirtilen iş makinesini beldeye sokmayan yüzlerce kişi yolda lastik
yakarak barikat kurdu. Tekebaşı belde
merkezinde birçok esnafın kepenk
indirdiği gözlendi. Onlarca kişi iş makinelerinin ve malzeme getiren TIR'ların
önünü kesti. Araçların üzerine çıkıp, şirketin elemanlarının çalışmasını engelledi.

Ayrıca 4 Temmuz günü Rüzgâr Enerji
Santrallerinin tarım, turizm ve yerleşim
alanlarına kurulmasına karşı bir miting
düzenlendi. Samandağ’da düzenlenen
mitingde Samandağ merkez, Tekebaşı,
Meydan, Mağaracık, Mızraklı ve
Yaylıca’dan katılan binlerce kişi
Cumhuriyet Alanı’nda RES’leri protesto
etti. Yaşam Alanlarına Sahip Çık Platformu tarafından düzenlenen mitingde tertip komitesi üyeleri ve Av. Çetin Sakallı
alkış ve sloganlar arasında birer konuşma yaptılar. Mitinge halkın kitlesel katılımı ve coşkusu sermayeye karşı verilen
mücadelenin kararlılığını yansıtır nitelikteydi.

25 Temmuz 1981'de polis
kurşunuyla sırtından vurularak katledilen DİSK/Deri-İş
Başkanı Kenan Budak 29. ölüm
yıldönümünde
Toplumsal
Özgürlük Platformu üyeleri
tarafından mezarı başında
anıldı.
Toplumsal
Özgürlük
Platformu adına bir konuşma
yapan Tuncay Yılmaz “Kenan
Budak yoldaşa, uğruna yaşamı-

nı feda ettiği proletarya sosyalizminin birleşik devrimci
öznesini yaratma ve coğrafyamızın diğer tarihsel devrimci
dinamikleriyle birlikte demokrasi cephesini kurma sözünü
verdik... Kenan Budak şahsında yaşamlarını devrim mücadelesine adayanların açtıkları
yolun liberal ya da ulusalcı sol
tarafından istismar edilmesine
müsaade etmeyeceğimizi bir
kez daha yineliyoruz” dedi.
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Evvel Temmuz Festivali Samandağ’da gerçekleşti
“Ortadoğu’da Dinmeyen Gözyaşları” başlıklı panele FHKC’den Leyla Halid, Rıdvan Turan ve Ferhat Tunç
katıldı. Leyla Halid’in yaptığı konuşma salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Halid, Filistinlilerin
mücadelesinin İsrail tarafından parçalanarak zayıflatılmaya çalışıldığını ve Filistinlilerin birleşerek
kurtuluş mücadelesi vermeleri gerektiğini söyledi.
Samandağ Kalkındırma Derneği ve
Akdeniz Kültür Derneği tarafından
geleneksel olarak düzenlenen Evvel
Temmuz Festivali bu yıl da 9-10-1112-13-14 Temmuz günlerinde gerçekleştirildi. Panellerin, söyleşilerin,
sergilerin, dinletilerin ve konserlerin
yer aldığı festivale bu yıl bölgede gündemde olan RES direnişleri damgasını vurdu.
Festival etkinlikleri bu yıl da geçen
yıl olduğu gibi Tekebaşı Beldesi,
Vakıflı Köyü ve Samandağ’da gerçekleştirildi.
9 Temmuz günü Samandağ’da iki
panel
düzenlendi.
“Kimliğimi
Arıyorum: Kadın” başlıklı panele
konuşmacı olarak Av. Hülya
Gülbahar katıldı. Düzenlenen bir
diğer panel ise “Yaşam Alanları ve
RES” konuluydu. Panele katılan Prof.
Dr. Beyza Üstün rüzgâr ve güneş
enerjisi santrallerinin geri dönüşüm
konusunda diğer enerji kaynakları
kadar doğaya zarar vermediğini
ancak sermayenin bu santrallerin
kurulma aşamasında sağlıklı raporlar
düzenlememesine rağmen çok kolay
ruhsat alabildiklerine ve halkın
yaşam alanlarını ciddi biçimde tahrip
ettiğine değindi. Bir diğer konuşmacı
Av. Çetin Sakallı ise bölgedeki mücadelenin hukuki sürecine dair bilgi
verdi.
9 Temmuz akşamı ise Tekebaşı’nda
düzenlenen konserde yerel sanatçılar
ve şiir dinletilerinin yanı sıra sahne
alan Grup Kıvılcım ve Cevdet Bağca
şarkıları ve türküleriyle geceye coşku
kattı.
10 Temmuz Cumartesi günü
Samandağ’da
“Ortadoğu’da
ve
Türkiye’de Kadın Penceresi” başlığıyla gerçekleşen panele Av. Hülya
Gülbahar katıldı. “Nasıl Bir Anayasa?”
başlıklı panele ise Alper Taş, Mehmet
Bekaroğlu ve Tuncay Yılmaz katıldı.
Paneldeki konuşmalarda egemenlerin yürüttüğü anayasa tartışmasının

demokrasi getirmek gibi bir niyetinin olmadığı emekçilerin, kadınların,
Kızılbaşların, Kürtlerin ve tüm ezilenlerin kendi anayasalarını kendilerinin yapacağı vurgulandı.
Aynı gün Vakıflı Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikte ise Grup Nidal sahne
alarak Türkçe, Arapça, Kürtçe,
Ermenice ve Azeri türküleriyle izleyenleri büyüledi. Ardından Vakıflı
Köyü Çocuk Korosu tarafından sunulan müzik dinletisi büyük ilgi gördü.
Etkinlikte Agos Gazetesi’nden Pakrat
Estukyan Samandağ’da ve Vakıflı’da
yaratılan kardeşlik ortamının söylenecek çok fazla söze yer bırakmadığına ve “Yaşasın Halkların Kardeşliği”
diyenlerin bu kardeşlik ortamıyla bir
zafer kazandığına değindi. Daha
sonra konuşan Rakel Dink ise
Hrant’ın dostlarınca samimiyetle
yaşatıldığına değinerek “Farklılığımızla kardeşçe yaşayacağız” dedi.
Etkinlikte sık sık “Faşizme İnat
Kardeşimsin Hrant” sloganları atıldı.
10 Temmuz akşamı Tekebaşı’nda
düzenlenen konserde Suriyeli sanatçı
Yara, Arapça ezgilerle dinleyenleri

coşturdu.
11 Temmuz günü Samandağ’da
“Çocuk ve Edebiyat”, “Türkiye’de
Siyasal Süreç” ve “Türkiye’de
Aleviliğin Sorunları” başlıklı paneller
düzenlendi. “Türkiye’de Siyasal
Süreç” paneline katılan Oğuzhan
Kayserilioğlu, Mahir Sayın ve
Ertuğrul Kürkçü ABD’nin Ortadoğu
politikası güdümünde şekillenen
Türkiye sermayesinin bölgeye ilişkin
politikalarının iç dengeleri nasıl etkilediğini anlattıktan sonra egemenlerden taraf olmayan bir üçüncü cephe
yaratmanın acil bir görev olduğuna
değindiler. “Aleviliğin Örgütlenme
Sorunları” başlıklı panele ise Ulvi-Der
başkanı Zülfikar Çiftçi ve ABF başkanı Ali Balkız katıldı.
11
Temmuz
akşamında
ise
Samandağ’da düzenlenen konserde
Yara ve Grup Çığ sahne aldı.
Ertesi gün yapılan “Türkiye ve
Ortadoğu’da Gençlik Mücadelesi” başlıklı panele gençlerin yoğun katılımı
dikkat çekti. Panelde yapılan konuşmalarda eğitimde yaşanan dönüşüme
ve gençliğe yönelen saldırılara verilecek yanıtın yanında Türkiye’de ve
Dünya’da devrimci gençlik hareketinin tarihsel mirası ve bunu sahiplenmeye ilişkin konuşmalar yapıldı.

Aynı gün gerçekleştirilen “Ortadoğu’da Dinmeyen Gözyaşları” başlıklı
panele FHKC’den Leyla Halid, Rıdvan
Turan ve Ferhat Tunç katıldı. Leyla
Halid’in yaptığı konuşma salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.
Konuşmasına başlamadan önce izleyicileri Mavi Marmara gemisinde
şehit olanlar için bir dakikalık saygı
duruşuna davet ettikten sonra geçmişten bugüne İsrail’in Filistin’e
yönelik saldırılarına değinen Halid,
bugün de Filistinlilerin mücadelesinin İsrail tarafından parçalanarak
zayıflatılmaya çalışıldığını ve Filistinlilerin birleşerek kurtuluş mücadelesi
vermeleri gerektiğini söyledi.
Ferhat Tunç ve yerel sanatçı Semir
Yalçın’ın verdiği konser yaklaşık 30
bin kişilik coşkulu bir kitleyle gerçekleşti.
Ayrıca festival kapsamında 10-11
Temmuz tarihlerinde düzenlenen
satranç turnuvasında dereceye girenler 12 Temmuz akşamı ödüllerini
aldılar. “Türkiye’de Üç Önemli 1
Mayıs (1976, 1977, 2010)” isimli
fotoğraf sergisi de festival boyunca
gösterime sunuldu.
Festival boyunca sunucu göreviyle
yer alan “Farfur” karakteri ise skeçleriyle festivale renk kattı.

“Türkiye ve Ortadoğu’da Gençlik Mücadelesi”
başlıklı panele gençlerin yoğun katılımı
dikkat çekti. Panelde yapılan konuşmalarda
eğitimde yaşanan dönüşüme ve gençliğe
yönelen saldırılara verilecek yanıtın yanında
Türkiye’de ve Dünya’da devrimci gençlik
hareketinin tarihsel mirası ve bunu
sahiplenmeye ilişkin konuşmalar yapıldı.
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Samandağ’daki Şenlik On Binlerin Katılımıyla Gerçekleşti

EVVEL TEMMUZ’UN
ARDINDAN
Her sene olduğu gibi bu yıl da kadınlar,
gençler, Türkiye ve dünyadaki politik
gelişmeler, çevre sorunu, kanayan
Ortadoğu, kültürler üzerine söyleşiler
oldu. Bu sene çocuklar da unutulmadı.
Vakıflı Köyü’nde düzenlenen etkinlik
tarihi bir öneme sahipti. Türkiye’de
yaşayan bütün diller Grup Nidal’in
ezgileriyle oradaydı. Ermeni Çocuk
Korosu bu toprağın köklerinde yatan
Hrant Dink’e bir armağandı.
TÜLAY HATİMOĞULLARI
Haftalar boyu yapılan hazırlıkların
ardından
gerçekleşen
Evvel
Temmuz Festivali sona erdi. Her
sene olduğu gibi Samandağ’ın sahilindeki kum taneleri, kendileri gibi
barış ve kardeşlik içinde yaşamayı
gelenekselleştiren insanlara ev
sahipliği yaptı. O kum taneleri ki çok
az sahilde bulunur ve neredeyse tek
tek sayılacak kadar da özgürdür.
Her sene 11-12-13-14 Temmuz
tarihlerinde düzenlenen festivalin
hikâyesi bu bölgeye özgü olsa da
Türkiye’nin birçok ilinden insanların ilgisini toplamayı başardı. Evvel
Temmuz, geçmişi 4000 yıl öncesine
uzanan, çok tanrılı dinler döneminden kalma bir gelenektir. Yılın bereketli geçmesi için, bereket tanrısı
Tammuz’a kurbanların adandığı ve
şenliklerin düzenlendiği bir dönemdir. Tek tanrılı dinlere geçişten
sonra da bu gelenek sürmüştür.
Türkiye’de yaşayan Arap halkı için
çok önemli olan bu gelenek yakın
zamana kadar aynı heyecanla sürmekteydi. Her yıl bu günlerde
Samandağ sahilinde bulunan Hz.
Hızır Türbesi ziyaret edilir, hayır
duaları okunur; ardından çalgılar
eşliğinde insanlar sabaha kadar
eğlenirdi. O günlerde en yeni elbiseler önceden hazırlanır, sabahtan
giyilirdi. Halkın yüreğindeki heyecanı sokakta yürüyünce hissedebilirdiniz. Biz çocukken “Temmuz”
isimli bir şeyhin sokaktan geçeceğini sanarak kaldırım kenarlarında
otururduk. Kimimiz de Noel Baba
gibi hediyeler dağıtacağını düşlerdi.

Küçük dernek binalarında başlattığımız bu tarih yolculuğuna şimdi on
binlerle el ele vererek devam ediyoruz. Yürekler bin doğurarak yol alıyoruz. Bu serüvenimizde bizi yalnız
bırakmayan gezginler de var elbette.
Türkiye’nin her yerini dolaşmaktan
yorulmayan yüreği zengin insanlar.
Sazıyla, sözüyle, kalemiyle bu festivalin harcı olan aydınlarımız, sanatçılarımız, yazarlarımız. Onlara
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu yıl festivalle ilgili ilginç tartışmalar döndü. Halkın yakından takip
ettiğini düşündüğüm, Samandağ’ın
mozaik yapısına uygun olmayan tartışmalardı. Güzelim Anadolu’nun
buram buram kokan rengârenk
çiçek bahçesini bozma hedefiyle
yapılan karalamalara halkımız gereken yanıtı vermiştir. Öyle bir çiçek
bahçesidir ki Anadolu; Arap, Kürt,
Türk, Laz, Çerkez, Ermeni… Bütün
halkları kardeşlik içinde yaşatabilecek sabrı göstermeye muktedir...
Ahmed Arif’in dediği gibi Anadolu
Nuh’a beşikler verdi, Havva Ana’yı
büyüttü. Binlerce yıl sağılsa da haydutlar, hükümdarlar tarafından...
Ama korkunç atlıların darbelerine,
Şahın ve Sultanın emirlerine biat
etmedi. O; Köroğlu’nu, Karayılan’ı,
Pir Sultan’ı ve Bedrettin’i yarattı. O;
bilinci umuda, umudu sevdaya dönüştürdü. Anadolu’nun bu zengin tarihi bizlere kılavuzluk ediyor. Yapacak
çok şeyin olduğunu ve daha yeni
başladığımızı
bilerek;
Pir
Sultanların,
Baba
İshakların,
Demirci Kavaların, Denizlerin,
Mahirlerin,
Kıvılcımlıların,

Latifecilerin onuruna sahip çıkarak;
kültürel zenginliğin insanlığın zirvesi olduğunu gösterme isteği ile.
Her sene olduğu gibi bu yıl da kadınlar, gençler, Türkiye ve dünyadaki
politik gelişmeler, çevre sorunu,
kanayan Ortadoğu, kültürler üzerine
söyleşiler oldu. Bu sene çocuklar da
unutulmadı.
Gülsüm
Cengiz
Akyüz’ün katılımıyla çocuk edebiyatı
üzerine söyleşi yapıldı. DİSK’in festival
kapsamında
düzenlediği
“Türkiye’de Üç Önemli 1 Mayıs”
konulu fotoğraf sergisi oldukça başarılıydı. Vakıflı Köyü’nde düzenlenen
etkinlik tarihi bir öneme sahipti.
Türkiye’de yaşayan bütün diller
Grup Nidal’in ezgileriyle oradaydı.
Ermeni Çocuk Korosu bu toprağın
köklerinde yatan Hrant Dink’e bir
armağandı. Rakel, Hrant Dink’ten
sonrasını sözler yerine gözleriyle
anlattı. Bütün katılımcılar bir kez
daha Hrant için, kardeşliğe yapılan

saldırılar için gözyaşı döktü. Agos
Gazetesi yazarı Pakrat Estukyan
Samandağ’da festival sürecinde
tanık olduğu ortamı “Sözün bittiği
yer” olarak tanımladı. Festivalden
kısa bir süre önce trafik kazasında
kaybettiğimiz iki gencimizden birisi
Arabistan’a gidişini Festival için
ertelemişti. Ferhat Tunç hayranı iki
gencin ailelerini ziyaret eden sanatçının, sahnede barış ve kardeşlik
türkülerinin yanı sıra ölen gençlerin
en sevdiği türküyü onlar için seslendirmesi oldukça duygulandırıcıydı.
Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz.
Duyguların ve düşüncelerin çeşitli
biçimlerde ifade edildiği bir festival
yaşadık. Çeşitli dillerden ezgilerle,
sözlerle, Farfur’un kendine özgü
esprili sunumuyla, şiirlerle, fotoğraflarla
tarih
gezisine
çıktık.
Duygulandık, bilgilendik, halaylar
çektik. Nice Evvel Temmuz’lara…

