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BOŞA ÇIKARACAĞIZ
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TÖP-SDP Tutuklularına
Yazarlarımıza Özgürlük

21 Eylül sabahı, Platformumuzun sözcüleri Oğuzhan Kayserilioğlu ve Tuncay
Yılmaz ile yoldaşımız Semih Aydın’ın yanı
sıra yoldaşlarımız Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP) genel başkanı Rıdvan Turan,
genel başkan yardımcıları Günay Kubilay
ve Ecevit Piroğlu; MYK üyesi Ulaş Bayraktaroğlu, Parti Meclisi üyesi Sultan
Seçik, SDP üyesi Özgür Kalafat’ın da
aralarında bulunduğu 17 kişinin evleri,
SDP parti binaları kar maskeli, çelik
yelekli kolluk kuvvetleri tarafından
basıldı...
6. SAYFA TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PLATFORMU

REFERANDUMUN
ARDINDAN
Referandum, gelecekten günümüze bakan bir göz tarafından, TC’nin siyasi tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak
görülebilir...
3. SAYFA OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

DOĞRU YOLDAYIZ
Türkiye finans-kapitalinin küresel sermayenin istemleri doğrultusunda, devlet yapısını ve oligarşiyi yeniden dizayn etme hamlesinin sonucu olarak kurulmakta olan
“yeni statüko”, her alana olduğu gibi
sosyalistlere yönelik olarak da hamlesini
yapmakta.
10. SAYFA TUNCAY YILMAZ

Bir yandan ABD’nin özellikle
Obama yönetiminde girdiği, bölgesel lider ülkeler yaratma/var olanları kendi kontrolüne alma ve hakimiyetini onlar eliyle sürdürme
politikası; diğer yandan Türkiye’nin yerel sermayesinin vardığı
birikim ve siyasal etkinlik düzeyi,
devletin/toplumun yeniden tasarlanmasının ve örgütlenmesinin
temelini oluşturuyor. Esas olarak
tefeci-bezirgan kökenli olup 12
Eylül ve Özal döneminden beri
hızla yükselen “Anadolu sermayesi”ne dayanan ama finans kapitalin tüm kliklerinin -bu arada küresel sermayenin- çıkarlarını cansiperane koruduğunu kanıtlayan
AKP, bu reorganizasyonun yürütücüsü durumundadır.
AKP, temsilcisi olduğu sermaye
sınıfı adına, ama elbette kendi tarzında ve İslami renkli neoliberalizmiyle “hükümet olmak”tan “iktidar
olma”ya doğru hızla ilerliyor.
Küresel ve yerel sermayenin desteğiyle, Cumhuriyet’in kurucu kadrosunun bugünkü temsilcileri ve
kurucu ideoloji Kemalizm’le çatışarak, yer yer de uzlaşarak ilerleyen

AKP, Cumhurbaşkanlığı, YÖK, ordu
ve en son referandumla yargıyı
kontrolü altına alarak “devletleşiyor”. Buna paralel olarak devlet
reflekslerini üstleniyor. Bu refleksle, açık/meşru alanda devrimci
siyaset yapan Toplumsal Özgürlük
Platformu (TÖP) ve Sosyalist
Demokrasi Partisi’ne (SDP), ve
diğer sosyalist güçlere saldırıyor.
21 Eylül operasyonuyla tutuklanan
sosyalistler arasında gazetemiz
Toplumsal Özgürlük’ün yazarları
da bulunuyor. Açık/meşru faaliyetleri hakkında “suçlayıcı” bir
kanıt bulamayan devlet güçleri
arkadaşlarımızı illegal bir örgütün
üyesi olmakla suçlama, daha da
ötesi, onların adını kendi aralarındaki güç savaşındaki rakipleri
polis şefi Hanefi Avcı’yla yan yana
getirme tezgahına başvuruyorlar.
Bu, aklı başında ve dürüst herkesin farkına varabileceği bir
komplodur.
TÖP ve SDP’nin hedef seçilmesi
tesadüf değildir. Bu yapılar kendi
zeminlerindeki sosyalist güçlerin
bir “kolektif devrimci özne” oluşturmasını savunagelmiş ve bu doğ-

rultuda somut adımlar atmaya başlamıştır. Ayrıca onlar, öteden beri
Kürt halkının özgürlük mücadelesine destek veren ve bu hareketle
Türkiye emekçi ve ezilenlerinin
ittifakını kurma doğrultusunda
ısrarlı tutum alan yapılardır.
Bununla birlikte bu komplo, sadece TÖP ve SDP’ye değil, açık/meşru alanda devrimci ve sosyalist
siyaset yapma mevzisine de yönelmiştir. Daha önce diğer sosyalist/devrimci güçlere yapılan saldırıların bir başka adımıdır. Bu alanın daraltılmasını ve tahribini
amaçlamaktadır. Bunun bilinciyle
ve politik bir olgunlukla geniş bir
sosyalist güçler yelpazesi 21 Eylül
komplosuna karşı güçlü bir dayanışma göstermekte ve ortak faaliyet yürütmektedir.
Toplumsal Özgürlük yazarları ve
TÖP sözcüleri Oğuzhan Kayserilioğlu ve Tuncay Yılmaz, SDP Genel
Başkanı Rıdvan Turan ve diğer 21
Eylül komplosu tutukluları serbest
bırakılana kadar en geniş sosyalizm ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.

BEDENİMİZ KİMİN

DEVRİMCİ GENÇLİK KÖPRÜSÜ

ESNEKLİK BASKISI ALTINDA TÜM HESAPLAR BAĞDAT’TAN...

Başörtüsü sorunu uzun
yıllardan beri tazeliğini
kaybetmeyen bir tartışma
olmaya devam ediyor.
Osmanlı’dan kopuşmanın
önemli adımlarından biri ...

Kürt gençleriyle kol kola
girerek üzerinde
yürüdüğümüz köprünün yanı
başında Çerxa Soreşe ve Gün
Doğdu marşlarını bir ağızdan
söyledik.

Yaklaşık 100 bin işçiyi
kapsayan metal sözleşmeleri
devam ediyor. Metal
işkolunda 1 milyonun
üzerinde işçi çalışıyor ve
dolayısıyla sözleşmeden...

27. SAYFA TÜLAY HATİMOĞULLARI

26. SAYFA YİĞİTHAN KAVUKÇU

14. SAYFA İRFAN KAYGUSUZ

Irak’ta her hesap birçok
denge ve çıkar ortaklığının
kesişmesi üzerinden yapıldığı
için bir türlü uzlaşma
sağlanamıyor. Küresel
hesaplar bölgesel dengeler...
21. SAYFA M. RAMAZAN

KÜBA NEREYE GİDİYOR
Küresel krizin, süren ABD
ambargosu ile birleşerek
zaten sorunlarla dolu Küba
ekonomisi üzerinde ağırlığını
daha fazla hissettirmesi,
çeşitli önlemlerin alınması...
20. SAYFA SERAP ŞEN
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12 Eylül günü yapılan Anayasa referandumunun
ardından, yüzde 58 Evet oyunun rüzgarını arkasına
alan Başbakan Tayyip Erdoğan Türkiye’nin artık “ileri
demokrasi”ye geçtiğini açıkladı. Artık hukuk kuralları
titizlikle uygulanacak, insan haklarına uyulacak,
düşünce ve örgütlenme özgürlüğü genişleyecekti;
kısacası insanlar daha özgür olacaktı. Ama Erdoğan’ın
bu pembe bulutlar ülkesi birkaç günde dağılıp gitti.
(Erdoğan 22 Temmuz 2007 seçiminden sonra da
böyle bir konuşma yapmış, ama birkaç haftada söylediklerinin tümünü unutmuştu. Alışkanlık işte!)
Evet, AKP’nin “ileri demokrasi”sinin nasıl bir şey
olduğu, daha üzerinden 10 gün bile geçmemişti ki,
bütün berraklığıyla ortaya çıkıverdi. Referandum
sonrası konuşmasında Erdoğan “Yetmez Ama Evet”çi
“liberal solcu”lara müşfik bir ses tonuyla adlarını anarak teşekkür ederken, emrindeki devlet güçleri bu
“akıllı solcular”ın dışında kalanlara karşı iktidarın
ceberut yüzünü göstermeye hazırlanıyordu.
12 Eylül Referandumu’nu boykot ederek sandık başına gitmeyen sosyalist güçlerden Toplumsal Özgürlük
Platformu (TÖP) ve Sosyalist Demokrasi Partisi’nin
(SDP) yönetici/sözcü ve üyelerinden 10’u, çeşitli sol
hareketlerden ve yayınlardan diğer kişilerle birlikte
sabahın erken saatlerinde evleri/parti binaları basılarak gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında
polis Sosyalist Parti’den Mahir Sayın, Demokrasi ve
Özgürlük Hareketi’nden Yaman Yıldız’ın da evlerini
bastı; ancak bu kişileri bulamadı. Daha sonra savcılık
ve mahkeme tarafından 4 kişi serbest bırakıldı (biri
SDP’liydi). Diğerleri tutuklanarak Silivri 4 No’lu L Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
Evi basılan ve tutuklananlar arasında SDP Genel
Başkanı Rıdvan Turan ile genel başkan yardımcıları
da bulunuyordu. Toplumsal Özgürlük Platformu’ndan
ise TÖP sözcüleri Oğuzhan Kayserilioğlu ve Tuncay
Yılmaz ile gazetemizin okuru Semih Aydın tutuklandı.
Kayserilioğlu ve Yılmaz’ı gazetemizin okurları yakından tanımaktadır. Oğuzhan Kayserilioğlu, gazetemizin kurucularındandır ve editörlüğünü, yazarlığını ve
Yayın Kurulu üyeliğini yapmaktadır. Tuncay
Yılmaz’ın da başından beri gazetemize büyük emek-

leri geçmiştir. Daha önceleri Yayın Kurulu üyesi iken
son yıllarda çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle katkılarını yazar olarak sürdürmektedir. Yazarlarımız şu
anda demir parmaklıklar arkasındadır ve eminiz ki
gazetemize katkılarını arttırarak sürdüreceklerdir.
Yazarlarımıza bu köşeden, Toplumsal Özgürlük okurları ve çalışanları olarak en içten sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.
Tutuklu yazarlarımız ve içerdeki diğer yoldaşlarımız
serbest bırakılana dek, en geniş sosyalizm ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz.
21 Eylül operasyonunun sorumlusu, AKP ve Gülen
Cemaati’dir. Devletten ve burjuvaziden bağımsız,
yenilenmeci ve devrimci bir çizgi izleyen, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin daima yanında yer alan
ve enternasyonalist sosyalistlerin birliğini savunan,
bu yönde somut adımlar atan TÖP ve SDP’nin yönetici/sözcü ve üyelerine yönelik bu saldırı apaçık bir
komplodur. Açık/meşru alanda uzun zamandır kendi
özgün ideolojik-politik çizgileri üzerinde faaliyet gösteren bu yapıların yönetici/sözcü ve üyeleri, illegal
silahlı bir örgütün (Devrimci Karargah) elemanı gibi
gösterilmiş, Hanefi Avcı gibi işkenceci bir polis şefiyle de bağlantılandırılarak egemenler arasındaki it dalaşında malzeme olarak kullanılmaya çalışılmıştır.
21 Eylül komplosu özellikle TÖP ve SDP’yi hedef alsa
da, gerçekte sosyalist harekete ve açık alanda devrimci siyaset zeminine yönelik daha geniş çaplı saldırı
planının bir parçasını oluşturmaktadır. Bu plan ise,
küresel ve yerel burjuvazinin, Türkiye’nin ABD’nin
himayesi altında bölge liderliğini gerçekleştirme projesi çerçevesinde devletin, toplumun ve solun yeniden
dizayn edilmesi büyük planının bir adımı olarak
görülmelidir. Türkiyeli sosyalistler ya söz dinleyip
“uslu çocuk” olacak; ya da bedelini ödemeyi göze alarak özgürlüğün ve devrimin çağrısına uyacaktır.
Toplumsal Özgürlük olarak bu yola çıkarken özgürleşmenin ve devrimciliğin bedellerinin farkındaydık.
Bunun bilincinde olarak yolumuza devam ediyoruz.
İşçi sınıfı, emekçi ve ezilen kitleler içindeki çalışmamızla, oradan aldığımız meşruiyeti sürekli genişleterek devrime ve özgür bir dünyaya doğru yürüyoruz.
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Egemenler Arası İktidar Kavgası Uzlaşa Çatışa Sürüyor

REFERANDUMUN
ARDINDAN
AKP, TC tarihinde hiçbir partinin olmadığı
biçimde, hükümet olmaktan iktidar olmaya
sıçrama çabasında başarıya ulaşmış sayılabilir.
Aynı devlet içinde iki tarz yanyana yaşıyor
ve AKP’nin öncüsü olduğu yeni arayış,
sağladığı net üstünlüğün keyfini çıkararak,
adeta bir güç sarhoşluğu içinde, etrafındaki
her şeyi fütursuzca tırmalıyor.
OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU
Referandum, gelecekten günümüze
bakan bir göz tarafından, TC’nin siyasi tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak görülebilir. Politik rejimde
bir iç dönüşümü hedefleyen ve AKPordu arasındaki iktidar çatışmasında
en görünür biçimine giren politik
süreç halen sürüyor ve kimi pürüzlerin gösterdiği direnç; sürtünmelerin
yarattığı kanamalar ve hatta yırtılmalarla sürecin hedefine tam olarak ulaşmasını engelliyor. Ama açıktır ki,
engelleyici güçler de (ki merkezinde
ordu vardır) sürecin esasına karşı
olmayıp, sürecin hedeflediği yeni
rejimde egemen bloğun güçler dengesindeki kendi zümre çıkarlarının derdinde oldukları için, sürecin önündeki
tek sahici engel olarak, emekçiler ve
yurtsever Kürt halkı, tarih tarafından
yüksek politik inisiyatiflere / hamlelere zorlanıyorlar.
Uzun yıllardır yaşanan egemen blok
içi çatışmanın yarattığı kimi çatlakların ve göreli özerkliklerin giderilmesi
ve mümkünse, bütün pürüzleri giderilmiş dümdüz bir zeminde, yasamayürütme ve yargının bütünleştirilmesi; neredeyse yekparelik noktasına

sıçranarak, yürütmenin merkezinde
olduğu bir yeni iktidar bloğunun oluşturulması, İslam’ın yeni rejimin temel
ideolojik dayanaklarından biri olarak
resmi statü kazanması, sürecin esas
hedefidir. Uygun aşamada başkanlık
sistemi olarak kurumsallaşma ve
mümkünse Erdoğan’ın “başkan”lığı
devreye sokulacaktır.
Evet, monolitik-yekpare bir iktidar
bloğu, iktidarın farklı güç odaklarının
göreli özerkliklerinin tasfiyesi ve bir
başkan etrafında yoğunlaşan merkezileşme, referandum sonrasında artık
fiilen de inşa edilmeye başlandı.
Siyasal tutumlar ve kişisel üsluplar,
bu yeni ve son vurucu hamleye
uygun bir sivriliğe ve yırtıcılığa bürünüyor. Diyebiliriz ki, aynı devlet içinde iki tarz yan yana yaşıyor ve
AKP’nin öncüsü olduğu yeni arayış,
sağladığı net üstünlüğün keyfini çıkarıyor, adeta bir güç sarhoşluğu içinde
etrafındaki her şeyi fütursuzca tırmalıyor.

Neler Oluyor?
1- AKP, TC tarihinde hiçbir partinin
olmadığı biçimde, hükümet olmaktan

iktidar olmaya sıçrama çabasında
başarıya ulaşmış sayılabilir. Adeta bir
ikili iktidar durumu var ve hatta AKP
iktidarı daha güçlü bir konum elde
etmiş durumda.
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde
zirve yapan AKP-ordu çatışması,
Dolmabahçe ve Washington uzlaşmalarıyla, sürekli çatışmadan uzlaşma ve çatışmanın bir arada olduğu
yeni bir zemine sıçramış, daha doğrusu ordu bu yeni adımı atmak zorunda
kalmıştı. Ordu, sonrasında, böyle geri
adımları birbiri peşi sıra atacaktı.
Gül’ün seçiminin kabullenilmesi,
Ergenekon operasyonuyla ordunun
hegemonik büyüsünün bozulması,
önce emeklilerden başlayıp sonra
muvazzaflara uzanan bir operasyonlar dizisiyle başarıldı. YÖK ele geçirildi, sıra yargı sistemine gelmişti ve
referandumla o hedefe de ulaşılmış
oldu.
Şimdi, kısa zamanda Anayasa
Mahkemesi ve HSYK kanalıyla yargı
sisteminde ciddi mevziler kazanılacaktır. Yargıtay ve Danıştay mevzileri
de zamana yayılarak zorlanacaktır.
AKP, iktidar yürüyüşünü, önümüzde-

ki seçimleri yüzde 40’ları aşan bir net
galibiyet ve yeni Meclis’in Erdoğan’ı
“başkan” seçmesiyle sürdürmek istiyor.
2- Ordu merkezli iktidar odağı, egemen oligarşi içindeki konumunu kaybetmenin telaşı içinde. Cumhurbaşkanlığı mevzisini kaybetmekle başlayan yokuş aşağı gidiş, Büyükanıt ve
Başbuğ dönemlerinde küçük çatışmalarla durdurulmak istense de devam
etti. Şimdi Koşaner, sessiz kalmayı,
vakit kazanarak AKP’nin yıpranmasını, kendi güçlerinin toparlanmasını
ve uygun fırsatların ortaya çıkmasını
bekliyor olmalıdır.
Etrafı, başta yargı, istihbarat, bakanlık bürokrasileri olmak üzere bütün
temel devlet kurumlarının oluşturduğu güçlü bir destek ağı tarafından çevrilmiş ve korumaya alınmış bir merkezi noktada konumlanarak, devletin
iktidar ağı içindeki ağırlıklı rolünü
oynayan ordu, yürüyen güncel süreçte, destekçi kurumları birer ikişer
rakibine kaptırdıkça zayıflıyor. Şimdi,
referandumun hemen ertesinde Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın da kaybedilmiş olması oldukça ağır bir

Egemen blok içindeki güç dengelerinde
ordunun inisiyatif kaybettiği doğrudur.
Ancak, onun kaybettiği alana yerleşen sermaye
ve AKP mi demokrattır? Halkın kendi gücüyle
devrede olmadığı hangi ülkede demokrasi
gelişti? Olup biten, egemen blokun oligarşik –
totaliter niteliğinde hiçbir değişme yaratmadan,
blok içi güç dengelerindeki değişmedir
ve karanlıkta bırakılan bu çıplak gerçeği
göstermek, komünistlerin güncel görevidir.
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hasardır.
Ancak, kaybedilen bütün mevzilerde
kimi inisiyatifler halen korunmakta
ve Cumhuriyet’in başından beri süregelen uzun iktidar yıllarının oluşturduğu toplumsal destek ağı da ordu
merkezli iktidar ağının çevresinde
halen konumlanıyor.
Ordu, yürüyen sürecin esasına, iktidarın monolitik bir bütünselliğe
sokulmasına asla karşı olmadığı gibi,
geçmişte kendisi tam da böylesi bir
devlet iktidarının merkezindeydi.
Sorun, Menderes ve Demokrat Parti
iktidarıyla 50’lerde başlayan ve Özal’la
sonuçlanan bir süreçte bu iktidarı
sermaye ile paylaşmayı isteksizce
kabullenmek zorunda kalan ordunun,
şimdi, yeni oluşturulmak istenen
rejimde büsbütün geri itilmek istenmesinde... Ordu, geçmişte beğenmediği ortaklık statüsünü şimdi korumaya çalışıyor ve artık, yeniden daha
güçlü bir inisiyatif kullanabilmek için,
ülke içi güçler dengesinden çok, bölgesel ve küresel gelişmelere umut
bağladığını düşünebiliriz.
3- Görünürdeki ordu-AKP çatışmasının arkadaki ana aktörü Türkiye
finans kapitali, sürecin esası olan iktidar bloğu içinde ordunun eski gücünün törpülenmesine ve kapitalizmin
ülkedeki güncel seviyesinin taleplerini karşılamak üzere daha derin,
kompleks biçimde ve monolitik bir
dokuyla yeniden örgütlenmesine tüm
gücüyle destek oluyor ve oluşan yeni
iktidar bloğunu yeniden tümüyle ve
doğrudan kontrolüne almanın peşinde.

Polis gücü ordu gücünü
dengeleyecek bir düzeye
çıkarılıyor, ordu
profesyonelleştirilerek
toplumsal yaşamdan
koparılıyor. İç güvenlik
polise verilirken, ordu
tümüyle küresel-yerel
sermayenin hizmetinde
profesyonel ve yüksek
ateş gücüne sahip bir
savaş makinesine
dönüştürülüyor. Böylece
NATO’nun yeni
konseptine de uyum
sağlanmış olacak ve
bölgesel ya da küresel
emperyalist savaş
pratiklerine katılım
kolaylaştırılacaktır.
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Ateş üstündeki kestaneleri mangaldan
alan AKP maşası ise toplumsal güçlerin doğasına uygun biçimde, maşalığın ötesine sıçrayıp, içinden çıkıp geldiği Anadolu tefeci-bezirgânlığının
tarihsel derinliğinin kendine verdiği
toplumsal yayılım ve siyasal yeteneklerine dayanarak, sürecin sadece
geçici yürütücü gücü olmakla yetinmeyip, oluşan yeni siyasal statünün
kalıcı egemenlerinden biri olmaya
çabalıyor.
AKP, kendi çıplak çıkarları doğrultusunda, kimi seçilmiş sermaye birikim
kanallarını hükümet yardımıyla hızlandırıp, kendisinin arkasındaki sermaye gruplarıyla finans kapitalin
doğrudan içinde yer almayı hedefliyor. Çalık, Konukoğlu, Boydak, Ülker,
Kiler, Albayrak, Tamince vb. kimi sermaye grupları, büyük bir açgözlülük
ve hırsla egemen sermaye zümresinin içinde kalıcı olarak konumlanabilecekleri bir ekonomik güce ulaşmaya çalışıyor. Bunu kısmen de başarmış sayılırlar.
80 sonrası Özal’la başlayan yeni birikim rejimini, 2000’lerin başında
Derviş’le daha da hızlandırıp güçlendiren Türkiye finans kapitali; hem
küresel sermayeyle daha derin ve
kompleks bir ortaklaşma düzeyine
sıçrayarak hem de Anadolu’daki tarihsel birikimleri kendi birikim kanallarıyla bir biçimde ilişkilendirerek, toplumsal gücünü ve meşruiyetini
önemli oranda artırmanın keyfini
sürüyor. O keyif, aynı zamanda, daha
önce onlarca yılda kazandıklarını şimdilerde 3-5 yılda ikiye katladıkları bir
kazanç patlamasının da ifadesi oluyor.
Sermaye, ulaştığı yeni aşamada, birikiminin daha güçlü olduğu ve
Anadolu’yu tümüyle kavradığı bir
zirve noktasında, ülkedeki rejimi ve
iktidarın yapısını, kendi yeni konumuna ve güncel çıkarlarına göre
yenilemek istiyor. O arada, tarihsel
bir zorunluluk olarak, Cumhuriyet’in
ilk yıllarındaki birikiminin buz kırıcısı / ön açıcısı olan ordunun kabullendiği kurucu önderlik rolünü şimdi
ulaştığı aşamada, kendi mutlak iktidarının silahlı koruyucusu rolüne indirgemek ve iktidar mekanizmasındaki
özel konumundan kovalamak istiyor.
Ancak, ordunun aşırı yıpranmaması
ve sürecin yürütücüsü AKP’nin ve
arkasındaki yeni sermaye gruplarının kontrol dışı bir güç kazanmaması
için de dengeleyici hakem rolüne
bürünüyor.
O görünüm kimseyi aldatmamalıdır.
Sermaye, yeniden örgütlenen ve eskisinden daha güçlü ve pürüzsüz hale
getirilen iktidar mekanizmasının
mutlak kontrolünü ele geçirmek istiyor. AKP’ye yaptırılan pasta, afiyetle
yenecektir. Tabii, evdeki hesap çarşıya uyarsa.
4- Sürecin dışında gibi görünen ama
aslında doğrudan içinde olan küresel
sermaye güçleri, akışın kendi bölgesel çıkarlarına en uygun bir konuma
yerleşmesi için çabalıyor ve başarılı
da oluyorlar.

80 sonrası Özal’la başlayan yeni birikim rejimini,
2000’lerin başında Derviş’le daha da hızlandırıp
güçlendiren Türkiye finans kapitali; hem küresel
sermayeyle daha derin ve kompleks bir
ortaklaşma düzeyine sıçrayarak hem de
Anadolu’daki tarihsel birikimleri kendi birikim
kanallarıyla bir biçimde ilişkilendirerek,
toplumsal gücünü ve meşruiyetini önemli oranda
artırmanın keyfini sürüyor.
Başta ABD, TC’nin kuruluşuyla başlayan ve özellikle küresel hegemon güç
olduğu 2. Dünya Savaşı’ndan sonra
yoğunlaşan, devletle ve sermayeyle iç
içeliğinin kendisine sağladığı özel
avantajları, şimdi kontrolüne aldığı
cemaat kanalıyla daha güçlü bir toplumsal desteğe de kavuşturarak, sürecin tam ortasında rol alıyor. Oradan
bakınca, Türkiye’ye özgü bir “renkli
devrim” sürecinin zamana yayılarak
sürdürüldüğünü saptayabiliriz. Epey
yol alındığı da besbelli. Özerkleşen ve
kontrol dışına kaçan kimi pürüzler
temizleniyor ve daha güncel ve kompleks bir kaynaşma inşa ediliyor.
ABD, Türkiye’yi daha derinden kavrayarak, sadece ABD merkezli küresel
sermaye gruplarının Anadolu’yu daha
yoğun yağmalamasının ön açıcılığını
yapmıyor; ama aynı zamanda bölgemizde yürüttüğü işgal ve sürekli
savaş pratiğinin acil askeri ihtiyaçlarını, başta ordu olmak üzere TC’den
sağlamayı ve daha genelinde Ortadoğu’daki İslam coğrafyasının küresel kapitalizmle olan pürüzlerinin
giderilmesinin ve sistemle kaynaşmasının TC tarafından sağlanmasının da
adımlarını atıyor.
Birikiminin geldiği aşamada zaten
bölgeye gözünü dikmiş olan yerel
finans kapital başta olmak üzere,
Türkiye egemenlerinin tümünün de
böyle bir yönelime gönüllü oldukları
görülüyor. Türkiye sermayesi, ucuz
emekten faydalanacağı ve pazar alanı

olarak gördüğü bölgede hâkim güç
olmak istiyor ve bunun için TC’nin
bölgesel askeri-politik koruyucu kalkanına ihtiyacı var. Türkiye egemenleri, tek başlarına yapmakta yetersiz
kalacakları bölgesel hegemon güç
olma hamlesini, ABD (ve ikinci derecede AB) çıpasından güç alarak, küresel güçlerin bölgesel çıkarlarıyla
uyumlulaşarak yapmaya çalışıyor.
Bu, elbette, içinde bir dizi çıkar çatışmasını barındıran karmaşık bir
süreçtir ve ABD ya da AB’deki zayıflamalar, TC’nin özerk davranma opsiyonunu güçlendirecektir. Küresel güç
dengelerinde ABD-AB aleyhine yaşanabilecek oynamalar, TC’ye özerklik
alanını genişletme ve güç kazanma
opsiyonunu sunacaktır; ama bu
durum, hem aynı zamanda TC’nin
güç kaynaklarının zayıflaması anlamına gelecektir ve hem de bağımsız
davranma bilinci ve refleksi olmayan
askeri-politik kadroların böyle davranma ve bir biçimde davrandığı
zaman da becerebilme kapasitesi
düşüktür. Üstelik, tümüyle ABD-AB
merkezli küresel sermaye gruplarıyla
kaynaşmış Türkiye finans kapitalinin, kaderini bu güçlerle ortaklaştırdığı ve bir tarihsel kopuşun, sermaye
birikim kanallarının iç içe geçmişliğinin zorlamasıyla, yol almakta zorlanacağı açıktır.

Neler Olabilir?
Ordunun, bazı farklı tutumları içinde
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barındırsa da içindeki güncele uyum
sağlamayan kimi marazi unsurları
temizleyerek, ABD’nin 11 Eylül sonrasındaki küresel askeri açılımıyla
uyumlu bir ordu olmaya yönelen
mevcut iç dönüşüm çabaları, kimi
sancılarla zorlansa da hedefine doğru
yol alıyor. Çoğu kimsenin sandığı gibi,
içindeki Ergenekoncuları temizlemiş
olması onun egemen oligarşik blok
içindeki yerinden vazgeçtiği anlamına
gelmez. Tersine, uyum çabası, tam da
o bloktaki yerin, yeni küresel ve bölgesel koşullar altında da sürebilmesi
için gösteriliyor. Ordu, iktidar içindeki
yerini, yeniden ve yeni biçimlerde
üretmeye çabalıyor.
Yeni küresel-bölgesel ve ulusal ekonomik-politik ve askeri güç kaymalarını ve oluşan yeni güç dengelerini
kavrayamayanlar, tasfiye ediliyor ve
reel politiker kurmaylar inisiyatif alıyorlar. Öyle düşünüyorlar ki, ulusal
alanda kısmen kaybedilen inisiyatif,
kalan mevziler restorasyonla korunup konsolide edilerek, olası bir fırsatta kullanmak üzere hazırlanırken;
daha fazlasıyla sürüp gideceği belli
olan ve Afrika’dan Ortadoğu, Kafkasya
ve Orta Asya’ya uzanan emperyalist
savaş stratejisinin içinde yer alarak ve
savaşla oluşacak itibar ve güçten dış
destek alınarak, içte kaybedilen mevziler yeniden kazanılmaya çalışılacaktır. Böylece hamleler, sermayenin rasyonelleriyle uyum içinde ve doğrudan
onun güncel ihtiyaçları gözetilerek
yapılacaktır. Sermayenin de oldukça
gerilimli ve iniş çıkışlı olacağı açık
olan kriz koşullarındaki bölgesel açılımında, ordunun hamlelerine ihtiyaç
duyacağı açıktır.
Küresel ve bölgesel koşulların yüksek
gerilim taşıyan olası gelişme kanalları da ordunun askeri savaş gücünü
kullanarak inisiyatifini güçlendireceği fırsatlar yaratacaktır. Söz gelimi,
hemen yakın dönemde, İran dolayımıyla AKP ile ABD arasında hızla
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derinleşebilecek bir çatlak, aynı oranda ordunun inisiyatifine fırsat verecektir ve orta-uzun gelecek, böylesi
fırsatlarla doludur.
AKP ise “Durmak yok, yola devam”
diyerek, süreci daha ileri noktalara
taşımaya çalışacaktır. Ordunun tüm
imtiyazlarının tasfiye edilmesi ve
mümkünse İslamcı subaylarla kontrol
altına alınması, polisin sayıca ve
vuruş gücü olarak güçlendirilmesi,
Yargıtay ve Danıştay’ın önümüzdeki
dönemde adım adım kazanılması bir
yandan yürütülüp, devletin fethi süreci mantıki sonuçlarına ulaştırılırken;
süreç bitince bir kenara atılmamak
için devlet içindeki mevzilenme özel
ve kalıcı bir yapıya anayasal güvenceleri de sağlanarak kavuşturulacak; öte
yandan, yeni sermaye gruplarının
finans kapital düzeyine sıçraması ve
sermaye içindeki ağırlığının mümkün
olan en üst düzeye yükselmesi sağlanmaya çalışılacaktır.
Son YAŞ toplantılarında, ilk defa yaşanan bir dizi olay ve o arada istenmeyen General Iğsız’ın Kara Kuvvetleri
Komutanı olmasının engellenmesi,
profesyonel orduya geçiş ve asker
sayısının artırılması, jandarmanın
kontrolündeki alanların özel polis
güçlerine devredilmesi ve yine, sınır
ve kıyı muhafızlığının ordudan alınarak, İçişleri Bakanlığı’na bağlanması,
AKP iktidarının başlangıcında 100
bin olan polis sayısının şimdilerde
250 bin civarında tutunurken, 350400 bine doğru çıkarılacağının açıklanması birlikte değerlendirildiğinde
ortaya çıkan tablo açık değil midir?
Polis gücü ordu gücünü dengeleyecek
bir düzeye çıkarılıyor, ordu profesyonelleştirilerek toplumsal yaşamdan
koparılıyor. İç güvenlik polise verilirken, ordu tümüyle küresel-yerel sermayenin hizmetinde profesyonel ve
yüksek ateş gücüne sahip bir savaş
makinesine dönüştürülüyor. Böylece
NATO’nun yeni konseptine de uyum

“Boykot”çu sol, ülke tarihinde ender görülen bir
komployla ve her türlü meşruiyeti dışlayan bir
gözü dönmüşlükle “içeri” alındı. Boykotçu
cephenin bir ucundan başlayan bu sürecin nasıl
evrileceği, güç dengeleri tarafından belirlenecek.

sağlanmış olacak ve bölgesel ya da
küresel emperyalist savaş pratiklerine katılım kolaylaştırılacaktır.
Öte yandan, siyasal alanda, özellikle
de devletin egemenlik zirvesinde,
yasama, yürütme ve yargı alanında
sağlanan monolitik bütünleşmeyle,
küresel ve yerel sermayenin somut
tarihsel hareketinin hiçbir pürüze
takılmadan, mümkün olan en hızlı
biçimde yapılabilmesi sağlanacaktır.
Ve işte bütün bu karmaşanın en kritik noktası da öteki güncel ve parlak
politik didişmelerin gürültüsü arasında sessiz ve sinsice yol alan bu
süreçtir. Yerel sermaye, TC’nin yeni
düzenini oluşturdukça küresel sermayeye daha fazla güven verecek ve
bu da küresel sermayeyle daha derin
ve kompleks yeni bir ortaklaşma
sürecinin önünü açarken, küresel
sermayeye Anadolu topraklarını ve
emeğini daha rahat soyabilmesinin
imkanlarını sunacaktır.
Bankacılık ve sigorta sektörünün
tümüyle küresel sermayenin kontrolüne girmesi, en iri sermaye gruplarının küresel sermaye gruplarıyla
ortaklıklarının daha ileri noktalara
sıçraması, RES ve HES’lerle Anadolu’nun toprağının, suyunun ve havasının talan edilmesi, bölgesel asgari
ücret uygulamalarıyla Kürt illerinin
tümüyle ucuz emek cennetine çevrilmesi, enformel sektörün tüm ülkede
normal çalışma tarzı olarak uygulanması, iş saatlerinin ve iş yoğunluğunun birlikte artırılması, işsizliğin işçi
sınıfını terbiye eden bir toplumsal
çürüme alanı olarak kalıcılaştırılıp
yaygınlaştırılması, özelleştirmelerin
ve kamu hizmetlerinin tasfiyesinin
hızlandırılması, sermayenin somut
hedeflerinden bazılarıdır ve herkesin
bildiği gibi hızla devreye sokuluyorlar.
Evet, önde ordu ve AKP sahne alırken, perde arkasında sermaye, eskisinden daha hızlı, daha yoğun ve daha
kompleks süreçlerle kendi hareketini
/ birikimini sıçratacak, Türkiye’yi
küresel sermayenin önemli üslenme
alanlarından birisi haline dönüştürecektir.

Bazı Sonuçlar
Öndeki sahnede sürekli inisiyatif güçlendiren ve mevzi kazanan AKP, bu
sürecin tek yönünü, ordunun gerilemesini gösterip, geri kalan bölümüne
karartma uyguluyor. Evet, egemen
blok içindeki güç dengelerinde ordunun inisiyatif kaybettiği doğrudur.
Ancak, onun kaybettiği alana yerleşen sermaye ve AKP mi demokrattır?
Halkın kendi gücüyle devrede olmadığı hangi ülkede demokrasi gelişti?
Olup biten, egemen bloğun oligarşiktotaliter niteliğinde hiçbir değişme
yaratmadan, blok içi güç dengelerindeki değişmedir ve karanlıkta bırakılan bu çıplak gerçeği göstermek,
komünistlerin güncel görevidir.
İkincisi, gelişen süreçte esas olarak,
Türkiye’deki sermaye birikiminin
ulaştığı seviye, bölgesel ve küresel
açılımı daha güçlü yapma ihtiyacı
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Önde ordu ve AKP
sahne alırken, perde
arkasında sermaye,
eskisinden daha hızlı
daha yoğun ve daha
kompleks süreçlerle
kendi hareketini /
birikimini sıçratacak,
Türkiye’yi küresel
sermayenin önemli
üslenme alanlarından
birisi haline
dönüştürecektir.
tarafından zorlanıyor. Bölgesel bir
hegemon güç olma ve buna dayanarak, küresel güç dengelerinde daha
avantajlı pozisyonları kazanma, sürecin en önemli hedefidir.
Üçüncüsü, bölgesel bir hegemon güç
olma, bugünkü güçler dengesi ve egemen oligarşik bloğun tarihsel bağlantılarının sürüklemesiyle, ancak ve
sadece ABD ile uyumlu bir konuma
girerek yol alabilir. Bölgede hamle
yapan ABD’nin TC’yi kendi hamlesinin bir destekçisi haline sokma arzusu, ülkede yaşanan gelişmelerin en
önemli belirleyenlerinden biridir.

Referandum
Sonrasında Sol
Devrimci demokratik hareket referandumda üçe bölünmüştü. Şimdi bu
üçe bölünmenin, oldukça tarihsel
sonuçlar yaratma kapasitesine sahip
olduğunu yaşayarak görüyoruz.
“Yetmez ama evet”çi cephe, liberalizme doğru bir tarihsel kopuşun sancıları içindeler ve devrimci saflardan
ayrışıyorlar. Egemenler, kendi toplumsal meşruiyetlerine destek olan
bu kopuşa destek ve teşekkürlerini
sunuyorlar.
“Boykot”çu sol, ülke tarihinde ender
görülen bir komployla ve her türlü
meşruiyeti dışlayan bir gözü dönmüşlükle “içeri” alındı. Boykotçu cephenin bir ucundan başlayan bu sürecin nasıl evrileceği, güç dengeleri
tarafından belirlenecek.
“Hayır”cı sol ise şimdi genel seçimler
yaklaşırken, bir kez daha yol ayrımına giriyor. Yani, kaçış yok! Boykot
taktiğinin açığa çıkardığı bağımsız ve
devrimci-demokrat bir politik hatla
ortaklaşacaklar mı yoksa ikircikli ve
çelişik bir politik zeminde kalmaya
devam mı edecekler?
03.10. 2010
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21 EYLÜL KOMPLOSUNU BOŞA ÇIKARACAĞIZ
Aramızdan çekip alınan yoldaşlarımızın
boşluğunu, kendimizdeki potansiyeli daha
fazla açığa çıkararak, daha verimli ve daha
fedakârca çalışarak dolduracak ve
yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bir yandan
komünist çizgimizin gerektirdiği görevleri
yerine getirirken, diğer yandan
yoldaşlarımızı düşmanın elinden koparıp
almak için bütün gücümüzle mücadele
edeceğiz. Komployu halkımıza ve dünyaya
teşhir etmek için -en geniş demokrasi ve
sosyalizm güçleriyle birlikte- bütün
gücümüzle çalışacağız.
21 Eylül sabahı, Platformumuzun
sözcüleri Oğuzhan Kayserilioğlu ve
Tuncay Yılmaz ile yoldaşımız Semih
Aydın’ın yanı sıra yoldaşlarımız
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP)
genel başkanı Rıdvan Turan, genel
başkan yardımcıları Günay Kubilay
ve Ecevit Piroğlu; MYK üyesi Ulaş
Bayraktaroğlu, Parti Meclisi üyesi
Sultan Seçik, SDP üyesi Özgür
Kalafat’ın da aralarında bulunduğu
17 kişinin evleri, SDP parti binaları
kar maskeli, çelik yelekli kolluk kuvvetleri tarafından basıldı. Red dergisi
yazarı Hakan Soytemiz, Bilim ve
Gelecek dergisi editörü Baha Okar,
Demokratik Dönüşüm dergisi yazı
işleri müdürü Özgür Aytukum, sendikacı Kemal Hamzaoğlu’nun da
içinde bulunduğu gözaltındaki 17
kişiden ikisi Savcılık tarafından salıverilirken, 15’i tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edildi. Mahkeme
ise Sultan Seçik yoldaşı ve Özgür
Aytukum’u serbest bırakırken 13
kişiyi tutukladı.
Bu operasyon, baştan sona bir komplodur. Burjuvazi kendi hukukunu
hiçe sayarak ve tamamen düzmece
bir senaryo uydurarak yoldaşlarımızı hapse attı. Yoldaşlarımız, uzun yıllar içinde mücadele ettikleri siyasi
hareketlerinin faaliyetlerinden dolayı değil, Devrimci Karargâh adlı
örgütün üyesi olmakla suçlanarak
tutuklandı. Bu büyük yalan, AKP yanlısı ve özellikle Fethullah Gülen
Cemaatine ait TV kanalları, internet
siteleri ve gazetelerde, yanı sıra yaygın medyada bin bir türlü yalan ve
çarpıtmayla karıştırılarak sunuldu;
tam bir psikolojik harekât yürütüldü.
Daha savcılık sorguları tamamlanmadan (Mahkeme kararının açıklanmasından yaklaşık 12 saat önce)
Fethullahçı medyada yoldaşlarımızın
tutuklandığı haberleri çıktı. Keza
daha gözaltılar sürerken Emniyet’in
servis ettiği bir video, yaygın medyada günlerce yayımlandı.

Gözaltına alınanların kimliği ve gözaltına alınma şekli başlı başına bir
hukuksuzluk örneğidir. Rıdvan
Turan 8 yıldır faaliyet gösteren bir
siyasi partinin Genel Başkanıdır.
Oğuzhan Kayserilioğlu ve Tuncay
Yılmaz açık faaliyet yürüten bir platformun sözcüleridir. Siyasi hareketlerinin temsilcisi olan bu kişilerin
sabahın erken saatlerinde evleri
basılarak gözaltına alınmaları ve
elleri kelepçeli olarak mahkemeye
götürülmeleri bile hukuk dışı bir
cezalandırmadır. Tüm SDP ve TÖP
yönetici ve üyeleri kendi ikametgâhlarından alındı. Üzerinde parti adı
yazılı binalar basıldı. Sadece bunlar
bile senaryonun uydurukluğunu
gösteriyor.
Gözaltı süresinde bu operasyona
ilginç bir isim eklendi. Geçtiğimiz
haftalarda bir kitap yayımlayarak
devlet içindeki Fethullahçı örgütlenmeyi anlatan, kendisi de yakın zamana kadar bu cemaatin ve AKP’nin
yandaşı olarak tanınan, devletin ve
Emniyet teşkilatının önemli isimlerinden olan -yakın zamana kadarEskişehir Emniyet Müdürlüğü
yapan, hayatını devrimcilere ve
Kürtlere karşı işkence, baskı ve
yıkım operasyonlarıyla geçirmiş
olan Hanefi Avcı, medyada, operasyonda gözaltına alınan bir kişi
(Necdet Kılıç) üzerinden Devrimci
Karargâh’a yardımcı olmakla suçlandı. Ardından da gözaltına alınıp
tutuklandı. Bu öylesine büyük bir
saçmalıktır ki, bu senaryonun yazarları burjuva medyanın yazarlarını,
yorumcularını bile buna inandıramadılar. Avcının kirli adının yoldaşlarımızla birlikte anılması her ne
kadar incitici olsa da, onun sözkonusu örgütle ilişki içinde olduğu suçlaması, bu davanın mantıksızlığını,
saçmalığını ve hukuk dışılığını gösterme bakımından iyi bir göstergedir. (Necdet Kılıç, Kurtuluş geleneği
içinde yer almış, işkence görmüş,
yargılanmış bir kişidir. Bununla bir-
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likte Aktüel dergisinin “İşkenceci ve
işkence ettikleri” haberi çerçevesinde Hanefi Avcı ile bir araya geldiği,
daha sonra da bugüne kadar aralarında bir dostluk ilişkisinin sürdüğü
anlaşılıyor.)
Belli ki bu operasyonun yapılmasına
karar veren karanlık güçler, bir taşla
birkaç kuş vurmak istiyorlar. Bir
yandan komünist güçlere darbe
vururken, diğer yandan kendi iç
hesaplaşmaları için bu davadan
yararlanmayı amaçlıyorlar.

21 Eylül Komplosu
Neden Yapıldı?
Bu operasyonun siyasi sorumluluğu
kuşkusuz AKP Hükümetine aittir.
AKP iktidarı içinde de Fethullah
Gülen uluslararası şebekesinin bu
operasyonda özel olarak öne çıktığı
görülüyor. Cemaatin devlet içindeki
ilişkilerini (kendi çıkarına uyduğu
ölçüde) deşifre eden Hanefi Avcı’nın
ezilmesi amacına yönelik olarak
TÖP ve SDP’ye yapılan operasyondan yararlanılmıştır. Ancak TÖP ve
SDP’ye yönelik düzenlenen bu komplo, çok daha geniş bir resmin bir
parçasını oluşturmaktadır.
Türkiye egemen bloğu içinde uzun
zamandır bir çatışma yaşanmaktadır. Cumhuriyetin kurucu kadrosu

olan asker-sivil bürokrasi, devletin
ve kendi sınıfsal tabakasının çıkarını kapitalizmin ve burjuvazinin
geliştirilmesinde görmüş ve bugüne
kadar da öyle davranmıştır. Başlangıçta oldukça zayıf olan sermaye
sınıfı ise uzun süre devletin/yönetici
kadronun hamiliğini benimseyerek
onun kanatları altında palazlanmıştır.
Böylece devletin verdiği ihalelere,
kredilere, teşviklere vb bağımlı,
“devletçi” bir tekelci sermaye sınıfı
1960’lardan itibaren ekonomiye
ağırlığını koymuş, 1980 darbesi sonrasındaki liberal uygulamalarla da
küresel sermayeyle iyice bütünleşmiştir. Bu “devletçi” büyük sermayenin yanı sıra tefeci-bezirgân nitelikli
Anadolu burjuvazisi ise özellikle
yine 1980 sonrasında Özal politikalarıyla hızla kabuğunu kırıp finanskapitalin kapılarını zorlamaya başlamıştır. Bugün çeşitli Anadolu kökenli sermaye grupları TÜSİAD üyeliğiyle tescil edilen finans-kapital
mensubiyetine sahiptir.
Artık geleneksel “devletçi” büyük
sermaye ve yeni yükselen Anadolu
sermayesi, genel olarak burjuva
sınıfının büyümesinin ve dışa açılmasının önünde engel oluşturan,
ayrıca tarihsel olarak misyonunu
tamamlamış olan (burjuvazi açısından) asker-sivil bürokrasinin ikti-

21 Eylül operasyonunun siyasi sorumluluğu
kuşkusuz AKP Hükümetine aittir. AKP iktidarı
içinde de Fethullah Gülen uluslararası
şebekesinin bu operasyonda özel olarak öne
çıktığı görülüyor. Cemaatin devlet içindeki
ilişkilerini (kendi çıkarına uyduğu ölçüde)
deşifre eden Hanefi Avcı’nın ezilmesi amacına
yönelik olarak TÖP ve SDP’ye yapılan
operasyondan yararlanılmıştır.
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AKP/burjuvazi, egemenler arasındaki iktidar
mücadelesinde üstün duruma geçmiştir ve
üstte güreşmektedir. AKP, hükümet olmaktan
iktidar olmaya geçmekte ve “devletleşmektedir.”
Devlet reflekslerini üstlenmektedir.
TÖP ve SDP’ye yönelik saldırıda bu refleksin
önemli bir payının olduğu görülüyor.
dardaki payını azaltma çabasına girmiştir. Burjuvazi artık iktidarın aslan
payını talep etmektedir. Buna karşılık
statükoyu korumaya çalışan geleneksel “devlet sınıfı” ise burjuvazinin
liberal ideolojisine karşı ulusalcı/milliyetçi kurucu ideolojiye sarılmakta ve
böylece toplumdan destek almaya
çalışmaktadır.
AKP, bu iktidar mücadelesinde asıl
olarak gücünü Anadolu sermayesinden alan ama genel olarak tekelci sermayeyi temsil eden bir parti olarak
yer almaktadır. AKP Hükümeti, Ordu
ve genel olarak “devlet sınıfı” ile açıktan ve köklü bir çatışmaya girmemekte ama arkasını dayadığı küresel ve
(ona eklemlenmiş) yerel burjuvaziden aldığı güçle devlet iktidarını ele
geçirmek için hamle üstüne hamle
yapıyor, statükocu güçleri adım adım
geriletiyor. AKP önce Hükümet oldu,
sonra Cumhurbaşkanlığı makamını
ele geçirdi, sonra YÖK’e hâkim oldu,
son Askeri Şura’da Ordu’nun içine
müdahale etti ve en son 12 Eylül referandumu ile yargı kurumunda önemli mevziler kazandı.
İktidar mücadelesi sürmekte, statükocu güçler de çeşitli hamleler yapmakta, eski güçlerine kavuşmaları mümkün olmasa da konumlarını korumaya çalışmaktadırlar. (Örneğin, Hanefi
Avcı’nın egemen sınıf içinde taraf
değiştirmesinin nedeni henüz açık
değilse de, bu kişi yayımladığı kitapla
birlikte statükocuların cephesinden
bir hamle yapmıştır.) Kaldı ki statükocu ve liberal güçler arasındaki çatışma, aynı zamanda sürekli uzlaşmalar,
uzlaşmaların -daha çok AKP tarafından- bir hamleyle bozulması, yeniden
çatışma ve bir üst düzeyde yeniden
uzlaşma şeklinde devam etmektedir.
Ancak artık AKP/burjuvazi iktidar
mücadelesinde üstün duruma geçmiştir ve üstte güreşmektedir. AKP,
hükümet olmaktan iktidar olmaya
geçmekte ve “devletleşmektedir.”
Devlet reflekslerini üstlenmektedir.
TÖP ve SDP’ye yönelik saldırıda bu
refleksin önemli bir payının olduğu
görülüyor.
Sermaye sınıfının AKP eliyle yürüttüğü iktidarlaşma çabası, aynı zamanda
egemen sınıfın toplumu/devleti mevcut dünya ve Türkiye koşullarına,
kendi sınıf çıkarlarına uygun olarak
yeniden örgütleme, biçimlendirme
girişimidir. Devlet, Avrupa’daki devletlere benzer biçimde, emekçileri ve
ezilenleri yönetmede şiddeti geri

plana iterken, “kontrol”ü ön plana
çıkaracak şekilde yeniden biçimlendirilmektedir. (Elbette devlet şiddet
tekelini elinde tutma konusunda
“hassas” olmaya devam edecek ve
kontrolün yetmediği noktalarda acımasız şiddetini kullanmaktan kaçınmayacaktır.) Bu, Türkiye koşullarında
bir bakıma “asker devleti”nden, “polis
devleti”ne geçiş demektir. (Yeni siyasi
düzende Ordu önemsizleşmeyecektir.
Olsa olsa, her toplumsal olayda değil,
“büyük” olaylarda devreye girecek ve
asıl olarak da Türkiye sermayesinin
bölgedeki çıkarlarını korumaya yönelik olarak -örneğin sınır dışı operasyon yeteneği güçlendirilerek- yeniden organize edilecektir.) Gözaltında
artık işkenceye fazlaca gerek görülmemektedir. Çünkü teknik olanaklar
sayesinde insanlar öylesine sıkı
biçimde kontrol edilmekte ki, telefon
dinlemeleri, şehirlerin bütün caddelerini hatta sokaklarını 24 saat kaydeden kameralar, banka kartları, ulaşım
kartları (bilet yerine), hastane kayıtları, vergi kayıtları vb onlarca yolla
hedef alınan kişinin özel/genel hayatının bütün ayrıntılarına ulaşılabilmektedir. Buralardan toplanan sıradan veriler de eğilip bükülerek, çarpıtılarak arzu edilen her türlü “suç
kanıtı” sağlanabilmektedir.
Kurulmakta olan yeni siyasi düzen,
liberallerin/sol-liberallerin pompaladığı hayallere uygun biçimde “demokratik” bir düzen değildir. Hele
Erdoğan’ın referandum sonrasında
söylediği gibi “ileri demokrasi” hiç
değildir. Tersine, yukarıda anlatıldığı
gibi genel olarak bireyi, özel olarak
işçi ve emekçileri ve ezilenleri en rafine “bilimsel ve teknik” yöntemlerle
tam denetime sokmayı, felç etmeyi
amaçlayan otoriter, “modern gerici”
bir polis düzeni kurulmaktadır.
Esas olarak finans-kapitalin projesi
olan ve AKP eliyle yürütülen bu devletin/toplumun yeniden örgütlenmesi
girişimi, küresel sermayenin dünyayı
yeniden biçimlendirme amacına ve
ABD’nin bölgede Türkiye’ye yeni bir
misyon verme politikasıyla da uyum
içindedir. Türkiye, ABD’nin himayesi
altında kendi bölgesinin (Balkanlar,
Kafkaslar ve Ortadoğu) liderliğine
soyunmaktadır.
Bu
durumda
Türkiye’nin emekçi ve ezilenlerinin
kontrol altında tutulması daha da
önem kazanmaktadır.
AKP’nin İslami geçmişi ve liberalizmi, ABD’nin “ılımlı İslam” projesine

de tamı tamına denk düşmekte,
Türkiye’nin bölge liderliğinin desteklenmesinde ideal bir pozisyon sağlamaktadır. Kimilerinin “yeşil” ya da
“İslami sermaye” diye adlandırdığı
ama gerçekte tefeci-bezirgân gericiliğinin taşıyıcısı olan Anadolu burjuvazisi, dini amaçlar için para kazanmamakta, para kazanmak için dini kullanmaktadır. Bu burjuva kesimi taze
kan olarak finans-kapitale katılırken,
bir yandan hızla “modern”leşecek
ama bir yandan da şu veya bu ölçüde
muhafazakâr/taşralı kültürünü bir
renk
olarak
kapitalizme
katacaktır/katmaktadır. Ancak bu
yapılırken hiç kuşkusuz kapitalizmin
rasyonellerine dokunulmayacaktır.
Bu noktada Fethullah Gülen cemaati
çok boyutlu bir işlev görmektedir. Bu
cemaat, anti-komünist devlet geleneğini Sünni İslam’ın devletlû geleneğiyle buluşturduğu gibi, ABD’nin doğrudan desteğiyle sadece Türkiye’de değil
dünyanın pek çok bölgesinde emperyalizmin misyonerliğini yapmaktadır.
Oradan aldığı güçle de Türkiye’de iktidar mekanizmasına sızmakta ve
sürekli yeni mevziler kazanmaktadır.
Yine bu karanlık cemaat, bir yandan
Anadolu sermayesinin muhafazakâr/dindar duygularını okşarken,
diğer yandan en azgın kapitalist
sömürüye, küresel sermayeyle
bütünleşmeye cevaz vermekte, işçi
sınıfının mücadelesi karşısında antikomünist tavrıyla güvence sağlamakta, böylece bu sermaye kesiminin
meşrulaştırıcı ideolojisi olarak kabul
görmektedir.
Cemaat AKP içinde yer alıp bu partiye güçlü bir destek vermekle birlikte,
yumurtaları tek sepete koymamakta
ve diğer partilerle de ilişki geliştirmekte ve bunlar içinde gruplar oluşturmaktadır. Ayrıca zaman zaman
AKP yönetimiyle cemaat arasında
çelişkiler de görülmektedir (Mavi
Marmara olayında olduğu gibi).
TÖP-SDP operasyonunda Fethullah
cemaatinin özel bir rol oynadığı açıktır. Cemaatin devlet içindeki örgütlenmesini deşifre eden Avcı’yı sol bir
örgütle ilişkilendirerek (devlet ve
egemen güçler nezdinde) yıpratmaya
çalıştığı, TÖP ve SDP’yi de Avcı’yla
yan yana koyarak kirletmek istediği
bellidir. Bu operasyonun medya aya-
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ğını da Fethullahçı gazete, TV kanalı
ve internet siteleri uygulamıştır.
Zaten Emniyet’te bu cemaatin hâkim
olduğu yıllardır yazılıp çizilmektedir.
Dolayısıyla burada bir yandan Hanefi
Avcı cezalandırılmakta, diğer yandan
küresel ve yerel sermayenin çıkarları
doğrultusunda sosyalist güçlere
darbe vurulmaktadır.
Bununla birlikte bu operasyonun
siyasi sorumluluğu bütünüyle AKP
Hükümetine aittir. Kaldı ki Avcı, kitabıyla sadece Cemaate değil, aynı
zamanda
AKP’ye
saldırmıştır.
AKP’nin de bu operasyonu var
gücüyle desteklediği ortadadır.

Neden SDP ve TÖP?
Yaygın medyadaki kimi yazarlar hatta
kimi sosyalist güçler SDP ve TÖP’e
yönelik bu operasyonun sırf Hanefi
Avcı’yı cezalandırma veya yıpratma,
baskı altına alma amacıyla yapıldığını,
TÖP ve SDP’nin bu operasyona malzeme edilmek için tesadüfen seçildiğini söylemekte veya ima etmektedir.
Bu doğru değildir. Çünkü bu operasyonun hazırlıklarının başlangıç tarihinin 1,5 yıl öncesine uzandığı anlaşılıyor. Hanefi Avcı’nın kitabını
yayımlayarak yaptığı hamle ise ancak
birkaç aylık bir mesele. Dolayısıyla
TÖP-SDP operasyonunun Hanefi
Avcı’yı vurmak için yapılmadığı ama
belki elde hazır tutulan operasyon
planının Avcı olayına denk getirildiği
söylenebilir. Her halükarda SDP ve
TÖP’e özel bir yönelimin olduğu, bu
saldırının uzun zamandır hazırlığının
yapıldığı açıktır.
TÖP ve SDP’ye yönelik saldırının
temel nedenlerinden biri, bu iki yapının Kürt halk hareketiyle dayanışma
ve iki halkın mücadele birliğini ısrarla ve kesintisiz biçimde uzun zamandır savunmaları, bu görüşlerini samimiyetle hayata geçirmeleridir. İki
yapı, Türkiye’nin emekçi ve ezilenleriyle Kürt halkının birliğini savunan
Demokrasi İçin Birlik Hareketi’nin
oluşması ve yürümesinde oldukça
etkin roller üstlenmiştir. Bunun ötesinde de her türlü dayanışma ve ortak
mücadele deneyimini yaşamıştır. 21
Eylül komplosunda tutuklanan
Rıdvan Turan ve Tuncay Yılmaz,
2009 Mart yerel seçimlerinde

TÖP ve SDP’ye vurarak hem bu yapılara hem de
Kürt Özgürlük Hareketiyle dostluk ve dayanışma
içindeki diğer sosyalist güçlere, “Kürtlerden uzak
durun” mesajı verilmektedir. Kürtler ile
sosyalistlerin bağını kopararak,
Özgürlük Hareketin batıdaki bağları ve
meşruiyeti zayıflatılmak isteniyor.
Ayrıca siyasi iktidar, bu ilişkinin ulusal cephe
niteliğindeki Kürt yurtsever hareketi içindeki
emekçi/sosyalist damarı güçlendirdiğini, liberal
eğilimleri ise zayıflattığını fark etmekte,
bunu önlemeye çalışmaktadır.
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Demokratik Toplum Partisi listesinden İstanbul Sancaktepe ve Sarıyer
ilçelerinde belediye başkan adayı
olmuştur.
AKP Hükümeti ve derin devlet
Türkiyeli sosyalistlerin Kürt halkıyla
bağ kurmasından son derece rahatsızdır. Bu bağı kurmakta ısrarlı davranan sosyalistler bu nedenle hedef tahtasına konmaktadır. Türkiyeli sosyalistler henüz bir toplumsal güç olmamalarına rağmen, potansiyel bir tehlike olarak görülmektedir. Bu durum,
özellikle Kürt sorununda kimi adımların hazırlıklarının yapıldığı bugünlerde önem arz etmektedir.
TÖP ve SDP’ye vurarak hem bu yapılara hem de Kürt Özgürlük
Hareketiyle dostluk ve dayanışma
içindeki diğer sosyalist güçlere,
“Kürtlerden uzak durun” mesajı verilmektedir. Kürtler ile sosyalistlerin
bağını kopararak, Özgürlük Hareketinin batıdaki bağları ve meşruiyeti
zayıflatılmak isteniyor. Ayrıca siyasi
iktidar, bu ilişkinin ulusal cephe niteliğindeki Kürt yurtsever hareketi
içindeki emekçi/sosyalist damarı
güçlendirdiğini, liberal eğilimleri ise
zayıflattığını fark etmekte, bunu önlemeye çalışmaktadır.
İşte bu gibi nedenlerle TÖP ve SDP’ye
saldırılmıştır. Ayrıca DBH bileşeni
güçlerden Sosyalist Parti’nin MYK
danışmanı Mahir Sayın’a yönelik
soruşturma açılması ve Demokrasi
ve Özgürlük Hareketi üyesi (aynı
zamanda BDP İstanbul YK üyesi)
Yaman Yıldız’ın evinin basılması da
bu görüşü güçlendirmektedir.
21 Eylül komplosunun bir diğer
nedeni, SDP ve TÖP’ün bir örgütsel
birlik sürecini başlatması ve bu
yönde bir etki alanı yaratmasıdır.
Gerek TÖP gerekse SDP son dönemlerde enerjik ve militan bir mücadele
hattı izlemekte, ortak eylemlilikleriyle
de dikkat çekmektedir. Ortak mücadele alanları üzerinde güçlerini birleştirmeye başlayan SDP ve TÖP’e
Sosyalist Birlik Hareketi (SBH) de
katılmıştır. Ayrıca bu iki yapının birlik zemini olarak gördüğü alandan
pek çok birey ve grup da sürece katıl-

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

ma eğilimine girmiştir. Türkiyeli
enternasyonalist sosyalistlerin güçlü
bir kolektif devrimci özne yaratma
olasılığı, siyasi iktidarı rahatsız etmiş
ve daha başlangıcında bu birliği yapabiliyorsa dağıtma, yapamıyorsa hiç
olmazsa sınırlandırma amacıyla saldırmaya itmiştir. Burada, ABD emperyalizminin geliştirdiği “önleyici
vuruş” yaklaşımının Türkiye egemenlerince içe dönük olarak uygulanışına tanık oluyoruz.
Egemenler, Türkiye sosyalistlerini ya
salt şiddet kullanan ve böylece kitlelerden soyutlanmış “marjinal sol”
olmaya, ya da çizilen sınırlar içinde
sosyalizm söylemiyle oyalanan
“düzen solu” olmaya zorluyor. Biz bu
oyuna gelmeyeceğiz. Bugüne kadar
emekçi ve ezilen kitlelerin meşruiyet
zeminine dayanan ama bu zemini
sürekli genişletmeyi hedefleyen bir
siyaset hattı izledik, bundan sonra da
aynı yolda yürüyeceğiz.
Yoldaşlarımız Devrimci Karargâh adlı
bir örgütün üyesi olmakla suçlanmaktadır. Bunun düpedüz bir yalan olduğu
açıktır. Gerek TÖP gerekse SDP’nin
tarihlerinden bu yana izledikleri ideolojik-politik çizginin sözkonusu örgütün çizgisiyle hiçbir ilişkisinin ve
yakınlığının olmadığı da politikayı az
çok izleyen herkes tarafından net
biçimde bilinmektedir.
Öte yandan TÖP ve SDP çeşitli uydurma senaryolarla ve akıl almaz yorumlarla Ergenekon’la ilişkilendirilmeye
çalışılmaktadır ki, bu daha da büyük
bir yalandır. Her iki siyasi hareket de
Ergenekon davasında yargılanan darbeciler, işkenceciler, kontrgerillacı
katillere karşı uzlaşmaz ve sürekli bir
mücadelenin yürütücüsü olmuştur.
Sözkonusu
iddialar/suçlamalar,
“çamur at izi kalsın” mantığıyla yapılmaktadır. Bu tür iddialar, üzerinde
fazla durulmayı gerektirmeyecek
kadar çürük ve saçmadır.

Saldırı Tüm Emek ve
Demokrasi Güçlerine
TÖP ve SDP’ye yönelik bu saldırının
bu iki yapıya ilişkin özel nedenleri
olsa da, aynı zamanda bu saldırı tüm

sosyalist ve yurtsever güçlere yapılan
saldırının bir parçasını oluşturmaktadır.
2009 baharından bu yana Kürt halkının seçilmiş belediye başkanları ve
meclis üyelerine, politik temsilcilerine yönelik dalga dalga yürütülen KCK
operasyonları çerçevesinde 1700 kişi
halen tutuklu bulunmaktadır. Son
günlerde bu operasyonun yeni dalgasıyla Urfa’da onlarca Kürt siyasetçi
gözaltına alınmıştır. İlk gözaltına alınanlar tam 17 aydır mahkeme önüne
çıkarılmadan, savunma hakları gasp
edilerek hapiste tutulmaktadır.
Türkiyeli sosyalist güçlere yönelik
gözaltı/tutuklama/mahkûmiyet saldırıları da hız kesmeden sürmektedir.
Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne yönelik operasyonlar dalgalar halinde
devam etmektedir. En son geçtiğimiz
haftalarda yeni bir gözaltı/tutuklama
operasyonu yapılmıştır. Son aylarda
Halkevleri ve Sosyalist Parti üyelerine, Odak dergisi okurlarına,
TAYAD’lılara yönelik bu tür operasyonlar yapılmıştır. Halkevleri üyelerine Kızıldere şehitlerini andıkları için
ceza verilmiştir.
Diğer sosyalist ve yurtsever güçlere
yapılanların yanı sıra TÖP ve SDP’ye
yönelik bu operasyon, AKP
Hükümeti tarafından muhalif olarak
görülen tüm sosyalistlerin, demokratların, hatta emek örgütlerinin
uydurma senaryolarla suçlanarak kriminalize edilebileceğini, yönetici ve
üyelerinin asılsız iddialarla yıllarca
hapiste tutulabileceğini göstermiştir.
Saldırı hepimizedir. Sadece TÖP ve
SDP’ye değil, sadece sosyalist ve yurtsever güçlere değil, tüm muhalifleredir.
TÖP ve SDP’ye yönelik bu saldırı karşısında dostlarımız ve yoldaşlarımız
büyük bir dayanışma örneği gösterdi.
Sol yelpazenin neredeyse tüm kesimlerinden dostlarımız ortak eylemlerimize katıldı ve saldırıya karşı mücadelemize ortak oldu. En son 1 Ekim
akşamı Tünel’den Taksim’e yapılan
yürüyüş ve Taksim Meydanı’ndaki
basın açıklamasına 1000’i aşkın kişinin katılması da saldırılara karşı solun
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ortak refleks geliştirmesinin önemli
bir adımı olmuştur. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

***
Burjuva hukukunun devrimci mücadele için anlamını yeniden tanımlamaya gerek yok. Ancak burjuva hukukunda bugünküne benzer bir laçkalaşma tarihte ender görülmüştür.
Saldırı, dava dosyası ve deliller üzerinden değil, esasen medya dezenformasyonu ve bilgi kirliliği üzerinden,
kriminalize ederek, itibarsızlaştırmaya çalışarak psikolojik bir harekât
şeklinde yürütülüyor. Operasyona

TÖP-SDP
operasyonunda
Fethullah cemaatinin
özel bir rol oynadığı
açıktır. Cemaatin
devlet içindeki
örgütlenmesini deşifre
eden Avcı’yı sol bir
örgütle ilişkilendirerek
(devlet ve egemen
güçler nezdinde)
yıpratmaya çalıştığı,
TÖP ve SDP’yi de
Avcı’yla yan yana
koyarak kirletmek
istediği bellidir. Bu
operasyonun medya
ayağını da Fethullahçı
gazete, TV kanalı ve
internet siteleri
uygulamıştır. Zaten
Emniyet’te bu
cemaatin hâkim
olduğu yıllardır yazılıp
çizilmektedir.
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ilişkin birçok açıklamada da belirtildiği üzere, devrimciler mücadele yol
ve yöntemlerinde, faaliyetlerinde ve
eylemlerinde meşruluklarını haklılıklarından alırlar ve bu bilinçle politik
çizgilerini takiyesiz savunurlar.
Psikolojik harekâtın en göze batan
yönlerinden biri, hedef alınan siyasal
yapıların politik çizgisini bulandırma
çabasıdır. Toplumsal Özgürlük
Platformu, iktidar partisinin genlerindeki tefeci-bezirgân gericilikten
miras takiyeciliği sosyalist sola atfederek onun politik çizgisini bulandırma ve meşruiyetine halel getirme
çabalarına karşı, ideolojik ve teorik
gerekçeleri ile politik çizgisini bir kez
daha ve hiç ikircimsiz ilan eder.

Toplumsal Özgürlük
Marksist’tir
Kapitalizmin temelinde hala emeksermaye uzlaşmaz çelişkisinin yattığına; emek-sermaye ekseninden
doğan süreçlerin, diğer süreçlerden
daha belirleyici bir şekilde sisteme
damgasını vurmaya devam ettiğine;
işçi sınıfının, her ne kadar eski biçimini kaybetme süreci içinde olsa da,
daha zenginleşmiş yeni biçimlere
kavuşma olasılığı taşıyan kolektif davranma yeteneğiyle, tarihin kendisine
yazdığı kadere uygun bir pratiğe
yönelme potansiyelini güçlü bir
biçimde barındırdığına inanır. Ve
buradan hareketle, günümüzün devrimci politik öznesinin, kendisini işçi
sınıfının tarihsel misyonuna bağla-

Diğer sosyalist ve
yurtsever güçlere
yapılanların yanı sıra
TÖP ve SDP’ye yönelik
bu operasyon, AKP
Hükümeti tarafından
muhalif olarak
görülen tüm
sosyalistlerin,
demokratların, hatta
emek örgütlerinin
uydurma senaryolarla
suçlanarak kriminalize
edilebileceğini,
yönetici ve üyelerinin
asılsız iddialarla
yıllarca hapiste
tutulabileceğini
göstermiştir. Saldırı
hepimizedir. Sadece
TÖP ve SDP’ye değil,
sadece sosyalist ve
yurtsever güçlere
değil, tüm
muhalifleredir.
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ması, onun politik savaşçısı olması,
kendi varlığının temel eksenini bu
zeminde kurması gerektiğini savunur.

Toplumsal Özgürlük
Yenilenmecidir
Hikmet Kıvılcımlı’nın Türkiye sosyalist hareketine mirası olan düşünsel/yöntemsel birikimle, hem dünya
sosyalizm deneyimlerinin açığa
çıkardığı dersler hem de sermaye ve
sınıfın yapısında yaşanan değişimlerin önümüze koyduğu teorik sorunların, Marksist zeminde çözümlenmesinin ve aşılmasının olanaklılığına
inanır. Kapitalizmin yıkıcılığının artık
gelip doğanın sınırlarına dayandığı,
köleliğin modern biçimlerde yeniden
yaygınlaştırılmasından patriyarka
dâhil her türden gericiliğin yeniden
üretilmesine dek, kapitalizmin en saldırgan şekillerde kendini tahkim ettiği günümüz dünyasında ekoloji, kadın
özgürlüğü, barış hareketleri gibi
alanların indirgemecilik zaafından
uzak bir bilinçle ele alınmasını savunur. Patriyarka ile savaşan bir bağımsız kadın kurtuluş hareketi olmaksızın, sosyalizmin gerçekleşmesinin
imkânsız olduğuna, sosyalizmde dahi
ekoloji ve kadın hareketlerinin gerekliliğine inanır. “Pürüzsüz ve monolitik yapı” mistifikasyonunun devrimci
yapıyı somutluğundan çıkarıp kendisine tapılan bir fetiş nesnesi haline
dönüştürdüğünden hareketle, süreçleri toplumsal gerçekliğin canlı yaşamından kopmadan ve süreç içindeki
özgürlükçü ve devrimci dinamikleri
bürokratizm vb bin bir hastalıkla
boğmadan işletebilen bir yapı, örgütlenme ve davranış tarzı geliştirme
konusunda özel olarak hassasiyet
gösterir ve bu yönde kayda değer bir
çaba içindedir.

Toplumsal Özgürlük
Enternasyonalisttir
Sol harekette, Kürt sorunu konusunda salt “yaşasın halkların kardeşliği”
şiarını yükseltmenin enternasyonalist duyarlılık teşhirinden öte bir anlamı olmadığı, bunun da ötesinde, ideolojik planda Kürt sorununu tanımlayış
ve önermeler açısından doğru yerde
durmanın yeterli olmadığından hareketle, esas belirleyici olanın pratikpolitik konumlanma olduğuna vurgu
yapar. Türkiyeli sosyalistler açısından Kürt sorununun yakıcılığının,
mevcut şoven toplumsal yapıdaki
siyasi bedellerinden kaçınmaksızın
Kürt Özgürlük Hareketi’nin devrimci
özü ile ilişkilenmek suretiyle işçi sınıfının mücadelesi ile ezilen Kürt halkının devrimini birleştirme görevini
koşulsuz üstlenir.

Toplumsal Özgürlük
Devrimcidir
Yenilenmenin masa başında değil,
sınıfın kalp atışlarının hissedilebileceği fabrikalarda, grevlerde ve direnişlerde;
kadın
hareketinden
Aleviliğe dek ezilenlerin her kesimi
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Egemenler, Türkiye sosyalistlerini ya salt şiddet
kullanan ve böylece kitlelerden soyutlanmış
“marjinal sol” olmaya, ya da çizilen sınırlar içinde
sosyalizm söylemiyle oyalanan “düzen solu”
olmaya zorluyor. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.
Bugüne kadar emekçi ve ezilen kitlelerin
meşruiyet zeminine dayanan ama bu zemini
sürekli genişletmeyi hedefleyen bir siyaset hattı
izledik, bundan sonra da aynı yolda yürüyeceğiz.
içinde, gençlikten ekolojiye dek antikapitalist alanın tüm veçhelerinde,
gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen
yeni örgüt ve mücadele formlarının
diş ve tırnak ile kavranması, yeşertilmesi ve soyutlanarak kazanımlar
haline getirilmesi ile gerçekleştirilebileceğini savunur. Sistemin çekirdeğine-iktidar ilişkileri alanına yoğun
bir kütle halinde yönelen tarzdan, sistemi çevresinden ve içinden saran
hegemonyacı tarza kadar zengin
mücadele biçimleri ile örülü militan
bir mücadele çizgisi ile, toplumsal
meşruiyet eşiğini devrim ufkuna
doğru genişletmeyi hedefler.

***
Bu operasyonun bir amacı egemenlerin kendi aralarındaki hesaplaşmanın
devrimciler üzerinden yürütülmesi
olsa da, asıl amaç, giderek güçlenen
ve etkisini arttıran siyasi hareketimizle SDP’nin birlik sürecinin baltalanması, Kürt halk hareketiyle
Türkiye emekçi ve ezilenlerinin
buluşmasının önünün kesilmesi ve
daha geniş cephede tüm devrimci ve
komünist güçlere “çizgiyi geçmeyin,
ayağınızı denk alın” mesajının verilmesidir.
Yoldaşlarımızı demir parmaklıklar
arkasına attılar. Yoldaşlarımızın -geçici- yokluğunun üzüntüsünü duyuyoruz. Onların eksikliğini hissedeceğiz.
Ama biz komünistler sınıflar mücadelesi tarihinde çok daha ağır saldırılarla
karşılaştık ve devrime ve özgürlüğe
olan bağlılığımız ve kararlılığımızla
bunların hepsini aşarak bayrağımızı
yükseklerde tuttuk. Şimdi de öyle

yapacağız.
Düşman bize bir darbe vurdu.
Gerilemeyeceğiz. Düşmanın saldırısından dersler çıkaracağız; hata ve
eksiklerimizi açık yüreklilikle tespit
edip bunları en kısa zamanda aşacağız. Bu saldırıya, meşru mücadele
zemininde işçi sınıfı ve emekçi kitlelerle, kadın, ekoloji, barış hareketleriyle, tarihsel muhalefet dinamikleriyle daha sıkı bağlar kurarak, kitleler
içindeki mevzilerimizi güçlendirerek,
ideolojik-politik hattımızı hayata geçirerek, birlik/yeniden kuruluş sürecini derinleştirerek ve Kürt halkının
mücadelesiyle dayanışmamızı yükselterek cevap vereceğiz. Aramızdan
çekip alınan yoldaşlarımızın boşluğunu, kendimizdeki potansiyeli daha
fazla açığa çıkararak, daha verimli ve
daha fedakârca çalışarak dolduracak
ve yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.
Bir yandan komünist çizgimizin
gerektirdiği görevleri yerine getirirken, diğer yandan yoldaşlarımızı düşmanın elinden koparıp almak için
bütün gücümüzle mücadele edeceğiz.
AKP Hükümeti ve emrindekilerin tezgâhladığı komployu halkımıza ve
dünyaya teşhir etmek için -en geniş
demokrasi ve sosyalizm güçleriyle
birlikte- bütün gücümüzle çalışacağız.
Gün, daha büyük bir enerji ve kararlılıkla ileri atılma günüdür.
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
PLATFORMU
3.10.2010
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Komplonun Hedefi: Kürtlerle Dayanışma ve Sosyalist Birlik

DOĞRU YOLDAYIZ
Bu operasyonun kararını verenler ne
yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Bir yandan
“kuşa bak” derken diğer yandan yapmaları
gerektiğine inandıklarını yapıyorlar ve bunu
yaparken aynı zamanda da “yeni
statüko”nun “yeni demokrasi” sınırlarını
yeniden belirlemeye çalışıyorlar. Tezgâhın
vitrinini bir yana koyup konuşursak,
komplonun ana hedefinin, bizim “işçilerin,
emekçilerin ve ezilenlerin, sermayenin her
iki kanadından da (ulusalcı-liberal)
bağımsız odağını/cephesini yaratma”
stratejimiz olduğunu söyleyebiliriz.
TUNCAY YILMAZ
Türkiye finans-kapitalinin küresel
sermayenin istemleri doğrultusunda,
devlet yapısını ve oligarşiyi yeniden
dizayn etme hamlesinin sonucu olarak kurulmakta olan “yeni statüko”,
her alana olduğu gibi sosyalistlere
yönelik olarak da hamlesini yapmakta. Yeni statüko ordudan yargıya, eğitimden piyasalara, ev içinden doğaya
kadar her alanda paradigmasını elden
geçiriyor, tamir ediyor ya da yeniliyor.
Tüm bu hamleleri yaparken, sınıf
savaşının binlerce yıllık deneyimini
de arkasına alarak, bir satranç ustası
hassaslığıyla, sadece aktüel hamleleri
düşünerek/yaparak değil, ileriye
dönük de adımlar atarak süreci belirlemeye çalışıyor.
Bir yandan güncel olan meselelere
(Kürt sorunu, HSYK, türban vs) yönelik hamleler yaparken, diğer yandan
da daha tarihsel olan meselelere ilişkin (sınıf sömürüsü, kadın, ekoloji)
tutumunu güncelleyip derinleştiriyor.
Bütün bunları da kötü niyetli hain
kimliğinden dolayı değil, sınıfsal ger-

çekliği/zorunluluğu açısından yapıyor. Denilebilir ki başka türlüsü
mümkün değil mi? Batı demokrasisi,
Avrupa, vs? Başka türlüsünün nasıl
mümkün olabildiğini, Fransız işçi
sınıfı ve gençliği tarihlerinden aldıkları ilhamla bugün yeniden sergilemekteler. Halkımızın dediği gibi, ne kadar
ekmek, o kadar köfte. Ne kadar mücadele, o kadar demokrasi!
Evet, sermayenin dönüşüm hamlesinden bizim payımıza da “21 Eylül
komplosu” düştü. Bu komplo üzerine
gerek dışarıdan arkadaşlarımızın
gerekse de cezaevinden bizlerin yaptığı açıklamalarla mesele enine boyuna tartışıldı. “Devrimci Karargâh” tezgâhını bir kenara koyduğumuzda
geriye ne kalıyor? Bu tezgâha neden
TÖP ve SDP yatırılıyor? Bu operasyonun “ beyin takımı” böyle bir ilişkinin
olmadığını görmeyecek kadar “beyinsiz” mi? Bence değil. Bu operasyonun
kararını verenler ne yaptıklarını
gayet iyi biliyorlar. Bir yandan “kuşa
bak” derken diğer yandan yapmaları
gerektiğine inandıklarını yapıyorlar

Bize düzenlenen “Devrimci Karargâh”
operasyonu tamamen “kurmacadır”, herhangi
bir “gerçek” bağlantıya dayanmamaktadır. Bu
yeni bir şeydir. Bu komployla birlikte
tamamen kuralsız bir savaşım devreye
sokulmak istenmekte, demokratik mücadele
alanı, istenildiği zaman tamamen “kurmaca”
senaryolarla ihlal edilebilir hale getirilmek
istenmektedir. Eğer bu hamle boşa
düşürülemezse, kendisini demokratik
alanda siyaset yaptığı için meşru
dengeler dâhilinde gören herkes bizim
yaşadığımızla burun buruna kalacaktır.

ve bunu yaparken aynı zamanda da
“yeni statüko”nun “yeni demokrasi”
sınırlarını yeniden belirlemeye çalışıyorlar. Sosyalistlerin yasal, meşru
çalışma alanlarını daraltmaya dönük
yeni bir hamle yapıyorlar; tabii reklamda söylendiği gibi “yersek”.
Tezgâhın vitrinini bir yana koyup
konuşursak, komplonun ana hedefinin, bizim “işçilerin, emekçilerin ve
ezilenlerin, sermayenin her iki kanadından da (ulusalcı-liberal) bağımsız
odağını/cephesini yaratma” stratejimiz olduğunu söyleyebiliriz. 21 Eylül
komplosuyla çökertilmeye çalışılan,
bizim bu doğrultuda gösterdiğimiz
kararlı, tutarlı, ısrarlı ve sürekli
duruştur. Bu duruşun bugün olmasa
da yarın başlarına öreceği çorabı iyi
bilmeleri, stratejik hedefimize doğru
önemli dönüşümlerimizden birini
yapacağımız konferansımızdan iki
gün önce düğmeye basmalarına
neden olmuştur. “Birlik, Mücadele,
Devrim!" şiarıyla örgütlemekte olduğumuz 4. Konferansımız, etrafımızı
saran bütün sise, pusa rağmen
“Devrimci Kolektif Özne” yaratma

çabamızın vücut bulmaya başlayacağı yoğun emeğimizdi. Kuruluşumuzdan bugüne sürdürdüğümüz “Sosyalist Yeniden Yapılanma” arayışımızın,
bizim dışımızda bu perspektifi taşıyan diğer öznelerle birlikte “Devrimci Komünist Odak” yaratma iradesini büyütmesi, belli ki sömürü düzeninin bekçilerini rahatsız etmektedir.
Kapitalizmin krizinin büyüyerek
devam ettiği, krizden çıkış çırpınışları
sayılabilecek neoliberal uygulamaların (özelleştirme, taşeronlaştırma,
güvencesizleştirme vb.) yıkıcı sonuçlarının daha da hissedilir hale geldiği
bu süreçte, sermayenin bütün eğiliminden azade komünist bir odak,
toplumsal bir patlamanın fitili olmaya adaydır. Adaydır, çünkü bu odak
işçi sınıfını ve tüm ezilenleri, geçici de
olsa sermayenin o ya da bu ekseninde
değil, kendi çıkarları çevresinde
örgütlemeye çağıracak/çabalayacaktır.
Bu odak, işçi sınıfının, kapitalizmin
yıkılmasında oynayacağı tarihsel/devrimci rolü bir an olsun unut-
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maksızın, sınıf sömürüsü dışındaki
tüm sömürü ve tahakküm ilişkilerinin açığa çıkardığı devrimci/direnişçi dinamiklerle de buluşarak büyük
isyanı örgütleyecek en önemli öznelerinden olmaya adaydır. Yetmezmiş
gibi işçi sınıfının, kadınların, gençlerin, Alevilerin, doğaya sahip çıkanların örgütlü öfkesini, Kürt halkının
özgürlükçü ayaklanışıyla buluşturmak suretiyle tüm coğrafyayı saracak
bir ateşi büyütmeyi amaçlamaktadır.
Üstelik de bu buluşma ısrarını sadece
“açılım” konuşulduğunda değil, en
karanlık saldırıların yapıldığı günlerden bugüne her koşulda sürdürmektedir. Bu stratejik buluşmaya verdiği
önem kadar kendi tarihsel/bağımsız
hattını sürdürmekte de -gerektiğinde
dostane eleştiriden kaçınmadan- ısrar
etmektedir. İşte “yeni statüko”nun
hedef tahtasına koyduğu siyasal anlayış budur. Kürt Özgürlük Hareketi ve
tutarlı demokratlarla kurulacak bir
demokrasi cephesinin motor güçlerinden biri olmaya çalışan “Devrimci
Kolektif Özne” yaratma çabamız
sonuçsuz bırakılmak istenmektedir.
Bir yandan bütün bunlar tezgâhlanırken diğer yandan da TÖP ve SDP’nin
şahsında tüm demokratik-meşru
çalışmalarımız kriminalize edilmeye,
hatta Hanefi Avcı hamlesiyle de kirletilmeye çalışılmaktadır.
Bizlere düzenlenen bu komployu
yanlış okumak, bundan sonraki
süreçte yanlış konumlanmaya önemli
derecede neden olacaktır. Örneğin
operasyonun aslında Hanefi Avcı’ya
yapıldığını, bizlerin sadece “gerekçe”
edildiğini savunmak, içinde taşıdığı
etik problemler bir yana, yeni statü-

Bir yandan güncel olan
meselelere (Kürt
sorunu, HSYK, türban
vs) yönelik hamleler
yaparken, diğer yandan
da daha tarihsel olan
meselelere ilişkin
(sınıf sömürüsü, kadın,
ekoloji) tutumunu
güncelleyip
derinleştiriyor. Bütün
bunları da kötü niyetli
hain kimliğinden dolayı
değil, sınıfsal
gerçekliği/zorunluluğu
açısından yapıyor.
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konun politik sınırlarını doğru tahlil
edememenin sonucu olacaktır.
Hemen sorulacak ikinci ve üçüncü
soru bu bakış açısını çökertmeye
yetecektir. Avcı’ya operasyon “gerekçesi” olarak neden bir başka siyasi
grup/parti değil de SDP ve TÖP seçilmiştir? Hadi bunlar seçildi diyelim,
neden tutuklamalar bu grupların en
yetkili şahısları arasından seçildi
acaba? Elbette devlet bir taşla iki kuş
vurmaya çalışmaktadır. Ancak burada
devletin asıl hedefinin, her biçimde
yolundan kaldırabileceği bir “devlet
memuru” değil bir siyasal mücadele
hattı olduğunu görmemek için oldukça sübjektifleşmek gerekmektedir.
Aynı şekilde bu komployu KCK operasyonlarının devamıymış gibi değerlendirmek de kanımca doğru olmayacaktır. Kürt halkının iradesini teslim
olmaya dönük bu operasyonlarla en
temelde aynılaşmaktadır. Ancak 21
Eylül komplosunun farklılıklarını
görmemek yine önemli konumlanış
hatalarına yol açacaktır. Devlet, Kürt
Hareketi’ne KCK operasyonu düzenlerken son noktada “gerçek” bir
örgütlenme sistematiğini istismar
etmektedir. Oysa bize düzenlenen
“Devrimci Karargâh” operasyonu
tamamen “kurmacadır”, herhangi bir
“gerçek” bağlantıya dayanmamaktadır. Bu yeni bir şeydir. Devrimcilerin,
sosyalistlerin büyük bedeller ödeyerek kazandığı demokratik mücadele
alanına yeni bir saldırıdır. Bu komployla birlikte tamamen kuralsız bir
savaşım devreye sokulmak istenmekte, demokratik mücadele alanı, istenildiği zaman tamamen “kurmaca”
senaryolarla ihlal edilebilir hale getirilmek istenmektedir. Eğer bu hamle
boşa düşürülemezse, kendisini
demokratik alanda siyaset yaptığı için
meşru dengeler dâhilinde gören herkes bizim yaşadığımızla burun buruna kalacaktır. Kürt Hareketi’yle yakın
ilişkide olanlar “Devrimci Karargâh”la, muhalefetin merkezine “AKP
karşıtlığı”nı oturtanlar, eski statükonun suç örgütü “Ergenekon”la veya
tarihsel
kökenlerine
istinaden
“THKC”yle ilişkilendirilmek istenecektir.

Sosyalistlere yönelik yapılan bu operasyon
sadece değişen statükoya ilişkin bir emare değil,
aynı zamanda tıkanan kapitalist sisteme yönelik
bir önlemdir ve bizzat TÜSİAD’ın yeni dönem konseptiyle uyum içerisindedir. Egemenler her ne
kadar kendi iç çelişki ve çatışkılarını sürdürüyor
olsalar da, sıra emekçilere ve ezilenlere
geldiğinde “domuz topu” gibiler
birleşeceklerinden kimsenin şüphesi olmasın!
Son olarak bu operasyonu bir “cemaat operasyonu” olarak görmek de
eksik olacaktır. Evet, sermaye dönüşümünü bugün için Gülen Cemaati ve
AKP eliyle yapmaktadır. Fakat unutulmamalı ki Gülen Cemaati ve AKP,
ancak küresel ve yerli sermayenin
yönelimlerine hizmet ettikleri sürece
bir siyasal figür olarak kalabilecektir.
Tabii ki bahsettiğimiz basit bir itaat
ilişkisi değildir. Cemaat de bu hizmetinin karşılığında kendi ekonomik,
siyasal alanını genişletmeye, derinleştirmeye çalışmaktadır. Bunun sonucu
olarak da devletin bütün birimlerinde
-özellikle emniyette, yargıda, orduda,

eğitimde- kadrolaşmakta, yandaş sermaye gruplarını finans-kapital ligine
çıkartmaya çalışmaktadır. Ancak sosyalistlere yönelik yapılan bu operasyon sadece değişen statükoya ilişkin
bir emare değil, aynı zamanda tıkanan kapitalist sisteme yönelik bir
önlemdir ve bizzat TÜSİAD’ın yeni
dönem konseptiyle uyum içerisindedir. Egemenler her ne kadar kendi iç
çelişki ve çatışkılarını sürdürüyor
olsalar da, sıra emekçilere ve ezilenlere geldiğinde “domuz topu” gibi birleşeceklerinden kimsenin şüphesi
olmasın!
25.10.2010
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Solun Temel Gündemi: Üçüncü Seçeneğin Yaratılması

REFERANDUM, AKP
VE KÜRT HAREKETİ
Referandumda Kürt illerinde aldığı yenilginin
ardından, AKP “Kürt Açılımı”nı canlandırma
yönünde yeni bir “halkla ilişkiler çalışması” için
düğmeye bastı. Referandum sürecinde Kürt
burjuvalarını siyasi bir odak olarak sahaya süren
AKP, bir yandan da Kürt hareketini içeriden
bölme taktiğini üretmişti. Özgürlük Hareketi’nin
başarılı siyasi hamleleri ile bu boşa çıkarıldı.
MURAT DÜZGÖR
Ülkenin siyasi gündemi bir süreliğine
Anayasa referandumuna kilitlenmişti. Anayasa referandumunun ardından oluşan siyasi tablo, AKP tarafından bir siyasi zafer olarak sunuldu.
“Evet” oylarının sayısal büyüklüğü,
AKP açısından bir siyasi zafer sonucunu doğurur mu? Bu sorunun yanıtını bulabilmek için öncelikle AKP’nin
referandum sürecindeki temel siyasi
hedeflerine bakmak gerekiyor. Bu
hedefler referandum sonrası açılan
sürecin temel yönelimlerini kavrayabilmek açısından da zemin sunmaktadır.
AKP’nin Anayasa referandumu sürecindeki temel siyasi hedefleri, elde
etmiş olduğu siyasi kazanımlara
hukuksal temeller kazandırmak, toplumsal ve siyasal alanda genişlettiği
zeminini garantiye almak, küresel ve
bölgesel yeniden yapılanma sürecine
daha elverişli siyasi ve hukuki altyapı
oluşturmak başlıklarında toplanabilir.
AKP’nin siyasal stratejisinin önemli
bileşenlerinden biri, sağı tek çatı
altında toplayarak uluslararası ve
yerel sermayeye tek siyasi alternatif
olduğunu kanıtlamaya dayanıyordu.
MHP tabanına dönük söylemlerin
yarattığı etkiler ve Saadet Partisi’nde
yaşanan ayrışma, büyük ölçüde
AKP’nin sağı tek çatıda toplama hamlesinin ürünüdür.
AKP sağı tek çatıda toplama hamlesiyle sağın hegemonik gücü olduğunu
bir
kez
daha
kanıtlamıştır.
Pragmatizm ve ideolojik amorfluk
sayesinde geniş bir hareket alanı
kazanan AKP, sağ üstünde kurduğu
hegemonya ile genel seçimlere daha
güçlü girmenin hesaplarını yapmaktadır.
Referandumun AKP tarafından üstü
örtülmeye çalışılan, ancak AKP’nin
gerçek yenilgisi anlamını taşıyan
boyutu, Kürt bölgesinde boykot taktiğinin ezici bir zafer kazanmasıdır.
Kürt bölgesindeki sonuçlar, AKP’nin

Kürt Özgürlük Hareketi tarafından
sandıkta bir kez daha yenilgiye uğratılması ve AKP’nin Kürt halkı üstünde
kurmak istediği siyasi hegemonyanın
reddedilmesi anlamını taşımaktadır.
“Kürt Açılımı”nın gerçek içeriğinin
Kürt Özgürlük Hareketi tarafından
deşifre edilmesi ve bu taktiği boşa
çıkaran politikaların geliştirilmesi
karşısında AKP büründüğü demokrat
kisveyi terk edip, siyaseti “sipere
indirmişti”. Referandumda aldığı
yenilginin ardından, AKP “Kürt
Açılımı”nı canlandırma yönünde yeni
bir “halkla ilişkiler çalışması” için
düğmeye bastı. Referandum sürecinde Kürt burjuvalarını siyasi bir odak
olarak sahaya süren AKP, bir yandan
da Kürt hareketini içeriden bölme
taktiğini
üretmişti.
Özgürlük
Hareketi’nin başarılı siyasi hamleleri
ile bu taktik boşa çıkarıldı. Ancak bu
süreç bu odağın inisiyatif almak için
hazır beklemekte olduğunu somut
olarak ortaya çıkardı.
AKP referandum sürecinde “demokrasi” ve “özgürlükler” söylemleri ile
solu yedeğine alıp kendi hegemonya
alanına dâhil etme taktiğini de üretmişti. Özellikle liberal solun belli
odakları üstünde etki yaratan bu taktik, boykot ile boşa çıkarıldı. AKP’nin
siyasi teşhiri gerçekleştirildi. “Yetmez
Ama Evet”çiler, referandumun ardından Tayyip Erdoğan’ın “Kimse bize
2011 içinde yeni bir anayasa teklifi
ile gelmesin” sözleriyle yanıtlarını
almış oldu.
Tayyip Erdoğan 25 Eylül’de “Evet”çi
Kürt burjuvalarına da “Kimse bizden
anadilde eğitim beklemesin” sözleriyle yanıt verdi. “Kürt Açılımı”nın referandum sonrası yeniden gündeme
getirilmesinin genel seçimlere dönük
bir makyaj olduğu açık. Tayyip
Erdoğan’ın BDP hakkında giderek
sertleşen bir tonda yaptığı açıklamalar bu saptamayı daha da güçlendiren
bir faktör. Kürt meselesinde hükümet

ve ordu arasında güçlü bir ortaklık
kurulması bu sürecin önemli gelişmelerinden birisidir.
AKP yoğun bir diplomatik görüşme
trafiği ile bölgedeki tüm güçleri
Özgürlük Hareketi’ne karşı harekete
geçirmeye çalışıyor. Kuşkusuz ki bu
çabaların gelip dayanacağı sınırlar
vardır. Ancak kimi sonuçlar elde edildiği
görülmektedir.
Özgürlük
Hareketi’nin alanı daraltılmaya çalışılmaktadır. AKP’nin Kürt meselesinde
geliştirmek istediği bu taktik açılımlar Özgürlük Hareketi tarafından
deşifre ediliyor ve bu açılımlara karşı
politikalar geliştiriliyor. Özgürlük
Hareketi ile stratejik ittifakı savunan
ve bu temelde çalışmalar yürüten,
metropollerde sınıf hareketinin politik bir odak olarak örgütlenmesini
hedefleyen güçler bu süreçte bir komplo ile darbelenmek istendi.
21 Eylül’de TÖP ve SDP’ye yapılan
operasyon, AKP’nin hegemonya alanı
içine girmeyen, ülkenin gerçek siyasi
gündem ve devrimci görevlerine
odaklanan güçlere bir gözdağı verme,
bu güçlerin siyasi faaliyetlerini sekteye uğratma çerçevesindedir. Tayyip
Erdoğan’ın Referan-dumun ardından
kimi “sosyalist” güçlere teşekkür
etmesi ile, kimi başka sosyalist güçlerin bir komployla hücrelere kapatılması birbiriyle uyumludur.

Referandum sonrası girilen süreç
toplumsal muhalefete dönük saldırıların daha da artacağı, siyasi baskının
yükseleceği günlere gebedir. Dünya
ekonomik krizinin alttan alta beslediği sınıf mücadelesi süreçleri, artan
baskıların nedenidir. Krizin gerçek
sonuçları emekçilerin yaşamının
gündelik gerçekleri arasındadır, AKP
hükümeti tozpembe bir ülke tablosu
çizerken, hayatın gerçek ilişkileri tam
tersi bir yönde akmaktadır.
Enternasyonalist sosyalistlerin temel
gündemi, “İşçilerin Birliği, Halkların
Kardeşliği” perspektifinde ete kemiğe
bürünen siyasi odağın yaratılması,
üçüncü
seçeneğin
inşasıdır.
Komploya dayanan operasyonun
zamanlaması bu hedefin doğruluğunu
ve düzen için işaret ettiği anlamı ortaya koymaktadır. Yaklaşan genel seçim
sürecine dönük geliştirilecek ortak
politikalar ve ortaklaştırılacak bir
seçim kampanyası enternasyonalist
sosyalistlerin üçüncü seçeneği en
geniş bileşenle inşa etmelerinde bir
olanak olarak beliriyor. Özgürlük
Hareketi ve enternasyonalist sosyalistlerin birlikte yürütecekleri bir
seçim kampanyası komploya dayanan operasyona verilecek en güçlü
siyasi yanıttır.
20.10.2010

Enternasyonalist sosyalistlerin temel gündemi,
“İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği”
perspektifinde ete kemiğe bürünen siyasi odağın
yaratılması, üçüncü seçeneğin inşasıdır. Yaklaşan
genel seçim sürecine dönük geliştirilecek ortak
politikalar ve ortaklaştırılacak bir seçim
kampanyası enternasyonalist sosyalistlerin
üçüncü seçeneği en geniş bileşenle inşa
etmelerinde bir olanak olarak beliriyor.
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Kıvılcımlı, Che ve
Adalı Anıldı
İstanbul’da Toplumsal Özgürlük
Platformu üyeleri 11 Ekim günü ölümünün 39. yıldönümünde Dr. Hikmet
Kıvılcımlı’yı mezarı başında andılar.
Anma konuşmalarında Kıvılcımlı’nın
teorik ve pratik mirasının önemine
vurgu yapılırken, bugün Kıvılcımlı’yı
anmanın ve sahiplenmenin proletarya sosyalizmini doğru kavramış bir
mücadele hattının savunucusu
olmakla mümkün olacağına değinildi.
Yoğunlaşan saldırıların böylesi bir
mücadele hattıyla püskürtüleceği
belirtildi. Anma İsmet Demir’in
mezarının ziyaret edilmesiyle son
buldu.
Mersin’de 10 Ekim’de TÖP ve SDP
Ekim şehitlerini anmak amacıyla bir

yürüyüş düzenledi. KESK binasından
Taş Bina’ya yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşün ardından
basın açıklaması gerçekleştirildi.
“Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”,
“Selam Olsun Öndere Doktor
Hikmet’e”, “Necdet Yoldaş Ölümsüzdür”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma”
sloganlarının atıldığı ve Ekim şehitlerinin resimlerinin taşındığı eylemde
“Adınız Onurumuz, Yolunuz Yolumuzdur” yazılı pankart açıldı.
Antakya Özgürlükçü Gençlik Derneği’nde ÖGD ve KY Dev Genç tarafından düzenlenen anma etkinliğinde
saygı duruşu, slaytlar ve anma konuşmalarıyla Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile
Ernesto Che Guevara ve Necdet Adalı
anıldı. Etkinlik müzik dinletisi, şiirler
ve marşlarla son buldu.
Muğla’da TÖP ve SDP tarafından

Kıvılcımlı, Che ve Adalı bir eylemle
anıldı. Sloganlar eşliğinde düzenlenen
yürüyüşün basın metni okundu.
Ayrıca, eylemde, tutuklu bulunan SDP
MYK üyesi Ecevit Piroğlu’nun mektubu okundu.

Arıyorum: Kadın” başlıklı paneller
yoğun ilgi gördü. Yerel sanatçı, grup
ve aydınların yanı sıra Toplumsal
Özgürlük gazetesi yazarı Oğuzhan
Kayserilioğlu, Ertuğrul Kürkçü, Metin
Bakkalcı, Grup Nidal, Şükrü Erbaş ve
Ferhat Tunç etkinlikte yer aldılar.

Serinyol’da Toplumsal
Dayanışma Şenliği

3. İşçi Şöleni Yapıldı

27-28 Temmuz 2010 tarihlerinde
Hatay’ın Serinyol ilçesinde Toplumsal Dayanışma Şenliği düzenlendi.
Serinyol Toplumsal Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen şenliğe halk yoğun ilgi gösterdi.
Şenlik kapsamında düzenlenen turnuvaların yanında, iki gün boyunca
paneller, konserler, şiir dinletileri ve
tiyatrolar düzenlendi. “Şiir ve Hayat”,
“Nasıl Bir Anayasa?” ve “Kimliğimi

Dayanışma Sendikası’nın her yıl
geleneksel olarak düzenlediği işçi
şöleninin üçüncüsü 18 Ekim’de
Nurtepe Stadyumu’nda gerçekleştirildi. “Birlik, Mücadele, Dayanışma” şiarıyla düzenlenen şölende Agire Jiyan,
Pınar Sağ, Soner Soyer ve Ze-Tije
sahne aldı. İşçilerin ve Nurtepe halkının yoğun ilgi gösterdiği şölende
yapılan konuşmalarla birlik, dayanışma ve örgütlü mücadele çağrısı
yapıldı.

EMEK HABERLERİ EMEK HABERLERİ EMEK HABERLERİ EMEK HABERLERİ EMEK HABERLERİ EMEK HABERLERİ
Tekel Direnişi Kaldığı Yerden
Direnişin sadece mekânı değişti.
Ankara’dan sonra İstanbul’da da
direnişlerini sürdüren işçiler, eylemin hedefini de genişletti. Hatırlanacağı üzere Danıştay’ın 4-C’ye geçiş
sürecini uzatması üzerine işçiler
Ankara’daki grev çadırlarını toplamışlardı. Şimdi Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekleyen işçiler,
direniş yeri olarak 4-Levent’teki
Türk İş merkezinin önünü seçti.
Direnişin İstanbul ayağında, tüm
süreç boyunca kendilerini yalnız
bırakan ve üstelik kendi tabirleriyle
“emniyet sarayı” gibi davranan Türk
İş’e tepki ağırlık kazanıyor.

UPS’de Direniş Beşinci Ayında
Dünya genelinde 200’den fazla ülkede
faaliyette bulunan UPS adlı Amerikan
şirketinin Türkiye’deki patronları
işçilerin TÜMTİS’de örgütlenme
çabalarına işten atmalarla karşılık
verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir şubelerinde 130’dan fazla işçinin atılması
büyük bir direnişi doğurdu. Mayıstan beri direnmeye devam eden işçiler yalnız değiller, öyle ki taraftar
gruplarını ‘Giy formanı, al topunu!’

diyerek eyleme davet eden işçilere
coşkulu bir taraftar ziyareti bile gerçekleştirildi. Sonraki hafta da Taksim’de yürüyüş düzenlendi. Artık
yapılan her eylemde UPS işçileri de
selamlanır oldu.

Mutaş İşçileri Direnişte
Emeğin havzası olan Gebze’de,
DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlendikten sonra işten
atılan Mutaş işçilerinin işe iade talebiyle sürdürdüğü işgal 29 Ekim günü
yapılan anlaşmayla sona erdi. Sendika yöneticileri ve işveren arasındaki
görüşmede yapılan anlaşmaya göre
işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları
ödenecek. Birleşik Metal-İş yöneticileri ve işten atılan işçiler, işe iade
konusunda anlaşma sağlanamadığını
belirterek fabrika önü eylemlerine
devam edeceklerini dile getirdi.

Türkan Albayrak Direndi
ve Kazandı
Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde 5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan
Albayrak, sendikalı olması ardından
sözleşmesinin taşeron firmaca imzalanmaması üzerine hastane önünde

direnişe başlamıştı. Haziran’dan bu
yana hastane önünde bekleyen
Albayrak’a polis saldırısının yanı sıra
Türk iş’e bağlı olan Sağlık-İş Sendikası tarafından “terörist” ilan edilerek
psikolojik şiddet de uygulanmıştı.
Türkan Albayrak başladığı açlık grevinin ilk günlerinde işverenin geri
adım atmasıyla, kimi iyileştirmeler de
alarak işini geri kazandı.

Tuzla’da “Kara Liste” Direnişi
Tersane İşçileri Birliği Derneği’ne

üye oldukları için Gemi İnşa
Sanayicileri Birliği tarafından kara
listeye alınan işçilerden Zeynel
Kızılaslan, Betasan önündeki direnişini sürdürüyor. Gebze Organize
Sanayi Bölgesi’nde bulunan İleri
Elektrokimya’da işten atılan Saim
Karaçay da fabrika önünde eylem
başlattı.
Rimaks kot fabrikası işçileri sendikalı oldukları, Brilliant tül işçileri haklarını aradıkları için atıldıkları işlerine
dönme talebiyle mücadele ediyorlar.
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MESS’in Sıfır Ücret ve Esneklik Dayatması Mücadeleye Çağırıyor

ESNEKLİK BASKISI ALTINDA
METAL SÖZLEŞMESİ
Kriz dönemleri, işsizlik baskısı altında, işçilerin
haklarının budandığı, çalışma koşullarının
ağırlaştırıldığı süreçlerdir. Krize karşı direnemeyen,
bir ölçüde teslim olan işçi sınıfı, bunun etkisini
sonraki dönemlerde de yaşamak durumunda kalıyor.
Sermayedarlar, kriz döneminin yarattığı baskı
ortamında yaptıkları uygulamaları şimdi
genelleştirme eğilimi içindeler.
İRFAN KAYGUSUZ
Yaklaşık 100 bin işçiyi kapsayan
metal sözleşmeleri devam ediyor.
Metal işkolunda 1 milyonun üzerinde
işçi çalışıyor ve dolayısıyla sözleşmeden dolaylı olarak yüz binlerce işçi
etkileniyor.
Bu dönem sürdürülen toplu sözleşme
görüşmelerinin önceki dönemlerden
ayırt edici özelliği kriz sonrası bir
sözleşme olması. Kriz dönemleri,
işsizlik baskısı altında, işçilerin haklarının budandığı, çalışma koşullarının
ağırlaştırıldığı süreçlerdir. Krize karşı
direnemeyen, bir ölçüde teslim olan
işçi sınıfı, bunun etkisini sonraki
dönemlerde de yaşamak durumunda
kalıyor. Sermayedarlar, kriz döneminin yarattığı baskı ortamında yaptıkları uygulamaları şimdi genelleştirme
eğilimi içindeler.
Bu yönelim metal sözleşmelerine de
yansıma potansiyeli taşıyor. Kriz
sürecinde uygulanan esneklik biçimlerinin toplu sözleşmeye girmesi olasılığı sözleşmenin en gerilimli alanını
oluşturuyor. Bu gerilime, Ulusal
İstihdam Stratejisi içinde yer alan
kıdem tazminatı hakkının tartışmaya
açılması da eşlik ediyor ve strateji
içerisinde yer alan, kıdem tazminatının fona devredilmesi toplu sözleşmeler için de sonuç doğuruyor.
Bu sözleşme kriz sonrası yapılan ilk
sözleşme değil. 2001 krizi sonrası İş
Kanunu’na giren esneklik maddeleri
yapılan toplu sözleşmeye de yansımıştı. Benzeri bir gelişmenin bu
dönemde de yaşanma olasılığı sözleşmeyi öncekilerden daha önemli kılıyor.

MESS Sıfır Zam ve
Esneklik Dayatıyor
MESS’le Türk Metal’in 25 Ekim tarihinde yaptığı toplantıda ilk 6 aylık
dönem için binde 18 oranında ücret
artışı önerdi. Bu aslında sıfır zam
anlamına geliyor. Bunun yanında sosyal haklar için de yüzde 5 oranında

artış önermiş. Benzer bir teklif 2
Kasım’da yapılacak görüşmede
Birleşik Metal İş’e de yapılacaktır. Bu
teklifin kabul edilmesinin söz konusu
olmayacağı açıktır.
MESS’in bir diğer teklifi ikramiyelerin fiilen çalışılan günler için ödenmesi. MESS, bu teklifini geçtiğimiz
dönem de gündeme getirmişti.
İkramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ödenmesi, işçi yıllık izne çıktığında, hastalık halinde rapor alması
durumunda, viziteye çıktığında,
ücretsiz izin alması halinde vb. ödenmemesi demektir. Bu teklif ikramiyelerin yarıya indirilmesi anlamına
geliyor.
İkramiyelerin düşürülmesi, aynı
zamanda işçinin şimdiki gelirinin de
düşürülmesi ile sonuçlanacak. Bu
nedenle MESS aslında işçinin gelirinde bir artış değil, geliri düşürmeyi
önermektedir.
Yazının yazıldığı günlerde sözleşme
görüşmelerinde esneklik hükümlerinin yer alabileceği bazı maddelerin
görüşülmesi işveren tarafından ertelenmişti. Örneğin, Deneme Süresi
başlıklı madde için Birleşik Metal İş’in
TİS taslağında üretimin hiçbir bölüm
ve aşamasında taşeron/geçici işçinin
çalıştırılmaması yer almaktadır.
MESS, bu maddeyi daha sonra görüşülmek üzere ertelemiştir. Bunun
gibi, kıdem ve ihbar tazminatı gibi
maddeler de görüşülmemiştir. Bunun
anlamı, görüşülmeyen maddelerde de
esneklik önerilerinin geleceğidir.

Sendikalar Ne Talep Ediyor?
Birleşik Metal İş’in taleplerinden birisini çalışma sürelerinin düşürülmesi
oluşturuyor. Birleşik Metal İş, sözleşme teklifinde istihdamın artırılması
için maliyetlerin değil çalışma sürelerinin düşürülmesini ve bu çerçevede
haftalık çalışma süresinin 45 saatten
37,5’e düşürülmesini öneriyor. Ödemelerin 45 saat üzerinden yapılması-

nı ve Cumartesi ve Pazar günlerinin
ücretli hafta tatili ilan edilmesini,
ayrıca yıllık izin sürelerinin de artırılmasını istiyor. MESS bu teklifleri hiçbir biçimde kabul etmeyeceğini
belirtti.
Sendikanın sözleşme taslağında,
kuralsızlaştırma ve güvencesizliğe
karşı, esneklik uygulamalarına kapının kapatılmasını sağlayan düzenlemeler var.
Metal işkolunda düşük ücretliler işçinin çoğunluğunu oluşturmaya başladı; aynı zamanda ücretler arası uçurum da giderek artıyor. Bu nedenle,
düşük ücret alan işçilerin korunması
temel politika olarak belirlendi. Bunu
sağlamak amacıyla da zam yöntemi
maktu/seyyanen belirlendi ve 0,84
krş talep edildi. Bu rakam, ortalamada
ilk 6 ay için net 181 TL’ye (yüzde 15)
denk geliyor. Ayrıca, düşük ücretli
işçilerin ücretlerinin belirli bir seviyeye yükseltilmesi teklifi de söz

konusu.
Türk Metal’in ücret zam teklifi ise
yüzde 5 artı 25 kuruş gibi düşük bir
orandan oluşuyor. Bu teklif ortalama
bir işçi için net 85 TL’ye (yüzde 9,5)
denk geliyor. Bu zam yöntemi ve
rakamı düşük ücretli işçilerin korunmaması anlamına geliyor. Ücret
dışında, Türk Metal’in teklifinde
esneklik vb. girişimlere karşı bir
öneri de yer almıyor. Bu nedenle de T.
Metal’in teklifine çeşitli işyerlerindeki işçiler ciddi tepki gösterdiler ve bu
işçilerden bazıları gözdağı amacıyla
işten atıldılar.
Tüm iktisadi göstergeler sektörün
toparlanma içinde olduğunu ve kriz
öncesi aşamaya yaklaştığını gösteriyor. Sektördeki bu gelişmeler elbette
işçilerin daha fazla sömürülmesi,
mutlak ve göreli artı değerin artması
anlamına geliyor. Buna karşın
MESS’in sıfır ücret ve esneklik dayatması metal işçilerine mücadele çağrısıdır, bunun başka bir anlamı yoktur.

Tüm rakamlar sektörün toparlanma içinde olduğunu
gösteriyor. Sektördeki bu gelişmeler elbette işçilerin
daha fazla sömürülmesi, mutlak ve göreli artı değerin
artması anlamına geliyor. Buna karşın MESS’in sıfır
ücret ve esneklik dayatması metal işçilerine mücadele
çağrısıdır, bunun başka bir anlamı yoktur.
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Referandum: TC’nin Restorasyonu

KARŞI DEVRİMİ
İŞÇİ SINIFI YENER
Önümüzdeki dönemde sınıf hareketinde
lokal eylemlerin yaygınlaşması büyük bir
ihtimaldir. Sorun bu eylemelerin birleşik
bir güç haline getirilmesi, sınıfın kin ve
öfkesinin ortak bir mecraya akıtılmasıdır.
Sermayenin karşı devrim stratejisine,
Çin çalışma rejimine, sistematik esnekleştirme
ve güvencesizleştirmeye karşı iki, üç
daha fazla Çel-Mer ve UPS’nin yaratılması
yaşamsal önemde olacaktır.
VOLKAN YARAŞIR
Referandum TC’nin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım oldu.
Bir dizi iç ve dış gelişmenin önünü
açtı. İç politikadaki olası gelişmeleri
şöyle tanımlayabiliriz: Yasama-yürütme-yargı sistematiğinde özellikle
yürütmenin belirleyiciliğinin artması
ve başkanlık sisteminin altyapısının
oluşturulması yönünde adımlar atılabilir. Ayrıca siyasal İslam’ın, “pasif
devrim” diye de tanımlanan, önce toplumu kuşatıp, oradan politik iktidara
doğru yürümesi ve nüfuzunu hızla
yaymasının önü açılmış oldu. Siyasal
gericiliğin gündelik hayata daha etkin
müdahale etme olanakları çoğaldı.
Kapitalist entegrasyonun önündeki
engellerin kaldırılması ve özellikle
devletin yeniden işlevlendirilmesi
(konsolidasyonu) yönünde son derece önemli zeminler doğdu. Devlet bir
yandan “gece bekçisi” olarak konumlandırılırken, öte yandan “hayırsever
kapitalizmin” inşasının en önemli
unsuru olarak devreye girdi. Dış politikada ise TC’nin bir bölgesel güç olarak daha atak bir şekilde davranması,
risk alması ve agresif politikalar izlemesi olasıdır. Bu politikalar özünde
emperyalizmin aktif taşeronluğuna
ve lejyonerliğe dayanmaktadır.
Referandum önümüzdeki orta vadedeki sürecin gelişmelerine ışık tutmaktadır. AKP iktidarının bu sürecin
en önemli aktörlerinden biri olarak
devrede olması muhtemeldir. Bu
süreç bir yanıyla emperyalist-kapitalist sisteme tam angajman sürecidir.
Bütün bu gelişmelerin işçi sınıfına
yansıması ise, sistematik bir karşı
devrimdir. TC dışarıda agresyon politikaları izlerken, içeride sınıfın
boyunduruk altına alınması, örgütsel
gücünün dağıtılması ve kimliğinin
dejenerasyonu yönünde adımlar atacaktır. Bu süreç bir yanıyla da Çin
çalışma rejiminin derinleştirilmesidir. Daha bugünden sermayenin

kıdem-ihbar tazminatının gaspı,
asgari ücretin bölgeselleştirilmesi,
toplusözleşme düzeninin işlevsizleştirilmesi, sistematik güvencesizleştirme ve esnekleştirme politikalarını
gündeme getirmesi boşuna değildir.
AKP hükümetinin “Orta Vadeli Programı” da bu içeriktedir. Ve hükümetin
2011-2013 yıllarında izleyeceği politikaları kapsamaktadır. Sendi-kal
örgütlenmelere yönelik, Salazar faşizminin korporatist devlet yapılanmasına benzer düzenlemeler gündemdedir. Ayrıca çalışma yaşamında
“hayırsever kapitalizmin” temel payandalarından biri olacak klerikal
(dinsel ya da ruhani) ve kliyentalist
(himayeci) organizasyonların devreye sokulması muhtemeldir. Özellikle
kapitalist kriz, sınıfa yönelik yukarıda belirttiğimiz saldırıların daha da
sertleşmesini beraberinde getirecektir.

Çel-Mer ve UPS Direnişleri
Yol Gösteriyor
İşçi sınıfı içine girdiği karşı devrim
sürecini ancak devrimci kimyasını ve
enerjisini açığa çıkartacak pratikler
yaratmasıyla aşabilir. Bu anlamda ÇelMer fabrika işgali ve UPS direnişi
önem taşımaktadır. Çel-Mer fabrika
işgali krizin birinci evresindeki
Gürsaş, Tezcan, Brisa, Sinter fabrika
işgallerinden farklı bir şekilde hayata
geçirildi. Taban örgütlenmesine
dayanan Çel-Mer işgali dört gün
sürdü. İşçiler 12 metrelik vinçlerde
işgallerini gerçekleştirdi. Direnişçi
işçiler içeride çalışan işçiler tarafından aktif biçimde desteklendi. İşgalin
sarsıcı etkisi, yapılan protokolle de
kendini dışa vurdu. Protokole valilik
ve İlçe Kaymakamlığı imza attı.
Fabrika işgal kültürü anti-kapitalist
bilinci olağanüstü derecede besler.
İşgalin kendisi zaten kapitalizmin

ruhu olan özel mülkün ilgası demektir. Ve bir vampir olan sermayenin
kalbine hançer saplanmasıdır. Ayrıca
işgal, sermayenin bir toplumsal ilişki
biçimi olduğu da düşünüldüğünde,
sermayenin sosyal ve toplumsal
tahakkümünü kıran bir içeriğe sahiptir. UPS direnişi de bulunduğu sektör
itibariyle bir çekim merkezi oluşturmaktadır. UPS, uluslararası bir tekeldir ve UPS’deki bir örgütlenme, beraberinde tüm sektörün örgütlenmesinin önünü açacaktır. Kargo ve taşımacılık sektörü son derece kritik bir
sektördür. Burada gerçekleşecek bir
grev sermayenin manevralarını kıracak niteliktedir. Çünkü kargolar hem
hammadde, hem de mal taşımaktadır.
Anayolların kargo tırlarıyla kesilmesi,
kargo uçaklarının kalkmaması malın
pazara, hammaddenin fabrikaya ulaşmasını engelleyecektir. Böylesi bir
eylem, artı değer döngüsünü bloke
ederken, değerin transferini de engellemektedir. Bir anlamda sınıf hareketindeki yeni bir grev taktiğidir.
1997’de ABD’de gerçekleşen UPS
grevi bu gelişmenin somut örneği
oldu. Ayrıca 2001’de Arjantin’de barikatçıların ya da işsiz işçiler hareketinin gerçekleştirdiği eylemler benzer
sonuçlar yarattı.

Önümüzdeki dönemde sınıf hareketinde lokal eylemlerin yaygınlaşması
büyük bir ihtimaldir. Sorun bu eylemelerin birleşik bir güç haline getirilmesi, sınıfın kin ve öfkesinin ortak
bir mecraya akıtılmasıdır. Bu anlamda
Çel-Mer fabrika işgali gibi eylemler
ve metropollerdeki yaygınlıkları itibariyle UPS gibi direnişler önem taşıyacaktır. Sermayenin karşı devrim stratejisine, Çin çalışma rejimine, sistematik esnekleştirme ve güvencesizleştirmeye karşı iki, üç daha fazla ÇelMer ve UPS’nin yaratılması yaşamsal
önemde olacaktır.
Önümüzdeki 160 bin metal işçisini
ilgilendiren MESS toplusözleşmesi
sınıf hareketinde yeni bir dalgalanmanın habercisi olabilir. Ayrıca
2011’deki 300 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren toplusözleşme süreci
de sert sınıf mücadelelerine de sahne
olabilir. Görev işçi sınıfının taban
örgütlenmeleri aracılığıyla kolektif
aksiyonunu açığa çıkartmaktır. Önümüzdeki dönem göze göz, dişe diş bir
mücadelenin yaşanacağı bir dönemdir. Bu anlamda her devrimcinin, her
komünistin yapması gereken aklını,
ruhunu ve yüreğini, kısaca varlığını
işçi sınıfıyla bütünleştirmek olmalıdır.

Sendikal örgütlenmelere yönelik, Salazar
faşizminin korporatist devlet yapılanmasına benzer düzenlemeler gündemdedir. Ayrıca çalışma
yaşamında “hayırsever kapitalizmin” temel
payandalarından biri olacak klerikal (dinsel ya
da ruhani) ve kliyentalist (himayeci)
organizasyonların devreye sokulması
muhtemeldir. Özellikle kapitalist kriz sınıfa
yönelik yukarıda belirttiğimiz saldırıların daha
da sertleşmesini beraberinde getirecektir.
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Görev KESK’i Yeniden Yapılandırmak

GENEL KURULA
GİDERKEN İTTİFAK
POLİTİKAMIZ
Sendikal bir program çerçevesinde
birlik ve ittifaklar oluşturulması
önemlidir. Her ne kadar programatik
zemin, en geniş siyaset ve bireyler
zeminini işaret etse de, siyasi saflaşmalar
etkili olacaktır. Genel politikadaki liberal
ve ulusalcı taraflar karşısında 3. Cephede
saf tutan kamu emekçilerinin KESK genel
kurulları sürecinde ortak bir irade
sergilemesi gerekmektedir.
H. ARIKUŞU
Anayasa referandumu sonrası siyasi
saflaşmalar iyice belirginleşti. Son
yıllarda egemen sınıf içinde bir ulusalcı-liberal saflaşması yaşanıyor.
Öyle ki bütün bireyler, siyasi özneler,
kurumlar ulusalcı ya da liberal uçta
taraflaştırılıyor. Ancak bütün bunlara
inat işçilerin, ezilenlerin yükselen
mücadelesiyle 3. Cephe olgunlaşarak
gelişiyor. Genel kurullar sürecine
giderken KESK, böylesi bir politik
atmosferle karşı karşıyadır.
Dünyada ise 2003’teki Irak işgali sonrası gelişen “sol dalga” nesnel olarak
solun, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin yolunu açtı. Türkiye’de
2007 sonrasında ivme kazanan işçi
mücadelesi; 2009 sonunda başlayan
TEKEL
direnişiyle,
2010
1
Mayıs’ındaki Taksim kararlılığıyla
tekrar güçlü biçimde görünür olmaya
başladı.
2008 kriziyle kapitalist sistem, kendi
meşruluğunu giderek yitirmektedir.
Yunanistan, Çin, Fransa gibi ülkelerde, işçilerin, yoksulların ve gençlerin
etkili mücadeleleriyse sınıflar savaşını adım adım yükseltiyor.

Kamu Emekçileri Sendikal
Hareketinin Durumu
Önceki genel kurulda (2008) öne
çıkan şiar, “Grevli Toplu Sözleşmeli
Sendika Hakkı” idi. Yönetime gelenler bu hedefle geldiler. Bu ruha göre
eylem planları oluşturuldu. “TİS Yoksa
Grev Var” şiarı yeni dönemin adı olacaktı. Bu yeni dönemde, kamu emekçileri hareketi 2001’den bu yana girdiği durağanlık, etkisizlik, sonuç
alma yeteneğinin kayboluşu ve en
önemlisi de “irade kırılması” yaşadığı
dönemin kapanmasını hedefledi.
Bu uğurda ne kadar yol alındığı ortadadır. 25 Kasım greviyle çok iyi bir

hamle yapıldı. Ama yine arkası getirilemedi. Hamle, harekete çevrilemedi.
Grevin hemen sonrasında Tekel direnişi tüm toplumu etkiledi. İşçilerin
mücadelesinin Tekel direnişiyle taçlanması kamu emekçileri hareketi
için de bir olanaktı. Oysa konfederasyonumuz KESK, görünüşü kurtaran
türden destek eylemlerinden öte işler
yapmadı.
Yeni bir genel kurul sürecine girerken, kamu emekçileri hareketinin
içinde bulunduğu durumun ana özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:
İşçi hareketindeki kimi güçlü direnişlere rağmen kamu emekçileri sendikal hareketini yöneten ekip bu direnişlerden kendi mücadelesi için
sonuçlar çıkaramadı. Bunları öngörebilecek bir sendikal hat, anlayış, irade
inşa edemedi, etmedi. 2001 sonrasında olduğu gibi sonuçsuz, protestocu eylem biçimi yine devam ediyor.

Nasıl Bir İttifak, Nasıl Bir
Yönetim Anlayışı?
Toplumsal Özgürlükçü kamu emekçileri olarak genel kuruldaki ittifak
anlayışımızın temel zemini “sendikal
ve politik gerçeklikler” olacaktır.
Bu temelde sendikal bir program çerçevesinde birlik ve ittifaklar oluşturulması önemlidir. Her ne kadar
programatik zemin, en geniş siyaset
ve bireyler zeminini işaret etse de,
siyasi saflaşmalar etkili olacaktır.
Genel politikadaki liberal ve ulusalcı
taraflar karşısında, 3. Cephede saf
tutan kamu emekçileri, KESK genel
kurulları sürecinde ortak bir irade
sergilemelidir.
Bütün özneleri eşit mesafede görmek, “program temelinde herkesle
ittifaka girilebileceği” anlayışı, geçmiş

dönemin zaaflarını tekrarlamaktır.
Siyasi saflaşmaları, sendikal politikalarla, genel kurul ittifak anlayışıyla
bütünleştirememektir.

işçi sınıfının, emekçilerin devrimci
gücüne dayanarak siyaset yapıyor,
ortadadır. Her şey siyasi akla uygun
gidiyor.

Salt delege gücüne dayalı ittifaklar
oluşturmak siyaseti öldürür. Elbette
ki siyaset güç işidir. Ancak bir o
kadar da siyaset, “kurgu”, “siyasi
irade” işidir. Yönetimleri oluştururken ne dar grupçu anlayışla kendini
merkeze koyup yalnızlaşmak, ne de
“Herkesten bir kişi olsun, çoğulculuk
olsun” diyerek siyasi irade koyamamak KESK’in faydasına olacaktır.

Siyaset yürütmek sorumluluktur.
Siyaset boşluk tanımaz. Kendi cepheni güçlendirirsen yanlış tutumları
zayıflatırsın. Genel siyasi saflaşmaların sendikadaki yansımalarını göz
ardı etmek, “ayrımları keskinleştirmemek” adına herkesi birbirine
“yakın” görmek doğru bir politik hat
izlemeyi zorlaştırır. Sendikal alanın
kendi ihtiyaçları ve güç ilişkileri ile
Türkiye işçi sınıfı ve ezilenlerinin 3.
Cephesini KESK içinde daha görünür
kılmak ihtiyacı arasında bir karşıtlık
yoktur. Aksine bu iki ihtiyaç birbirini
güçlendiren, birbirine bağlı olan
hedefleri işaret etmektedir.

Şimdiye kadar genel kurullara
Sendikal Birlik (SB), Devrimci
Sendikal Dayanışma (DSD), Emek
Hareketi (EH) ve Yurtsever
Emekçilerin (YE) kutsal 4’lü ittifakı
damgasını vuruyordu. Bu statüko,
önceki genel kurulda parçalandı.
KESK’i yeniden yapılandırma, devrimci zeminde bir kamu emekçileri
hareketi oluşturma olanağı doğdu. Bu
genel kurulda eskiye dönüşler yaşanmaması için azami çaba harcanmalıdır.
Referandum sürecindeki tutumlar,
BES Genel Kurulu’nda yaşananlar
tesadüfî değildir. Kimler Kürt hareketinden uzak durmak istiyor, kimler

Açıktır ki süreci bir “seçim”le sınırlı
görmeyip, gerçekten de “Genel
Kurul” olarak değerlendirebilmek
hayati önemdedir. Temel görevimiz,
bütün gücümüzle bu genel kurul
sürecini “yeniden yapılanmanın” olanağı olarak görüp, bunu gerçeğe
çevirmek olmalıdır. Bu yöndeki
düşüncelerimizin ve pratiğimizin
kuruluş zemini ise doğru ittifak anlayışı ve sendikal politik hat olacaktır.

25 Kasım greviyle çok iyi bir hamle yapıldı. Ama
yine arkası getirilemedi. Hamle, harekete
çevrilemedi. Grevin hemen sonrasında Tekel
direnişi tüm toplumu etkiledi. İşçilerin
mücadelesinin Tekel direnişiyle taçlanması kamu
emekçileri hareketi için de bir olanaktı. Oysa
KESK, görünüşü kurtaran türden destek
eylemlerinden öteye giden işler yapmadı.
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Krizin Bedelini Ödememek İçin...

AVRUPA’DA EMEKÇİLER
DİRENİŞTE
Sokakları yanıp tutuşan Avrupa’da halk
dövüşürken, hükümetler yeni talan
politikalarının peşinde. Milyar dolarlık dış
borçların da sıkıştırdığı hükümetler kazanılmış
haklara daha da fütursuzca saldıracak.
Avrupa devletlerini belki pek parlak günler
beklemiyor ama sokakların gün be gün
ısındığına tanıklık ediyoruz.
AYŞE BAYKAL

ABD piyasaları 2008 krizi ile çalkalanırken, küresel ekonomik krizin
Avrupa’ya yansımaları kaçınılmazdı.
Fransa, Yunanistan ve İspanya başta
olmak üzere krizin faturasını emekçi
halka kesmeye çalışan hükümetlere
yönelik protestolar büyük bir grev
dalgasını beraberinde getirdi.
Küresel kriz, Avrupa’da halk kitleleri
açısından iki önemli sosyo-politik ve
ekonomik olguyu tetikledi: Birincisi
işsizlik ve hak gaspları, ikincisi ise
artan ırkçılık. Krizin rakamlara en net
yansıdığı olgu işsizlik. 2009 itibariyle
işsizlik oranı Avro bölgesinde yüzde
10’u buldu ve 2010 yılında bu konuda
herhangi bir iyileşme sağlanamadı.
Hükümetler tarafından bütçe kaynaklarının ağırlıklı olarak mali sektöre
aktarımı bütçe açıklarını doğurdu. Bu
açığın kapatılması için de hükümetler
Avrupa halklarının sosyal haklarına
gözlerini dikti. Fransa’da halkı sokağa döken emeklilik reformu, vergi
yükünün artışı gibi kemer sıkma
politikaları tam da bu noktadan açıklanabilir. Açık kapanacak ve bunun
için halkın kazanılmış haklarına
yönelinecek.
Krizin doğurduğu çok önemli başka
bir olgu ise göçmen nüfusa yönelik

ırkçı saldırılar. Başta Fransa olmak
üzere hükümetlerin bu tetiklemede
başrolü üstlendiği kesin. Avrupa
ülkelerinin çoğunda sağcı partiler,
kimisinde açıktan kimisinde örtülü
şekilde göçmen “sorununu” kaşıdıkları kampanyalarla iktidara geldiler.
Sarkozy hükümetinin, AB müktesebatını dahi çiğneyerek yürüttüğü
Romanları sınırdışı etme operasyonu
bunun en bariz örneği.
Sokaklara göz atacak olursak,
Fransa’da yasal emeklilik yaşını
60’tan 62’ye, tam emeklilik yaşını da
65’ten 67’ye çıkarmayı öngören ve
yasalaşan tasarıya karşı halkın
eylemleri devam ediyor.
Son yaşanan 7. grev dalgasına giden
süreci kısaca gözden geçirelim.
Mayıs 2007 itibariyle Sarkozy’nin
Cumhurbaşkanı seçilmesine ilk tepki
Fransa’nın banliyölerinden geldi.
Sarkozy’nin ırkçı söylemlerine yönelen ve binlerce aracın yakıldığı eylemleri, hükümetin çıkarmaya çalıştığı
emeklilik reformuna karşı sol partilerin ve sendikaların örgütlediği
eylem süreci izledi. Hükümetin politikalarına karşı ilk tepkiler göçmen
halktan sonra gazeteci sendikalarından, ardından ulaşım çalışanlarından,

Mart ayında Fransa’da yüz binler emeklilik
reformunu, işsizlik ve konut sorununu protesto
ettiler. Son aylarda ise Sarkozy’nin emeklilik
planıyla 70 milyar Euro kâr etmek için “kemer
sıkma” politikalarına devam edileceğini
açıklaması, emekçileri tekrar sokaklara döktü.
Greve aktif destek veren gençler, ‘İnsanlar geç
yaşlarda emekli olursa biz nasıl olacak da iş
bulacağız’ diye soruyor.

memurlardan ve stajyer hekimlerden
geldi. Ekim 2007’de ulaşım alanında
yapılan grev ülkede ciddi bir etki
yarattı. Ulaşım emekçilerini, ücretlerinde artış talep eden eğitim emekçileri izledi. Sendikaların verilerine
göre yüzde 55’lik katılımın sağlandığı
greve öğrenciler de geniş destek
verdi. 2008 yılının başında gerçekleşen grevleri, market çalışanlarının
çalışma koşullarını protesto ettiği
grev ile emeklilerin eylemleri izledi.
2008 ortalarında, eğitim reformuna
karşı liseliler, işten çıkarılmalara
karşı memurlar, ırkçılığa karşı göçmenler, işitme engelliler ve daha birçok muhalif grup sokaklara çıktılar.
Fransa 2009 yılına da özel sektör
çalışanlarının greviyle girdi. Yaşanan
ekonomik krize ve artan işsizliğe
karşı eylemler geniş bir muhalefet
kesimini kapsayarak büyüdü. Özgür
internet savunucuları, evsizler, mahkûmlar, oturma izni olmadan çalışan
işçiler peşi sıra taleplerini dile getiren
eylemler gerçekleştirdiler. 2010 yılı
bu taleplerin doruğa çıktığı yıl oldu.
Mart ayında yüz binler emeklilik
reformunu, işsizlik ve konut sorununu protesto ettiler. Son aylarda ise
Sarkozy’nin emeklilik planıyla 70
milyar Euro kâr etmek için “kemer
sıkma” politikalarına devam edileceğini açıklaması, emekçileri tekrar
sokaklara döktü. Greve aktif destek
veren gençler, ‘İnsanlar geç yaşlarda
emekli olursa biz nasıl olacak da iş
bulacağız’ diye soruyor. Hükümetin
yasayı geri çekmeyeceğini açıklamasından sonra tüm hayatı etkileyen
büyük grev başladı. Grev kararını
alan CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa
ve FSU sendikalarına halkın yüzde
70’i destek veriyor.
Yunanistan da benzer bir süreçten
geçti. 2005 yılından beri gerçekleşen
grevler tüm Avrupa ülkelerinde neoliberal politikaların yarattığı yıkımlara ve hak gasplarına yönelikti. En son
Temmuz 2010’daki altıncı grevde
tüm havaalanları ve limanlar kapandı.

Hükümetin AB ve IMF ile imzaladığı
anlaşmayı ve tasarruf önlemlerini
protesto eden milyonlarca emekçinin
örgütlediği genel greve yeni vergilendirme yasasını protesto eden esnaf
da katıldı. Greve polis sert bir şekilde
saldırdı, uzun süreli çatışmalar
yaşandı. Yunanistan Kamu Çalışanları
Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi
Sendikaları Federasyonu’nun (GSEE)
örgütlediği grev tüm Avrupa’ya yayılan dalganın bir parçasıydı. IMF-ABYunan hükümeti üçgeni ve son olarak Almanya Maliye Bakanı
Wolfgang’ın “Yunanistan programı
uygulamak zorunda. Aksi bir durum
Yunanistan’ın çıkarına değil” açıklaması ülkede krizin ve krize karşı
direnişin süreceğini gösteriyor.
İspanya ise tarihindeki en sert ekonomik önlemlere tanık oldu. 2011 yılı
boyunca emekli maaşlarının dondurulmasından hükümet üyelerinin
maaşlarının yüzde 15 düşürülmesine,
çocuğu olanlara verilecek yardımın
kaldırılmasından kalkınmaya yardım
fonunda ve kamu yatırımlarında yapılacak kesintilere dek birçok maddeyi
kapsayan “kemer sıkma” politikalarına karşı büyük bir grev örgütlendi.
Eylül ayında 10 milyon kişinin katıldığı grev, hükümetin kemer sıkma
politikasına karşı hayatı kilitleyen bir
eyleme dönüştü. UGT ve CCOO sendikalarının bildirdiğine göre yüzde
70’lik katılımla gerçekleşen grev, eğitim, üretim ve ulaşım başta olmak
üzere tüm hayatı felç etti ve Zapatero
hükümetinin “saygıyla” karşılaması,
kolluk güçlerinin ise bu saygıyı şiddetle ifade etmesi ile alevlendi.
Sokakları yanıp tutuşan Avrupa’da
halk dövüşürken, hükümetler yeni
talan politikalarının peşinde. Milyar
dolarlık dış borçların da sıkıştırdığı
hükümetler kazanılmış haklara daha
da fütursuzca saldıracak. Avrupa devletlerini belki pek parlak günler beklemiyor ama sokakların gün be gün
ısındığına tanıklık ediyoruz.
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Venezuela’da Muhalefet Taktik Değiştiriyor

VENEZUELA’DA
BOLİVARCI DEVRİM
İKİNCİ DÖNEMEÇTE
Venezuela ’da seçim sonuçları, Chavistlerin
Bolivarcı Devrim’i derinleştirecek yasaları
meclisten geçirmesini zorlaştırabilir, zira
sandalyelerin üçte ikisinden azını kazanan
Chavez’in parlamentoda üçte birden fazla
sandalyeye sahip ciddi bir muhalefeti olacak
artık. 2002 darbe girişimden sonra Chavez
radikal adımlar atarak devrimi derinleştirme
kararı almıştı. Şimdi devrim yeni bir eşikte.
AZİZ KÜÇÜK
Güney Amerika'da ardarda seçimler
yapıldı. 31 Mayıs'ta Kolombiya'da
Cumhurbaşkanlığı seçimi, daha
sonra 27 Eylül'de Venezuela ve son
olarak da 4 Ekim’de Brezilya’da
seçimler yapıldı. Brezilya’da adaylar
yeterince oy alamadıkları için seçimler ikinci tura kaldı. İkinci turda İşçi
Partisi adayı ve Lula'nın halefi Dilma
Rouseff ile Brezilya Sosyal
Demokrat Partisi adayı Jose Serra
yarışacaklar. İkinci turdan çıkacak
sonuçlara ise kesin gözüyle bakılıyor. Askeri cuntaya karşı savaşmış
eski bir gerilla olan Rouseff, adım
adım Brezilya'nın yeni devlet başkanı olmaya yaklaşıyor. Uruguay'da
Tupac Amaru şehir gerillası hareketinin lideri Pepe Mujika'nın ve
Nikaragua'da Sandinistlerin lideri
Daniel Ortega’nın devlet başkanı
olması bu duruma verilecek örneklerden diğer birkaçı. Bu lider kuşağına Dilma Rouseff de katılıyor. Bunlar
dışında, 27 Eylül'de Venezuela'da
yapılan seçimler özellikle değerlen-

dirilmeyi hak ediyor. ABD'nin
2002'deki başarısız darbe girişimi
ve buna bağlı olarak Chavez'in attığı
adımlar hep ilgimizi çekmiştir.
Gerçekleştirilen
son
seçimle
Bolivarcı Devrim’in geldiği aşamaya
dair bir takım değerlendirmelerde
bulunabiliriz.

Chavez'in Başarıları
Hugo Chavez 1998 yılında iktidara
geldiğinde Venezuela burjuvazisini
çok fazla tedirgin etmemişti. Bu siyasi geçmişine dair bir takım soru işaretleri yoktu anlamına gelmesin. İşe
ilk önce yeni bir anayasa hazırlamakla başladı. Bu yeni anayasa ile
birlikte ülkenin ismi ‘Bolivarcı
Venezuela Cumhuriyeti’ olarak
değişti.
Anayasa
değişikliği
Chavez'in halkın güvenini daha
güçlü bir şekilde kazanmasını sağladı. Bugün (60'lı ve 70'li yılları saymazsak) kıtada hiçbir liderin elde
edemediği sevgi ve saygınlığı elde

etmiş durumda. Kolombiyalı meslektaşı Santos'un belki de gıpta ile bakmasına neden olacak seçim zaferleri
kazandı. 1998, 2000, 2006 yıllarında
yüzde 60'ın üzerinde oylar aldı.
Bugüne kadar Chavez 100 metre
engelli koşucularına taş çıkartarak,
13 seçimden alnının akı ile çıktı.
Ancak Bolivarcı Devrim'e ilişkin bir
tasnif yapmamız gerekiyorsa 2002
öncesi ve sonra diye ayırmamız
gerekiyor.
Bu sürecin ayrıntılı anlatımını bir
kenara koyarsak, bilindiği gibi 2002
darbe girişimi Pentegon'da planlanmış, ülke içindeki işbirlikçiler aracılığıyla da Chavez alaşağı edilmeye
çalışılmıştı. Darbe girişimi Bolivarcı
Devrim’in başka bir aşamaya geldiğini ifade ediyordu.

2002 Sonrası
Bu süreçte Bolivarcılar bir takım
radikal kararlar aldılar. Bugün birçok
analist, Chavez'i sosyalizm yoluna

teşvik edenin ABD ve onun uzantısı
olan İşverenler Sendikası olduğunu
belirtiyor. Rahatlıkla söyleyebiliriz
ki politik süreç, öznelerini de şekillendirmiştir, onları baştaki niyetlerinden öte noktalara taşımıştır.
Belirtmeden geçmeyelim; kısa süreli bu darbe girişiminin zararı
Venezuela halkına 10 milyar dolar
olmuştu. ABD destekli darbenin
mağlup olması ile birlikte Bolivarcı
hükümet halkın yararına birçok
adım attı. Petrolün Venezuela için
anlamı çok büyük. En büyük adım
PDVSA'nın (Petróleos de Venezuela,
S.A.) kamulaştırılması oldu. Bunun
ardından kamulaştırma adımları
elektrik, telekomünikasyon ve bir
dizi fabrika ile devam etti. Kapsamlı
olmasa da bir toprak reformu yapıldı (bu konu üzerinde birçok tartışma
sürmektedir). 2 milyon hektarlık bir
alanın yüzde 28,74’lük kısmı kamulaştırıldı. Ancak bunun tam anlamıyla
başarılamadığını ifade etmek gereki-

ABD destekli darbenin mağlup olması
ile birlikte Bolivarcı hükümet halkın yararına
birçok adım attı. Petrolün Venezuela için
anlamı çok büyük. En büyük adım PDVSA'nın
(Petróleos de Venezuela, S.A.) kamulaştırılması
oldu. Bunun ardından kamulaştırma
adımları elektrik, telekomünikasyon ve
bir dizi fabrika ile devam etti.
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geleneksel sağ partilerin bir araya gelmesi ile
oluştu. Bu bloğun iki önemli partisi 1958-1998
yılları arasında ülkeyi yöneten Demokratik
Hareket ile Venezuela Sosyal Hıristiyan Partisi.
Bu anlamıyla neoliberal politikaların hayata
geçirilmesinden doğrudan sorumlu olan partiler.
yor. Zengin toprak sahiplerinin
direnci bu sürecin yavaş ilerlemesine
neden oluyor. Chavez hükümetinin
yoksullar nezdinde samimiyetinin en
çok sınandığı nokta burasıdır diyebiliriz. Başarısız bir toprak reformunun nelere yol açacağı, kıta halkının
tarih bilincinde tazeliğini koruyor.

Muhalefetin Durumu
26 Eylül'de yapılan parlamento
seçimleri 2005 yılında yapılan seçimlerden biraz farklı gelişti. Muhalefet
2005 yılında ani bir karar alarak
seçimlere katılmama kararı almıştı.
Böylece parlamentonun dışında kalmışlardı. Muhalefet, son seçimlere ise
‘Demokratik Birlik Koalisyonu’ adı
altında girdi. Bu koalisyon geleneksel
sağ partilerin bir araya gelmesi ile
oluştu. Bu bloğun iki önemli partisi
1958-1998 yılları arasında ülkeyi
yöneten Demokratik Hareket ile
Venezuela Sosyal Hıristiyan Partisi.
Bu anlamıyla neoliberal politikaların
hayata geçirilmesinden doğrudan
sorumlu olan partiler. Muhalefet,
Bolivarcı Devrim’e karşı mücadelesinde yeni bir tarz belirleyerek parlamento seçimlerine girdi. Sonuçta 65
sandalye kazandılar.

Muhalefetin Seçimlerde
Kullandığı Dil
Seçimlerde Chavez karşıtı cephenin
öne çıkarttığı en önemli konu güven-

lik. Sokak şiddetinin, özellikle başkent Caracas'ta yaygınlaşması malzeme olarak kullanılmaya çalışıldı.
Muhalefet, basın (ki medya halen
muhalefetin elindedir) aracılığı ile
Venezuela'nın Irak'tan bile daha
güvensiz bir ülke olduğunu iddia etti.
Bunun dışında Venezuela'nın “Küba
tipi komünizme doğru yol aldığı”,
Chavez'in tıpkı Castro gibi diktatör
olmak istediği konuları işlendi. Fakat
her şeye rağmen yoksullukla mücadeleye, eğitim alanında reforma ve
sağlık haklarına yapılan göndermeler,
muhalefetin yeni bir dil kullanmaya
başladığının, bir anlamda, PSUV'un ve
Bolivarcı Devrim’in ana söylemlerinden içini boşaltarak nemalanmaya
çalıştığının bir göstergesi.

Seçim Sonuçlarına Dair
Seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloda 165 sandalyeli mecliste PSUV
94, muhalefet ise 64 sandalye elde
etti. Genel olarak sağ ile sol blok arasında oy oranlarının bir karşılaştırmasını yaparsak aradaki fark yüzde
1,5. Parlamentoda çoğunluğu kazanamadılar. Ancak 1/3 çoğunluğu aştıkları kesin. Yani bunun Türkçesi Chavist
hükümetin çıkartmak istediği yasaların engellenebileceği. Sağ, seçim sonrası propagandasını, zafer naraları ile
“Venezuela, Küba tarzı komünizme
hayır, demokrasiyi kurma yoluna
evet, dedi. Şimdi seçilmiş olmanın
meşruiyetine sahibiz, halkın temsilci-

- Seçim öncesinde PSUV'un hedefi 110 sandalye kazanıp üçte iki çoğunluğu elde etmekti ancak 94 sandalyede kaldı (PSUV'e 5.399.300, sağ
bloğa ise 5.312.283 oy. 2009 Aralık ayında yapılan yerel seçimlerde
PSUV 6.310.482 oy almıştı).
- Venezuela diğer Latin Amerika ülkeleri gibi eyalet sistemi ile yönetiliyor. PSUV 23 eyaletten 16'sında sandalyelerin çoğunluğunu elde etti ve
bu, yüzde 1,5’luk genel oy farkından daha büyük bir sandalye farkı olarak yansıdı parlamentoya.
- Oy dağılımlarına bakılınca özellikle kırsalda Chavistlerin muhalefeti
silip süpürdüğü ortaya çıkıyor.
- Muhalefet parlamentoyu işlemez hale getirmek isteyecek.
- Muhalefet bir seçimle istediğine ulaşamaz. Venezuela açısından asıl
sancılı süreç 2012 yılı olacak. Çünkü Chavez'in başkanlık süresi 2012’da
sona eriyor.
- Halk nezdinde Chavez'e destek yüzde 60 düzeyinde.
- 2000-2005 yasama dönemine kıyasla Chavistler 20 sandalye kaybetti.
- Tachira ve Zulia gibi sınır eyaletlerinde sağ blok MUD, PSUV'yi ezdi
geçti.
- Miranda’da (ki başkentin içinde olduğu eyalettir) MUD PSUV'ye küçük
bir fark atarak birinci oldu.
siyiz" söylemine oturttu. Bolivarcı
Devrim’in ikinci bir eşiğe geldiği
kesin. 2002 darbe girişimden sonra
Chavez radikal adımlar atarak devrimi derinleştirme kararı aldı. Tekrar
bir dönemeçten geçiliyor. Ancak alınan kısmi yenilgiyi de abartmamak
gerekiyor. Ne de olsa "Kavgada atılan
yumruk sayılmaz!"

Seçim kampanyasında
yoksullukla
mücadeleye, eğitim
alanında reforma ve
sağlık haklarına yaptığı
göndermeler,
muhalefetin yeni bir
dil kullanmaya
başladığının,
bir anlamda, PSUV'un
ve Bolivarcı Devrim’in
ana söylemlerinden
içini boşaltarak
nemalanmaya
çalıştığının bir
göstergesi.
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Küresel Kriz ve Ambargonun Zorlamasıyla Atılan Adımlar Tartışılıyor

KÜBA NEREYE GİDİYOR?
Küba, yanı başındaki emperyalist canavara
karşı on yıllarca dimdik ayakta duruşu ile,
direnen tüm dünya halklarının göz bebeği
olmuş bir ülke. Kimisi epeyce keskin de olsa,
eleştirilerin ona yüklenen bu anlamdan
kaynaklanmadığını kim söyleyebilir? Mesele,
bu eleştirileri emperyalizmin ve Batı
medyasının Küba rejimine dönük
karalamalarından ayırabilmekte.
SERAP ŞEN
Küresel krizin, süren ABD ambargosu ile birleşerek zaten sorunlarla dolu
Küba ekonomisi üzerinde ağırlığını
daha fazla hissettirmesi, çeşitli
önlemlerin alınması gerekliliğini
doğurmuş ve bunların neler olabileceği üzerine tartışmalara neden
olmuştu. Bir yıldır “Bir milyon işçi
fazlası var, üretkenlik düşük, devletin
yükü çok fazla” minvalinde söylemler
ileri sürülmekteydi. Üstüne bir de
yakın zamanda Küba yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve Fidel
Castro’nun bir gazete röportajındaki
(çarpıtıldığı söylenen) sözleri eklenince, belirsiz bir şekilde süren tartışmalar daha somut bir zemine taşındı
ve Küba’da olan bitenler, daha yakından mercek altına alınmaya başladı.
Öncelikle Fidel Castro’nun ABD’li
muhafazakâr bir gazeteciye verdiği
röportajdan başlayalım. Fidel’in
röportaj sonrasında “off the record”
olarak, gazetecinin “Küba modelini
halen ihraç edilebilir bir model olarak görüyor musunuz?” sorusuna
verdiği “Küba modeli, artık bizim için
bile işlemiyor” cevabı büyük tartışma
yarattı. Fidel daha sonra ironi yaptığını ve sözlerinin çarpıtıldığını açıklasa
da, Küba yönetiminin attığı somut
adımlar sonrasında, ne söylendiğine
değil ne yapıldığına bakmakta fayda
var.

Ekonomik Krize İlişkin
Önlemlerin İçeriği
Küba’yı nereye götüreceği bir kenara
bırakılsa dahi, birçok sol eğilimli analistin 60’lar sonrasında Küba ekonomisindeki en büyük reform girişimi
olarak değerlendirdiği bir sürecin
başladığı açık. Raul Castro öncülüğündeki Küba yönetiminin açıklamaları ve bunların rakamlara vurulması,
gerçekten de dikkat çekici sonuçlar
ortaya çıkarıyor.
Reformun en büyük ve tepki çeken
adımı, kamuda çalışan ve dörtte birinin (yaklaşık 1 milyon) fazlalık oldu-

ğu söylenen 4 milyon 400 bin kişiden
500 bininin işten çıkarılması oldu.
İşten çıkarmalara ilişkin açıklama
garip bir şekilde devlet (işveren) tarafından değil sendikalar tarafından
yapıldı. Bir diğer gariplik ise işten
çıkarmalar açıklanmadan önce sosyal
güvenlik yasalarının değiştirilmesiydi. Bu değişiklikle işsizlik ödeneği son
maaşın yüzde 60’ı ve 1 ayla sınırlandırıldı.
İşten çıkarılacak 500 bin kişinin ne
olacağına ilişkin iki proje var.
Birincisi, 250 binine özel iş kurma
lisansı verilmesi. Bunlar berber, taksi
şoförü, lokantacı, bakkal ya da herhangi bir dalda küçük üretici olabilecek. Ancak bu kişilerin bu işleri yapmak için mesleki formasyona sahip
olup olmadığı, olsa bile işe başlama
sermayesini nereden bulacağı belirsiz. İşten çıkarılacakların 200 bininin
ise devlet dışında, var olan veya kurulacak kooperatiflerde istihdam edilmesi öngörülüyor. Geriye kalan 50
bin kişinin ne olacağına ilişkin bir
şey söylenmemiş.
Diğer adımlar arasında, ücretsiz
cenaze hizmetlerinin ve işsizlik ödeneğinin ortadan kaldırılması (yukarıda sözünü ettiğimiz sosyal güvenlik
yasası değişikliği ile), turizmde zaten
var olan özel işletmelerin kapsamının
genişletilmesi, yabancıların golf sahası inşasına izin verilmesi, yine yaban-

cılara 99 yıllığına mülk kiralanması
vb. sayılabilir.

Eleştiriler ve Polemikler
Bu durumda, sosyalist Küba’nın nasıl
olup da işgücünün yüzde 10’unu kelimenin tam anlamıyla “sokağa koyabildiği” haklı olarak soruluyor.
Uygulamalar kimilerince, Küba rejiminin, krizden çıkmak uğruna devrimin kazanımlarından vazgeçmesi
olarak eleştiriliyor [1] ve “bir özelleştirme ya da liberalizasyon projesi”
olarak tanımlanıyor [2]. Kararların
alınma yöntemindeki antidemokratiklik
vurgulanarak,
“devletin
Kübalılara bir ast gibi davranmayı
bırakması ve onları tam yurttaş olarak görmesi” [3], “söz, yetki ve karar
hakkını halka teslim etmesi” [4]
gerektiği belirtiliyor: “Sadece aşağıdan örgütlenen demokratik tartışmalarla, işçilerin öz örgütlülüğü, öz
yönetimi ve kontrolleriyle Küba ekonomik problemleri karşısında yaratıcı bir çözüm üretebilir ve gerçek bir
toplumsal eşitliği sağlayabilir; kapitalist yeniden yapılanmayla sonuçlanma tehlikesi barındıran aceleye getirilmiş reformlarla değil.” [5]

Sonuç
Küba üzerine tartışmalar, bu gelişmeler öncesinde de polemiklerle doluydu. Özellikle James Petras’ın Küba

Reformun en büyük ve tepki çeken adımı,
kamuda çalışan ve dörtte birinin (yaklaşık 1 milyon)
fazlalık olduğu söylenen 4 milyon 400 bin kişiden
500 bininin işten çıkarılması oldu. İşten çıkarmalara
ilişkin açıklama garip bir şekilde devlet (işveren)
tarafından değil sendikalar tarafından yapıldı. Bir
diğer gariplik ise işten çıkarmalar açıklanmadan önce
sosyal güvenlik yasalarının değiştirilmesi.
Bu değişiklikle işsizlik ödeneği son maaşın
yüzde 60’ı ve 1 ayla sınırlandırıldı.

rejimini son derece dostane ve soğukkanlı eleştirileri dahi, Fidel Castro
tarafından “zehirli neoliberal mavallar öğütlemekle” suçlanmış, Petras’a
ise “sözde aşırı solun süper devrimcisi” gibi alaycı bir etiket bile yapıştırılmıştı [6]. Oysa Petras, 2008
Temmuz’unda FARC üzerine Fidel
Castro ile polemiğinde şunları ifade
etmişti:
“Tam elli yıldır Küba Devrimi’nin destekçisi oldum ve Fidel Castro’yu çağımızın en büyük devrimcilerinden biri
olarak görüyorum. Ancak asla eleştirmeyen bir müdafi olmadım. Sayısız
kritik durumda, itirazlarımı yazılı olarak, kamuoyu önünde, Kübalı liderlerle, yazarlarla ve militanlarla olan
görüşmelerimde belirttim.” [7]
Küba, yanı başındaki emperyalist
canavara karşı on yıllarca dimdik
ayakta duruşu ile, direnen tüm dünya
halklarının göz bebeği olmuş bir
ülke. Kimisi epeyce keskin de olsa,
eleştirilerin ona yüklenen bu anlamdan kaynaklanmadığını kim söyleyebilir? Mesele, bu eleştirileri emperyalizmin ve Batı medyasının Küba rejimine dönük karalamalarından ayırabilmekte. Ve esas önemlisi de
1989’da Berlin Duvarı yıkıldığında,
yani iş işten geçtiğinde dahi yapılamayan tartışmaları, sosyalizmin çıkarları
için zamanında, açıklıkla ve yapıcı bir
şekilde yürütebilmekte [8].
Dipnotlar:
1 ve 3: Küba'da tek seçenek devrimden
vazgeçmek olmamalı, Guillermo Almeyra
(Sendika.org)
2, 4 ve 5: Aleida Guevara'ya cevaben:
Küba’da neler oluyor?, Özlem Barın & David
Dessers (Sendika.org)
6: "Süper-Devrimciler", Fidel Castro
(Sendika.org)
7: Fidel Castro ve FARC: Fidel Castro’nun
Sekiz Hatalı Tezi, James Petras
(DünyadanCeviri.wordpress.com)
8: Küba ne yöne gidiyor?, Ergin Yıldızoğlu
(Sendika.org)
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Küresel Güçler ve Bölgesel Dengelerin Ortasında

TÜM HESAPLAR
BAĞDAT’TAN DÖNER
Irak’ta her hesap birçok denge ve çıkar
ortaklığının kesişmesi üzerinden yapıldığı
için bir türlü uzlaşma sağlanamıyor.
Küresel hesaplar bölgesel dengelere
uyarlanırken, yerel tarihsel dinamiklerin
gösterdiği direnç, kartların tekrar tekrar
karılmasını zorunlu kılıyor. Yaşanan kaos
Irak halkının iradesine ket vururken
çatışma ortamının da sürekli
tırmanmasına oluyor.
M. RAMAZAN
Irak’ta 7 Mart seçimlerinin üzerinden
yedi ay geçmiş olmasına rağmen
henüz bir hükümet kurulabilmiş
değil. Devam eden bu belirsizlik,
çatışma ortamının daha da şiddetlenerek sürmesine sebep oluyor.

Maliki’nin kesin bir zaferle çıkacağı
tahmin ediliyordu. Ancak evdeki
hesap çarşıya uymadı ve sonuç sürpriz oldu.

Irak’ta yapılan seçimler hem Irak
hem de bölgesel ilişkiler bakımından
son derece önemli. ABD’nin, 31
Ağustos itibariyle askerlerinin önemli bir kesimini geri çekmesi ve kalanını 2011 yılından itibaren çekme
kararı almış olması nedeniyle
Irak’taki son seçim sonuçları daha
anlamlı hale gelmiştir. Ortaya çıkan
tablo, ABD’nin bölgesel politikaları
için de ciddi bir değer taşımaktadır.
Seçimler öncesi, ABD yöneticilerinin
uğrak yeri haline gelen Bağdat’ın
yeni döneme ilişkin politik yönelimleri önem kazanmaktadır.

ABD, Irak’ı işgal ettiği dönemde
ABD’de bulunan İyad Allavi’yi Irak’a
getirterek Başbakan olarak atamıştı.
Allavi bir bakıma ABD’nin savaş
komutanının sivil yardımcısı gibi
çalıştı. İlk seçimlerde yenilgi alan
Allavi, Irak politik sürecinde geri
plana düştü. Allavi’nin BAAS rejiminin temsilcileri ve Sünni aşiretleriyle
ittifak yaparak son seçimde Maliki
grubuyla başa baş gitmesi politik
dengeleri değiştirdi. Bu durum Irak’ın
özellikle iç politikasını ve bölgesel
ilişkilerini etkileyecek bir durumdur.
Bağdat’ın politik dengeleri yeniden
şekillenirken, bu gelişmeleri birkaç
noktada özetlemek gerekir.

7 Mart’ta yapılan seçimlerde halen
Başbakanlık görevinde olan Nuri

Birincisi nüfusun yaklaşık olarak
yüzde 60’ını oluşturan Şiiler arasında

önemli bir parçalanmışlık söz konusudur. Bu, iktidar ilişkilerini etkileyebilecek bir durum oluşturuyor.
Maliki’nin İslamcı yanı (Allavi’ye
göre) çok daha fazla ön planda ve
kendisi İran ile ilişkilerde daha dengeli bir politika izledi. Maliki
ABD’nin dayatmasıyla Saddam ordusunda görev almış bir kısım BAAS
rejimi subayını yeniden orduda göreve davet etmiş olsa da, genel olarak,
BAAS partisinin devamı olan
Sünnilerle pek yakın bir ilişki kurmak istemedi.
Allavi ise Irak kamuoyunda daha çok
‘laik’ olarak tanınmaktadır. Hatta ilk
seçimde yenilgi almasının en önemli
nedenlerden birisinin bu faktör olduğu söyleniyordu. Sürpriz sayılacak bir
düzeyde yeniden Irak politik sahnesinde yer almış olmasının temel nedeni, Bağdat merkezli Maliki hükümetinin halkın toplumsal taleplerini çöze-

cek somut adımlar atmaması ve politik istikrarsızlığın devam etmiş olmasıdır.
Ayrıca Allavi, ABD’nin bölgesel politikalarına çok daha yakın bir çizgide
duruyor. Irak iç politikası konusunda
da Pentagon’a yakın duruyor. İran ile
yakın ilişkiye pek sıcak bakmıyor.
Yaptığı ilk açıklamada komşu ülkelerin Irak’ın içişlerine karışmaması
gerektiği konusunda uyarı yapması
da tesadüfî bir durum değil.
Bilindiği üzere Sünniler Irak seçimlerini boykot ediyorlardı. Irak’taki
İslamcı direnişin arkasında uzun yıllar Irak’ta iktidar olmuş Sünnilerin
önemli bir etkisi vardı. ABD, Sünni
aşiretleri kazanmadan Irak’taki politik istikrarı sağlayamayacağını biliyordu. Bu nedenle Sünnilerin Bağdat
sürecine dâhil olması için önemli bir
çaba gösterdi. Sonuçta Sünni aşiretlerin önemli bir kesimini kendi yanına

Irak’a komşu ülkeler şimdilik Irak’ın
bütünlüğünden yana gibi görünseler de,
güçlü bir Irak devletinden ziyade
parçalanmış ve kontrol altında olan küçük
devletçiklerin kurulmasından yana da
tavır alabilirler. Bütün mesele ABD’nin açtığı
bu kulvarda, ondan arta kalan payın
bölüşümü ve büyük payı kimin alacağıdır.
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çekerek ciddi bir adım attı. Allavi’nin
bu düzeyde başarılı olmasında
Sünnilerle yapmış olduğu ittifakın çok
önemli bir etkisi oldu.
Bu yeni durum, Irak iç ve bölgesel
politikalarında Sünnilerin etkisini
önemli oranda artıracaktır. Devlet
yönetme deneyimleri güçlü olan
Sünniler Irak politikasında daha
güçlü biçimde temsil edilecektir.
Allavi’nin liderliğini yaptığı blokta
Saddam artıklarının belirli bir ağırlığı
olduğu da biliniyor.
Ortaya çıkan politik tablonun bir
başka yönünü Kürtler oluşturuyor.
Bağdat merkezli Maliki hükümeti ile
Erbil merkezli Kürt hükümeti arasında belirli bir denge söz konusuydu.
Bağdat’ın, Kürtlerin mevcut statüsünden hiçbir şekilde hoşnut olmadığı
biliniyor. Bölgesel ve uluslararası ilişkiler nedeniyle sessiz kalmak zorunda kalan Bağdat merkezli iktidarın,
politik koşulların değişmesine paralel
olarak Kürtlere yönelik politikalarını
çok daha sertleştirecekleri de bilinen
bir durumdur. Özellikle Sünni tarafının Irak’ın bugünkü politik tablosunun oluşmasından Kürtleri sorumlu
tuttukları biliniyor.
Ancak Maliki ile Allavi listelerinin oy
oranları arasında çok küçük bir fark
söz konusudur. Bunun diğer bir anlamı, Irak’ta hiçbir siyasi grup veya ittifakın tek başına hükümet olamayacağıdır. Bu da hükümet kurma sürecinde pek çok grup ya da ittifakı hesaba
katma zorunluluğunu beraberinde
getirmektedir.
Gerek Allavi gerekse Maliki, Ağustos
ayı içerisinde Mesud Barzani ile
görüşmeler yaptılar. Hükümet krizinin
çözülmesi
doğrultusunda
Kürtlerle görüşmeye başlamaları bir
anlamda krizin derinliğinin de işareti
gibi gözüküyor. Irak’ta Başbakan
Nuri El-Maliki ve eski Başbakan İyad
Allavi arasındaki rekabet en çok
Kuzey Irak yönetiminin yüzünü güldürdü. Federal Yönetim lideri Mesud
Barzani, Kerkük'ün statüsü ve Kürt
yönetiminin doğrudan petrol ihraç
edebilmesi gibi konularda anlaşmak
kaydıyla, Maliki'ye destek verebilir.
Allavi koalisyonu, Maliki ile hiçbir
biçimde ortaklığa gidilmeyeceğini
vurguladığı için, Maliki gerek Şii lider
Mukteda El-Sadr’ın gerekse Kürt
yönetiminin desteğini almak için
harekete geçti. Ancak Maliki’nin,
işgal karşıtı tutumuyla bilinen
Sadr'dan destek almasının ABD’de
hoşnutsuzluk yaratacağı yorumları

KASIM 2010

yapılıyor. Bu nedenle Kürt yönetimi
Maliki'nin en önemli umudu haline
geldi.
Kürt yönetimi ise öteden beri
Kerkük'ün statüsü ve buradan çıkarılan petrolü kendilerinin ihraç etmesi
konusunda Maliki'nin başında bulunduğu Bağdat yönetimiyle sorun yaşıyordu. Bu nedenle Maliki'ye verilecek
bir desteğin karşılığında bu konuların
masaya yatırılması isteniyor. Dahası
Kürt yönetimi, Maliki'ye vereceği
destek karşılığında kendi askeri güçleri olan peşmergelerin Irak merkez
yönetiminden daha fazla finansal destek almasını talep ediyor. Bu taleplerin, yine de Sadr'ın İçişleri ve Ticaret
Bakanlığı gibi fazlasıyla önemli koltukları talep etmesinden daha cazip
olduğu belirtiliyor. Zira Sadr'ın İran
ile olan yakın ilişkileri ABD'nin
Maliki'yi veto etmesine neden olabilir.
Irak’la
ilgili
hesaplar
yapan
Türkiye’nin yanı sıra, Suriye ve İran
da Irak'taki bu hükümet kriziyle
yakından ilgileniyor. İran ve Suriye
tıpkı Türkiye gibi Iraklılarla görüşmeler yapıyor... TC özellikle Kuzey Irak
Kürt yönetimi üzerinden hesaplar
yaptığı için daha çok “herkesi temsil
edecek bir hükümetin” kurulmasından yana. Bu elbette Kürt yönetiminin etkisinin sınırlandırılması arzusu
anlamına geliyor.
Hükümet kurma sürecinin bir türlü
gerçekleşememesi Irak’ta gün geçtikçe şiddetin artmasına ve kaosun
yayılmasına sebep olmakta. İlerleyen
aylarda hükümetin kurulamaması,
Irak’ın ABD askerlerinin çekilmesiyle
beraber bütünlüğünü kaybetme ve
parçalanma olasılığını ortaya çıkarmakta. Özelikle bu durumda en hızlı
kopacak parçanın TC’nin himayesine
girmeye aday Kürt Barzani yönetimi
olacağı ise aşikâr. İşgalci güçleri destekleyen Şii kesimin ABD sonrası
İran’la bağlarını güçlendireceği yüksek olasılıktır. Sünni kesimin ise Irak
devletinin tek devamcısı kalma ve
Sünni Suudi Arabistan’a daha fazla
bağlanma olasılığı yüksek gözükmektedir. Her ne kadar Irak’a komşu
ülkeler şimdilik Irak’ın bütünlüğünden (siyasi, askeri olarak kendilerine
bağımlı, ekonomik olarak tüm zenginliklerini açan) yana gibi görünseler de, güçlü bir Irak devletinden ziyade parçalanmış ve kontrol altında olan
küçük devletçiklerin kurulmasından
yana da tavır alabilirler. Bütün mesele
ABD’nin açtığı bu kulvarda, ondan

Maliki ile Allavi listelerinin oy oranları arasında
çok küçük bir fark söz konusudur. Bunun diğer
bir anlamı, Irak’ta hiçbir siyasi grup veya
ittifakın tek başına hükümet olamayacağıdır.
Bu da hükümet kurma sürecinde pek çok
grup ya da ittifakı hesaba katma
zorunluluğunu beraberinde getirmektedir.

TC özellikle Kuzey Irak Kürt yönetimi üzerinden
hesaplar yaptığı için daha çok “herkesi temsil
edecek bir hükümetin” kurulmasından yana. Bu
elbette Kürt yönetiminin etkisinin
sınırlandırılması arzusu anlamına geliyor.
arta kalan payın bölüşümü ve büyük
payı kimin alacağıdır. Görünüşe bakılırsa ABD askerlerini oradan çekerken tüm olasılıkları hesaba katarak
çekmektedir. Irak devletinin parçalanması, kaos ve şiddet ortamına teslim olması da bunlar arsındadır. ABD
bu yüzden TC’nin kendi bölgesel
çıkarlarını korumak adına, onun
boşalttığı alana daha hızlı yerleşmesini istemektedir. Irak devleti ve Irak
halkına ne olursa olsun ama ABD’nin
çıkarları bu durumdan etkilenmesin

istiyor.
Irak’ta her hesap birçok denge ve
çıkar ortaklığının kesişmesi üzerinden yapıldığı için bir türlü uzlaşma
sağlanamıyor. Küresel hesaplar bölgesel dengelere uyarlanırken, yerel
tarihsel dinamiklerin gösterdiği
direnç, kartların tekrar tekrar karılmasını zorunlu kılıyor. Yaşanan kaos
Irak halkının iradesine ket vururken
çatışma ortamının sürekli tırmanmasına sebep olmaktadır.

IRAK SEÇİM SONUÇLARI

Irak'ta 7 Mart'ta yapılan genel
seçimlerde Sünni ve Şiilerin koalisyonundan oluşan İyad Allavi'nin
liderliğindeki El Irakiye listesi 325
sandalyeli mecliste 91 sandalye
kazanmıştı. Seçimde Başbakan Nuri
el Maliki'nin lideri olduğu Hukuk
Devleti Koalisyonu ise 89 sandalyede kaldı. Sadr Grubu’nun da içinde
yer aldığı Şii Irak Ulusal İttifakı 70,
Kürt İttifakı Listesi 42, Sünni olan
Irak Uzlaşma Cephesi 6, İçişleri
Bakanı Cevad Bolani'nin başkanı
olduğu Irak’ın Birliği Koalisyonu 4,
Kürt Değişim Hareketi 8, Kürt İslam
Birliği 4 ve Kürdistan İslami Ce-

maati 2 sandalye kazandı. Allavi,
Sünni çoğunluğa sahip olan Ninova
(Musul), Kerkük, El Anbar, Diyala ve
Salahaddin illerinde birinci olurken
Nuri el Maliki de, başkent Bağdat ile
Şiilerin yoğun olduğu Basra, Babil,
Kerbela, Vasıt, Necef ve Musanne’den birinci çıktı. Seçimlerde, Irak
Meclisi’ndeki 325 sandalye için 6
bin 200 aday, 167 partiden oluşan
12 koalisyon ve 74 parti yarıştı. Irak
anayasasına göre, seçimlerde en
fazla milletvekili çıkaran parti ya da
koalisyon, hükümeti kurma hakkını
kazanıyor.

sayi34e_duze19 08.11.2010 01:21 Page 23

KASIM 2010

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

EKOLOJİ

23

İnsan-Doğa İlişkileri Sınıf İlişkilerinden Bağımsız Değildir

NASIL BİR EKOLOJİ
HAREKETİ?
Özellikle 1970’li yılların sonu kritik eşiğin
aşıldığı ve her geçen gün doğanın geri
dönüşümsüz biçimde tüketilmeye başlandığı,
deyim yerindeyse cepten yenilmeye başlandığı
dönemdir. Bu eşiğe gelmemize neden olan ana
etken, sert bir rekabet ortamında, ayakta
kalabilmek adına büyümek zorunda olan,
bunun için sürekli daha fazla hammaddeyi
(doğayı) umursamazca kullanmakta beis
görmeyen sermayenin yasalarıdır.
HASAN DURKAL
Hem doğal-biyolojik hem de toplumsal üretici-dönüştürücü yönü olan
yegâne varlık olan insanın bugün
kendisine bu lütfu sağlayan doğayla
oldukça problemli bir ilişkisi söz
konusu. Geçim araçlarını üretme
süreci içerisinde doğa ile bedeniyle,
kollarıyla, bacakları, kafasıyla, serbest
kalan elleriyle kurduğu ilişkinin
sonucunda ortaya çıkan “emek süreci” insanı doğadan farklılaştırmış,
onun hem doğal ama aynı zamanda
toplumsal-sosyal bir varlık haline
gelmesinin anahtarı olmuştur. Sonuç
olarak insan-doğa ilişkisi en genel
çerçevede doğanın bilinçle donanmış
bir parçasının, doğanın geri kalanıyla
kurduğu özgül bir ilişki şeklini almıştır. İşte tam da bu süreçle birlikte
“insanal doğuşun belgesi” olan tarih
başlamıştır. Bu ilişki tarzına göre
insan sürekli doğadan bir şeyler alır,
aldığı bu şeyleri geçim araçları halinde dönüştürür, bu dönüştürme ve
tüketim sonucunda artıkları yine
doğaya kazandırır. Tarihin ilerlemesiyle mülkiyetin gelişmesi, sınıflı toplumlar, nüfusun artması, devlet örgütlenmesi, insan ihtiyaç hiyerarşisinin
gelişmesi (ve daha sonra yeni ihtiyaçlar yaratılması) ve bu gelişmelerin
sonucu olarak insanlığın daha geniş
alanlara yayılması sonucunda insan

doğayı daha fazla dönüştürmüş, gitgide çeşitli element ve varlıklarını kullanarak yaşamını ve uygarlığı devam
ettirmiştir. Bu diyalektik ilerleme
sürecinin hangi noktasında insanın
doğayla olan ilişkisinin bozulmaya
başladığını tam olarak kestiremeyiz,
çünkü insan sürekli yayılma ve doğayı kullanma halindedir. Fakat bu
sürecin hangi noktasında doğayla ilişkisinin bozulması evrensel bir çevre
ve insanlık krizi başlatmıştır diye
sorarsak, tereddütsüz, sanayi kapitalizminin ortaya çıkmasıyla gerçekleşmiştir deriz.

Kapitalizm İnsan-Doğa
İlişkisinde Kritik Nokta
Kapitalist üretim tarzının temelinde
sermayenin genişletilmiş ölçekte
yeniden üretilmesi yatar. Bir başka
deyişle sistemin mantığı, her sermaye
devrinde (para-meta-para) daha çok
üretmeyi zorunlu kılar. Bu üretim
sürecinde her seferinde doğadan bir
şeyler eksiltilmekte, bu üretim sürecinde her seferinde daha fazla enerji
harcamakta, üretilenlerin tüketim
sürecinde doğaya her seferinde daha
fazla atık bırakılmaktadır. Bu faaliyet
zaman içerisinde genişleyerek doğanın kendisini yeniden üretme kapasi-

Komünist toplum düşüncesinin ve mücadelesinin
baştan sona yeniden düşünülmesi gerekmektedir.
İnsanı ve toplumu kuşatan yabancılaşmadan
kurtulmadan, insanı, toplumu, insan ilişkilerini
ciddi bir biçimde dönüştürmeden gerçek ve
radikal bir devrimden bahsedemeyiz. Ve en
önemlisi gerçek insani özgürleşme, sınıfsal
sömürünün olmadığı, gerçek cinsiyet eşitliğine
dayalı, insanın doğa üzerindeki tahakkümünün
ortadan kalktığı bir anlayışla mümkündür.

tesinin üzerine çıkmıştır. Özellikle
1970’li yılların sonu kritik eşiğin aşıldığı ve her geçen gün doğanın geri
dönüşümsüz biçimde tüketilmeye
başlandığı, deyim yerindeyse cepten
yenilmeye başlandığı dönemdir. Bu
eşiğe gelmemize neden olan ana
etken, sert bir rekabet ortamında,
ayakta kalabilmek adına büyümek
zorunda olan, bunun için sürekli daha
fazla hammaddeyi (doğayı) umursamazca kullanmakta beis görmeyen
sermayenin yasalarıdır.
İnsanların bireysel ve kolektif ihtiyaçlarını karşılamak amacı yerine,
kâr için üretimin esas olduğu bu sistemde kapitalistin iyi niyeti ya da iradesi herhangi bir şekilde söz konusu
değildir. Daha az sömürme, daha az
tüketme, kirliliğe karşı önlem alma
gibi tedbirlerde bulunması mümkün
değildir. Bir diğer ayırıcı nokta da
kapitalist üretim sisteminde ekonominin topluma tabi olması gerekirken, toplumun ekonomiye tabi olmasıdır. Bu durum akıl dışılığın akılcılaşmasına zemin hazırlamakta, üretileni
tüketmek toplumsal bir görev haline
gelmektedir.
Ekolojik krizin günümüzde geldiği
noktada kapitalizmden kurtuluş

insanlığın ve canlıların, hatta gezegenin kurtuluşunun ilk şartıdır. Bu noktada “Nasıl bir ekolojik hareket ve
Marksist hareket?” üzerine söylenmesi gerekenler vardır.

Ekolojik Hareketin
Marksist Eleştirisi
Yeşil hareket soldan sağa geniş bir
yelpazeye sahip. Yelpazenin sağ tarafındakilerin ekolojik krizde tüm
insanlığa eşit sorumluluk yükleyerek
sermayenin suçuna bizleri ortak
etmeye çalışan görüşleriyle aramıza
sınır çekiyoruz. Özellikle sistemi
revize ederek ekolojik krizi çözeceğini uman, sürdürülebilir kalkınma
masalına kanan sermaye dostu çevrecilerin bu gafletten uyanarak, kapitalist yağmanın ömrünü uzatmaktan ve
kitleleri oyalamaktan derhal uyanmalarını diliyoruz. Ayrıca emek ve doğa
sömürüsünü gündemine almayan bu
yaklaşımların önümüzdeki süreçte
giderek daha ağır biçimde etkilerini
yaşamamız muhtemel ekolojik kriz
karşısında söyleyecek çok az sözleri
kalacağını hatırlatmak görevimizdir.
Kendi mezar kazıcısı olan proletaryayı yaratan kapitalizm, şimdiye dek
girdiği krizlerden bir şekilde çıkmayı
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başarmıştır. Doğu Bloğu ülkelerinin tek
tek yıkılmasıyla dünya genelinde ortaya
atılan “tarihin sonu” masalı ekolojik
hareketin Marksizm’e ve işçi sınıfının
devrimci gücüne olan inancını zayıflatmış, ekoloji hareketinin bir kesimi
Marksizm’le arasına mesafe koyarak
kendisini bir nevi post-modern hareket
olarak deklare etmiştir. Marksizm’in
pozitivist yorumunu Marksizm olarak
muhatap alıp, sınıfsal tahlillere dayanma
yerine toplumun her kesimine -eşit
biçimde- hitap eden bir yeşil akım yaratma çabasına girmiştir. Bu dostlarımıza
söyleyeceğimiz şey ise, sosyalizmin yine,
yeniden hem de ekolojik olarak mümkün
olduğudur. İşçi sınıfının devrimci rolü
kaybolmamıştır. Ayrıca sosyalizmi insan
merkezlilikle suçlayıp sosyalist harekete
mesafeli duran kimi yeşillere de değinmek gerekir. Her şeyden önce sosyalizm
insan odaklıdır, bu doğrudur. Geleceğin
toplumunda insanların aç ve yoksul
olmaması, en temel ihtiyaçlarının karşılanması asgari koşuldur. Elbette ki doğal
sınırların farkında olmak, çevre ve diğer
canlılarla uyumlu bir yaşam kurmak
geleceğin toplumunun en önemli hassasiyetlerinden biridir.
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“K e n d im e y alan s öy le d iğim d e n b e ri k im s e y e in an m ıy o rum .”
“B e n im ruh um öz g ürd ür. B ir k uş g ib i öz g ür… A llah B ab a d ün y ay a
in d iğin d e Çin g e n e le rle b aş e d e m e m iş v e ilk uçak la g e ri d ön m üş.”
Çing e ne le r Zamanı

KİMİN KAVGASINDA ÖDÜL KİME?
Kaplanoğlu’nun Haifa’dan aldığı ödülü iade etmesi, İsrail’i boykot
sürecine katılması talep ediliyor. Haifa doğrudan İsrail devletinin
düzenlediği bir organizasyon ve İsrail’in oldukça geniş bir çapta
yürüttüğü kültürel operasyonun bir parçası. Buradan bakıldığında
gayet makul bir talep. Ancak devrimcilerin bu konudaki tutumu daha
kapsamlı ve eleştirel olma sorumluluğu taşır.
GÖKSEL ILGIN
Festivali’ne Jüri Başkanı tayin edildiği için, Semih Kaplanoğlu ve
Kültür Bakanı Ertuğrul Günay başta
olmak üzere çok sayıda tanınmış
ismi ayağa kaldıran Emir Kusturica,
muhtemelen bu olaylar patlak verene dek ilk paragrafta bahsi geçen
veriler ve başarılı filmleriyle bilinen
bir şahsiyetti. Şimdi ırkçı olup
olmadığı tartışıladuran yönetmen
jürilikten çekildiğini açıklarken,
kendisi hakkındaki “Bosna’da yaşanan vahşetin ve tecavüz olaylarının
fazla abartıldığı” yönünde açıklamalar yapmış olduğu iddiasını reddetti.
Her şeye rağmen Kusturica’nın
konumu ve geçmişi ırkçı, Sırp propagandisti ya da Miloseviç yandaşı
olup olmadığı konusunda muğlâklıklarla dolu.

Marksist Hareketin
Ekolojik Eleştirisi
İğneyi ele, çuvaldızı kendimize batırmamız gerekir. Elbette ki geçmiş sosyalist
uygulamaların ekolojik eleştirilerinin
yapılması gerekir. Ve tabii ki geçmiş sosyalizm deneyimlerinin teorik olarak
günümüz sosyalist hareketi içerisinde
barındırdığı birtakım eğilimlerden arınmamız gerekir. Sovyetler Birliği’nde
Lenin’in ölümünü takip eden dönemlerde
gitgide Marksizm’in pozitivist belirlenimci bir şekilde yorumlanması, çevre
sorununun devrimle birlikte çözüldüğüne inanılması, sistemin bürokratikleşmesi gibi nedenlerle sürdürülebilir bir ekolojik düzen gerçekleştirilememiş, aksine
çok ciddi ekolojik krizler yaşanmıştır.
Evvela devrimden ne anladığımızı, hangi
durumlarda gerçek devrimden bahsetmemiz gerektiğini kendi içimizde tartışmamız gerekir. Ekolojik krizin temelinde
kapitalist üretimin yattığını belirtmekle
sorunun sadece ekonomik ve siyasal
boyutunu vurgulamış oluruz. Bunun
yanında toplumsal hayatın her alanında
(toplumsal-cinsel roller, kültür vb) yeni
bir dünya modeli kurgulama ve hayata
geçirme gerekliliği vardır. Sosyalizmi bir
kalkınma modeli olarak görmekten
kaçınmalıdır. İktidarın ele alınıp, üretici
güçlerin geliştirilmesiyle, maddi zenginliğin gelişmesiyle tüm sorunların çözüleceğini ummak ciddi bir yanılgıdır.
Komünist toplum düşüncesinin ve
mücadelesinin baştan sona yeniden
düşünülmesi gerekmektedir. İnsanı ve
toplumu kuşatan yabancılaşmadan kurtulmadan, insanı, toplumu, insan ilişkilerini ciddi bir biçimde dönüştürmeden
gerçek ve radikal bir devrimden bahsedemeyiz. Ve en önemlisi gerçek insani
özgürleşme, sınıfsal sömürünün olmadığı, gerçek cinsiyet eşitliğine dayalı, insanın doğa üzerindeki tahakkümünün ortadan kalktığı bir anlayışla mümkündür.

Bu repliklerin birçok benzerini ve
nice güzel kareyi zihinlerimize
kazıyan; 1993 yılında ırkçı politikacı Vojislav Seselj’i düelloya davet
eden; 1995’te Yeni Sırbistan
Hareketi Lideri Neboja Pasjkic’i bir
festivalde yumruklayan; savaş için
silah üretirken savaşın bitmiş olduğundan bihaber emekçilerin öyküsünü anlatan
sinema dünyasının
asi yüzü Emir Kusturica ne oldu da
köyün “aynı hamamda yıkanılmaz”
lanetlisi ilan edildi? Soru uzun lakin
eksiği çok; cevap “doğru” olsa da
tatmin etmeyebilir; devam ediyoruz: İçinde Semih Kaplanoğlu ve
Kültür Bakanı’nın da bulunduğu bir
sürü insan “ayrı hamamlar” talep
edecek kadar temiz mi ve son olarak “ÖDÜLLER” en Temiz olana mı
gitmeli, -kiri bizi ilgilendirmez-

işini iyi yapana mı? Peki, ödülü kim
veriyor, bu alış-verişin bizimle
akrabalığı nereden?

Emir Kusturica Muamması
Antalya

Altın

Portakal

Film

Öncelikle, Türkiye’deki Boşnak dernekleri mevzu hakkında oldukça
net bit tutum izliyorlar baştan beri.
Çoğunluk Kusturica’yı Sırp propagandası yapan, savaş dönemindeki
filmlerinde açıktan ya da gizil biçimde Sırplardan yana tavır alan bir
yönetmen olarak değerlendiriyor.
Zaten olayın en başında da Jüri
üyesi olmasını tasvip etmediklerini
bildirmişler. Bosnalılar Kusturica’nın savaştan sonra, Bosna’daki
Müslüman topluluklar ve liderleriyle ilişkilerini zora sokmayı göze alarak, “500 yıl önce hepimiz Sırp'tık,

Bir dönem AKP’yle yakınlığı tartışılan
Kaplanoğlu’nun Altın Koza’da alacağı ödülün
kesinleşmesini beklemesi de bir diğer kafa
karıştırıcı unsur. Türkiye’de yurttaşlık
(milliyetçilik) ve dindaşlık (Müslümanlık)
üzerinden prim yapmanın kolay olduğu çok
bilinen bir gerçekken, burnuna
“tezgâh” kokusu gelmeyenlerin ellerini
burunlarından çekmeleri kâfi gelecektir.
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Kusturica Yeraltı
filminin Miloseviç’e
karşı sergilenmiş
en büyük eleştirilerden
biri olduğunu iddia
ederken ‘Ben
Miloseviç’i günah keçisi
haline getiren ama
gözlerinin önünde
yaşanan ölümlere
ve koca bir savaşa
geç müdahale
eden Avrupa’yı
eleştiriyorum’ diyor
ve kendini tanımlayan
tek sözcüğün
‘anti-emperyalist’
olduğunu ileri sürüyor.
Türklerin korkusundan Müslümanlığı seçtik” gibi bir açıklamayla vaftiz
olup Ortodoksluğu seçmesini ve
Bosna’yı terk edip Sırbistan’a yerleşmesini onulmaz bir ihanet olarak
algılıyorlar. Kusturica Yugoslav olduğunu ve Büyük Yugoslavya için
mücadele verdiğini açıklamaya çalışsa da Bosna’daki algı değişecek gibi
görünmüyor. New York Times
Magazine’de Dan Halpern, yönetmenin
1995’te
çektiği
Yeraltı
(Underground) filminden ve filme
Miloseviç yönetimindeki Radio
Televison Serbia (Sırbistan Radyo
Televizyon Kurumu) tarafından yapılan yardımlardan Bosna halkının
rahatsızlık hissettiğinden söz ediyor.
Halpern’ın röportaj sırasında yönelttiği “Neden Miloseviç’e karşı film çekmediniz?” sorusuna Kusturica kimsenin mükemmel olmadığı cevabını
veriyor. Aynı Kusturica Yeraltı filminin Miloseviç’e karşı sergilenmiş en
büyük eleştirilerden biri olduğunu
iddia ederken ‘Ben Miloseviç’i günah
keçisi haline getiren ama gözlerinin
önünde yaşanan ölümlere ve koca bir
savaşa geç müdahale eden Avrupa’yı
eleştiriyorum’ diyor ve kendini
tanımlayan tek sözcüğün ‘antiemperyalist’ olduğunu ileri sürüyor.
Miloseviç yandaşlığı veya Sırp propagandası konusunda somut delillere
ulaşılmış olmasa da Kusturica’nın
belirsiz duruşu ve geçmişindeki tercihleri insanları olumsuz yönde tavır
almaya ya da en azından kuşkulanmaya sevk ediyor. Bosna halkı ise Semih
Kaplanoğlu ve takipçilerinden çok
daha önce bu konuda kararını vermiş
durumda. Zira Türkiye’de Kusturica
üzerine bugün kafa yorulan veriler
15 yıldır mevcut! Fakat Kusturica’nın
hala birçok Boşnak aydın ve sanatçıyla samimi ilişkilere sahip olduğu ve

bu kişilerle ortaklaşa gerçekleştirdiği
projelerin Bosna’da olumlu karşılandığı da başka bir gerçek.

Kim Neye Kızgın?
“Burası Vasfi Rıza’nın solcuları sıkıyönetim komutanlığa ihbar edip Vasfi
Rıza’nın komedyen olarak alkışlandığı Türkiye değil artık!” diyor ünlü
oyuncu Nedim Saban, tarafını
Kusturica’nın karşısında, Kaplanoğlu’ndan yana tutarak. Sözlerindeki
gerçeklik payı elbette tartışılır, ancak
Kaplanoğlu ve Saban gibi düşünenlerin sayısı bir hayli fazla, yine de
henüz cevaplanmamış bir dizi soru
duruyor karşımızda.
Mesele, Kusturica’nın Miloseviç yandaşı olması, gizliden gizliye ProSırpçılık yapması üzerinden şekillendirildi. Boşnakların 15 yıldır zaten
tartıştıkları ve belli bir tutum sergiledikleri bu mevzular Türkiye’de neden
bu dönemde patlak verdi? Kusturica
25 Haziran’da, yani sadece birkaç ay
önce bir başka kültürel proje dâhilinde, bir AKP belediyesi eliyle Bursa’ya
getirilmişken, aynı partinin mensubu
olan Kültür Bakanı “geçmişindeki
leke”lerle yargıladığı yönetmene
neden tek laf etmemişti? Semih
Kaplanoğlu’nun Kusturica’yı itham
ettiği olaylar görmezden gelinebilecek türden değil; “Sırp kasapları”yla
yan yana videoların, fotoğrafların ve
sarf edilmiş ağır sözlerin varlığından
söz ediyor. Daha önce de, Montenegrin adlı bir yayında, gazeteci Andrej
Nikolaidis benzer iddialarla söz konusu isimlerle Kusturica’nın samimi
fotoğraflarını yayımlamış, fakat
Kusturica’nın kendisine açtığı tazminat davasını kaybetmişti. Elbette ki
bu, Kusturica’nın kesinlikle masum
olduğu anlamına gelmez ama konu-

nun dündeki belirsizliğinin bugün de
sürdüğüne dair önemli bir iz taşıyor.
Daha önce de benzer projeler nedeniyle defalarca Türkiye’de bulunmuş
olan yönetmene olan tepkisini
kamuoyuna duyurmak için, bir
dönem AKP’yle yakınlığı tartışılan
Kaplanoğlu’nun Altın Koza’da alacağı
ödülün kesinleşmesini beklemesi de
bir diğer kafa karıştırıcı unsur.
Türkiye’de yurttaşlık (milliyetçilik)
ve dindaşlık (Müslümanlık) üzerinden prim yapmanın kolay olduğu çok
bilinen bir gerçekken, burnuna “tezgâh” kokusu gelmeyenlerin ellerini
burunlarından çekmeleri kâfi gelecektir.
Bugünlerde Kaplanoğlu’nun Haifa’dan aldığı ödülü iade etmesi, İsrail’i
boykot sürecine katılması talep ediliyor. Haifa doğrudan İsrail devletinin
düzenlediği bir organizasyon ve
İsrail’in oldukça geniş bir çapta
yürüttüğü kültürel operasyonun bir
parçası. Buradan bakıldığında gayet
makul bir talep. Ancak devrimcilerin
bu konudaki tutumu daha kapsamlı
ve eleştirel olma sorumluluğu taşır.
Halkın hiçbir belirleyici rol almadığı,

halkın değil seçilmiş jürilerin ödülleri
belirlediği, her birinde halk için kültürel etkinlik kılıfı altında büyük
meblağların dağıtıldığı festivaller vasıtasıyla halkın nabzıyla oynamaya kalkışanların tuzağına düşmeden; toplumla sanat arasına uçurumlar koyup
halktan nemalanmaya kalkışan bu
organizasyonlara ve içlerinde dönen
kirli oyunlara ve “oyuncular”a bütünlüklü bir tepki geliştirmek ve mümkünse alternatifler üretebilmek bu
sorumluluğun gerçek yansıması olacaktır. Aksi takdirde devrimcilerin,
Kaplanoğlu’na seslenirken Haifa’dan
şimdiye kadar ödül almış çok sayıda
Türkiyeli yönetmeni görmemesi ve
Kusturica’ya dair kendi perspektifinden yapması gereken değerlendirmeleri bildirmemesi sebebiyle Kaplanoğlu’nun açıklamalarını doğrudan
onar konuma düşmesi, olası hatalardır. Hepimiz bir kere düşünelim:
Türkiyeli sanatçıların son yıllarda
dünyada çok sayıda festivalde ödüller
alması sadece Türkiye’de sanatın ve
sanatçının gelişmesiyle mi alakalı?
Yoksa sizin de burnunuza bir koku
geliyor mu?

Boşnakların 15 yıldır zaten tartıştıkları ve belli bir
tutum sergiledikleri bu mevzular Türkiye’de
neden bu dönemde patlak verdi? Kusturica 25
Haziran’da, yani sadece birkaç ay önce bir başka
kültürel proje dâhilinde, bir AKP belediyesi eliyle
Bursa’ya getirilmişken, aynı partinin mensubu
olan Kültür Bakanı “geçmişindeki leke”lerle
yargıladığı yönetmene neden tek laf etmemişti?
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İzmir’den Zap’a Yolculuk: Devrimci Gençlik Köprüsü

GENÇLİK BARIŞA KÖPRÜ OLUYOR

KASIM 2010

Kürt gençleriyle kol kola
girerek üzerinde
yürüdüğümüz köprünün yanı
başında Çerxa Soreşe ve Gün
Doğdu marşlarını bir ağızdan
söyledik. Dağlar şahittir;
omuz omuza gösterdik ki
halkların barışa kurduğu
köprüleri yıkmaya
bombaların gücü yetmedi.
Gün ağır ağır batarken Zap
suyuna sıkılı yumrukların,
zafer işaretlerinin
aksi düşüyordu.
YİĞİTHAN KAVUKÇU

30 Eylül Perşembe sabahı İzmir’den
yola koyulurken içimizde tarifsiz bir
heyecan vardı. Kat edilecek mesafenin uzunluğunu umursamaksızın
Türkçe ve Kürtçe devrim türkülerini
bir ağızdan söyleyerek asfalt üzerinde bir günü eskittik. 1 Ekim sabahına
uyandığımızda ise heyecanımız değişen coğrafyaya duyduğumuz hayranlıkla karışmaya başlamıştı. VanHakkâri arasında yol boyunca uzanan heybetli sıradağlar farklı bir siyasal-kültürel coğrafyaya vardığımızı
müjdeler gibiydi. İklimler ve diller
aşarak ilerleyen otobüsümüzün
Zap’a kavuşması yaklaşık 33 saat
sürdü.
68 kuşağının “Boğaz’a değil Zap’a
Köprü” şiarıyla ayak bastığı, kent
merkezine 30 km uzaklıktaki toprağı
onlardan 41 yıl sonra “Gençlik Barışa
Köprü Olacak” sloganlarıyla adımlıyorduk. Açılışı yapılacak olan
Devrimci Gençlik Köprüsü’nün
başında bekleyen Hakkârililer bizi
yüzlerinde yoldaşça bir gülümsemeyle ve halkların kardeşliğini haykıran
sloganlarıyla karşıladı. Kürt gençleriyle kol kola girerek üzerinde yürüdüğümüz köprünün yanı başında Çerxa
Şoreşe ve Gün Doğdu marşlarını bir
ağızdan söyledik. Dağlar şahittir;
omuz omuza gösterdik ki halkların
barışa kurduğu köprüleri yıkmaya
bombaların gücü yetmedi. Gün ağır
ağır batarken Zap suyuna sıkılı yumrukların, zafer işaretlerinin aksi
düşüyordu.

Hakkâri Notları
Uzunca bir konvoy eşliğinde yeniden
yola koyularak Hakkâri’ye vardığımızda yollar boyunca sıralanmış halkın genciyle yaşlısıyla bizi alkışlayarak, zafer işareti yaparak karşılaması
görülmeye değerdi. Kente girer girmez Kürt halkının güçlü örgütlülüğünü en çıplak hâliyle gözlemleme fırsatı bulmuştuk. Belediye önünde bizi
karşılayan binlerle halaya durduk.

Önceden belirlenmiş evlerde konaklayacağımızı tahmin ederken, belediye
önüne toplanmış olan halkın spontane şekilde bizleri üçer beşer çağırarak evlerine davet etmeleriyle büyük
bir şaşkınlık yaşadık. Kürt Özgürlük
Hareketi’nin halklaşmış olduğu gerçeği, belediye ve halk arasında kurulan dolaysız ilişki ve halkın kendiliğinden organize olma becerisinin
yüksekliği ile somutlaşıyordu. Vakit
kaybetmeden soluğu misafirperver
Hakkârililerin evinde almıştık.
Tanışmaya dönük sohbetimiz, önce
Türk TV kanallarında, ardından da
Roj TV’de izlediğimiz haberlerin vesile olmasıyla gitgide politikleşti. Geçitli
köyünde yaşanan katliamın basında
PKK ile ilişkilendirilmesi ve biz oradayken hâlâ açlık grevinde olan
Geçitli halkının saldırının gerçek faillerini işaret eden tepkisinin görmezden gelinişi Kürtlerin tepkisini çekiyordu. Hakkârililer saldırının devlete
bağlı bir kontra yapılanma eliyle gerçekleştirildiğinden adları gibi emin.
Laf lafı açtıkça konu 90’lı yıllar
boyunca devlet tarafından uygulanan
ağır imha politikalarına geldi. Can
kulağıyla dinlediğimiz ev sahipleri,
haksız savaşın tekrar tırmanmasından endişeli olduklarını ancak onurlu,
başı dik bir barışın kurulabileceğine
dair umutlarını da koruduklarını
anlattılar. AKP hükümetinin “açılım”
adı altında Kürt Özgürlük Hareketini
tasfiye etmeye çabaladığını söylerlerken, yüzlerinden korku değil, bugüne
dek tarihsel bir direniş sergilemiş
olmanın ve ödedikleri sayısız bedelin
verdiği kendine güven duygusu okunuyordu.
Tadına doyamadığımız kaçak çayı
ağır ağır yudumlarken ev sakinlerine
Türkiye’de şovenizmin devlet eliyle
sürekli tırmandırılışına karşı verdiğimiz mücadeleyi anlattık, yaşadığımız
coğrafyada devrimcilerin mücadelesiyle Kürt halkının özgürlük mücadelesini ortaklaştırmaya yazgılı olduğu-

muzu belirttik. Özgürlükçü Gençliğin
Kürt halkıyla kurduğu duygudaşlığı
gören dostlarımızın gözleri ışıl ışıl
parlıyordu. Uyumak için birer birer
odalarımıza çekilirken içimizde kendi
evimizde olduğumuzu hissetmenin
huzuru vardı.
2 Ekim sabahı dağların arasında
kurulmuş olan yaklaşık 60 bin nüfuslu Hakkâri’yi daha yakından tanıyabilmek için başladık arnavut kaldırımıyla kaplı sokaklarını arşınlamaya.
Şehirde gözümüze çarpan ilk şey
çocuk ve genç nüfusunun yoğunluğu
oldu. Resmi üniformalı polislerin
yaya olarak dolaşmaktan kaçındığı
sokaklarda gençlerin ve çocukların
hâkimiyeti var desek abartmış olmayız. Panzer gördüklerinde “şeytan”
diye haykırarak taşlamaya başlayan
taş generallerin, boş şişelere bez tıkayarak molotof atma oyunu oynadıklarına, oyunlarını gerilla marşı söyleyerek bitirdiklerine şahit olduk.
Yaklaşık bir ay önce asker kurşunuyla katledilen 15 yaşındaki Enver
Turan’ın yakın bir arkadaşına gençliğe dair gözlemlerimizi aktardığımızda, yüzünde gururlu bir tebessümle
söylediği gibi; “yeni serhıldanlar yetişiyor”du.
Henüz başlamasına bir saat olan
barış konseri için Hakkâri Stadına
gittiğimizde tribünlerin halk tarafın-

Yaklaşık bir ay önce asker
kurşunuyla katledilen 15
yaşındaki Enver Turan’ın
yakın bir arkadaşına
gençliğe dair
gözlemlerimizi
aktardığımızda, yüzünde
gururlu bir tebessümle
söylediği gibi; “yeni
serhıldanlar yetişiyor”.

dan doldurulmuş olduğunu gördük.
Hakkâri milletvekili Hamit Geylani ve
Hakkâri Belediye Başkanı Fadıl
Bedirhanoğlu’nun da aralarında
bulunduğu konuşmacıların barışa
köprü olmaya gelen gençleri sahiplendikleri konuşmaları halkın coşkulu sloganlarıyla karşılık buldu.
Konuşmalar
sırasında
Deniz
Gezmiş’in adı anıldığında tribünlerde
kopan alkış tufanı da anılmaya değer.
Yaklaşık 6 saat süren konser boyunca mayasını halkların kardeşliğinden
alan türküler hep bir ağızdan söylendi.
Kentten ayrılma vaktimiz geldiğinde
bizi uğurlamak için belediyenin
önüne gelen kitle karşılama sırasında
toplanandan çok daha kalabalıktı.
Otobüslerimiz binlerin coşkulu kalabalığını ağır ağır yararak ilerlerken
karşılıklı olarak attığımız sloganlar
birbirine karışıyordu. Özgürlükçü
Gençler olarak Kürt halkına verdiğimiz “şehirlerimize, okullarımıza döndüğümüzde haklı mücadelelerini daha
çok insana anlatma” sözünü bilincimize, bize gösterdikleri misafirperverliği yüreğimize yazarak şehirden
ayrıldık.
Gençlik Barışa Köprü Olacak!
Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Biji Bratiya Gelan!
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İktidar Savaşları Kadın Bedeni Üzerinden Sürdürülüyor

BEDENİMİZ KİMİN?
Başörtüsü tartışmasında her iki
anlayış da zıt yönden ortaklık kuruyor:
Kadın bedeni üzerinden yürütülen iktidar
savaşı. Başörtüsünü savunmak
kadının özgürlüğünü savunmak
anlamına gelmiyor. Demokrasi ve insan
hakları kavramını dilinden düşürmeyen
Erdoğan’ın, AKP’nin bir toplantısında
kadın ve erkeğin yaradılış gereği
eşit olmadığını açıkça ifade etmesi;
kadınlara ‘üç çocuk doğurmalısınız’
demesi kadın konusundaki
yaklaşımının açık göstergesidir
TÜLAY HATİMOĞULLARI
Başörtüsü sorunu uzun yıllardan beri
tazeliğini kaybetmeyen bir tartışma
olmaya devam ediyor. Osmanlı’dan
kopuşmanın önemli adımlarından
biri olan kılık kıyafet yeniliği türbanla hesaplaşmasını yaptı. Batının
modernleşmeciliği kadın bedenine
giydirildi. Kadınlar bu şekilde kamusal alanda modernliğin simgesi olarak
ortaya çıkarıldı. 1930’ların kabul
gören kısa etekli, elbiseli, ökçeli
ayakkabılarıyla ve şapkasıyla kadın
önemli bir model olabildi. 1980’lere
kadar gerek dini inançlarından ve
geleneklerinden, gerekse siyasi görüşünden dolayı başörtülü olan kadınlar
kamusal alanda rahatlıkla yer alamadı. 1980 arifesinde Türkiye egemenlerinin gündemi sol geleneği bitirmeydi. Bunu yalnızca darbeler yaparak, devrimci önderleri asarak, bütün
düşünce kurumlarına kilit vurarak,
insanları işkence tezgâhlarından geçirerek, zindanlara tıkarak, mülteci
yaşama mahkûm ederek başaramayacağının farkında olan sistem; alternatif düşünce akımlarının önünü açacaktı. Nitekim o yıllarda imam hatip
liselerinde artış, tarikat örgütlenmelerine toleranslar sınır tanımadı.
Son yıllarda Türkiye’nin modern rol
modeli olan kadınların yerini, başörtülü kadınlar almaya başladı.
Statükocu zihniyetlerde başörtülü
kadınlar yoksulluğun, köylülüğün,
gericiliğin, eğitimsizliğin kısacası
cehaletin simgesi idi. 80’lerde birdenbire üniversitelerde okumak üzere
mücadele veren ‘kadıncıklar’ oluverdiler. Hatta siyasette, kısmen ekonomide söz sahibi olmaya başladılar. Bu
modern Türk kadını kimliğinin krize
girdiğinin bir göstergesi oldu. Batılı
aydınlanmacı ütopya çözülmeye mi
başlıyordu?
Türkiye’de kadın hareketinin, başörtülü kadınların iradelerini tanıma,
özgürleşme eğilimlerini anlama

çabası içinde olması önemlidir.
Statükocu anlayışın bayraklaşan
kadın modeline hayranlıkla aydınlanmacılık oyunu oynamak, kadınlar
arasında derin bölünmüşlükler yaratır. Öte yandan kamusal alanda kadının durumunu ve toplumsal cinsiyeti
doğru tanımlama, başı açık da kapalı
da olsa her feministin görevi olsa
gerek.
18. yüzyıl feministleri, Amerikan
Bağımsızlık Bildirisi’nde (1776) ve
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde
(1789) erkeklerin sahip olduğu hakların aynısına sahip olmayı bekliyorlardı. Ancak beklenenin tersine
‘insan’, ağırlıklı olarak ‘erkek’le özdeşleştirilmişti. Dönemin liberal düşünürlerine göre akla uygun olmayan
her şey ikincildir. Ve akıl erkekte temsil edilmektedir. Kamusal dünya akılla yönetilir. Duygusal ilişkiler, estetik,
kişisel nitelikler, ahlaki yargılar akıl
dışı olana aittir. Bu da kadın bedeninde ve ruhunda zuhur etmektedir (J.
Donovan). Din öğretisine göre; dünyayı eğrisiyle doğrusuyla yaratan
tanrı, kadın ve erkek bedenini kadının rahmine ‘nutfe’, ‘cenin’ olarak
düşürüyor. Küçücük hücrelerden
kocaman bedenler yaratıyor. İnsanlar
‘arî’, yani ‘çıplak’ olarak doğuyor.
Maddi-manevi statüsü ne olursa
olsun mezara çıplak bedeni bir kefen
parçasıyla sarılı olarak gömülüyor. Bu
anlayıştan hareketle insan sadece
‘doğduğu’ ve ‘öldüğü’ an ‘eşittir’ diye-

biliriz. (Kadın ve yoksul doğmanın
koşullarını es geçerek bir soyutlama
yaparak bu fikre varabiliriz.) Ne var
ki sistem ve onun toplumsal örüntüleri insanları kadın-erkek, yoksulzengin, güzel-çirkin… diye ayırıyor.
Ve bu ayrım insan yaşamını ölene
dek belirleyebiliyor. Nasıl 18. yüzyılın
aydınlanmacı fikirleri kadını ikincilleştirip akıl dışı ilan ediyorsa; siyasallaşan din, evrensel ilkeleri unutarak
kadın bedeni üzerinden siyaset yapıyor. Her iki anlayış zıt yönden ortaklık
kuruyor. O da kadın bedeni üzerinden
verilen iktidar savaşlarıdır.
Kapalı kadının kıyafetine müdahale
doğrudan bedenine müdahale anlamına gelmektedir. Gelenekler, kimi siyasi fikirler birçok şeyin belirleyeni olabildiği gibi, kıyafetleri de belirlemektedir. Bu da kadınların tarzına dönüşebilmektedir. Bu aşamada mini etek
giyme alışkanlığına sahip bir kadını
kapatma ile kapalı bir kadının başını
zorla açma zihniyetini iyice analiz
etmek gerekir. Siyasal gücüne bağlı
olarak insanlardan öç alırcasına davranmak demokrasiye ve insan haklarına uymasa gerek.
Açık ve kapalı kadınların samimi
dayanışması güçlü sonuçlar doğurabilir. Ancak bunun yolu geleneklerle,
siyasi bilinçle hesaplaşmaktan geçer.
Şu günlerde CHP’nin ‘başörtüsü sorununu çözebiliriz’ şeklindeki yaklaşımı AKP’yi harekete geçirdi. AKP’nin

Başörtüsü tartışmalarının en sorunlu yönü de kadın
bedeni üzerindeki tartışmaları halen erkeklerin
yapıyor olması. Hükmü kendinde olmayan kadın
bedeni ise bunlara alet ediliyor. Dahası kadınlar
arasında yaratılan suni çelişkiler, esas düşman olan
patriyarkayı unutturabiliyor.

oluşturduğu komisyon, Meclis’teki
muhalefet partilerini ziyaret ederek
konuyla ilgili düşüncelerini aldı. Bu
esnada YÖK başkanı üniversiteli
kadınların başörtüleriyle derse girebilmesi yönünde düzenlemeler yaptı.
Bu tablo içinde AKP, türban sorununu
sürekli gündemde tutup çözmeyen
konumunda duruyor. Mağdur rolü
oynama, dolayısıyla bundan siyasi
kazanç elde etme alışkanlığı AKP’nin
siyasi tarzı oluyor.
Kadınların başörtülerini savunmak
tek başına kadının özgürlüğünü
savunmak anlamına gelmemektedir.
Demokrasi ve insan hakları kavramını dilinden düşürmeyen Erdoğan’ın,
AKP’nin bir toplantısında kadın ve
erkeğin yaradılış gereği eşit olmadığını açıkça ifade etmesi; kadınlara ‘üç
çocuk doğurmalısınız’ demesi kadın
konusundaki yaklaşımının açık göstergesidir.
Başörtüsü tartışmalarının en sorunlu
yönü de kadın bedeni üzerindeki tartışmaları halen erkeklerin yapıyor
olması. Karar verme kendinde olmayan kadının bedeni ise bunlara alet
ediliyor. Dahası kadınlar arasında
yaratılan suni çelişkiler, esas düşman
olan patriyarkayı unutturabiliyor.
Kadınlar arasındaki kimi farklılıklar
birbiri üzerinde iktidar kurmayı
gerektirmez. ‘Kadınlar farklı biçimlerde ezilirler. Bütün farklılıkları bize
uygun gelen bir ortaklık torbasına
atmak yahut asgari müşterekte birleştirmekten daha iyisini yapabiliriz:
Farklı ezilmeler arasındaki ilişkiyi
görebiliriz.’ (A. Bora)
Kaynakça:
Josephine Donovan, Feminist Teori,
İletişim Yayınları, 1997
Aksu Bora, Zenciler Birbirine
Benzemez, Amargi, Sayı 1, Yaz, 2006
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İçeriden Mektup Var

DÜŞMAN VE BİZ
21 Eylül komplosunu boşa çıkarıp devrimci
atılım yapabilmemiz için, sadece siyasi
vuruşlarla düşmana hamle yapmamız yetmez.
Hatta öncelikli olarak düşmanı teşhir etmemiz
ve onların içyüzlerini halkımızın gözlerinin
önüne sermemiz gerekir. Onların ahlaki
düzeysizliklerinin halkımızın belleğine kazınması
ve suçlarının “zaman aşımına” uğramaması
için, atacağımız her adımın bizim için başlı
başına birer siyasi eylem olacağını hiç
aklımızdan çıkarmamalıyız.
SEMİH AYDIN
Yapılan operasyonun şahsımla ilgili
olan senaryosunu özetleyecek olsaydım, bu yapılanın nasıl bir komplo
olduğunun anlaşılması için yararlı
olabilirdi. Ama şu an yaşanan süreç,
meseleyi kişiselleştirmeye yer bırakmayacak kadar siyasidir. Yapılan
komplo, uluslararası finans kapital
şebekesinin emrindeki yerel oligarkların Marksist, enternasyonalist ve
yenilenmeci sosyalistlere karşı yapmış olduğu siyasi bir hamledir. Öncelikli hedef sosyalistlerin birliğini
engellemek ve birlik hedefine giden
sosyalistleri menzilden çıkarmaktır.
Komplonun zamanlaması ve senaryonun uygulanış biçimi, bunu açıkça
göstermektedir. Düşman, yaptığı bu
hamleyle birliğin geciktirilmesine
yönelik sonuç alabilir. Ama, zamanla
görüleceği gibi, bu hamle bizi geriletmeye yetmeyecektir. Tersine bu
süreç, birliğimizi daha sağlam dikişlerle pekiştirmemizi sağlayacaktır. Ve

enerjimizi biriktirecek, güçlü bir
irade ve kararlılıkla devrimci atılımımızı tetikleyecek, düşmanı silkeleyici
darbeleri ardı ardına indirmemize
imkân verecektir.
21 Eylül komplosunu boşa çıkarıp
devrimci atılım yapabilmemiz için,
sadece siyasi vuruşlarla düşmana
hamle yapmamız yetmez. Hatta öncelikli olarak düşmanı teşhir etmemiz
ve onların içyüzlerini halkımızın gözlerinin önüne sermemiz gerekir.
Onların ahlaki düzeysizliklerinin halkımızın belleğine kazınması ve suçlarının “zaman aşımına” uğramaması
için, atacağımız her adımın bizim için
başlı başına birer siyasi eylem olacağını hiç aklımızdan çıkarmamalıyız.
Düşmanın tarihi, komünistlere karşı
yürütülen her “sürek avında” yapılan
alçaklıklarla doludur. 80 yıl önce, düşman mevzideki yargıçların “Dr.
Hikmet hakkında delil arayacak

Kürt Halkının İnkar Politikasına Cevabı:

“Lİ VİRİM”
Diyarbakır’da bir halk yargılanıyor.
Diyarbakır’da bir halkın özörgütlenmesi yargılanıyor.
Diyarbakır’da bir dil yargılanıyor.
Ve o halkın çocukları haykırıyor: “Li Virim”*;
yani “Buradayım”.
Her duruşmada yargıç sanıkların
yoklamasını yapmak için adlarını
okuyor ve bu cevabı alıyor. Li virim,
basit bir yanıt değildir. Kürtçe savunma yapma konusunda ısrarcı olan
sanıkların bu yanıtı, Kürt halkının
yüzyıllık inkarına, asimilasyon çabalarına ve imha politikalarına karşı,
onbinlerce evladının kanı ve canıyla
verdiği yanıttır.
Diyarbakır’da görülmeye devam edi-

len, yaygın basının ifade ettiği şekliyle KCK-TM (Koma Civakén Kurdistan
- Türkiye Meclisi) davası, 14 Nisan
2009’da başlayan büyük bir operasyonlar dizisinin sonucunda açıldı. Bu
operasyonlar dizisinde 5 binden fazla
Kürt politikacısı, belediye başkanları,
meclis üyeleri, kadın, gençlik, çevre
aktivisti, Demokratik Toplum Partisi
(DTP) ve Demokratik Toplum
Kongresi (DTK) yönetici ve üyeleri

kadar saf değilim” demeçleri belleklerden silinmemiştir. 80 yıl önceki
durum zamanca ve olayca erozyona
uğramamıştır.
Düşman aynı düşmandır. Halkımızı
soyup soğana çeviren ve yük hayvanı
yerine koyan yine bir avuç soyguncu
çetedir ve onların emrindeki her türden paralı uşaklardır. Onların sinsi ve
ikiyüzlü olması yeni bir durum değildir. Bu meziyetler, onların genlerinde
yüklüdür. Değişmekte olan şey, onların bu meziyetleri ve karakteristik
özellikleri değildir. Değişmekte olan
antika modern kırması melez karakter taşıyan Türkiye kapitalizminin
yeni stratejik yönelimleridir. Açıkça
görüldüğü gibi, Türkiye kapitalizmi
neredeyse, bir asır süren “Prusya
tipi” yapılanma sürecini tamamlamak
üzeredir. Antika tefeci bezirgânlık,
ordu ve finans kapital dinamikleri,
tek bir potada kaynaşmakta ve daha
monistik bir yapıya bürünmektedir.
Böylece, yapılanma sürecini tamamlamak üzere olan Türkiye kapitalizminin kendi iç gerilimlerinin sancısından kurtulup dışa doğru hamle
yapma eğilimleri ile saldırma aşamasının eşiğinde olduğu söylenebilir.
gözaltına alındı. Bunlardan 1700’ü
tutuklandı. İlk tutuklananlar, tam 17
ay sonra mahkeme önüne çıkarıldı.
Diyarbakır’da açılan ilk davada şu
anda 152 kişi yargılanıyor.
AKP Hükümeti’nin emrindeki güçler
bu operasyonu, tam da Kürt illerinde
DTP’nin halkın büyük bir desteğine
sahip olduğunu kanıtladığı 29 Mart
2009 yerel seçimlerinin ardından (15
gün sonra) başlatmıştı. Bu bir cezalandırma operasyonuydu. Fakat amaç
sadece ondan ibaret değildir. Asıl
amaç, Kürt halkını örgütsüz bırakmaktır; halkın özörgütlenmesini yıkmaktır. Bu operasyon ve bu dava,
AKP’nin Kürtlere yönelik “açılım”
politikasının ikiyüzlülüğünün somut
bir göstergesidir.
AKP bir yandan Kürtlerin varlığını
tanıdığını söylerken, diğer yandan
onların canları, kanlarıyla yarattıkları
örgütlülüğü yok etmeye çalışıyor. Bir
yandan Kürtçe TV kanalı açarken,
diğer yandan Kürtlerin anadilde eğitim hakkını yok sayıyor ve Kürtçe’yi,

TC’nin ardı ardına yaptığı ekonomik
politik taktikler, bu yeni dışa açılma
strateji planının belgesidir. Ordu ve
polis teşkilatının dizayn edilişi, bu
yeni strateji planına arıza çıkaran
“aşınmış parçaların” onarılması olarak değerlendirilebilir. Görüldüğü
gibi, düşman kendi cephesi içinden
bile, en ufak çatlak sese tolerans göstermeyeceği yeni bir dışa açılma
yönelimi içindedir. Bize yapılan komplonun birinci amacı birliğimizi gerçekleştirmememize yönelik ise ikinci
amacı da budur.
Son olarak, düşman bir asır sonra
yine aynı düşmanken biz de yine aynı
biziz, bir asır öncülerimizin sosyalist
olma gerekçeleri neyse, bir asır sonra
bizim sosyalist olma gerekçelerimiz
aynıdır. İnsanımızı ve coğrafyamızı
soyguncu para babaları çetesinin
pençelerinden kurtaracağız. Bıkmayacağız ve korkmayacağız. Sağlam
adımlarla ve kararlılıkla hep hedefe
doğru yürüyeceğiz. Ve her gün hedefe
bir adım daha yaklaşacağız.
SEMİH AYDIN
16.10.2010, Silivri 4 No'lu
L Tipi Cezaevi.
bu davada görüldüğü gibi, “bilinmeyen bir dil” olarak görmezden geliyor.
Bu, aslında geleneksel devlet politikasının bir başka biçimdeki devamıdır:
Hakkını talep edene hakkı verilmez;
ancak devlet “uygun gördüğü” kadarını bahşeder.
Ama o günler geçti. Kürt Halkı dişiyle
tırnağıyla kazıyarak özgürlüklerini
elde etti, etmeye devam ediyor. İktidar
sahiplerinin bu görmezden gelme
çabaları, ellerine yüzlerine bulaşıyor
ve tükürdüklerini yalamak zorunda
kalıyorlar. Düne kadar “teröristle
müzakere edilmez” diye bas bas
bağıranlar, bugün görüşme masasına
oturmak ve İmralı ile Kandil arasında
kendi elleriyle mektup taşımak
zorunda kalıyor.
Çünkü, kitlelerle buluşan bir fikir,
önüne geçilmez somut bir güç haline
gelir. Özgürlük fikrine sahip çıkan
Kürt Halkı bunun apaçık bir örneğidir.
* “Lı vırım” şeklinde okunuyor.
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Taraftar Örgütlenmeleri Yok Edilirken - I -

TRİBÜN ÖRGÜTLERİ
İnsani olan, yan yana geldiğinde
toplumsal bir tepki vermektir.
Toplumsallık arttıkça örgütlülük de
artar. Doğal olan örgütlenmektir.
Devlet her tür örgütlenmeyi denetime
almak istemektedir. Bu alanda da
yaşanan çatışmanın böylesi bir
karakteri vardır.
HALUK KOŞAR
Taraftar deyince pek çoğunuzun aklına çapulcu sürüsü, işi gücü olmayan
şiddet düşkünü insanlar güruhu geliyordur. Ama öyle ya da böyle çoğunuz
da bir takımı tutuyorsunuzdur ya da
tutmuşsunuzdur. Bu yazıyı okuyanların çoğunun gazeteleri spor sayfasından okumaya başlamadığını varsayarsak eğer, sizinle taraftar arasındaki farklardan başlayarak onların da
hakları olan insanlar olduğunu anlatmaya çalışalım.
Bir sporsever olarak varsayacağımız
Okur’un en nihayetinde her zaman
ilgisini çekmeyen bir spor müsabakası (ve özellikle bir tanesi) sporseverin her daim gündemidir. Bunu bir
sanatseverin sergi, edebiyatseverin
kitap
takibine
benzetebiliriz.
Hepsinin kendine ait bir dili ve dünyası vardır. Orada yaşanan en detay
konular dahi içinde olan için bilinen
ve diğeri için anlaşılmaz ve de yer yer
gereksiz ayrıntılar olarak görülebilir.
Ama tüm bu ayrıntı ve özen bu dünyayı oluşturan temel bileşenlerdir ki
kurduğunuz dünyanın içini ne kadar
çok şeyle doldurursanız o kadar zenginleşir, kuruluğu ortadan kalkar.
Nasıl ki sanat, edebiyat dünyası kendi
içinde akımlar, belli çevreler ve çatışmalar yaşıyorsa spor dünyası da benzer akım, çatışma ve çevreleri içinde
barındırır. Ve nasıl ki edebiyatın,
sanatın derinliği olmayan, kaba tabir-

le ucuz diye adlandıracağımız bir katmanı var ise benzerini sporda da bulmak mümkündür.

sinde evrilerek devletlerin mücadele
ettiği gelenekleri ve kökleri olan yapılara dönüşmüşlerdir.

Seyirci ile Taraftar

100 Yıla Yayılan Gelenek

Spor müsabakalarını takip edenlere
seyirci denir. Sinema, tiyatro gibi
önceliği izlemek olan tüm aktivitelerin katılımcılarına verilen isim ile
aynıdır. Seyreden ile artık taraf tutmaya dönüp bir takımı destekleyen ve
onu takip edenler ise artık o takımın
seyircisi veya en genel anlamıyla
taraftarı olarak adlandırılır. Buraya
kadar bir problem yaşamadan geldik.
Problem buradan bir adım sonrasında başlamaktadır.

Ülkemizde ve de dünyada 100 yılı geçkin kulüpler mevcut. 100 yıl, içinde
nice birikimi barındırır. Kolay değildir
bir kurumu 100 yıl ayakta tutmak.
Geçen yıllar içinde nice kurum tarihe
karışırken içlerinden sıyrılanlar bir
geleneğe ve bir tarihe sahip olmuşlardır. Yıllar boyunca ayakta kalabilmeyi
becerebilmenin meyvelerinden bir
tanesi de çoğu köklü kurum için arkasında bulduğu izleyenlerinin verdiği
destektir. Bu yıllar boyunca binlerce,
milyonlarca insan bu kurumların
spor sahalarında verdiği mücadeleleri izlemiş ve izlerken de beraberinde
bir arada olmayı yaşamışlardır. Kimi
bir semte, kimi şehre, kimi bir işyerine, fabrikaya, işkoluna dayanıyordur
bu kulüplerin. Sonuçta nereye dayanırsa dayansın ilk izleyenlerinden
bugüne bir zincir oluşmuştur. Bu zincir, her hafta müsabakaları izlemeye
gidenlerin bir aradalığından gelir ve o
paylaşım bugünlere pek çok kulüpte
izleyici yani taraftar örgütlenmelerini
getirmiştir.

En nihayetinde seyirlik oyunların
hepsi seyredilmek üzere yapıldığı
için hepsinin seyirciye ihtiyacı vardır.
Spor müsabakalarının ayırt edici
özelliği ise bu seyircilerden bir kısmının taraftarlığa ve taraftarların bir kısmının da örgütlenmeye doğru meyletmesidir.
Örgütlenmek, toplumsallığın bir
sonucudur. Toplumsallık arttıkça
örgütlenme bilinci de doğallığında
beraberinde gelir ister istemez. Spor
müsabakaları, hele yığınsal olarak
izlenen müsabakalar bu örgütlenmenin en yalın ve doğal alanlarından bir
tanesidir. Buradaki örgütlenmeler en
basit örgütlenmelerdir ve yıllar içeri-

Her hafta izlemeye gittiği ve de mücadeleye dayalı bir etkinliği yanındakilerle paylaşmayanın zaten insanlığından şüphe edilir. Bu paylaşımı ilerlet-

mek için asgari bir toplumsal bilince
ihtiyaç vardır. Ve bu bilinç yavaş
yavaş bu bir araya gelişlerin adını
koyma zorunluluğunu da beraberinde getirir. Semtten gelenler semt adlarını, şehrin bir bölgesi veya özelliği
olan bir yerinden gelenler o ismi veya
lakabı yavaş yavaş kendi bulundukları bölgeye kazımaya başlarlar ki bu da
en basit örgütlenme modellerinden
birisidir. Bunun bir adım ötesi kendi
hiyerarşisini oluşturmuş yapılardır ki
bu basit örgütlenmelerin süreç
sonunda varacağı yer de orasıdır. Bu
hiyerarşilerin kimisi kendini resmi
bir formata sokarak dernekleşirken
kalan kısmı da meşru olarak varlığını
sürdürmektedir.
Öz itibariyle sevdiği sporu ve bu
sporu yapan takımı belli bir disiplin
içinde izleyen insanların kendine has
dünyasını yaşayabilmek ve bunun
devamını sağlayabilmek için oluşturduğu kimi meşru, kimi legal yapılara
taraftar örgütlenmeleri veya oralarda
söylenegeldiği üzere taraftar grupları
denir. Bu grupların her türü bugün
mevcuttur. Sonuçta topluma dayalı bir
alandan ve o toplumun bireylerinden
bahsediyoruz. Bu yapıların nitelikleri
ve içinde bulundukları durum ile
5149 sayılı yasa vasıtasıyla nasıl bir
denetim altına sokulmaya çalışıldığı
da önümüzdeki yazının konusu olarak karşımızda durmakta.
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SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA
Bşk. Figen Yüksekdağ, DBH sözcüsü
Ertuğrul Kürkçü, EHP Gen. Bşk. Yrd.
Sibel Uzun, EMEP Gen. Bşk. Yrd.
Kamil Tekin Sürek dayanışma ve desteklerini ifade ettiler. Vedat Türkali,
Aytaç Arman, Tarık Akan, Ferhat
Tunç, Celal Beşiktepe, Kazım Öz,
Hasan Sağlam, Yusuf Çetin, Reis
Çelik, Necmettin Çobanoğlu da toplantıya destek mesajlarını ilettiler.

23 Eylül 2010

Sıra Kimde İnisiyatifi, Türkiye’nin birçok ilinde
eylemler ve basın açıklamaları düzenledi.
Komplonun deşifre edilmesine dönük dosyalar,
bültenler, basın açıklamaları hazırlandı.
Kampanya çalışmaları, sadece sosyalist solun
değil, tüm muhalif kesimlerin, sendikaların,
meslek örgütlerinin, aydın ve sanatçıların,
BDP milletvekillerinin ve uluslararası ilerici
kurumların desteği ile sürdürülmekte.
21 Eylül 2010
İstanbul: Operasyon, ilk gününde,
siyasi partiler ve demokratik kitle
örgütlerinin katıldığı bir basın açıklaması ile kınandı. Açıklamayı okuyan
Emrah Arıkuşu, operasyonun, referandum sürecinde Kürt Özgürlük
Hareketi’yle ortaklaşa boykot tavrı
alan devrimci güçlere saldırıların
devamı olduğunu belirtti. BDP
İstanbul İl Eşbşk. Mustafa Avcı, Kürt
halkına destek veren sosyalist güçlerin hedef haline geldiğini belirtti.
EHP Gen. Bşk. Sibel Uzun, ‘Son
dönemde gelişen saldırıların hepsi
boykot cephesine yöneliktir. Bunlar
birbirinde bağımsız değil’ dedi.
EMEP’ten İsmail Seyrek, AKP’nin
barış talebine saldırıyla cevap verdiğini, siyasi saldırıların ardından ekonomik saldırıların geleceğini vurguladı. İHD’den Abdulbaki Boğa da, saldırıları ‘AK’ Parti’nin sosyalist ve demokrat güçlere karşı kara yüzü olarak
tanımladı.
Ankara: Operasyon, BDP milletvekili
Akın Birdal, KESK Gen. Sek. Emirali
Şimşek, Eğitim-Sen Gen. Bşk.
Zübeyde Kılıç, SES Gen. Bşk. Bedriye
Yorgun, TÖB-DER Gen. Bşk., TTB YK
üyeleri, ÖDP Ankara İl Bşk.,
Halkevleri Gen. Bşk. İlknur Birol, İHD
Gen. Bşk. Öztürk Türkdoğan,
Sosyalist Parti Gen. Bşk. Yrd. Mustafa
Kahya, EDP il yönetimi, Kaldıraç,
Partizan, EHP İl Bşk., Sosyalist
Gelecek, 78’liler Girişimi, Devrimci
78’liler Federasyonu, Sağlık-İş Gen.
Bşk., yazar Temel Demirer ve Sibel
Özbudun’un katıldığı basın açıklamasıyla kınandı.
İzmir: İzmir’de düzenlenen basın
açıklamasında SDP İzmir İl Başkanı

Semra Uzunok, ‘Kamuoyunca tanınmış, parti ve platformlarını üst
düzeyde temsil eden arkadaşlarımız
ev ve iş adresleri de bilinmesine rağmen bu biçimde gözaltına alınarak
uydurma suçlamalarla karşı karşıya
bırakılmaktadır’ sözleriyle hukuksuzluğa dikkat çekerek tüm kamuoyunu
duyarlı olmaya ve destek vermeye
davet etti.
Bursa: Bursa’da operasyonu protesto etmek için Orhangazi Parkı önünde yapılan basın açıklamasına
Partizan, EHP, Sosyalist Parti, BDP,
BAMİS, BATİS, SODAP destek verdi.
Mersin: Mersin’de Gazeteciler
Cemiyetinde bir basın açıklaması
yapıldı. Açıklamaya İHD, BDP, EMEP,
Halkevleri, ÇHD, EHP, Sosyalist
Gelecek, SES, Petrol-İş destek verdi.
Denizli: Sosyalist Parti, BDP, ESP,
EMEP’in destek verdiği bir eylem
düzenlendi. Adana: Adana’da operasyonu kınamak amacıyla düzenlenen
basın açıklaması ve oturma eylemine
Kızıl Bayrak, ESP, BDP, Türkiye
Gerçeği, İHD ve Sosyalist Gelecek
destek verdi. Eskişehir: Eskişehir’de
ESP, ÖDP, BDP, EHP, EMEP,
Halkevleri’nin katılımı ve birçok
kurumun desteğiyle düzenlenen
eylemde baskı ve gözaltıların devrimci iradeyi teslim alamayacağı ifade
edildi.

22 Eylül 2010
SDP İstanbul İl binasında düzenlenen
basın toplantısında ‘Siyasal iktidarın
öğreneceği şeylerden biri şudur: Bu
komplolarla sosyalistleri ve demokrasi güçlerini yıldıramazsınız’ denildi.
Toplantıda TÖP temsilcisi Halit
Elçi’nin konuşması ardından BDP
milletvekili Sebahat Tuncel, ESP Gen.

İstanbul: İHD Gen. Bşk. Öztürk
Türkdoğan SDP ve TÖP temsilcilerinin serbest bırakılması talebiyle İHD
Genel Merkezi’nde düzenlenen basın
toplantısında, ‘Devrimci Karargâh’
davasının ve iddianamesinin bir
hukuk skandalı olduğunu vurguladı
ve meşru siyasal zemine yönelik saldırıları kınadıklarını belirtti.
Kurumlardan ortak basın açıklaması: DİSK ve KESK ile İstanbul
Meslek Odaları Koordinasyonu
(İMOK), Taksim Hill Otel’de operasyona ilişkin bir basın toplantısı
düzenledi. Kurumlar adına ortak
basın açıklamasını okuyan TTB Bşk.
Yrd. Dr. Ali Çerkezoğlu, ‘Tıpkı 12
Eylül’de olduğu gibi gözaltına alınanlardan üç gündür haber alınamıyor,
soruşturma ve operasyonla ilgili hiçbir bilgiye ulaşılamıyor’ dedi. Çerkezoğlu, kendisine muhalefet eden kişi
ve kurumlara karşı en sert yöntemlere başvurmasına rağmen, kendisini
‘demokrasi havarisi’ olarak gösteren
bir iktidarla karşı karşıya olduklarına
dikkat çekti ve ‘bu yıldırma, susturma, korkutma ve sindirme amaçlı
uygulamalara karşı, demokrasiyi,
özgürlükleri, emeği ve emek dostlarını sonuna kadar savunmaya kararlı’
olduklarını belirtti.

24 Eylül 2010
SDP ve TÖP üyelerinin savcılıkta
olduğu saatlerde, gözaltına alınanlara
destek vermek için aralarında kalabalık bir grup Beşiktaş Meydanı’nda
basın açıklaması yaptı. Akın Birdal,
hedef alınan siyasi öznelerin birlik
sürecinde olmasının ve Kürt halkı ile
yan yana ortak mücadele vermelerinin operasyonun sebeplerinden olduğunu ifade etti. Sabahat Tuncel ise
‘Türkiye’de bu kadar demokrasi söylemleri kullanan ve demokrasi havarisi kesilen bir partinin faşistçe bir
uygulama
gerçekleştirmesi
Türkiye’ye ve AKP’ye has bir özelliktir’ diyerek, yasal bir partinin
Devrimci Karargâh örgütü ile ilişkilendirilmesini muhalif güçleri sindirme amaçlı bir darbe olarak tanımladı.
Basın metnini okuyan Celal
Beşiktepe, ‘AKP Türkiye’deki sol, sosyalist güçler ile Kürt hareketinin bir
araya gelip ortak bir mücadele vermesine
asla
izin
vermiyor.
Referandum sonuçlarının da anlaşılmıştır ki Türkiye’de üçüncü bir cephe
mümkündür. AKP bu üçüncü cepheyi
kendisine karşı bir tehlike olarak
görüp derhal buna yönelmiştir’ sözleriyle bu saldırılara karşı devrimcilerin

ortak hareket edeceğini belirtti.

2 Ekim 2010
İstanbul: Tutuklamalar BDP, EHP,
ESP, SGPH, Sosyalist Parti, TKP, DİPG, SKM, Halkevleri, KESK İstanbul
Şubeler Platformu ile SDP, TÖP ve
SBH’nin bini aşkın üyesinin katıldığı
yürüyüşle protesto edildi. Basın açıklaması ESP MYK üyesi Ongun Yücel
tarafından okundu, EHP Gen. Bşk.
Sibel Uzun, Sosyalist Parti Gen. Bşk.
Yrd. Kadir Akın ve BDP İstanbul il
yöneticisi Hülya Yel de destek açıklamaları yaptılar.

7 Ekim 2010
İzmir: Aralarında BDP, ESP, EMEP,
ÖDP, EDP, Sosyalist Parti, DSİP, EHP,
SGPH, SBH, DİP-G, Halkevleri, KÖZ,
DHF, Ege 78’liler, KESK Şubeler
Platformu, TÖP ve SDP’nin de bulunduğu kurumlar düzenledikleri yürüyüşle tutuklamalara tepkilerini dile
getirdiler. Grup adına konuşan Seda
Ademoğlu AKP hükümetinin ve
Fetullahçı çetenin SDP, TÖP, ESP ve
BDP gibi partilere karşı saldırılarının
sadece bu partileri hedef almadığını,
tüm sosyalistleri hedef aldığını söyledi. ‘İki hafta önce gerçekleşen referandumda, daha fazla demokrasi
naraları atılmıştı. Şimdi o demokrasi
gözler önüne seriliyor, AKP hükümetinin barış ve demokrasiden ne anladığı, devrimcilere, demokrasi ve barış
güçlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla gözler önüne serilmektedir’ şeklinde konuştu.

9 Ekim 2010
İstanbul: Sıra Kimde İnisiyatifi tarafından İstanbul Galatasaray’da düzenlenen eylemde, sol ve muhalif güçlere
dönük artan saldırıların son halkası
olan SDP ve TÖP operasyonu protesto edildi. DİSK, KESK, 78’liler
Derneği,
Halkevleri,
Devrimci
Hareket, DİP-G, SGPH, BDP, EHP,
EMEP, ESP, Sosyalist Parti, TKP, SDP,
TÖP ve SBH’ın çağrıcılığını yaptığı
eylemde, yaşanan hukuksuzluğa son
vermek
için
her
Cumartesi
Galatasaray’da eylem yapılacağı
duyuruldu. 21 Eylül komplosunu
deşifre eden ve tutuklulardan SDP
Genel Başkanı Rıdvan Turan’ı anlatan
bir basın açıklaması okundu. Eyleme
katılan kurum temsilcileri de dayanışma ve destek mesajları verdi.
Ankara: AKP il binası önünde yapılan basın açıklamasında İHD Ankara
Şube Bşk. Gökçe Otlu, operasyonun
demokratik güçlerin tümüne yönelik
olduğunu, toplumu sindirmeyi amaçladığını ve kapsamlı bir saldırı olduğunu belirterek Başbakan’ın ‘ileri
demokrasi’ sözleri ile neyi kastettiğinin görüldüğünü vurguladı. TTB Gen.
Bşk. Eriş Bilaloğlu ise yapılan operasyonu, ‘ahlaksız ve aşağılık bir komplo’ olarak nitelendirerek, ‘AKP’ye
yakışan budur, bize yakışan da devrimci dayanışma göstermektir’ dedi.
Bilaloğlu’nun ardından Sosyalist
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KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE? SIRA KİMDE?
Parti, Halkevleri, BDP, EHP ve ESP
temsilcileri birer konuşma yaptılar.

rı için işten atılmaktadır. AKP’nin
düzeni budur’ şeklinde konuştu.

16 Ekim 2010

Mersin: Mersin Emek ve Demokrasi
Platformu, son dönemde sola dönük
tutuklama ve cezalarla gelen baskıyı
protesto etti. KESK Şubeler Binası
önünde bir araya gelen Platform üyeleri adına açıklamayı Recep Kara
okudu. Sözlerine “Sıra Kimde?” sorusuyla başlayan Kara, SDP ve TÖP’e
yönelik son operasyonları hatırlatarak, AKP’nin muhaliflerine karşı cadı
avı başlattığını belirtti. Kara, 12 Eylül
zihniyetinin AKP eliyle sürdüğünü
belirterek “Bizler AKP hükümetine
soruyoruz… Şimdi sıra KİMDE?
Demokrasi ve özgürlük savunucularını yalanlarınızla, yarattığınız sahte
delillerle tutuklayarak susturacağınızı
mı sanıyorsunuz? Daha kaç genel
başkanın eline kelepçe vuracaksınız?
Bizler Mersin Emek ve Demokrasi
Platformu ve diğer duyarlı kurumlar
olarak arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz,” şeklinde konuştu.

‘Sıra Kimde?’ eylemlerinin ikincisinde
TÖP
sözcüsü
Oğuzhan
Kayserilioğlu tanıtıldı. Eylemde BDP
Eşbşk. Gülten Kışanak, ‘Milliyetçiliğe
karşı, Kürtlerle bu ülkede birlikte
yaşamayı savunan devrimciler, sosyalistler susturulmaya çalışılıyor.
Operasyon Kürtlerin dostlarına karşı
yapılmıştır. Bu zihniyeti kınıyorum.
Tutuklanan arkadaşlarımız derhal
serbest bırakılmalıdır. Ortak mücadele devam edecektir’ dedi. ÖDP Gen.
Bşk. Alper Taş da baskılara karşı
ortak tavır sergilemek gerektiğini
söyledi. EHP Genel Başkanı Sibel
Uzun ise ‘AKP halkları karşısına alıyor. AKP’ye sorulacak hesaplar birikti. Gelin hep beraber hesap soralım’
şeklinde konuştu.

17 Ekim 2010
Denizli: Denizli Birlik ve Kardeşlik
Platformu, son dönemde artan tutuklama ve gözaltı saldırılarını protesto
etti. Platform, ertesi gün yapılacak
KCK davasına da duyarlılık çağrısı
yaptı.

21 Ekim 2010
Ankara: Ankara Sıra Kimde İnisiyatifi, komplonun birinci ayında meclis önünde BDP’li vekiller Akın Birdal
ve Hasip Kaplan’ın katılımıyla bir
oturma
eylemi
gerçekleştirdi.
Oturma eyleminin bitiminde DİSK
Ankara Bölge Bşk. Kani Beko, KESK
MYK Bas. Yay. Sek. Hüseyin Gölpınar,
EMEP Gen. Bşk. Yrd. Haydar Kaya,
EHP MK üyesi Gökhan Asan, SDP
MYK Danışmanı Hüseyin Taka ve
Sosyalist Parti temsilcisi, BDP’li
vekiller ile süreci görüşmek üzere
Meclis’e girdiler.

23 Ekim 2010
İstanbul: DİSK’e bağlı Bank-Sen Genel Başkanı Önder Atay, İstanbul
Galatasaray’da düzenlenen ‘Sıra
Kimde?’ eylemlerinin üçüncüsünde,
tutuklananlar arasında yıllardır sendikal mücadele yürüten DİSK çalışanı
70 yaşındaki Kemal Hamzaoğlu’nun
da bulunduğunu hatırlattı. Atay,
‘Operasyon sonrası tutuklananlar
arasında geçmişte Yapı Kredi
Bankası’nda sendikalaşma çalışmaları yürütmüş YAPI-SEN ve BANKSEN’in öncü mensubu, geçmiş DİSK
çalışanı ve KETEV (Kemal Türkler
Eğitim Vakfı) kurucu üyesi, 70 yaşındaki Kemal Hamzaoğlu da vardır.
Yasal siyasal ve sendikal faaliyet
içinde, toplumun gözü önündeki
insanlar, Kemal Hamzaoğlu örneğinde olduğu gibi, bir kitaba dokundukları için tutuklanmaktadırlar. Bırakın iki
sendikaya üyeliği, Düzce Mas-Daf’ta
metal işçileri, Kocaeli Derince Eğitim
Araştırma Hastanesi’nde sağlık
emekçileri tek sendikaya üye oldukla-

26 Ekim 2010
Sosyalist partiler, aydınlar, sanatçılar,
gazeteciler, meslek örgütleri ile sendikalar, SDP, TÖP, BDP, ESP,
Halkevleri, KESK ve İHD üyelerine
dönük operasyon ve tutuklamaları
Taksim Hill Otel'de yaptıkları kahvaltılı basın toplantısında ele aldılar.
Toplantıda BDP milletvekilleri Sırrı
Sakık, Akın Birdal ile milletvekillikleri düşürülen Ahmet Türk ve Aysel
Tuğluk, Sosyalist Parti Gen. Bşk.
Sevim Belli, Sosyalist Gelecek
Sözcüsü Ertuğrul Kürkçü ve sanatçı
Sırrı Süreyya Önder söz aldı.
Birdal, SDP ve TÖP’e dönük operasyonun birlik sürecine denk getirilen
zamanlamasının
altını
çizdi.
Operasyonun seçim sürecine rastlamasının da tesadüf olmadığını vurgulayarak, “bu toplantıdaki fotoğraf,
susmayacağımızın bir göstergesidir”
şeklinde konuştu.
Türk, “devrimciler ve Kürtler birlikte
mücadele etmeli” vurgusunu yaptığı
konuşmasında, 87 yıldır muhalifleri
susturmaya dönük politikalar izleyen
sistemin, bugün değişimden yana
olan Kürtler ve sosyalistler güçlenmeye başladığı için düğmeye bastığını ifade etti.
Saldırılarda solun parçalılığının etkisine işaret eden Belli, 12 Eylül yargılanacak diyenlerin 12 Eylül'e karşı
mücadele edenleri tutukladığını, sosyalistlerin görevinin, kendilerini sindirmek isteyenlere karşı birleşmek
olduğunu vurguladı.
Kürkçü, toplumun ne ölçüde özgür
olacağının terörle mücadele şubesinin iktidar hesaplarına göre şekillendiğini belirterek, “12 Eylülcülerden
hesap sormak için hiçbir ciddi adım
yok ama açık siyasi parti ve hareket
temsilcileri, tertip sonucu hapsedildiler" şeklinde konuştu.

HATAY

21 Eylül komplosu Hatay’da da basın
toplantısı ve eylemlerle protesto
edildi. Eylemlere, yoğunlaşan saldırılar karşısında dayanışma ve birlikte
mücadele çağrısı damgasını vurdu.

22 Eylül günü, başta TÖP ve SDP
olmak üzere Hatay emek ve demokrasi güçleri Antakya SDP binasında
bir basın toplantısı düzenledi. Basın
toplantısında operasyonun ve gözaltıların hukuksuzluğuna dikkat çekilerek gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması istendi. Ayrıca Hatay
Emek ve Demokrasi Platformu aynı
gün Saray Caddesi üzerinde bir araya
gelerek İstanbul’da yaşanan gözaltıları kınayan bir eylem gerçekleştirdi.
27 Eylül günü ise tutuklama kararını
protesto etmek için toplanan Hatay
Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, Antakya Hürriyet Caddesi’nden
Ulus Meydanı’na kadar sloganlarla
yürüyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde AKP’nin solu ve
toplumu sindirmek ve toplumsal
muhalefeti etkisizleştirmek için siyaset ve etik dışı yöntemlerden, ince
tezgâhlardan medet ummayı çizgi
haline getirmesi teşhir edilirken, 26
Eylül günü Sosyalist Parti Adana İl
Binası önünde yaşanan patlama da
protesto edildi.
13 Ekim’de, “Sıra Kimde?” kampanÖnder ise, “Hüseyin Avni Ulaş'ın ‘Ben
devletin gücünden değil fitnesinden
korkarım’ diye bir lafı vardır.
Bugünkü durum da böyle özetlenebilir” değerlendirmesini yaptı.
Toplantıya aralarında Mustafa Avcı,
Erol Kızılelma, Erdoğan Aydın, Gülten

yası kapsamında düzenlenen eylemde Eğitim-Sen binası önünde toplanan Hatay Demokrasi Platformu,
Ulus Meydanı’na sloganlarla yürüyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın metnini platform adına
okuyan Berkat Kar AKP’nin antidemokratik ve komplocu tutumunu
teşhir ederken tutuklananların serbest bırakılması talebini yineledi.

Yine Hatay’da, Samandağ’da 28
Ekim günü Toplumsal Özgürlük
Platformu tarafından Samandağ
Oytun alanında yapılan basın açıklamasına, DİSK Genel İş Sendikası
Hatay Şubesi, ÖDP İlçe örgütü,
Samandağ Kalkındırma Derneği,
Akdeniz Kültür ve Dayanışma
Derneği, Eğitim-Sen ve Samandağ
Halkevi destek verdi. Tutuklamaların
hiçbir hukuki dayanak olmaksızın
gerçekleştirildiğine değinilen eylemde AKP’nin yoğunlaşan saldırılarının
tüm emek ve demokrasi güçlerine
yönelik olduğuna değinildi. Açıklama “Biz Samandağ demokrasi güçleri olarak komplolarla, sahte delillerle, asılsız iddialarla tutuklu bulunan SDP’li ve TÖP’lü arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyor ve tüm kamuoyunu duyarlı
olmaya çağırıyoruz. Saldırı hepimizedir birlikte püskürteceğiz!” ifadeleriyle son buldu.
Kaya, Mete Çubukçu, Hilal Kaplan,
Ahmet İnsel, Ferhat Tunç, Sami
Evren, Eren Keskin, Celal Başlangıç,
Gençay Gürsoy, Hakan Tahmaz,
Necmiye Alpay, Rober Koptaş,
Celalettin Can, Sebahat Tuncel,
İbrahim Aydın'ın da bulunduğu çok
sayıda kişi katıldı.
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EMRAH ARIKUŞU
Sosyalist sol, 21 Eylül günü AKP ve
Fethullah Gülen cemaati tarafından
sahneye konan bir komplo saldırısıyla karşı karşıya kaldı. SDP ve TÖP’e
yönelik operasyon, ‘Ne kadar çok toz
kaldırırsak o kadar çok kafa karıştırırız’ mantığıyla, hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir senaryo dâhilinde,
devletin çelik çekirdeğinde yıllarca
hizmet vermiş, sola karşı kanlı operasyonlar yürütmüş, ancak gelinen
aşamada yolunu cemaatten ayırmayı
tercih etmiş işkenceci bir Emniyet
Amiri olan Hanefi Avcı’nın tasfiyesi
operasyonu ile birleştirildi. Bu senaryonun yazarları; ana akım medyanın
yazar ve yorumcularını dahi kendilerine inandıramadılar.
Bu komployu boşa çıkarmak, aramızdan koparılan arkadaşlarımızı içeriden çekip almak, komployu egemenlerin suratına tükürmek için bir şeyler yapmalıydık.

Neler Yaptık?
Operasyonun ilk günü olan 21
Eylül’den başlayarak dört gün sonraki
sorgu mahkemesine kadar birçok ilde
basın açıklamaları ve protesto eylemleri ile ilk tepkilerimizi ortaya koyduk.
Mahkemenin ardından ise, bu komploya ve yaratılmak istenen “Korku
İmparatorluğu”na karşı mücadelemizi, “Sıra Kimde?” başlıklı kampanyamızla daha örgütlü bir düzeye sıçrattık. Kampanya şu an İstanbul ve
Ankara başta olmak üzere Adana,
Mersin, Hatay, Denizli, Muğla, İzmir,
Bursa ve Samsun’da yürütülmekte.
Bu illerde düzenli olarak basın açıkla-

maları,
toplantılar
yapılıyor.
Toplantılara ve eylemlere şu ana
kadar Toplumsal Özgürlük Platformu
ve Sosyalist Demokrasi Partisi'nin
yanı sıra, aralarında DİSK, KESK
Şubeler Platformu, 78’liler Derneği,
Halkevleri, Devrimci Hareket, DİP
Girişimi, SGPH, BDP, EHP, EMEP, ESP,
Sosyalist Parti, TKP, ÖDP, Odak, DHF,
Partizan, Yeşil ve Sol'un olduğu birçok kurum katıldı. Diğer taraftan birçok yazar, aydın ve sanatçı ilk günden
itibaren başlattığımız imza kampanyasına imzacı oldular. Komplonun ilk
gününden itibaren başta SDP Onursal
Genel Başkanı Akın Birdal olmak
üzere, BDP Eşbaşkanı Gültan
Kışanak, Sabahat Tuncel ve diğer
BDP milletvekilleri gerek gözaltı sırasından gerekse sonrasındaki çeşitli
eylemlerde bizleri yalnız bırakmadılar.
Akın Birdal, Ahmet Türk, Vedat
Türkali, Ertuğrul Kürkçü, Sırrı
Süreyya Önder ve Sevim Belli’nin
çağrısı ile 26 Ekim’de yazar, aydın,
sanatçı, sendikacı ve siyasi kurum
temsilcileri ve milletvekillerinin katıldığı büyük bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
Hiç şüphe yok ki bu komplo salt SDP
ve TÖP’e yapılmış değildir. Demokratik muhalefeti, sosyalistleri, AKP’ye
karşı olanları sindirmeye yönelik,
psikolojik yıkım yaratma amaçlı bir
komplodur. 12 Eylül referandumuyla
güven tazeleyen AKP’nin, oluşturmaya çalıştığı yeni statükoya direnenleri
cezalandırma, dize getirme, hizaya
sokma girişimlerinin en çarpıcı örne-

ğidir. Tüm sosyalistleri hedef alan
geniş kapsamlı bir operasyonla karşı
karşıyayız. Saldırı hepimize yapılmıştır ve ancak topyekûn bir direnişle
püskürtülebilir.
Kampanyamız hedefine AKP-Fethullah Gülen cemaatini koymuştur. Her
ne kadar bu operasyon küresel ve
yerel sermayenin toplumu yeniden
biçimlendirme projesinin bir parçasını oluştursa da operasyonu AKP’nin
ve Gülen cemaatinin devlet içindeki
ve basındaki yandaşları eliyle hayata
geçirilmiştir. Kampanya mantığı da
hedefin somut ve dar tutulmasını
gerektirdiğinden, kampanyada özellikle AKP ve Cemaatin deşifre edilmesi amaçlanıyor.
Kampanyamızın talebi tutuklanan
arkadaşlarımızın serbest bırakılmasıdır. Arkadaşlarımızın hiçbir ilgileri
olmayan iddialarla gözaltına alınıp
tutuklanmalarını kabul etmiyoruz.
Yürütülen karalama kampanyasını,
yanlış bilgilerin ortalığa saçılıp sosyalistlerin kirletilmesini kabul etmiyoruz. Diğer taraftan sadece kendi arkadaşlarımız değil, hukuk dışı olarak
hapiste tutulan tüm sosyalistler için
adalet talep ediyoruz. Adil yargının
herkese uygulanmasını istiyoruz.
Sosyalistler ve komünistler bu ülkede
büyük değerler yaratmışlardır.
İşkencede kararlılıkla direnmesini de,
zindanlarda bedel ödemesini de,
sokakta meşru militan zeminde hak
aramasını da bilmişlerdir. Bu düzenin
kokuşmuşluğu devrimci değerlerimizi kirletemeyecektir. Bu dezenformasyona karşı toplumun doğru bilgi-

lendirilmesi için kampanyamızı
büyüteceğiz. Tutuklama terörüne son
diyeceğiz, hukuksuzluğa, adaletsizliğe artık yeter!
Kampanyamızın ismi “SIRA KİMDE?”
Soruyoruz; “Sıra kimde?” Demokratik açılım adı altında Kürt meselesinin çözümüne yönelik adımlar attığını yedi düvele ilan eden AKP iktidarı,
“açılımla” 1700 Kürt politikacıyı,
BDP’nin seçilmiş belediye başkanlarını ve yöneticilerini tutukladı.
Onların mahkemeye çıkarılışları ise
1,5 yılı buldu. Yani 1,5 yıldır cezaevindeler ve savunma haklarından mahrum bırakılarak fiilen ve keyfi biçimde cezalandırılıyorlar. ESP’ye dalgalar
halinde yapılan operasyonlar, Halkevleri ve Sosyalist Parti üyelerine,
ODAK dergisi okurlarına, TAYAD’lılara
yönelik tutuklamalar birbirini izliyor.
Şimdi de SDP ve TÖP... Herhangi bir
nedenle AKP’nin yürüttüğü politikalara karşı çıkıyorsanız, herhangi bir
suç işlemenize gerek kalmadan
uydurma senaryolarla tutuklanıp cezaevine kapatılabilirsiniz. Sıranın
kime geleceği ise meçhul...
“Sıra kimde?” logosundaki bir ucunda
soru işareti diğeri ucunda ise açık
şekilde olan kelepçenin kimin kollarını saracağını beklemeden kelepçeyi
parçalamak elimizde…
Kampanyada bir eşik aşılmıştır. İlk
refleks verilmiştir. Uzun erimli kampanyamızı derinleştirmek ve yaygılaştırmak için kolları sıvayalım; ta ki
arkadaşlarımızı içeriden alıp çıkarana
kadar…

