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İKİAYLIKSİYASİGAZETE

AKP’NİN ALEVİ KAPANI
Aleviler kendi inançlarını ve kültürlerini
hiçbir baskı, yasak, ayrımcılığa tabi olmadan özgürce yaşamak istiyorlar. AKP ise,
“Bizden öncekiler sizi yok saydı. Biz sizin
varlığınızı kabul ediyoruz; ama bizim istediğimiz gibi olmanız koşuluyla” diyor.
14. SAYFA TUNCAY YILMAZ

KEMALİZM-CHP ve SOL
Kemalist rejimi uzun yıllar iktidarda
tutan önemli sebeplerden biri de kendisi hakkında yarattığı yanılsamalardır.
Özellikle ilerici, demokrat, devrimci ve
nihayetinde komünist saflarda bu yanılsamalar halen sürüyor.
8. SAYFA OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

YENİDEN KURULUŞ
İÇİN BİRLİK
Bugün Marksist-yenilenmeci-devrimcienternasyonalist sol zeminde “yeniden
kuruluş için birlik” amaçlı olarak “devrimci kolektif özne”yi kurma yönünde
bir irade ortaya çıkmıştır.
12. SAYFA

GENEL GREVLER ve
SOKAK HAREKETLERİ
2011’in, işçi sınıfı ve öğrenci gençlik hareketinin mücadelesinin daha fazla kaynaştığı ve enternasyonal karakterinin
beslendiği bir yıl olması muhtemeldir.
Aynı şekilde toplumun değişik katmanlarının işçi sınıfının mücadelesiyle bütünleşmesi de büyük bir olasılıktır.
22. SAYFA VOLKAN YARAŞIR

Tunus’ta parlayan, Mısır’da harlanan isyan ateşi, bütün Ortadoğuyu
sarıyor. Halk kitleleri büyük ölçüde
örgütsüz ve kendiliğinden hareket
etse de, solun etkinliği hayli zayıf
olsa da, hatta egemen gerici klikler
baştaki diktatörün devrilmesine
rağmen hala iktidarı ellerinde tutmaya devam ediyor görünse de,
Ortadoğu’nun yoksul ve yoksun
kitleleri “ağır ellerini toprağa
basıp” doğruldular. Her ülkede,
onlarca yıldır emperyalistlerin desteğiyle, işkenceyle, katliamlarla
ayakta duran, yolsuzluk ve yozlaşma batağına gömülmüş, halklarını
demir yumrukla yöneten diktatörlükler milyonların sokağa dökülmesiyle sarsılıyor, diktatörler birbiri ardına devriliyor.
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TUNUS, MISIR, BAHREYN…

SIRA TÜRKİYE’YE
DE GELECEK!

Amerikan emperyalizmi, halklarının gözünde hiçbir meşruiyeti kalmayan eski diktatörleri harcayıp
eski düzenin yeni yüzlerle devam
etmesi için bir yandan ayaklanan
halkın adalet ve özgürlük taleplerini destekler görünürken, diğer
yandan isyan ateşini söndürmek
için “müesses nizam”ın kurumlarıyla arkadan dolaplar çeviriyor.
Ama egemenler isyanı yatıştırmayı
başarsalar bile, kaçınılmaz olarak
bundan böyle yoksul ve yoksun
bırakılmış Arap/Müslüman halk,
emekçiler ve ezilenler iktidarlar
üzerinde çok daha etkili olacak. Bu
da emperyalistlerin ve siyonist
İsrail’in kabusudur. Artık Ortadoğu
eski Ortadoğu; hatta dünya eski
dünya olarak kalamayacak.
AKP yönetimindeki Türkiye, gerek
AKP çevreleri gerekse kimi dış
odaklar tarafından, ayaklanma
halindeki bölge ülkelerine model
gibi sunuluyor. Oysa AKP iktidarı,
küresel ve yerel sermayenin temsilcisi olarak eski egemenlik ilişkilerini sermaye sınıfı lehine yeniden düzenlerken, kendisi de giderek yıkılmakta olan gerici-işbirlikçi bölge diktatörlüklerine benziyor.
Erdoğan kâh halkın yaşam tarzına
müdahale ediyor, kâh işçilere
bozuk atıyor, kâh öğrencileri azarlıyor, kâh sosyalistlere komplolar
kuruyor, kâh Kürtleri ezmeye kalkıyor. 4 yılda bir yapılan antidemokratik seçimleri bir kenara
bıraksak, Erdoğan’ın Mübarek’ten,

Bin Ali’den, Kral Hüseyin’den fazlaca bir farkı kalmayacak.
Ayaklanan bölge halkları herhalde
böylesi bir diktatörü başlarına
geçirmek istemeyeceklerdir.
Yine bölge halklarını isyan etmeye
sevk eden nedenlerin en önemlilerinden olan yoksulluk ve işsizlik,
gerici bölge rejimlerinin uyguladığı
neo-liberal politikaların doğrudan
bir sonucudur. Bu politikaların
Türkiye’de şampiyonluğunu AKP
Hükümeti yapmaktadır. AKP’nin
son marifeti Torba Yasa’ya doldurulan emek düşmanı düzenlemeler
de bunun yeni bir kanıtıdır. Büyük

bir hızla Meclis’ten geçirilen ve
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Torba Yasa’daki çeşitli maddelerle emekçilerin birçok kazanılmış hakkı gasp ediliyor. İşçiler için
kölelik koşullarını geri getiren
güvencesiz çalışma ve esnek çalışma düzeni bu yasayla iyice yerleştiriliyor. İşçi ve emekçilerin birleşik mücadelesi sonucunda çeşitli
emek düşmanı maddelerinin geri
çekilmesi sağlanmıştı. Şimdi torbadaki ve diğer emek düşmanı
düzenlemelerin iptal edilmesi için
sokakta yürütülecek yeni bir
mücadele süreci başlıyor.

GENÇLİK EYLEMLERİNİN
FOTOĞRAFI

Ortadoğu’da Halklar
Haykırıyor: Uyanma Vakti!

Sonuçlar, Olasılıklar
ve Gereken Hamle

4 Aralık Dolmabahçe eyleminden bugüne gençlik hareketinin sürece yanıt üretebilmesinin kilit noktasında geri adım
atmayan bir pratiğin sergilenmesi yatıyordu.

Arap halkları, neoliberalizmin
getirdiği açlığa, kendi işbirlikçi
rejimlerinin dayattığı ağır baskıya ve
11 Eylül sonrasında kendilerine reva
görülen küresel aşağılamaya karşı
onurlu bir başkaldırı sergilediler.

“Ezilenlerin cevabı nasıl olmalıdır?” sorusu ile karşı karşıyayız.
Öncelikle egemenlerin mevcut
saldırısını durduracak ve geri
püskürtecek bir cepheye ihtiyacımız var.

17. SAYFA ULAŞ TAŞTEKİN

24. SAYFA M. RAMAZAN

10. SAYFA M.ULAŞ BAYRAKTAROĞLU
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BÖLGE VE TÜRKİYE YENİDEN KURULURKEN…
21 Eylül komplosuyla tutuklanan
Toplumsal Özgürlük yazarları
Oğuzhan Kayserilioğlu ve Tuncay
Yılmaz ile Semih Aydın’a (ve
SDP’li yoldaşlara, diğer dostlara)
ilişkin Savcılık iddianamesi geçtiğimiz haftalarda mahkemece
kabul edilerek açıklandı. Tahmin
ettiğimiz gibi, bu iddianamede
yoldaşlarımız kendi siyasi görüşleri, faaliyetleri ve yazıları nedeniyle değil, tamamen mesnetsiz
biçimde apayrı bir çizgideki
Devrimci Karargah (DK) örgütünün üyesi olmakla itham ediliyorlar. Gerçek ve somut kanıtlara
değil, hemen hemen tümüyle
Polis’in, gizli tanıkların ve savcının gerçekleri çarpıtan yorumlarına dayanan iddianame, 21
Eylül’de uygulamaya konan komplonun yeni bir kanıtını oluşturdu.
İstanbul
12.
Ağır
Ceza
Mahkemesi’nde görülecek olan
davanın ilk duruşmaları 13 ve 15
Nisan günlerinde yapılacak.
Yazarlarımıza ve diğer devrimci
tutsaklara mesnetsiz ithamlar içeren İddianame’ye ilişkin kısa bir
değerlendirmeyi arka sayfamızda
okuyabilirsiniz.
***
Herşey 17 Aralık günü Tunus’ta
üniversite mezunu seyyar satıcı
bir gencin, tezgahının elinden
alınmasına tepki olarak kendisini
yakmasıyla başladı. Aslında o
genç sadece tezgahının elinden
alınmasına değil, yoksulluğa, sefalete, insan yerine konmamaya,
diktatörlüğe, emperyalizme olan
tepkisini
açığa
vurmuştu.
Bireysel bir eylem gibi görünüyordu o anda. Ama değildi. O,
onlarca, yüzlerce yıllık ezilmişliğe
karşı bölgenin tüm halklarının
yoğunlaşmış tepkisiyle çakan bir
kıvılcım oldu ve bütün bir
Arap/Ortadoğu dünyasını ateşe
verdi.
Önce Tunus tutuştu. Milyonlarca

insan 23 yıldır kendilerini bir
cenderede tutan diktatör Bin
Ali’ye karşı sokaklara döküldü.
Fazla sürmedi, Bin Ali ülkeden
kaçmak zorunda kaldı. Egemenler
yeni kişilerle eski düzeni sürdürmek istedi. Ayaklanmış halk buna
izin vermemek için direndi.
Tunus’u Cezayir, Ürdün ve Mısır
izledi. Arap dünyasının en büyük
ve en güçlü devleti Mısır’da sokağa dökülen milyonlar, 30 yıldır
ülkeyi Amerika’nın emri altında,
İsrail’le “dostluk” içinde demir
yumrukla
yöneten
Hüsnü
Mübarek’in istifasını talep etti. 18
gün süren kitlesel gösteriler
sonucunda Mübarek istifa etmek
zorunda kaldı.
Gazetemiz baskıya girerken
Yemen, Bahreyn, Libya ve İran da
tutuşmuştu. Bölgedeki bütün gerici, emperyalizm ve siyonizmin
işbirlikçisi yöneticiler artık uykusuz geceler geçiriyor. Halklarını
yatıştırmak için vaat üstüne vaatte bulunuyorlar. Ama nafile; yangın yayılıyor.
Şu ana kadar Tunus ve Mısır
halkları diktatörlerini devirmeyi

başardılar. Ama henüz diktatörlükleri ortadan kaldırabilmiş
değiller. Örgütsüzlüklerinin, sosyalizmin yol göstericiliğinden
yoksun olmalarının, küresel ve
yerel egemenlerin oyunlarının ve
baskılarının sonucu olarak daha
ileri gidilemese bile, bir kez
emekçi ve ezilen kitleler ayağa
kalkmış ve cesaretle adalet ve
özgürlük taleplerini haykırmışlardır.
Bütün eksikliklerine rağmen,
olup biten, bir halk devrimi, bir
Arap
devrimidir.
Artık
Ortadoğu’da ve dünyada hiçbir
şey eskisi gibi devam edemeyecektir. Selam olsun devrimci Arap
halklarına!
***
Bölgemizde ezilen halklar ayaklanırken, Türkiye’de işçi ve emekçiler hareketlenirken Marksist,
yenilenmeci, devrimci ve enternasyonalist zemindeki sosyalist
güçlerin bir “devrimci kolektif
özne”yi kurması ertelenemez bir
devrimci görev oluşturuyordu.
Geçen sayımızda yine bu sayfada
ön bilgisini verdiğimiz müjdeli
haberi iletmekten mutluluk duyuyoruz. Toplumsal Özgürlük
Platformu, Sosyalist Demokrasi
Partisi, Sosyalist Birlik Hareketi,
Sosyalist Parti ve Sosyalist
Gelecek Parti Hareketi, birleşik
devrimci-komünist partiyi kurma
hazırlıklarını yapmak üzere birlikte yola çıktı. Bu örgütler,
“Sosyalist Yeniden Kuruluş”u,
aynı anda birlikte düşünerek ve
birlikte eyleyerek gerçekleştirmeye karar verdi. Ve ilk adımlar
atıldı.
Yeni sayımızda ortaklaşma doğrultusunda atılan adımların
haberlerini paylaşmak dileğiyle…
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Güçler Dengesi Üzerine Notlar

SERMAYE MUTLAK
İKTİDARINI KURUYOR

ALP AYDIN

1.

AKP, referandumla birlikte,
öncesinde belirginleşmeye
başlayan üste çıkma eğilimini netleştirdi ve Ordu karşısında daha inisiyatifli ve moral üstünlüğe sahip konuma sıçradı. Öyle ki, Ordu merkezli
Cumhuriyet’in eski Kemalist statükosunu devre dışı bırakmayı hedefliyor
ve “ılımlı İslam” görünümlü bir yeni
statüyü,
Cumhuriyet’in
hakim
konumlanışı haline getiriyor.
Aynı Cumhuriyet içinde, her ikisi de
oligarşik-totaliter nitelikte ortaklaşan ama onun kendisini gösteriş
biçiminde farklılaşan iki ayrı statü bir
arada bulunuyor. AKP’nin kazanımları , artık devlet içinde mevzi kazanma
aşamasından, kazandığı mevzileri
birleştirdiği bir siyasal statü inşasına
sıçradı. Üstelik, güncel konjonktürde
hakim olan, AKP’nin yönelimi.
Cumhurbaşkanlığı,
MİT,
YÖK,
Emniyet gibi önemli mevzilerden
sonra yargı mevzisi de ana kurumu
olan Anayasa Mahkemesi ve HSYK
mevzileri ele geçirilerek, yeni statünün etkinlik alanına sokuldu. Önceleri AKP’nin yeni düzeni kurmak için
attığı kimi adımlar, eski statünün
koruyucu gücü rolünü oynayan yargı
kurumundan dönüyordu. Artık, yargı

onaylama görevini yerine getirecek.

2.

Ordu, son YAŞ toplantılarında
aldığı yumruklarla sersemlemişken referandum oylamasında da
sert bir hamleyle sarsılınca, daha geri
mevzilere çekilmeyi kabullenmek
zorunda kaldı. Son dönemdeki “iki
dil” tartışması dışında sessiz bir
görünüm vermeyi tercih ediyor. 27
Nisan e-muhtırasından beri sürekli
geri adım atan Ordunun, son geri
adımı, cumhurbaşkanlığına Gül’ün
seçilmesini kabullendiği ilk geri
adımı gibi, tarihsel bir geri adım olarak saptanmalıdır. İlki, yeni bir statünün kuruluş sürecinin önünü açmıştı,
ikincisi ise o statünün kuruluşuna
engel olamayacağını kabullenmek
anlamına geliyor.
Ordu, kaybettiği mevzilerde geriye
düşse de hala var olan güçlerini (yargıda,
üniversitelerde,
MİT’te,
Emniyet’te, siyasi partilerde vd) toplayıp korumaya, kendi iç motivasyonunu yükseltmeye ve yeni koşullarda
bir “ulusal” etki alanı yaratmak için
yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor.
O arada, bölgedeki, (özellikle Irak,
İran Afganistan ve Pakistan’da) olası
gelişmelerde, inisiyatifini arttırabileceği fırsatları bekliyor. NATO ve ABD
ile ilişkiler, ülkedeki dengesizliklerde
bir dış destek olarak kullanılma
potansiyelini de taşıyarak, derinleştiriliyor.

3.

Sermaye, önde yaşanan OrduAKP çatışması sürecinde,
neredeyse istediklerinin tümünü

yasallaştırdı. Özelleştirmeler, çalışma
hayatının düzensizleştirilmesi, sendikasızlaşma, küresel sermayenin
hareketlerine yönelik sınırlamaların
kaldırılması, kamu hizmetlerinin tasfiyesi ve sermaye birikim alanına
dönüştürülmesi gibi bir dizi süreç
derinleştirildi ve halen de yenileriyle
güçlendiriliyor.
Önde AKP’nin olduğu süreç, esasında
AKP’ye “kestaneleri mangaldan aldırtan” sermayenin talepleri doğrultusunda işlemektedir. Küresel ve yerel
sermaye, kapitalizmin küresel düzeyde yeniden örgütlenmesinin ve bu
temelde esas olarak sermayenin
küresel hareketinin önündeki pürüzlerin tasfiyesinin gereklerini yerine
getiriyor.
2008’de zirve yapan uzun dalga krizi,
70’lerden beri süregelen kapitalist
küresel saldırının daha derinleştirilmesini zorunlu hale getirdi. “Renkli
devrim”lerle ya da askeri zorla yol alıyorlar. Yeryüzünü, sermayenin istediğini yapabileceği ve sınırsızca
hareket edebileceği pürüzsüz bir
alana, bir buz pateni sahasında sporcuların hızla kaydığı gibi, hiçbir
direnç görmeden kendi birikimini
yapacağı bir alana dönüştürmek istiyorlar.
Türkiye’nin payına düşen, geçmiş
uluslararası düzenin dengeleri içinde
oluşan ve sermayenin hareketini
engelleyip, Ordu merkezli siyasal statüyü yemleyen kimi “ulusal” kısıtlamaların ve yetmezliklerin hızla giderilmesidir.

TC’nin, ABD-İngiltere eksenine dayanmadan neredeyse nefes bile alması
zorlaşıyor ve Çin ile askeri işbirliği başlatarak, tek yanlı bağımlılıktan
kaçınmaya çalışıyor. Kimi zaman da Rusya ve İran’la ABD-İngiltere eksenini
rahatsız eden ilişkiler kuruyor ve yüklendiği gerilim sürekli yükseliyor. Ama o
ilişkiler, aynı zamanda, ABD-İngiltere ekseni paralelindeki rolünü
oynamasının da önünü açıyor.

Ordu merkezli siyasal statüde Ordu
ile paylaştığı iktidarı, Ordu’yu geriye
iteleyip mutlak iktidar tekeli kurarak
aşmak isteyen sermaye, AKP’yi
“maşa” olarak kullandı. Ordunun yıpranmasının yaratacağı istenmeyen
sonuçları gözeterek, sürecin kimi
anlarında AKP ile mesafe koysa da
yürüyen sürecin hep arkasında
durdu.
“Ordu” ittifakı, sermaye birikimine
akması gereken kimi ulusal zenginliklerin, iktidar olmanın sağladığı
avantajlarla Ordu’nun merkezinde
olduğu siyasal alana aktarılmasını
zorunlu kılıyordu. Ve aynı zamanda
birikimi hızlandıracak kararların
alınmasında gerekli olan siyasal netlik konusunda sermayeye kimi
pürüzler çıkarıyordu.
Yeterli birikimi yaptığını ve yeterli
politik ve toplumsal güce ulaştığını
düşünen sermaye, geldiği seviyenin
kimi zorunlu yönelimlerinin de zorlamasıyla, Ordu’yu iktidarın çekirdeğinden uzaklaştırma ve o çekirdeği
tümüyle kendi mutlak tekeline alma
yoluyla ilerliyor.

4.

Emperyalist güçler, dalga
dalga yüklenerek sürekli kurdukları yeni dünya düzeninin inşasına, kapitalizmin 70’lerden beri süregelen krizinin 2008’de zirve yapmasıyla daha yoğun ve yıkıcı hamlelerle
devam ediyorlar.
Genel küresel saldırının bir parçası
olarak, İslam coğrafyasının kapitalizme içselleştirilmesinde yaşanan kimi
pürüzleri gidermek, bu coğrafyanın
zenginliği olan petrolün kontrolünü
sağlamak, diğer emperyalist odaklara üstünlük kurmak ve krizin derinleşmesiyle oluşacak toplumsal tepkilere önlem almak amacıyla bölgemize
yapılan emperyalist askeri-politikdiplomatik müdahaleler süreklileşiyor.

devamı arka sayfada...

Referandum sonuçlarıyla açığa çıkan
ve sonrasındaki gelişmelerle netleşen politik güç dengelerinin bazı
nirengi noktalarını sivriltmek, geçiş
döneminin savrulmaları ve dengesizliklerini bolca barındıran Türkiye’de,
sağlıklı devrimci politika yapabilmek
için zorunlu.
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Sayfa 4’den devam

Ordu, son YAŞ toplantılarında aldığı
yumruklarla sersemlemişken referandum
oylamasında da sert bir hamleyle sarsılınca,
daha geri mevzilere çekilmeyi kabullenmek
zorunda kaldı. Son dönemdeki “iki dil”
tartışması dışında sessiz bir görünüm vermeyi
tercih ediyor. 27 Nisan e-muhtırasından beri
sürekli geri adım atan Ordunun, son geri
adımı, cumhurbaşkanlığına Gül’ün seçilmesini
kabullendiği ilk geri adımı gibi, tarihsel bir
geri adım olarak saptanmalıdır.
ABD-İngiltere merkezli emperyalist odak, Türkiye’yi bölgesel
operasyonuna ortaklaştırarak,
bölgedeki direnişin kendisini
zorlamasına karşı ek güç kazanma peşinde. Türkiye’deki dönüşüm, bir yönüyle de devlet örgütlenmesinin ve toplumun, pek alışık olmadığı bu tarzdaki yoğun
ve kalıcı bir askeri-politik yönelime hazırlanmasını amaçlıyor.
AKP öncülüğünde yürütülen
sürecin en önemli güç kaynağı,
işte tam da bu emperyalist odak
tarafından sağlanıyor. Ordu,
yoğun ve kalıcı savaşlara hazır
bir yapıya sokuluyor. Ve daha
genelinde devlet örgütlenmesi,
eskisinden daha yoğunlaşmış ve
monolitik bir kimliğe sokuluyor.

Bazı Güncel Sonuçlar
Sürekli dengeler kuruluyor,
bozuluyor ve yeniden kuruluyor.
Her seferinde yeni dengeyi
kuran da bozan da AKP oluyor.
Ordu ise bir direniş sergileyerek, asgari kayıpla sürecin hızını
kesmeye ve durdurmaya çalışıyor. Gelinen noktada son denge,
AKP’nin üstünlüğünü ilan etmesi
ve fiili bir yeni statü kurması
noktasına yükselmiş olsa da bazı
noktalara dikkat çekmek gerekiyor.
Ordu’nun özerkliği, kimi önemli
mevzilerini kaybederek, etkinlik
alanı oldukça daralmış olarak da
olsa kurulan yeni statüde de
devam ediyor. OYAK yerli yerinde ve askeri harcamalar doğrudan Ordu’nun kontrolünde. Kürt
sorunu, Kıbrıs, Ermeni sorunu
gibi eski statükonun toplumsal
meşruiyet üretim noktaları AKP
tarafından da benimsenerek sürdürülüyor.

Fiilen inşa edilen yeni düzenin,
eskisinden daha yoğunlaşmış ve
monolitik bir iktidar alanı kurarak ve halkın bir dizi kazanımını
tasfiye ederek, sermayenin
temel talebini yerine getirdiği
görülüyor.
Emperyalizmle uyumlu bir bölgesel açılımı yürütebilecek bir
devlet örgütlenmesi sağlandı ve
bu yönde şimdilik daha çok politik-diplomatik düzeyle sınırlı açılımlar yapılıyor. Ancak bölgede
sadece TC hamle yapmıyor. İran
da Irak ve Lübnan üzerindeki
nüfuzunu artırıyor; İsrail,
Yunanistan ve Azerbaycan’la
ilişkilerini yoğunlaştırırken, aynı
zamanda, Barzani üzerinden
Kürdistan Federe Devleti ile ilişkileniyor; Rusya, Azerbaycan ve
Bulgaristan/ Yunanistan’da yeni
dengeler kuruyor. TC’nin, ABDİngiltere eksenine dayanmadan
neredeyse nefes bile alması zorlaşıyor ve Çin ile askeri işbirliği
başlatarak, tek yanlı bağımlılıktan kaçınmaya çalışıyor. Kimi
zaman da Rusya ve İran’la ABDİngiltere eksenini rahatsız eden
ilişkiler kuruyor ve yüklendiği
gerilim sürekli yükseliyor. Ama
o ilişkiler, aynı zamanda, ABDİngiltere ekseni paralelindeki
rolünü oynamasının da önünü
açıyor.
Bölgede gittikçe yoğunlaşan
gerilimler, bölgesel açılıma kilitlenmiş yerli sermayenin Ordu’ya
ihtiyacını arttırıyor. Ancak, önümüzdeki seçimler ve sonrasındaki anayasa tartışmaları, yine
AKP’nin denge bozucu hamlelerine gebe olabilir. Ordu’nun yeni
statü içinde tutunmaya çalıştığı
zayıflamış iktidar odağı konumu
da baskı altına alınabilir.
12.1.2011

DEMOKRATİK
ÖZERKLİKTEN
DEMOKRATİK DEVRİME

TUNCAY YILMAZ
Kürt halkının onlarca yıldır verdiği onurlu ve kararlı mücadelenin eşzamanlı olarak Türkiye'nin batısında işçiler ve ezilenler arasında da başarılmış olduğunu
bir düşünün. Öyle bir durumda Kürt
Halkının “Demokratik Özerklik” programının Türkiyeli bütün emekçileri ve ezilenleri kapsayacak bir “Demokratik Halk
Devrimi” programına ilerletilebileceğini
düşünmek çok zor olmasa gerek.

Varoluş Tamam, Ama Nasıl?
90 yıllık imha ve inkar siyaseti çöktü ve
Kürt Özgürlük Hareketinin 35 yıllık
başarılı önderliği, Kürt Halkının kararlı
mücadelesi sonucunda “varolma” sorunsalı geri dönüşsüz bir biçimde aşıldı.
Yasal-anayasal düzenleme yapılsın ya da
yapılmasın, artık kimse Kürt Halkının
varlığını, yokluğunu tartıştıramayacaktır.
Kürt Halkı varlığını yediden yetmişyediye sokakları doldurarak kazanmıştır.

Artık bundan sonra tartışılabilecek olan,
bu varoluşun biçimidir. Kürtlerin varlığı
nasıl bir vücut bulacak? Bağımsız birleşik bir Kürdistan mı, Özerk Kürdistan
mı, Konfederasyon mu? Bundan sonra
tartışılacak olan meselenin bu boyutudur.
Olağanüstü bir baskı ve imha girişimi
durumunda dahi Kürt Halkının varlığı bu
pozisyondan daha geride tartışılamayacaktır. Son dönemin popüler deyimiyle
“Artık cin şişeden çıktı.”

Devlette Değişim Var mı?
Şüphesiz ki eski statüko yerini yeni statükoya bırakırken devletin kimi “kırmızı
çizgilerinde” değişiklik olmakta. Örneğin
artık “şeriat tehlikesi” öncelikli tehdit
unsuru değil, sermayenin bölge hesapları
çerçevesinde, bu konuda “devletimiz”
“halkıyla” barıştı. Kemalist-Batıcı-Laikçi
paradigma yerini İslam alemine örnek

Genel hatlarıyla bir “radikal demokrasi” projesine
denk düşen “Demokratik Özerklik” metnini ayrı bir
değerlendirmede ele alacağız. Devlet, devrim, sınıf,
iktidar başlıklarından ekonomik, siyasal yapılanmaya
kadar tartışmamız gereken epey bir başlığımız var. Ve
bu tartışmayı yapmayı halklarımıza karşı en büyük
sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
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Hala kimi zorlanmalar
yaşasa da yeni
statükonun “Kürtlerin
varlığını kabule de”
hazır olduğunu
görebiliyoruz. Ancak
şimdi de “kendi
istedikleri gibi” Kürtler
yaratmak istiyorlar.
Yani örgütsüz,
önderliksiz, savunmasız
ve kendisine ne
dayatılırsa ona tabi
olmaya hazır bir
varoluşa “göz
yumabiliriz” diyorlar.
”Yok” sayılmanın bir
bedeli olduğu gibi
“var“ sayılmanın da
bedelini ödetmek
istiyorlar Kürt Halkına.
oluşturacak, modern hayatla (siz
kapitalizmle anlayın) barışık “Ilımlı
İslamcı Liberalizm” paradigmasına
terk etmekte. Bu eski statükonun güç
odaklarının tamamen devre dışı kaldığı anlamına gelmemekte elbette.
Hala kimi zorlanmalar yaşasa da yeni
statükonun “Kürtlerin varlığını kabu-

Biz komünistler
açısından ulusal sorun
üzerine tartışılmaz bir
biçimde kabul edilen
temel ilke “ulusların
kendi kaderlerini tayin
hakkıdır”. İçeriğinden
bağımsız olarak bizler
Kürt Halkının bu
haklarını sonuna kadar
savunuyoruz. Ancak bu
bizim tercih edilen yol
ve biçime ilişkin
tartışma yürütme
hakkımızı ortadan
kaldırmaz elbette. Ve
ezilenlerin tarihsel
birikimlerinden feyiz
alarak ortaya konulan
Demokratik Özerklik
projesi sonuna kadar
tartışılmayı da hak
etmektedir.

le de” hazır olduğunu görebiliyoruz.
Ancak şimdi de “kendi istedikleri
gibi” Kürtler yaratmak istiyorlar. Yani
örgütsüz, önderliksiz, savunmasız ve
kendisine ne dayatılırsa ona tabi
olmaya hazır bir varoluşa “göz yumabiliriz” diyorlar. ”Yok” sayılmanın bir
bedeli olduğu gibi “var“ sayılmanın da
bedelini ödetmek istiyorlar Kürt
Halkına.
AKP yavaş yavaş kıvama getirdiği
Ordu’yu kah karşısına alarak, kah
yanına alarak yeni döneme istediği
şekli vermeye çabalıyor. Birçok
meselede “demokrasinin düşmanı”
ilan ettiği Ordu’yu, ihtiyaç duyduğu
anda “Kürtleri terbiye etmek için”
arkasına diziveriyor. Son MGK toplantısında ortaya çıkan tablo, bundan
3-5 yıl önceki MGK toplantılarıyla
karıştırılmamalı. Son toplantıdan
çıkan sonuç bildirgesi, Genelkurmay'ın isteği de bu yönde olmakla
birlikte asıl olarak AKP öyle istediği
için bu şekilde çıkmıştır. Genelkurmay sadece “sopa” olarak sallanmıştır
ve hemen ardından da Abdullah Gül
bölgeye “havuç” dağıtmaya gitmiştir.

DTK ve Kendi Kaderini
Tayin Hakkı
Bir süre önce Kürt Hareketi Abdullah
Öcalan'ın ağzından “4. dönemin başladığını” ilan etmişti zaten. Bu dönemin temel özelliğinin “istemekten,
inşaaya geçiş” olduğunu tespit etmek
için pek de erken sayılmaz sanırım.
Kürt Halkı bu dönemle birlikte, varlık-yokluk tartışmasını, Meclis kürsüsünde Sevahir Bayındır'ın söylediği
gibi, “Hebûn an ji nebûn” (olmak ya
da olmamak) meselesini aşmış bulunuyor. Artık sıra örgütlülüğünü ve
bilincini toplumun kurumsallaşması-

na yansıtmaktadır.
Kürt Halkının çeşitli sosyal ve sınıfsal kesimlerinin biraraya gelmesiyle
oluşan (tabii ki Kürt Özgürlük
Hareketinin önerisi ve öngörüsüyle)
Demokratik Toplum Kongresi (DTK),
yaptığı “Demokratik Özerklik” çalıştayıyla ülkenin gündemine oturdu.

Demokratik Özerklik
“Demokratik Özerk Kürdistan” metni
sekiz başlık üzerinden tartışmaya
açıldığı andan itibaren, tam olarak
hak ettiği biçimde olmasa da, tüm
kesimlerin gündeminde yerini aldı.
Eskisiyle, yenisiyle statükoyu temsil
eden güçler (AKP, CHP, MHP, TSK vs.)
çoğulcu bir toplum kurgusu karşısında “tek vücut” oluverdiler.
Meseleye daha “bizim taraftan”
bakanlar içerisindeyse, hemen dikkat çeken bir başka problem kendini
gösterdi. Demokratik Özerklik
Belgesi, hızla, “PKK metni”, “BDP
metni” ayrıştırmasıyla tartışılmaya
başlandı.
DTK'da dağıtılan metin “PKK metni”
olarak adlandırılıp, Stalinist, arkaik
olarak mahkum edildi. BDP'nin
yayınladığı Özerklik metni ise “makul
metin” olarak ilan edildi. Bunun
neden böyle ele alındığı bir yana,
metinleri içeriğiyle tartışmak yerine
“bu şunun metni”, “bu bunun metni”
diye ayrıştırarak tartışmanın başlı
başına bir sorun olduğunun altını çizmek isterim. Bu ayrıştırma tam da
AKP'nin (devletin) ve destekçisi liberallerin “İyi Kürtler-Kötü Kürtler”,
“Şahinler-Güvercinler”, ”PKK-BDP”
ayrıştırmasına denk düşmüştür.
Niyetleri bu olmasa da politik atmosferde “uç-gerçek dışı talepleri olan

PKK” ve “makul talepleri olan-olması
gereken BDP” havası yaratmıştır.
Biz komünistler açısından ulusal
sorun üzerine tartışılmaz bir biçimde
kabul edilen temel ilke “ulusların
kendi kaderlerini tayin hakkıdır”. Ve
burada cereyan etmekte olan Kürt
Ulusunun kendi kaderini tayin edişidir. İçeriğinden bağımsız olarak bizler Kürt Halkının bu haklarını sonuna
kadar savunuyoruz.
Ancak bu bizim tercih edilen yol ve
biçime ilişkin tartışma yürütme hakkımızı ortadan kaldırmaz elbette. Ve
ezilenlerin tarihsel birikimlerinden
feyiz alarak ortaya konulan bu proje
sonuna kadar tartışılmayı da hak
etmektedir.
Genel hatlarıyla bir “radikal demokrasi”
projesine
denk
düşen
“Demokratik Özerklik” metnini ayrı
bir değerlendirmede ele alacağız.
Devlet, devrim, sınıf, iktidar başlıklarından ekonomik, siyasal yapılanmaya kadar tartışmamız gereken epey
bir başlığımız var. Ve bu tartışmayı
yapmayı halklarımıza karşı en büyük
sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
Son söz olarak, bu coğrafyada (sadece misak-ı milli'yi kastetmiyorum)
devrimci bir dönüşümü hedefleyen
tüm güçlerin, ancak Kürt Özgürlük
Hareketi ve onun programatik mücadele hattıyla kendi programatik
mücadele hattını buluşturarak, tartıştırarak, birleştirerek bu hedefine ulaşabileceğini düşünüyorum. Yazının
başında söylediğim gibi, Türkiyeli
işçi, emekçi ve ezilenlerle buluşacak
bir “Demokratik Özerklik” projesi,
Demokratik Halk Cumhuriyetine
ulaşmanın yol haritası olacaktır.
10.1.2011 - Silivri
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Anayasa Tartışmalarında Sınıflarüstü Anlayışlara Dikkat!

“BİZİM” ANAYASAMIZI “BİZ” YAPACAĞIZ

AHMET SAYMADİ
Anayasa en nihayetinde bir hukuki
metindir. Ancak onu diğer hukuki
metinlerden ayıran özelliği; rejimin
biçiminin, devletin kimliğinin, toplumsal yapının, temel hak ve özgürlüklerin ve devlet kurumlarının yapılarının ana hatlarının belirlendiği bir
belge olmasıdır. Anayasa sınıf savaşımını kazananların perspektifinden
kaleme alınır. Bu sebeple anayasada
yer alan işçi hakları, sosyal haklar ve
mülkiyet ilişkileri bu sınıfsal gerçeklik üzerine inşa edilir. Dolayısıyla, bir
hukuki metin olması dışında, siyasal
da bir metindir. Sınıfsal mücadelenin
tüm kazanımları ve kayıpları, toplumsal değişimler, burjuvazinin belli
kanatları arasındaki güç dengelerinin
değişmesi sonucunda, anayasa
sürekli değişikliğe uğrar.

12 Eylül
Anayasasıyla Yönetiliyoruz
Türkiye’de anayasal süreç, Kanun-i
Esasi ile başlar. Şu anda yürürlükte
olan 1982 anayasası, 1980 askeri
cunta yönetimi tarafından topluma
zorla kabul ettirildi. Türk kimliğine
yaptığı vurgularla ve diğer etnik kimlikleri yok saymasıyla, laiklik adı
altında Sünni İslam’ı işaret etmesi ve
diğer inanç gruplarını tanımamasıyla, zorunlu din eğitimine ve Diyanet
İşleri Başkanlığı’na yasal güvence
sağlamasıyla, mili güvenliğe ve milli
ahlaka yaptığı vurgularla, Türkçe
dışındaki anadillerde eğitimi yasaklamasıyla, üniversitelerin özerkleşmesinin ve demokratikleşmesinin
önüne koymuş olduğu engellerle, cin-

siyetçiliğiyle ve bireysel özgürlüklere
koyduğu sınırlamalarla bu toplumun
bütün kriz noktalarını içermektedir.
1982 Anayasası bu toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olup,
toplum tarafından sürekli aşılmaya
çalışılmaktadır. Bugün, emperyalizm
güdümlü cunta yönetimlerinin hazırladığı anayasalarla yönetilen ülke
sayısı ikidir ve bunlardan biri
Türkiye'dir.
AKP sekiz yıllık iktidarı içerisindeki
tüm kazanımlarını anayasa değişiklikleri ile güvence altına almaya çalıştı. Son olarak 12 Eylül 2010 tarihinde
yapılan anayasa değişikliği hakkındaki halk oylamasıyla, bazı kozmetik
değişikliklerle beraber, devlet içerisinde kısmen kontrolü dışında olan
yargı organı içerisindeki gücünü de
pekiştirerek devletleşme sürecinde
bir adım daha attı. 12 Eylül’de yapılan
anayasa değişikliği Meclis’ten sadece
AKP’nin oyları ile geçtiği için halk
oylamasına sunuldu. Ancak halk oylamasına sunulması, bütün toplumun
anayasa tartışmalarına katılmasına
vesile oldu.

Anayasa Tartışmalarında Sol
Önümüzdeki dönem parlamento
seçimlerinin de yeni anayasa tartışmaları üzerine şekilleneceği açık.
Halk oylamasından AKP’nin istediği
“Evet” sonucu çıkınca AKP anayasa
tartışmalarını da rafa kaldırdı. Kendi
ihtiyaçlarını karşılamak dışında, anayasa tartışmasını gündeme getirmeyecek gibi görünüyor. AKP’nin anayasa değişikliğini veya yeni bir ana-

yasayı kendi ihtiyaçları dışında gündeme getirmek zorunda kalmasının
yegâne sebebi ise, Kürt Özgürlük
Hareketinin, sosyalizm ve demokrasi
güçlerinin anayasaya dair taleplerinin
güçlü bir şekilde ortaya çıkması olabilir.
Belirli platformlarca anayasa tartışmaları sürdürülüyor. Bizlerin de anayasa tartışmalarına katılması önemli,
çünkü anayasa tartışmalarında hem
rejimin kendisini hem de geleceğimizi tartışıyoruz. Anayasa tartışmalarının sonuncusu ve en kapsamlısı geçtiğimiz
günlerde
“Herkesin
Anayasasını Hepimiz Yapıyoruz”
başlığıyla İstanbul’da yapıldı.
Solcuların, yurtsever devrimcilerin,
sosyalistlerin anayasa tartışmalarına
müdahil olması, bu konuda sözlerini
söylemeleri ve ortak davranış geliştirmeleri elbette olumludur ve gereklidir. Ancak gerek organizasyonda,
gerek konuşmacıların seçiminde
devrimci sosyalistlerin yeterince
görünür durumda olmaması, buna
karşılık liberal ve “Yetmez Ama
Evetçi” kesimlerin öne çıkmış olması
dikkat çekiciydi.
Belki daha da önemlisi, Tartışma başlığındaki “herkes” ve “hepimiz” kavramlarının ima ettiği bulanıklıktı.
Bizim, herkesin anayasasını yapmamız, hem imkânsız hem de politik
olarak anlamsız. Biz ancak; rejim
tarafından ezilen, sömürülen ve mağ-

Anayasa sınıf savaşımını kazananların perspektifinden kaleme alınır.
Bu sebeple anayasada yer alan işçi hakları, sosyal haklar ve mülkiyet
ilişkileri bu sınıfsal gerçeklik üzerine inşa edilir. Dolayısıyla, bir hukuki metin
olması dışında, siyasal da bir metindir. Sınıfsal mücadelenin tüm kazanımları
ve kayıpları, toplumsal değişimler, burjuvazinin belli kanatları arasındaki güç
dengelerinin değişmesi sonucunda, anayasa sürekli değişikliğe uğrar.

dur edilen kesimlerin, işçi sınıfının ve
demokrasi güçlerinin taleplerinin
karşılanması için bir anayasa tartışması yapabiliriz.

“Bizim” Anayasamızı
“Biz” Yaparız
Tüm etnik kimlikleri tanıyan veya
tüm kimliklere eşit mesafede duran,
tüm inanç gruplarına özgürlük tanıyan, parasız eğitim ve parasız sağlık
haklarını güvence altına alan, cinsiyetçi olmayan, işçilerin, işsizlerin,
çocukların, yaşlıların, özürlülerin,
kadınların ve öğrencilerin sosyal ve
siyasal haklarını güvence altına alan
ve tüm bunların örgütlenmesine
engel olmayan bir anayasa, hepimizin ortak talebi olmalıdır. Ancak bu
anayasal talepleri bir yazılı belgeye
dönüştürüp iktidardan talep etmek
yetmez. Bu taleplerin karşılanması
için, talepte bulunanların güçlü ve
ortak mücadelesi şarttır.
Şüphesiz ki, demokratik olarak tüm
etnik grupların ve inanç gruplarının
taleplerinin karşılandığı, işçi ve
emekçilerin haklarının genişletildiği
bir anayasa, mevcut anayasanın
mağduru olanlar için önemli bir
kazanımdır. Ama böylesi kazanımlar,
ancak emekçilerin ve ezilenlerin
ortak mücadelesiyle elde edilebilir.
Öte yandan, böyle bir anayasa bile
“bizim” Anayasamız olmayacaktır.
Çünkü bu haliyle bile burjuvazinin,
sömürü düzeninin anayasasıdır ve
burjuvazinin çıkarlarını korumaktadır. Anayasanın bizim anayasamız
olması için onu bizim, emekçi ve ezilen kitlelerin yapması şarttır. Bizim
yapmamız kolay olmayacaktır; ancak
toplumsal dinamikler ve işçi sınıfı
bunu yapacak gücü içinde barındırmaktadır.
5.2.2011
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Seçimlere Giderken

CHP’DE SANCILAR
ve SOL
İkisi de merkez alanın içinde konumlanan, biri o
alanın sağını, diğeri solunu oluşturan AKP ve
CHP, merkezde güç alanı oluşturuyor ve o
alanın iç dengesini kuruyorlar. Merkezini
sağlamca kuran yeni siyasal statü, kendisini fiili
durumdan anayasal statüye sıçratacağı
önümüzdeki seçimlere, daha güvenli ve güçlü
olarak giriyor.
ALP AYDIN

CHP, şimdi, sancı içindedir ve farklı
güç odakları tarafından farklı yönlere
doğru itiliyor. Kemalizmin, BaykalSav tarzındaki statükocu yorumundan farklı yorumları inisiyatif almaya
çalışırken, başka güç alanları da
CHP’de alan kazanmaya çalışıyor.
Kürt burjuvalarının bir kanadı da
Sezgin Tanrıkulu’nun şahsında
CHP’de konumlanma çabasında. Ana
güç Gürsel Tekin ise, AKP öncülüğünde kurulan yeni statükoya uyum
göstermeyi hedefliyor.

iteliyor.
Evet, sosyalist sistemin yıkılışının
kalıntıları içinde yürütülen “renkli
devrim”lerin ve İslam coğrafyası içinde çıplak askeri zorla gerçekleştirilen
değişimlerin bir benzeri de kendi
koşullarına uyumlu bir biçime
bürünmüş haliyle Türkiye’de yaşanıyor. Kemalist statüko, sermayenin
güncel ihtiyaçlarına uyum sağlayacağı bir dönüşüme ya da tasfiyeye zorlanıyor.
AKP eliyle yürütülen bu dönüşüm
süreci epey yol aldı ve önümüzdeki
seçimler ve sonrasındaki anayasa tartışmalarıyla, kendi kazanımlarını
anayasal bir statüye kavuşturmayı
hedefliyor. Sürecin aldığı yolun ciddiyeti ve oluşan fiili güç dengesi, siyasal
alandaki bütün aktörleri ve toplumsal
güçleri, yeni duruma uyum sağlamaya zorluyor.

CHP’de olan biteni daha iyi kavramak, onu ancak parçası olduğu daha
büyük “sahne”nin içinde görmekle
sağlanabilir.

Ordu, içindeki Ergenekoncuların
temizlenmesine yardımcı olarak ve
kimi eski mevzilerini kaybetmeyi
kabullenerek, kurulan yeni düzende
ağırlıklı güç alanı oluşturmaya çalışıyor. CHP ise uyum sağlayamayanları
kenara iterek, yeni süreçle uyumlaşma arayışı içinde.

ABD merkezli bir hamleyle sermayenin önündeki kimi eski engellerin
temizlenmesi ve yeryüzünün sermayenin güncel ihtiyaçları açısından
yeniden örgütlenmesi sahnenin bir
yanıdır. Diğer yandan ise ülkede bir
“sıçrama” içinde olan yerel sermaye
güçlerinin, bölgesel, giderek küresel
açılım ihtiyacı konumlanıyor. İki ana
eğilimin bileşkesi, Türkiye’yi öncekinden farklı bir siyasi statüye doğru

Öte yandan, CHP’deki Baykal-Sav
tıkacı, sadece CHP’yi değil, yeni siyasal statünün oluşum sürecini de, eskide asılı kalarak ve ısrar ederek, tıkıyordu. AKP’nin tek başına aldığı yol,
bir noktadan sonra etrafında yeterli
toplumsal meşruiyet üretemeyince,
çıplak ve zayıf kalma riskini taşıyordu. Tıkaç rolü oynayanların sökülüp
atılması, bir yönüyle de yeni siyasal
düzenin toplumsal meşruiyet arayışı-

na cevap üretmeyi amaçlıyor. Siz
bakmayın CHP’nin gürültülü AKP
muhalefetine; yeni CHP, şimdilik
AKP’nin öncülüğünde kurulan yeni
siyasal statükonun içinde konumlanmaya çalışıyor. Ve açıktır ki, böylesi
bir konumlanma, başka hiçbir şey
söylemesine gerek olmadan, kurulan
yeni siyasal statüyü kabullenme ve
bu kabul üzerinden ona meşruiyet
sağlama anlamına geliyor.
İkisi de merkez alanın içinde konumlanan, biri o alanın sağını, diğeri solunu oluşturan AKP ve CHP, merkezde
güç alanı oluşturuyor ve o alanın iç
dengesini kuruyorlar. Merkezini sağlamca kuran yeni siyasal statü, kendisini fiili durumdan anayasal statüye
sıçratacağı önümüzdeki seçimlere,
daha güvenli ve güçlü olarak giriyor.
Üstelik merkezin dışındaki sağa ve
sola talipliler için çekim gücü de oluşuyor. Sözgelimi solda EDP ve DSİP
konumlanmaya çalışırken, HAS Parti
kendine yer bulma çabası içinde.
BBP, AKP’nin kuyruğuna eklemlenip,
Meclis’e bir biçimde girme telaşıyla
kendisini yeni statünün içine atarken; MHP, şimdilik eski statüde ısrarlı ve bu eski statünün tüm oylarını
kendinde toplayarak, barajı aşmaya
çalışıyor.

Solun Tarihsel Kavşağı
Kürt halk hareketinin merkezinde
olduğu bir alanda sosyalistlerin de
katılmasıyla oluşan “boykot” cephesi,
referandumda ayrı bir siyasal odak
olma yoluna çıktı. Eski ve yeni statükonun dışında konumlanan bu odak,
henüz güç kazanma ve kendini oluşturma aşamasında. Sermayenin aske-

Kritik nokta, “hayırcı” cephe içindeki sosyalistlerin yönelimidir. İlkin, onlar,
“boykotçu” cepheye katılmayarak, sistemden ve rejimden kopuşma, bağımsız
bir “kendilik” olarak kendini oluşturmanın riskli ve gergin yoluna çıkamamış
oldular. Ancak, çoğunlukla devrimci saflarda olan bu eğilimlerin, seçimler ve
sonrasında anayasa tartışmaları sürecinde, emek ve özgürlük alanına
yönelmeleri beklenebilir.

ri-Kemalist ve liberal-muhafazakar
bloklarından kopuşan ve karşısına
alan bu siyasal odak, “boykot” taktiğinin açtığı yoldan ilerliyor ve yayılıyor.
Emek ve özgürlük alanı olarak görebileceğimiz “boykotçu” siyasal irade,
Kürtlerin, emekçilerin, Alevilerin,
kadınların, ekolojistlerin, barış yanlılarının ve demokratların, sistemin
eski ve yeni statüsünün dışında
konumlanma, kendi çıkarları temelinde bir “kendisi olma” girişimi olarak netleşiyor.
Bir dönemdir “kendisi olma”yı, gelişmelere şu veya bu gücün peşine takılarak ya da etki alanı içine girerek
değil de kendi çıkarları yönünde
müdahale edecek bağımsız ve devrimci-demokratik-halkçı seçeneği
oluşturmayı beceren Kürt halkı;
şimdi, barış ve birlikte yaşama iradesiyle birlikte, Türkiye’nin tüm özgürlükçü, devrimci ve demokrat toplumsal dinamikleriyle ortaklaşma arayışı
içinde. Nasıl olursa olsun, her türlü
siyasal gelişme, ancak böylesi “kendisi” olmuş, bağımsız siyasal irade
oluşturmuş bir siyasal konumlanmayla etkilenebilir.
“Boykotçu” sosyalistlerin, bizzat
kurucusu oldukları emek ve özgürlük
alanı içinde olacakları bellidir.
“Yetmez ama evet” diyerek, sosyalist
saflardan tarihsel bir kopuş yoluna
giren cephenin de Kürt halkının siyasal iradesinden güç almaya çalışmaları beklenmelidir. Ve hatta, Kürt hareketi içindeki devrimci olmayan, liberal ve “sosyal demokrat” eğilimleri
kendi siyasal yönelimleriyle ortaklaştırarak, Kürt halkını kendi çıkmaz
yollarına yönlendirmeye çalışacaklardır, Kürt hareketi içinde de böylesi
bir yönelime el vermeye gönüllü
olanlar olacaktır.
Kritik nokta, “hayırcı” cephe içindeki
sosyalistlerin yönelimidir. İlkin,
onlar, “boykotçu” cepheye katılmayarak, sistemden ve rejimden kopuşma,
bağımsız bir “kendilik” olarak kendini oluşturmanın riskli ve gergin yolu-

devamı arka sayfada...

Baykal’ın kirli bir operasyonla
CHP’nin başından uzaklaştırılmasının, Gürsel Tekin’de simgeleşen yeni
bir tarzın CHP’de hakim hale getirilmesi için bir ön açma hamlesi olduğu
anlaşılıyor. Şimdi, Baykal-Sav ikilisi,
kısa zaman önce kesin hakimi oldukları partinin içinde azınlığa düştüler.
Onların şahsında TC’nin egemen iktidar alanındaki genel alan kaybına
benzer biçimde, Kemalist statükonun
kendi partisinde de alan kaybettiğini
saptayabiliriz.
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Osmanlı’nın Batı ile en yoğun ilişkideki ve en
“modern” kurumu olan ordunun içinden
çıkıp gelen M. Kemal, İttihatçı
“maceralardan” gereken dersleri çıkarmış ve
ama esas olarak İttihatçıların açtığı yoldan
yürüyerek hedefine ulaşmıştır. İttihatçı
örgütlenmeye dayanan Kuvayı Milliye,
gayrimüslim komprador burjuvaziyle ilişki
içinde olan zayıf Anadolu burjuvazisinin
örgütlenmesidir. M. Kemal, bu örgütlenmeye
dayanmıştır ve Anadolu burjuvazisinin
siyasal temsilcisidir.

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Kemalist rejimi uzun yıllar iktidarda
tutan önemli sebeplerden biri de kendisi hakkında yarattığı yanılsamalardır. Özellikle ilerici, demokrat, devrimci ve nihayetinde komünist saflarda kendisi hakkında yarattığı “yanlış
bilinç”ler–yanılsamalar,
kendine
karşı en güçlü muhalefet potansiyelini içinden fethederek, kötürümleştirmesini sağlamış, ömrünün uzamasına özel katkı yapmıştır.
O yanılsamalar halen de sürüyor.
“Ulusalcı” Sol olarak saflaşan bazı
dost devrimci güçler, kendi “kopuş”
potansiyellerini dumura uğratıyor,
açığa çıkmak için kanal arayan içlerindeki devrimci enerji patlamalarının üstünü örtüyorlar. Günümüzde
CHP’deki “dönüşüme” yüklenen
yanılsamalı bakışlar ve olası “seçim
ittifakı” hesapları da aynı yanılsamadan besleniyor.

Sayfa 7’den devam

Konu önemlidir. Öncesindeki yüzbinlerce kişilik devrimci potansiyelin
12 Eylül’de (1980) yokmuş gibi oluvermesinin altında yatan da bu temel
sebeptir. Kemalizmden kopuş yaşanmadan, kazanılacak inisiyatiflerin ya
da harekete geçirilen kitlenin çapının
devrimci bir anlam kazanabilmesi
olanaklı değildir. O yanılsamayı içinde taşıyarak kazanılan bütün politik
inisiyatifler, taşıyıcı politik güçlerin
öznel niyeti ne olursa olsun, rejimin/sistemin labirentleri içinde kaybolup gitmeye yargılıdır.
na çıkamamış oldular. Ancak, çoğunlukla devrimci saflarda olan bu eğilimlerin, bağımsız irade olmanın
referandum sonrasında yarattığı güncel sonuçlarını görerek, seçimler ve
sonrasında anayasa tartışmaları
sürecinde, emek ve özgürlük alanına
yönelmeleri beklenebilir.
İkincisi, solun Kemalizm kuyrukçulu-

***
1923’te ne oldu? Kaba bir pozitivizmin içine sıkıştırılmış özel bir
modernist yoruma dayalı bir “cumhuriyet”, binlerce yıllık tefeci–bezirgan vurgunculuğuyla içine çökertilmiş ve her türlü dönüşüm/kendini
yenileme/gelişme kanalı tıkanmış
“Osmanlı”ya dayatıldı.
Anadolu burjuvazisinin zayıf örgütlenmesi olan “Kuvayı Milliye”ye dayanan bir grup Osmanlı subayı, “devleti
kurtarma” refleksiyle “tepeden inme”
davranarak, cumhuriyetin kurucu
önderliğini yaptı. Kendi bağımsız
çıkarlarını Anadolu burjuvazisine
dayatan ve bu dayatmayla yeni rejimde kendine alan açan bir bağımsız
emekçi halk hareketi olmadığı için
cumhuriyetin demokratik bir içeriğe
kavuşmayacağı belliydi.
Ve, zayıf burjuvaziyle, “Batı”ya (siz
“kapitalizme” diye okuyabilirsiniz)
hayran Osmanlı subaylarının ittifakından ise kendi yapılarına uygun bir
oligarşik–totaliter cumhuriyet kuruluverdi. “İç dinamik” Anadolu burjuvazisinin asıl ihtiyacı olan sermaye
birikiminin önünü kesen her türlü
demokratik girişim, “vatana ihanet”
olarak daha güçlenmeden bastırıldı.
Osmanlı’daki iç dönüşüm çabaları,
bir kanaldan Mısır Valisi Mehmet Ali
Paşa (ki, İngiltere güdümlüdür ve
sürekli olarak Fransa ile denge arayışındadır) ve esas olarak da -sırasıylağu ve CHP’de somutlaşan siyasal iradeden kopuşamama sorunudur.
Güncel pragmatik gerekçelerle izah
edilen böylesi yönelimler, aslında çok
derin tarihsel dolayımlarla belirleniyor. Söz konusu hareketlerin, kendi
ideolojik-politik tarihsellikleriyle bir
hesaplaşma ve kopuşma yaşayıp,
özgürleşmeleri gerekiyor.

III. Selim ve II. Mahmut ile, Tanzimat
Fermanı ile, Yeniçeriliğin ilgası ile (ki,
Mustafa Kemal’lerin tohumu burada
atılır) üç paşa ile ve özellikle Mithat
Paşa ile hamle yapmıştır. O hamleler,
kısmen kapitalizme alan açmış,
modern bir ordu, toprakta özel mülkiyetin yasalaşması ve Batı’nın mallarını satan bir gayrimüslim komprador burjuvazinin oluşmasını sağlamıştır. Ancak Anadolu topraklarında
kapitalizmin gelişmesi için gereken
çapta dönüşüm sağlanamamıştır.
O tıkanma, İttihat-Terakki ve M.
Kemal’in önünü açtı. İttihatçılar ve M.
Kemal, hem öncesindeki dönüşüm
çabalarının devamıdır hem de onların kısırlığından ve sonuç alamamasından bir kopuş denemesidir.
İttihatçıların açtığı yoldan yürüyen M.
Kemal, “Türkiye Cumhuriyeti” ile,
kapitalizmin Türkiye’de gelişebilmesi için uygun/istenir bir siyasal statüyü oluşturabilmiştir.
“İlericilik”, kapitalizme kanal açma,

uygun ortam yaratma anlamındadır.
“Modernistlik”, bir ezilenler-emekçiler inisiyatifiyle eğitilip zenginleştirilmemiş, dar bir pozitivizmin içine
sıkıştırılmış Kemalist kimliktedir;
kendini geliştirme potansiyeli zayıftır ve hatta kısırdır, dönüp kendini
yok etmeye eğilimlidir.
Osmanlı’nın Batı ile en yoğun ilişkideki ve en “modern” kurumu olan
ordunun içinden çıkıp gelen M.
Kemal, İttihatçı “maceralardan” gereken
dersleri
çıkarmış,
pragmatik–ulaşılabilir hedeflerle
kendisini sınırlamış ve ama esas olarak İttihatçıların açtığı yoldan yürüyerek hedefine ulaşmıştır.
İttihatçı örgütlenmeye dayanan
Kuvayı Milliye, gayrimüslim komprador burjuvaziyle ilişki içinde olan
zayıf Anadolu burjuvazisinin örgütlenmesidir. M. Kemal, bu örgütlenmeye dayanmıştır ve Anadolu burjuvazisinin siyasal temsilcisidir.

M. Kemal, devlet merkezli ve “devleti koruma”
refleksi ve öznel bilinciyle davranır. O, kendine
göre, “devletin koruyucusu”dur ve tarihsel rolünü
oynamıştır. Yıkılıp dağılmakta olan Osmanlı
devletini, TC biçiminde dönüştürerek, yeniden
ayağa kaldırmıştır. Yeryüzüne hızla kendini
dayatan kapitalizme uyum sağlamıştır.
İşte, Türkiye’nin güncel olarak yaşadığı tarihsel dönüşüm sürecinin zorlamaları ve gerginlikleri, böylesi
tarihsel kopuşlar için gereken tarihsel iradenin önünü açabilir.
“Hayırcı” cephe, şayet CHP’deki sancılara bambaşka anlamlar yükleyerek, “CHP’den kurtarıcı bekleme”
zeminine düşerlerse, tıpkı “yetmez

ama evet” hattında konumlananlar
gibi tarihsel bir hata işleyecekler ve
muhtemelen geri dönüşü olmayan
bir bataklığa saplanacaklardır.
Tarihsel kavşak noktaları, tarihsel
seçimlerin yapıldığı noktalardır; risk
yoğundur, yüksek yoğunlaşma ve
irade talep eder.
9.1.2011
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“Anti-emperyalizm” (komprador burjuvazinin tasfiyesi, yerli burjuvazinin hakim hale gelmesi ve yarı
sömürge statüsünün kabulü), “ilericilik”, “modernizm”; evet hepsi Kemalizm’de vardır ama tam
zıtlarıyla birlikte vardır. Ve kurulan rejim, o zıtları güçlendirmiş, egemen hale getirmiştir. Bugün olup
bitenler, TC’nin kuruluşunda atılan tohumların serpilip gelişmesi olarak görülebilir.

M. Kemal, devlet merkezli ve “devleti
koruma” refleksi ve öznel bilinciyle
davranır. O, kendine göre, “devletin
koruyucusu”dur ve tarihsel rolünü
oynamıştır. Yıkılıp dağılmakta olan
Osmanlı devletini, TC biçiminde dönüştürerek, yeniden ayağa kaldırmıştır. Yeryüzüne hızla kendini dayatan
kapitalizme uyum sağlamıştır.
İşte bu hikaye, sonrasında, cumhuriyetle ilgili bir dizi yanılsamayı doğurur. Osmanlı’ya karşı bir burjuva
sınıf kalkışması (ya da sözgelimi,
Fransa’daki gibi krala karşı burjuvazi–emekçi halk ittifakının isyanı)
yoktur. Aslında yıktığı devleti koruma
öznel bilinciyle davranan ve “dışarıdan” kapıları zorlayan kapitalizmle ve
zayıf Anadolu burjuvazisinin temel
çıkarlarıyla kendini uyumlaştıran
bilinçli bir siyasal yönelim ve onun
“şefi” vardır.
Batı, ki gelişmiş kapitalizmi ve geleceği temsil eder, Anadolu’yu güçlü
biçimde sarar ve sarsar. M. Kemal, o
sarma ve sarsmanın ürünüdür; en
anti-emperyalist davrandığı anda bile
celladıyla (İngiltere) anlaşmak için
can atan ve sonunda da anlaşıp

“mutlu” olan bir lider vardır.
“Batı”, kapitalizmin yüzlerce yıldır
gelişip serpildiği Batı Avrupa’dır. İlk
birikimini yapan, sanayi devrimini
başararak, o birikimi sıçratan kapitalist metropoller, iç pazara ilave olarak, mallarını emecek yeni pazarlar
bulmak ve hammadde ihtiyacını
gidermek için dünya üzerinde gezinmektedir. Süreç, aynı zamanda kapitalizmin yeryüzüne yayılması¬-saçılması anlamına da gelir. Küresel bir
hiyerarşi kurulur ve “sömürgecilik”
devreye sokulur.
Yeryüzünün farklı coğrafyalarındaki
kapitalist nüveler, elbette bu kapitalist yayılmanın “içerden” el veren
“yerli” işbirlikçi-kompradorları olacaktır. Onlar da kendi gelişimleri için
yollar arayışındadır ve kendi sömürü
alanlarını/pazarlarını kurmak ve bu
pazarları “ulusal” çitlerle çevirerek,
siyasal bir statü kazandırmak , o statüyü de küresel dengelerin içine yerleştirmek istemektedir. Dış ve “iç”
kapitalist dinamikler hareket halindedir ve her coğrafyada o bölgenin
özgün tarihine, yapısına uygun
biçimler kazanarak, yeryüzünü ulusdevletler sistemine sokmaktadır.
İşte TC, Osmanlı coğrafyasında
Anadolu burjuvazisinin benzer arayışlarının ürünüdür. Yeterli sermaye
birikimine ve siyasal ufka/girişim
gücüne sahip olmayan yerli Anadolu
burjuvazisi, “devleti koruma” refleksiyle hareket eden “zinde” askeri güçlerin vurucu gücüyle yol açarak,
kendi pazarını, ulusunu ve ulusal
devletini kurmuştur.

Emekçi halkın sürecin dışında olması, burjuvazinin
hamlesini güdük ve yarım bırakmış ve “gericiliğe
karşı” yapılan cumhuriyet hamlesi, o gericiliğin
temel dinamosu olan ve binlerce yıldır
Anadolu’nun kanını emen antika tefeci-bezirgan
sermayeyi tasfiye etmek bir yana, iktidar ortağı
olarak yanına almıştır. Bugünkü AKP, o ittifakın
güncel meyvesidir.

İşte, “anti-emperyalizm” (komprador
burjuvazinin tasfiyesi, yerli burjuvazinin hakim hale gelmesi ve yarı
sömürge statüsünün kabulü), “ilericilik”, “modernizm”; evet hepsi
Kemalizm’de vardır ama tam zıtlarıyla birlikte vardır. Ve kurulan rejim, o
zıtları güçlendirmiş, egemen hale
getirmiştir. Bugün olup bitenler,
TC’nin kuruluşunda atılan tohumların
serpilip gelişmesi olarak görülebilir.
Eski statü, o gelişmeye “tıkaç” olunca,
kendi yolunu bir restorasyonla aşan
sermaye birikimi, yol almaya devam
ediyor.
Kemalizm “faşizm”midir ya da
“Bonapartizm” midir? İkincisine
daha yakın olmakla birlikte, onu
kendi adıyla çağırmak en doğrusudur. Bonapartizm, gelişmiş bir metropol ülkede, iç savaşta yorulan burjuvazi ve işçi sınıfının “geçici” bir
“inisiyatif” kaybı anında sahneye fırlamıştır.
Türkiye’de ise henüz her iki sınıfın da
gelişme aşamasında olduğu ve kendi
bağımsız çıkarlarını ifade edecek güç
ve kapasiteden yoksun olduğu bir
anda, “tarihsel” bir gelenek sahneye
fırlamış ve burjuvazinin icazet verdiği bir hamleyle ulus-devleti kurabilmiştir. Yarı sömürge bir ülkedir.
Farklı bir durum yaşandığı için, iktidarda uzun süre kalmayı başarabilmiş bir Kemalist siyasal statü söz
konusudur. Faşizmle arasında aşılmaz sınırlar yoktur. Ve oligarşik-totaliter niteliğiyle, başı sıkıştıkça o sınırları “darbe” yoluyla ihlal edip, “günü
kurtarmaya” eğilimlidir.

Yanılsamalar
Kemalizme ait yanılsamalar, onu
kendi gerçek ve bütünsel yapısı içinde görmek yerine, içindeki kimi “ilerici”, “modernist”, “anti-emperyalist”
ögeleri parlatmak ve ama, onun gerçekliği içindeki hakim oligarşik-totaliter ve gerici ögeleri karartıp görünmez kılarak yaratılmıştır.

Kemalist diktatörlük içinde hükmünü süren, onun meşruiyet kaynağı
olup, küresel dengelerde var olabilmesini sağlayan ve sermayenin azgın
biçimde büyümesini mümkün kılan
ana kimliği ise büsbütün görünmez
kılınmıştır. O, sınıflar üstüdür ya da
“sınıf mı, o da nereden çıktı, biz sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitleyiz” ideolojik karartmasıyla korunmaya alınır. Veya İş Bankası’nın
kurucusu M. Kemal, küçük burjuvazinin üstelik “ilerici” kanadının siyasi
iradesi oluverir. Gerçekte ise küçük
burjuvazinin ya da emekçilerin kimi
irade denemeleri, Kemalizm tarafında 1920’lerden itibaren aralıksız olarak ezilmiş ve nefes almalarına dahi
olanak tanınmamaya çalışılmıştır.
Kemalist rejimin baskıları, kimilerinde “celladına aşık olma” bilinci yaratmış ve Kemalizm hakkındaki yanılsamaların ideologluğunu çoğunlukla bu
zavallı döküntüler yapmıştır.
1920’li yıllarda sürekli terör altında
tutulan TKP’den kopan ve Kemalizme
teslim olan kimi TKP önderleri (Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim
Tör vd), 1930’lu yıllarda “Kadro” dergisini çıkardılar. Kadro ve daha sonraları 60’larda çıkan Yön dergisi
(Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal vd),
Kemalizmi “solcu”, “ilerici” bir harekete çevirdi ve onu sınıflarla bağı
olmayan bir zümrüdü anka kuşuna
benzettiler: Kemalizm, Türkiye’deki
bütün ilericiliğin-devrimciliğin çıkış
noktasıydı ve gericiliğe karşı onun
bayrağı altında toplanılmalıydı.
Buradan MDD (Milli Demokratik
Devrim) tezine seyrelerek sıçrayan
yanılsama, oradan da “Cephe” ve
“Ordu”ya daha da seyrelerek sıçramış
ve günümüzde de “ulusalcı” sol bir
zeminde utangaçça konumlanan kimi
ardılları tarafından dillendiriliyor.
Cephe ve Ordu’nun öznel bilincinde
kimi Kemalist zaaflar olsa da onlar
kısa siyasi pratiklerinde Kemalizmle
ilgili gerçekleri açığa çıkardılar ve
Kürt Halkının önünü açtılar. Onlar
tarihimizdir ve onurumuzdur. Öznel
bilinçleri ve devrimci pratiklerini
hassasça ayırmak ve devamla, öznel
bilinçlerinde başka konulardaki devrimci “pırlanta”lara da hassasça sahip
çıkmak gerekir. Aynı sürecin içinde
şekillenen Kaypakkaya geleneği ise
Kemalizmden kopuşmuştur ama
başka ideolojik-politik zaafları sebebiyle yol alamamıştır.
Solda Kemalizmden kopuşun ideolojik-politik zeminini, Kemalizmin en
güçlü döneminde yazılan “Yol” eseriyle Kıvılcımlı oluşturmuştur. Ancak, bu
kopuş pratik güce ve zenginliğe
kavuşturulamadı. Kürt halkı, o pratik
güce ve zenginliğe ulaşılabilinirse ve
ama daha önce o kopuşun bedelini
ödemek göze alınırsa ne gibi sonuç-

devamı arka sayfada...

Ama M. Kemal sadece bu sınıf ilişkisiyle açıklanamaz; o aynı zamanda,
(öncesini bir kenara bırakırsak) III.
Selim’den beri devam edegelen
Osmanlı’daki “tepeden inme” dönüşüm çabalarının bir ürünü ve devamıdır. “Yıktığı” Osmanlıyı içinde taşır
ve yaşatır, TC’nin temel dokularına
yerleştirir. Tıpkı, daha önce
Osmanlı’nın, yıktığı Bizans’ı kendinde yaşatması gibi.

Emekçi halkın sürecin dışında olması, burjuvazinin hamlesini güdük ve
yarım bırakmış ve “gericiliğe
karşı”(*) yapılan cumhuriyet hamlesi, o gericiliğin temel dinamosu olan
ve binlerce yıldır Anadolu’nun kanını
emen antika tefeci-bezirgan sermayeyi tasfiye etmek bir yana, iktidar
ortağı olarak yanına almıştır.
Bugünkü AKP, o ittifakın güncel meyvesidir. Nasıl ki, cumhuriyet demokratik bir içerikten arındırılarak,
padişahın yerine orduyu geçirme tarzıyla devreye sokulmuşsa; “gericiliğin tasfiyesi” de kılık kıyafet gibi görsel ögelere indirgenmiştir. Ve sonuçta cumhuriyetle birlikte “toprağa
gömüldü” denilen “gericilik”, bugün
bütün gücüyle Anadolu’nun üstünde
boy atıyor.
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lar alınabileceğini, görmek isteyen
bütün gözlere gösteriyor.
Referandumda “boykot” yerine
“hayır” cephesinde yer almanın ve
önümüzdeki seçimlerde de her türlü
hamlenin öncesinde, şimdiden şekillenmeye başlayan bir bağımsız-halkçı-devrimci cephede yer almak yerine, inanılmaz biçimde CHP hakkında
yayılan ham hayallerin arkasında,
derin bir tarihsel bağlam ve o tarihten kopup gelerek o bağlamı sürekli
ayakta tutan bir dizi dolayım vardır.
Onlarca yıldır hükmünü sürdüren
Kemalist rejim, devletin bütün olanaklarını da kullanarak kendisi hakkındaki yanılsamaları güçlendirmiş
ve toplumsal dokulara sızarak gerçek sonuçlar yaratmasını sağlamıştır.

ŞUBAT 2011

Egemenlerin Yeniden Yapılanmasına Karşı
Devrimci Odak Yaratılmalı

SONUÇLAR
OLASILIKLAR ve
GEREKEN HAMLE

Bugün, Anadolu’daki birçok ilericidevrimci toplumsal gücün kendisini
Kemalizmle bir biçimde ilişkilendiriyor olması bir gerçektir. Pratik-güncel politikada elbette bu gerçeklik
görülmelidir. Devrimci hareketin
etki alanını bu yanılsama içindeki
toplumsal dokulara kadar genişletebilmek için, onların şimdiki gerçekleri dikkate alınmalıdır.
Ancak sorun şudur: bu ilişkilenme
hangi zamanda yapılacaktır? Şimdiye dek çoğunlukla yapıldığı gibi,
Kemalizmden beklenti içine girerek
ve Kemalist rejimin politik sözcülerinin kuyruğuna takılarak mı; yoksa
bağımsız-devrimci bir zemin yaratıp, o yanılsamaların etkisi altındaki
halk güçlerini uygun hamlelerle o
zeminin etki alanı içine alarak mı?

MEHMET ULAŞ BAYRAKTAROĞLU

İslam’ı, gericilikle bir tutma/aynılaştırma,
Batı merkezli/pozitivist/ “oryantalist” bir
tutumdur. İslam, hangi sınıf tarafından nasıl
yorumlandığına bağlı olarak, gerici ya da
halkçı-demokratik bir doku kazanmaya
açıktır.

Türkiye’deki egemen devlet biçiminin ne tür bir değişim yaşadığına ya
da değişip değişmediğine ilişkin tartışma, AKP’nin sekiz yıl önce hükümet olmasıyla başladı ve yoğunlaşarak bugünlere geldi. Hükümet bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlarıyla, aslında kendi öz gücüyle hükümet
konumunu edinmekten çok, tekelci
burjuvazinin desteği ve emperyalist
odakların teşvikiyle “iktidar koltuğuna” oturduğunu ispatlamış oldu. AKP
“devletin eski sahipleriyle” tutuştuğu
güreş müsabakasından bugüne
kadar yenik çıkmadı. Oligarşik diktatörlüğün hakim unsuru olmak konusundaki bu kavga henüz bitmedi.

Gericiliğin özü, Türkiye söz konusu
olduğunda, antik tarihin gerici-asalak sınıfı
tefeci-bezirganlar ve modern kapitalist tarihin ilerici serbest rekabet döneminden sonraki gerici tekelci-emperyalist dönemin
hakim zümresi finans kapitalin ittifakının,
cumhuriyetin egemen sınıf blokunu
oluşturması; bu ittifakın, bir finans oligarşisi
içinde konumlanıp ülkenin gidişatını yönlendirmesidir. Antik ve modern tarihin iki
gerici sınıfının ittifakından, gerici ve kısır
kendini dönüştüremeyen bir gerçeklik
çıkmıştır.

“11 Eylül saldırıları bahanesi” akabinde, emperyalist güçlerin uyguladığı bölgesel plana uygun olarak TC
de yeniden yapılanmaya tabi tutuldu.
Bu yeniden yapılanma durumunun
emperyalist güçler gibi dış dinamikleri olduğu gibi iç dinamikleri de vardır. Devletin şeklen geçirdiği bu
değişim süreci ile egemenler arası
kavganın bittiği gibi bir sonuca varmak erken davranmak olur. Bugün

Emekçilerin ve halkçı dinamiklerin
sistemden ve rejimden kopmasını
isteyenlerin, önce kendilerinin o
kopuşu yaşayarak yol bulmaları
gerekmez mi?
8.1.2011 - Silivri
(*) “Gericilik”, çekirdeğindeki gerçek özü ve
binbir biçime yayılmış farklı görünümleriyle,
bir bütünlük içinde kavranmalıdır.

Gericiliğin farklı görünüm biçimlerine göz
atarsak, o biçimleri kadının köleleştirilmesi,
cehalet, kültürde ve estetikteki gelişmenin /
toplumsallaşmanın boğulması vb başlıklarda
toplayabiliriz. Toplumun tarihsel ve modern
dokularının kendini özgürce ifade etmesi ve
geliştirmesinin önü tıkanır ve tersine,
boğularak yok olmaya zorlanırlar.
Böyle olmadı mı? O zaman neden ısrarla boş
hayallerin peşinden gidiliyor?

ara bir sonuca varabilmek için süreci oligarşik yapının bütünü içinde
ele almak gereklidir. Bu yaklaşım
doğrultusunda Cumhuriyet’in başlangıcında despotik yöntemlerle
oluşturulmaya başlanan oligarşi,
uzun süre bu despotizmin kurumsallaşmış hali (Ordu-bürokrasi ittifakı) ile iktidarını paylaştı ve hatta
kritik zamanlarda yönetildi ve
bugün gelinen noktada artık tekelci
burjuvazi bu hamilik ilişkisine bağlı
kalmak istememektedir. Bu durumun sebebi “sermayenin” büyük bir
kesiminin Genel Kurmay’ın oligarşik yapı içerisindeki baskın konumunu gelişimleri önünde engel olarak görmeleridir. Ayrıca emperyalist güçlerin de kademeli olarak bu
eski statükoya desteklerini nisbeten
çekmeleri tekelci burjuvazinin
önemlice bir kısmının “Ordu karşıtı”
tavır almalarını kolaylaştırdı.

CHP Kendini Yeni Duruma
Uyarlıyor
Bütün bu durum çerçevesinde Genel
Kurmay her ne kadar eski durumu-

na göre güç kaybetmiş olsa da etkin
bir güç odağı olarak varlığını korumaktadır. Son dönem gerçekleştirmeye çalıştığı “yeni emperyalistkapitalist konsepte uyma” manevrası da bu etkinliğin sürdüğünün bir
ispatıdır. Stratejik güçlerini koruyabilen yapılar taktik hamleler yapabilirler. Bu olgulara bağlı olarak önce
Genel Kurmay’ın açıklaması, sonra
“MGK’da çizilen kalın kırmızı çizgi”
Kürt sorunuyla ilgili Ordu’nun geleneksel tavrını koruduğunu gösteriyor. MGK sonuç bildirgesinin ancak
savaşta söylenebilecek cümlelerden
oluşması, devletin önümüzdeki
süreçteki Kürt meselesi ile ilgili politikası hakkında bir ölçüde fikir veriyor. Bu tür yaklaşımlar barış değil
savaş yönünde atılan adımlara denk
düşer. Genel olarak Türk halkı nez-

Öncelikle egemenlerin mevcut saldırısını durduracak ve geri püskürtecek bir
cepheye ihtiyacımız var. Bu tip bir cepheleşme doğrultusunda çeşitli adımlar
atıldı; fakat sürece cevap verebilecek yeterliliğe sahip olamadılar. Bunun
temel nedeni, Türk ve Kürt halklarının mücadele birliğinin temel
unsurlarından biri olan enternasyonalist sosyalistlerin örgütsüzlüğü ve etkili
bir odak olamayışlarıdır.
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dinde de bu tür bir savaş seçeneği
pek benimsenmemektedir. Bugün
için ve seçime kadar AKP Hükümeti
ve TÜSİAD dahi çatışmaların sürdüğü
bir ortamı istememektedirler. Fakat
hem Diyarbakır’a gezmeye giden
“devlet büyükleri” hem de TÜSİAD
Başkanı yıllar sonra halay çekerek,
Kürtçe konuşarak; bunca kan döküldükten ve savaş ekonomisi oluştuktan sonra olumlu bir sonuca varılamayacağını öğreneceklerdir. Bugün
Özgürlük Hareketiyle yürüttüğü
savaş Genel Kurmay’ın yegane beslenme, yenilenme alanı haline
dönüşmüştür. Savaş olduğu sürece
güçlü bir Ordu’ya daha çok ihtiyaç
duyulacaktır. Bu bağlamda Kürt sorununun “AKP tarafından çözülme” ihtimalini Ordu kendi açısından ciddi bir
yenilgi olarak görmektedir. Eğer Kürt
sorununun çözümü siyasi olacaksa
Ordu’yu temsil eden ayrı bir siyasi
odağa ihtiyaç vardır.
Kendi siyasi işlevini yerine getirebilecek, halkın çoğunluğunun desteğini
alabilen, ayrı siyasi bir odak bugün
Genel Kurmay’ın ihtiyacı olan araçtır.
CHP dönemsel taktik manevrasını bu
hat üzerine oturtmuş durumdadır.
“Halktan yana”, Kürt sorununda aşırı
şovenist söylemini “yumuşatmış” bir
CHP portresi çizilmeye çalışılmaktadır. Bu aslında kaybettikleri yoksul
yığınların desteğini alma yolundaki
popülist politikaları uygulamanın bir
biçimidir. Bu noktada bilinmelidir ki,
CHP aynı zamanda tekelci burjuvazinin ve emperyalist güçlerin genel
çıkarları ile ters düşmemek için
azami çaba sarf edecektir.
AKP Hükümeti ise yaklaştığımız
genel seçime doğru Füze Kalkanı
projesi konusunda ve Meclis’ten yeni
geçen bütçeyle beraber geçirilmesi
planlanan “Torba Yasa”yla hem
emperyalist güçlerin hem de tekelci
burjuvazinin sadık hizmetkarı olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.
Ayrıca Hükümet yaptığı ekonomik
planlamalarla, tabii ki devletin imkanlarını sonuna kadar kullanarak,
seçim yatırımı olarak “sadaka
çarkı”nı çalıştıracağını göstermiştir.
Hükümet böylece yoksul kitlelerin
oylarını kaybetmeyeceğini düşünmektedir. Ayrıca seçimlere kadar
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Enternasyonalist sosyalistlerin stratejik ortaklığının gerçekleştirilebilmesi için
mutlaka gereken tartışmaların disiplinli bir biçimde tüketilmesi
gerekmektedir. Böylece, aynı zamanda bu tartışma faaliyeti, sosyalizm
anlayışımızın ve buna bağlı olarak mücadele yöntemlerimizin gelişmesine ve
yenilenmesine hizmet edecektir. Amaç ve stratejik hedeflerdeki ortaklık ve
eyleme geçme kararlılığı baz alındığında her düzeyde güçlü örgütlenmeler
yaratabilmek kolaylaşacaktır.
çatışmasız bir şekilde idare ederse,
Kürt meselesinde halka barışçıl
gözükebileceğini ve böylece sempati
toplayabileceğini düşünmektedir. Bu
arada Hükümet devletin diğer imkanlarının yanı sıra yargı ve medyayı
kullanarak Özgürlük Hareketini bastırmaya çalışacaktır.

Kürtlere ve Sosyalistlere
“Önleyici” Saldırılar
Önümüzdeki dönemde Kürt halkının
özgürlük mücadelesine karşı geliştirilmekte olan ya da aktifleştirilmesi
planlanan tasfiye hareketinin biçimi
üzerinde elbette emperyalist güçlerin tavırları etkili olacaktır. Bu bağlamda bölgede baş aktör konumunda
olan ABD her ne kadar istese de
PKK’nin konjonktürel olarak tasfiye
edilemeyeceğini bilmektedir. Buna
TC’nin gücünün yetmeyeceğini bildiği gibi kendi gücünün yetmeyeceğini
de hesaplamıştır. Bu bağlamda tasfiye
planlarını sürece yaymayı seçmiştir.
Hükümet ile üzerinde ortaklaşılan
plana göre Özgürlük Hareketi parçalanmaya çalışılacaktır. Bu parçalama
planının başlangıç adımı Özgürlük
Hareketi içinde liberal bir odağın
örgütlenmesini sağlamaktır. İçinde
bulunduğumuz dönemde bu durumun ispatı çeşitli burjuva ideologlarının, dışarıdan Özgürlük Hareketinin
iradesine karşı yürüttükleri propagandif bombardımandır. Ayrıca bu
parçalama hareketine teşne olanların
diğer bir yöntemi de Özgürlük
Hareketi ile diğer Türkiyeli sosyalist
hareketlerin arasını açmaktır.
Böylece Türkiye işçi sınıfı ve ezilenleri ile Kürt halkının mücadele birliğinin engellenmesi sonucu elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu karşı-devrimci
çaba, kimi zaman işçi sınıfının devrimci rolünün yadsınması, kimi

zaman Türkiye sosyalist hareketinin
küçümsenmesi, kimi zamansa
Özgürlük Hareketine (onun hiç ihtiyacı olmayan) methiyeler düzerek
ona gereksiz roller biçilmesi olarak
tezahür etmektedir. Bütün bu çabaları boşa çıkaran örnekleri özellikle
son bir yılda nicelik olarak az da olsa
etkili direnişlerle işçi sınıfı ülke
genelinde vermiştir. Sıcak para ekonomisinin çökme ihtimali sonucunda
var olan suni ekonomik dengenin
bozulması koşullarında işçi sınıfının
bugünkü potansiyel gücü aktif olacaktır.
Bütün bu durumun farkında olan
egemenler sosyalistlere, Özgürlük
Hareketine ve muhaliflerine karşı
çok yönlü “önleyici” saldırılarını sürdürmektedirler. Bugün Kürtlerin
yaşadığı bölgelerde fazladan ve başat
olarak Ordu’yla, batıda ise yargı,
polis, medya üçlüsüyle bu saldırılar
sürmektedir. Gün geçmiyor ki ezilenler mevcut 12 Eylül Anayasasını ve
hukukunu bile hiçe sayan uygulamalarla karşılaşmasın. Örneğin son haftalarda, ana zamanı 2 yıl olan tutuklama süresi nasıl becerildiyse “terör
suçları”na bakan özel yetkili mahkemeler için 10 yıla çıkarıldı. Yargıtay
tarafından kanun böyle yorumlanmış! Yine mevcut Anayasaya aykırı
olarak uygulanan soruşturma süresince dosyanın gizliliği meselesi
tamamıyla savunma hakkının engellenmesine olanak sağlamaktadır.
Ayrıca mahkemeler tutuklulara ve
avukatlarına iddialar hakkında bilgi
vermezken nasıl oluyorsa burjuva
medyası bu bilgileri çoktan yayınlamış ve hüküm vermiş oluyorlar! Polis
basın açıklaması yapmak isteyen
öğrencilere saldırıyor, yaralıyor ve
burjuva medyası öğrencileri “terörist” ilan ediyor. Seçilmiş belediye
başkanlarının ve BDP’lilerin tutukluluk halleri halen devam etmektedir.
Bu insanlar mahkemelerde bile anadilleri ile savunma yapamıyorlar.

Enternasyonalist
Sosyalistlerin Birliği
Hükümet yeni çıkarılması planlanan
“Torba Yasa”yla ve asgari ücrette
belirlediği “zam oranı”yla işçiye,
emekçiye sürünmeyi layık gördüğünü açıkça ilan etmiş oluyor. Kot taşlama işçilerinin kuşku götürmez bir
şekilde yakalandıkları meslek hastalığı silikozisten dolayı emekli olabilmeleri için kanıt isteyen yargı, hiçbir
kanıta gerek olmadan devrimcileri,
öğrencileri, işçileri tutuklayabilmektedir. Hükümetin yürüdüğü yolu düzlemeye çalıştığı ortadadır.

Bütün bu durum karşısında
“Ezilenlerin cevabı nasıl olmalıdır?”
sorusu ile karşı karşıyayız. Öncelikle
egemenlerin mevcut saldırısını durduracak ve geri püskürtecek bir cepheye ihtiyacımız var. Bu tip bir cepheleşme doğrultusunda çeşitli adımlar atıldı; fakat sürece cevap verebilecek yeterliliğe sahip olamadılar.
Bunun temel nedeni, Türk ve Kürt
halklarının mücadele birliğinin temel
unsurlarından biri olan enternasyonalist sosyalistlerin örgütsüzlüğü ve
etkili bir odak olamayışlarıdır.
Birleşebildikleri koşullarda enternasyonalist sosyalist örgütlerin gücü
batıda süreci belirleyebilecek temel
unsur olabilecekken bu görevi başaramamanın ciddi bir eksiklik olduğu
ortadadır. Egemenlerin saldırılarını
durdurabilecek ve oligarşik yapıyı
dağıtmaya yönelebilecek stratejik
netliğe sahip örgütler kolaylıkla birliğe yönelik taktik hamleleri gerçekleştirebilirler. Bu stratejik ortaklığın
gerçekleştirilebilmesi için mutlaka
gereken tartışmaların disiplinli bir
biçimde tüketilmesi gerekmektedir.
Böylece, aynı zamanda bu tartışma
faaliyeti, sosyalizm anlayışımızın ve
buna bağlı olarak mücadele yöntemlerimizin gelişmesine ve yenilenmesine hizmet edecektir. Amaç ve stratejik hedeflerdeki ortaklık ve eyleme
geçme kararlılığı baz alındığında her
düzeyde güçlü örgütlenmeler yaratabilmek kolaylaşacaktır.
Devrimciler mücadele kabiliyetlerini
ancak eylemle beraber tartışarak arttırabilirler. Eğer stratejik hedef bir
ise herhangi bir taktik hedefteki konjonktürel farklılık, ortaklaşılan başka
taktik hedeflere doğru olan kolektif
yürüyüşü engellememelidir. Bunun
aksi olduğu, hedefe doğru yürünemediği durumlarda ya eylem kararlılığında eksiklikler ya da örgütsel planlamalarda hatalar vardır. Birleşik bir
mücadele hattı örebilmek ve güçlü bir
devrimci odak ortaya çıkarabilmek
için birleşme iradesi gösteren tarafların subjektif durumları dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. Bununla
beraber birliğin unsurları da kendi
öznel durumlarını değil objektif
durumun gerektirdiği yapılması
gereken hareketleri ön plana alırlarsa birçok muhtemel problem kolaylıkla halledilebilir. Tartışma ve fikirler eyleme geçen mücadele hattıyla ve
yine sürekli eyleme geçen mücadele
hattı ise tartışmalar ve fikirlerle sınanacaktır. Doğru zaman ve yerde
uygulanamayan planın işlevsiz kalabileceği bilinmelidir.
5.1.2011 - Silivri
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Devrimci Kolektif Öznenin Kuruluşunda İlk Adım Atıldı...

YENİDEN KURULUŞ İÇİN

BİRLİK
Dünya kapitalizmi, sermayenin birikim düzeyindeki gelişmeler, krizlerin
yarattığı sonuçlar, reel sosyalizmin
dağılışının ardından ortaya çıkan
koşullar ve genel olarak sınıf mücadelesinin etkileri altında kendisini
yeniden yapılandırıyor. Bu çerçeve
içinde Türkiye sermayesi de, bugünkü temsilcisi AKP eliyle egemenlik
aygıtını ve toplumu yeniden tasarlamaya ve biçimlendirmeye çalışıyor.
Sermaye sınıfı, kendisini ABD’nin
himayesi altında bir bölge liderliğine
hazırlıyor. Devlet, bir bütün olarak ve
tek tek kurumlarıyla sermayenin
yeni dönem konseptine uygun olarak
yeniden biçimlendiriliyor. Ordu ve
MİT daha çok bölgesel müdahalelere
yönelik olarak konumlandırılırken,
Emniyet Teşkilatı güçlendiriliyor ve
emekçilere/ezilenlere karşı başlıca
güç olarak öne çıkarılıyor. Yargı,
medya, üniversite, kültür sektörü vb
alanlar da doğrudan sermayenin
çıkarları doğrultusunda yeniden
biçimlendiriliyor. Bu “egemenliğin
yeniden kuruluşu” sürecinin siyasi
sistemdeki karşılığı ise, iki partili bir
tahtıravallinin kurulması, onun üzerine de başkanlık sisteminin oturtulmasıdır.
Burjuvazinin medya, üniversite ve
diğer alanlardaki yazarlarının/ideologlarının Marksizme, devrimciliğe
ve devrimcilere yönelik çarpıtma ve
itibarsızlaştırma kampanyaları da bu
“egemenliğin yeniden kuruluşu” projesine eşlik ediyor, yardımcı oluyor.
Sermaye sınıfı, solun bir kısmını
ideolojik hegemonyası altına alarak
kendi
tarafına
çekerken,
sosyalist/devrimci solun radikal
unsurlarını fiziksel şiddetle ezmeye,
açık/meşru alandaki faaliyetleri ise
kara propagandayla kriminalize ederek toplumun gözünden düşürmeye
çalışıyor.
Bu ortamda sosyalist solun büyük bir

bölümü sermayenin “egemenliğinin
yeniden kuruluşu” sürecini yanlış
yorumluyor. Bir kesim, AKP’nin sermayenin egemenliğinin yeniden
kuruluşunu gerçekleştirme girişimlerini “askeri vesayete karşı demokrasinin yerleştirilmesi” olarak görüyor
ve liberalizm batağına saplanıyor.
Diğer bir kesim ise, Kemalist/modernist ideolojinin etkisi altında, saf bir
sermaye partisi olan ama dinsel ideolojiden de yararlanan AKP’nin siyasal/toplumsal gericiliği yerine dinsel
gericiliğini öne çıkararak hem sınıf
tahlili alanını terk ediyor, hem de statükocu/ulusalcı gericilikle aynı konuma düşüyor.
Bu iki ana eğilimin ortasında ise, toplumsal mücadelede işçi sınıfının merkezi konumunu tanıyıp ona uygun
davranmaya çalışmakla Marksist;
Marksizmin günün ve mevcut coğrafyanın koşullarına uygun biçimde
yeniden üretilmesi görevini benimsemekle ve anti-kapitalist alanların/dinamiklerin sınıf öncülüğündeki mücadelesinin önemini vurgulamakla yenilenmeci; devrimi güncel
bir olasılık olarak görüp buna göre
konumlanma çabasıyla devrimci;
dünya işçi sınıfının ortak mücadelesinin bir parçasını oluşturmakla ve
coğrafyamızda Kürt Halk Hareketi ile
emekçilerin ve ezilenlerin stratejik
ittifakını her koşulda savunmakla
enternasyonalist, bir sosyalist zemin
bulunuyor.
Toplumsal Özgürlük Platformu öteden beri bu zemini tarif etmekte ve
kendisiyle birlikte bir dizi sosyalist
yapıyı bu zeminde görmektedir.
Ancak TÖP, aynı zamanda bu zeminin
solun her iki yanlış eğiliminin etkisi
altında, sermayenin saldırıları sonucu
ve en acısı kendi zaaf ve eksiklikleri
nedeniyle zayıflamakta ve daralmakta
olduğunu tespit etmektedir.

TÖP, kendi zeminindeki diğer sosyalistlere uzun
zamandır “yeniden kuruluş”u birlikte gerçekleştirme
çağrısında bulunmaktadır. 2005’te gerçekleştirilen
TÖP 2.Konferansı’nda alınan “Devrimci Kolektif
Özne İçin Re-organizasyon” başlıklı kararla bu
çağrısını somutlaştırmış ve bugüne kadar sürekli
olarak ve ısrarla bu yönde çaba göstermiştir.
Buna karşılık, kendisini sosyalizmin
ve sosyalist hareketin “yeniden kuruluş”unu gerçekleştirme çabasının bir
öznesi olarak ifade eden TÖP, kendi
zeminindeki diğer sosyalistlere uzun
zamandır “yeniden kuruluş”u birlikte
gerçekleştirme çağrısında bulunmaktadır. 2005’te gerçekleştirilen TÖP 2.
Konferansı’nda alınan “Devrimci
Kolektif Özne İçin Re-organizasyon”
başlıklı kararla bu çağrısını somutlaştırmış ve bugüne kadar sürekli
olarak ve ısrarla bu yönde çaba göstermiştir. Kuruluşunda ve faaliyetinde etkin bir rol oynadığımız
“Sosyalist Forum Girişimi” somut bir
sonuca ulaşamadan dağılmışsa da,
zeminimizdeki sosyalistlerin yan
yana durması, birlikte davranması
alışkanlığını yerleştirmek, “yeniden
kuruluş” fikrini meşrulaştırmak ve
yaygınlaştırmak, sınırlı da olsa bir
tartışma zemini oluşturmak gibi
kazanımlara yol açmıştır.

yakınlaştı ve karşılıklı güven temelinde 2010 baharında SDP ile birlikte
ortak parti için yola çıkma kararı
aldık. Başta Sosyalist Parti ve
Sosyalist Gelecek Parti Hareketi
(daha önce SEH) olmak üzere zeminimizdeki diğer sosyalist güçleri de
bu sürece katma yönünde çabalarımızı sürdürdük. Bu arada SDP ve
TÖP’ün birleşme çabasına Sosyalist
Birlik Hareketi (SBH) katıldı. 3’lü olarak önümüze bir birleşme takvimi
koyduk.

Bundan sonra da TÖP “yeniden kuruluş için birlik” oluşturma yönündeki
çabalarını sürdürmüştür. Ancak kimi
sosyalist güçlerin kurduğu “Sosyalist
Koordinasyon Girişimi”ne, bazı bileşenlerinin bizim kastettiğimiz hedefe
yatkın ve istekli olmadığı ve “yeniden
kuruluş için birlik” hedefinin yeterince belirgin biçimde ortaya konmadığı
gerekçeleriyle katılmadık.

Tam bu dönemde, 1,5 yıllık Sosyalist
Koordinasyon girişiminin, kimi kazanımlar getirse de “yeniden kuruluş”
amacına yönelik adımlar atamadığı
ve atamayacağı tespitini yapan SP ve
SGPH ile TÖP-SDP-SBH arasında bir
ilişki kuruldu. Kimi temaslar sonucunda bu yapıların temsilcileri bir
araya gelerek “devrimci kolektif
özne”yi birlikte kurmanın olanaklarını görüştü ve bunun mümkün ve
gerekli olduğu görüşünde mutabık
kaldı. Temsilcilerin oluşturduğu
“Mutabakat Metni” örgütlerin yetkili
organlarının onayına sunuldu.

Bunun ardından SDP ile ilişkilerimiz

Bir kesim, AKP’nin sermayenin egemenliğinin yeniden kuruluşunu
gerçekleştirme girişimlerini “askeri vesayete karşı demokrasinin yerleştirilmesi”
olarak görüyor ve liberalizm batağına saplanıyor. Diğer kesim ise, saf bir
sermaye partisi olan ama dinsel ideolojiden de yararlanan AKP’nin siyasal/
toplumsal gericiliği yerine dinsel gericiliğini öne çıkararak hem sınıf tahlili
alanını terk ediyor, hem de statükocu/ulusalcı gericilikle aynı konuma düşüyor.

Ancak TÖP’ün 4. Konferansının toplanma tarihinden 2 gün önce, 21
Eylül’de sermayenin kolluk kuvvetleri TÖP ve SDP’ye yönelik bir operasyon başlattı. Önder kadrolarımızın
önemli bir bölümü ve diğer yoldaşlarımız tutuklandı. Bu ağır saldırı sonucunda, ortaya çıkan yeni sorunlar
nedeniyle 3’lünün birleşme takvimini
ertelemek zorunda kaldık.

Bugün Marksist-yenilenmeci-devrimci-enternasyonalist sol zeminde
“yeniden kuruluş için birlik” amaçlı
olarak “devrimci kolektif özne”yi
(birleşik komünist partiyi) kurma
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yönünde bir irade ortaya çıkmıştır.
Bu tabloda, TÖP’ün yıllardır ısrarla
sürdürdüğü çabaların büyük bir payı
vardır.
Bu çerçevede “Mutabakat Metni”ni
onaylayan TÖP Merkez Koordinasyonu, “devrimci kolektif özne”yi yeniden kuruluş yaklaşımıyla kurma
amaçlı olarak, ortak partinin hem
teorik/politik hem de pratik hazırlıklarını yapmak üzere SP, SGPH, SDP ve
SBH ile birlikte yola çıkma kararı
almıştır.
TÖP, yıllardan beri savunduğu görüşlerin sonucu olarak, uygun ve yeterli
hazırlıkların tamamlanması, kolektif
öznenin kurulması ve yaşaması için
gerekli teorik/pratik ortaklık zemininin yakalanmasıyla birlikte kendisini
ortak partiye katmaya hazırdır.
Bununla birlikte ortak partiye katılmaya karar verme yetkisi kendi
hukukumuz gereği, TÖP Genel
Konferansına aittir.
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Yürüteceğimiz tartışmaların hedefi, tüm ideolojik/teorik konularla
ortaklaşma değil, ortak partimizin bu coğrafyadaki işçi sınıfı ve anti-kapitalist
dinamiklerin mücadelesine öncülük etmesi için temel politik konularda ortak
tavır geliştirebilme zemininin bulunması/yaratılmasıdır.
hegemonya kurmak, sermayenin
egemenliğine, emperyalizme ve
faşizme karşı açık/meşru alanda bir
savaş örgütü yaratmaktır. Bu da
ancak “yeniden kuruluşçu” bir yaklaşımla mümkün olabilir.

Takvim ve İrade:

Yeniden Kuruluş/Yapılanma
ve Birlik:

TÖP olarak başından beri “yeniden
kuruluş için birlik” tartışmalarında,
sonu belirsiz süreçlere karşı çıktık.
Somut bir hedefi olmayan, ucu açık
bırakılan teorik/politik tartışma veya
ortak davranma kararlarının daima
başarısızlıkla sonuçlandığına şahit
olduk. Bu nedenle birlikte başlatacağımız bu sürecin de somut hedeflerinin ve az çok belirli bir tarihlemeye
sahip bir planının olması önemlidir.
Kuşkusuz ortak zeminin oluşturulması için gösterilen çabaların belirli bir
olgunluğa ulaşması hayati önemdedir. Bu süreç mutlaka tüketilmelidir.
Ancak devrimci kolektif özneyi kurmak için ortak bir zeminimizin olup
olmadığına karar vermek için de yıllarca tartışmak gerekmediği açıktır.

TÖP olarak ortak parti kurma çabasını basitçe güçlerimizin yan yana getirilmesi anlamına gelecek şekilde “birlik”le sınırlı görmüyoruz. Bu birlik,
ancak günümüz koşullarında sosyalizmin sorunlarına çareler bulma,
sosyalizmi yeniden üretme perspektifiyle davranma ve coğrafyamızda
işçi/emekçilerin ve ezilenlerin mücadelesine teorik ve pratik öncülük
edecek bir devrimci özne yaratma
anlamında “yeniden kuruluşçu” bir
karakterde olmak zorundadır. Amaç,
emekçiler ve ezilenler cephesinde

Öte yandan, birleşme hedefiyle yola
çıkacak olan yapıların “yeniden kuruluş” iradesine sahip olmaları son
derece önemlidir. Birleşmeyle sonuçlanacağını umduğumuz hazırlık sürecinde, gerek yeni ortaya çıkabilecek,
gerekse geçmişin mirası olarak karşımıza çıkabilecek çeşitli sorunların
aşılmasında bu irade, yaşamsal bir
öneme sahip olacaktır. Her bileşenin
bu tarihsel görevin sorumluluğuyla
davranmasıyla “yeniden kuruluş için
birlik” hedefine ulaşılabileceğine inanıyoruz.

TÖP Merkez Koordinasyonu olarak
ortak parti kurma amacıyla birlikte
yola çıkma kararı alırken bazı konuları açıklığa kavuşturma ihtiyacı
duyuyoruz:

POLİTİKA

Program/Tüzük ve
Kritik Tartışma Konuları:
Ortak parti hazırlıkları çerçevesinde
yürüteceğimiz tartışmaların hedefi,
tüm ideolojik/teorik konularla ortaklaşma değil (bu tartışma da önemlidir
ama daha geniş bir süreçte gerçekleştirilebilir), ortak partimizin bu
coğrafyadaki işçi sınıfı ve anti-kapitalist dinamiklerin mücadelesine öncülük etmesi için temel politik konularda ortak tavır geliştirebilme zemininin bulunması/yaratılmasıdır. Bu
zeminin oluşturulmasının görece
kolay olduğunu, bileşenlerin bugüne
kadarki anlayışlarının oldukça yakınlık gösterdiği kanaatindeyiz. Buna
karşılık, ortak partimizin örgütlenme
modeli, hukuku ve işleyişi ile mücadele tarz, araç ve yöntemleri konularındaki tartışmanın daha kritik
önemde olacağı görüşündeyiz. Keza
geçmiş birlik deneyimlerinden ortak
sonuçlar çıkarmak üzere yapacağımız tartışma da böyledir. Bu konularda asgari görüş ortaklıklarını yakalamamız, ortak partimizin kurulması
ve yürümesi için hayati öneme sahiptir.

Parti ile Platformlar
ve Eğilimler ilişkisi:
Kurmak için yola çıkacağımız parti
tartışmasız biçimde irade sahibi bir
“kolektif özne” olacaktır. Bu ortak iradenin dayanacağı zemin, ortak politik
programımız ve idelojik/teorik
konulara yaklaşımdaki (“aynılık”
olmasa bile) benzerliğimizdir. Parti,
sosyalist demokrasiyi en geniş

biçimde ve derinlemesine uygulama
kararlılığında olacak ve çoğulcu bir
işleyişi esas alacaktır. Bu çerçevede
Parti içinde politik platformların ve
eğilimlerin olması meşrudur. Ayrıca
partinin bu çoğulcu yapısı, teori ve
pratikte yeniden kuruluş anlayışının
da ayrılmaz bir parçasıdır.

Merkezi -Yerel Düzeylerin
İlişkisi ve Yayınlar
Ortak partiyi kurma çalışmalarının,
düşünsel ve pratik ayaklarının birbiriyle paralel yürütülmesi, yola çıkıldığı andan itibaren güçlerin olabildiğince yan yana getirilmesi ve yoldaşlaşmanın derinleştirilmesi; düşünsel ve
pratik hazırlıkların merkezi ve yerel
düzeylerde binlerce kadroyu sürece
katacak biçimde eşzamanlı, birbirini
besleyecek tarzda gerçekleştirilmesi,
sürecin doğru yönde ilerlemesinin
bir
garantisini
oluşturacaktır.
Ortaklaşa yola çıkılmasıyla birlikte
kısa sürede hazırlıkları tamamlanacak bir iç bülten ve ardından bir teorik/politik ortak yayın, süreci güçlendirecektir. Birlikte atılan düşünsel ve
pratik adımların ortak günlük politika yapmak için yeterli zemini oluşturduğu noktada ise haftalık bir politik yayınla güçlü bir hamle yapma
olanağı doğacaktır.
Toplumsal Özgürlük Platformu,
yukarıda belirtilen görüşler çerçevesinde sosyalistlerin yeniden kuruluş
hamlesi olarak devrimci kolektif
özneyi/partiyi oluşturmak için iradi,
yaratıcı bir çaba göstermekte kararlıdır.

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ İÇİN YOLA KOYULDUK
TÖP, SDP, SP, SGPH ve SBH olarak, “devrimci kolektif
özne”yi yeniden yapılanmacı bir perspektifle kurmanın
hazırlıklarını yapmak üzere birlikte yola çıkıyoruz.
TÖP, SDP, SP, SGPH ve SBH temsilcilerinin oluşturduğu Mutabakat Metni,
Ocak ayı sonu itibariyle bu örgütlerin
her birinin yetkili kurullarınca onaylandı. Böylece beş örgüt olarak, “devrimci kolektif özne”yi, birleşik komünist partiyi yeniden yapılanmacı bir
perspektifle kurmanın hazırlıklarını
yapmak üzere birlikte yola çıkıyoruz.
Bu yolun tariflenmesi, nasıl yürüneceğinin belirlenmesi konusunu
görüşmek üzere Beşli’nin temsilcileri
görüşmelere başladı.
İlk iş olarak bu beş örgütün ortak
partiye ulaşma amacıyla bir araya
geldiğini açıklayan bir “duyuru”
metni üzerinde çalışıldı. Bu metne,
gazetemiz yayına hazırlanmaktayken
son hali verilmekteydi. Buna paralel

olarak, ortak program ve tüzüğe
zemin teşkil edecek şekilde ortak
partiyi birlikte kurmak isteyen herkesin katılabileceği tartışmaların
nasıl yürütüleceğine ilişkin bir plan
üzerinde duruldu. Bir yandan tartışmalar yürütülürken, diğer yandan
her bölgede ve her alanda bir araya
gelerek olabildiğince ortak politikalar
belirleyip hayata geçirme konusundaki mutabakatımız teyit edildi.
Gerek pratik faaliyeti, gerekse tartışmaları yürütmek üzere ortak organlar oluşturulmasına karar verildi. Bu
organlar şunlar:
Genel Koordinasyon Kurulu
(GKK): Sürecin temel yürütücü organıdır. GKK, bileşenlerin temsilcilerinden 20 kişiyle oluşturuldu. Düzenli

olarak toplanacak olan GKK, sürecin
bütününe ilişkin planlama yapacak
ve bunun uygulanmasını denetleyecek; tartışma konularını merkezi
düzeyde görüşecek ve yerel toplantılarda ortaya çıkan sonuçları derleyip
ortaklaştıracak; ortak merkezi politikaları oluşturacak ve ortak pratiğe
yol gösterecek.

Yerel Meclisler: Sosyalist Yeniden
Kuruluş bileşenlerinin üyeleriyle, bu
sürece olumlu yaklaşan, katkı ve destek sunmak isteyen bireylerden oluşacak. İl Meclisleri, ortak tartışma
konularını görüşecek, o ilde uygulanacak politikaları belirleyecek ve bu
doğrultuda yerel koordinasyonları
yönlendirilecek.

Türkiye Meclisi: Merkezi koordinasyon ile yerel (illerdeki ve alanlardaki)
koordinasyonların toplamından oluşacak. Sürecin geneline ilişkin değerlendirmeleri yapıp kararları alacak,
faaliyetin bütünlüğünü sağlayacak.

Alan Koordinasyonları: Bileşenlerin
işçi, kamu emekçisi, gençlik, kadın vb
alanlardaki çalışmalarını merkezi
düzeyde ortaklaştırmak, ortak politikalar belirleyip uygulamakla görevli
olacak.

Yerel Koordinasyonlar: Her ilde,
orada bulunan bileşenlerin temsilcilerince oluşturulacak. Bu organların
görevi, bulunduğu alanda Sosyalist
Yeniden Kuruluş sürecinin ortak
politikalarını oluşturmak, ortak pratiği geliştirmek, İl Meclislerini oluşturmak ve bu meclislerde tartışmaları
organize etmek olacak.

Sosyalist Yeniden Kuruluş için birlikte yola çıkıldı. Tüm illerde ve alanlarda hızla organlar oluşturulmalı ve
ortak süreç hayata geçirilmelidir.
Coğrafyamızda işçi sınıfı, emekçiler,
kadınlar, gençler ve tüm ezilenlerin
devrimci öncülüğünü üstlenecek
ortak partimizi yaratmak tarihsel
görevimizdir.
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Alevi Hareketinde Atılım İçin Gençler ve Kadınlar Öne Geçmeli

AKP'NİN ALEVİ KAPANI

TUNCAY YILMAZ
90 yıllık Kemalist statükonun yerini
yavaş yavaş ”ılımlı İslamcı” yeni statükoya bıraktığı (bırakmak zorunda
kaldığı) günlerden geçiyoruz.
Sermayenin palazlanmak için kendisine uygun gördüğü Türk, Sünni,
erkek, laikçi, Kemalist paradigmayı
kuran ve koruyan devlet sınıflarının
(Ordu, bürokrasi, yargı ve akademi)
siyasetteki rolü, süreç içerisinde
tamamen bitirilmesi hedefiyle daraltılıyor. Yerine ise, sermayenin bugünkü ihtiyaçları ve tabii ki emperyalist
odakların kurgusu dahilinde, İslam
dünyasının küresel sermayeye daha
kolayca eklemlenebilmesine katkı
sunacak ve emperyalist güçlerin
bölge politikalarının uygulayıcısı olacak yeni model, ”ılımlı İslam liberalizmi” adım adım inşa ediliyor.
Ekonomik sömürü politikalarında
sonuna kadar açık, kimlik ve kültür
politikalarındaysa sonuna kadar
“muhafazakar” bu yeni paradigmanın oyun kurucusu ise, ABD kontrolündeki Fethullah'ın desteklediği AKP.
Son sekiz yılda kârını 5-10 kat arttıran ve istediği her türlü ekonomi
politikasını görülmemiş bir hızla
Meclis’ten geçiren sermaye kesimi
(TÜSİAD, MÜSİAD) için toplumsal
yaşamdaki muhafazakarlaşma, kadrolaşma ve artan asimilasyon uygulamaları çok da önemli değil. Kendi
kurulu düzenlerine ve çıkarlarına bir
müdahale olmadığı sürece sermaye
açısından ha Kemalist-baskıcı-inkarcı bir statüko olmuş, ha ılımlı İslamcıbaskıcı-asimilasyoncu bir statüko
olmuş, fark etmiyor. Onlar para mus-

luklarının sonuna kadar açık olup
olmadığına bakıyorlar.

AKP ve Aleviler
Statüko
değişimi
sürecinden
Alevilerin payına düşen de “Devlet
Aleviliği” oldu. Kemalist statüko
1924'te çıkardığı Takrir-i Sükun
yasasıyla birlikte, Aleviliği ve Alevi
kurumsallaşmasını (dergah, dedelik,
pirlik vs) yasaklamış ve sonrasında
da yok saymıştı. Belki herkesi camide
ibadet etmeye zorlamamıştı ama
cemevlerini ve cemevlerinde ibadeti
yasaklamıştı. Bugün Aleviler fili olarak bu haklarını kazanmış olsa da
hukuki olarak halen devam etmektedir bu yasak.
AKP'yle yeniden şekillendirilmeye
çalışılan yeni statükoda ise Alevilik
yok
sayılmıyor.
Ama
Sünnileştirilmeye, asimile edilmeye
çalışılıyor. Alevilerin çok basit, çok
anlaşılır taleplerini karşılamak yerine, onları, “asıl müslüman” olduklarına “ikna” etmeye çalışıyorlar.
Büyük gürültüler çıkartarak Alevi
kurultayları topluyor, açılımlar yapıyorlar. Ama sonunda bu açılımlardan
çıka çıka “yolunu kaybetmiş Alevileri
ıslah” politikaları çıkıyor.

Aleviler Ne İstiyor?
Aleviler (en azından önemli bir kesimi) “Diyanet kapatılsın” diyor, AKP
ise kimi dedeleri maaşa bağlayıp
“düşkünleştirmeye” çabalıyor.
Aleviler “zorunlu din dersi kaldırılsın”

diyor, AKP, eğitim şurasından dini
eğitimin daha da yaygınlaştırılması
kararı çıkartıyor; Aleviliğin ise, din
derslerinin içerisinde “kendi düsturunca” anlatılan bir ayrıntı olarak kalmasında ısrar ediyor. Aleviler
“cemevleri ibadethanemizdir, yasal
statü verilsin” diyor, AKP “camiden
başka bir yer ibadethane olamaz”
ısrarını sürdürüyor.
Daha da arttırılabilir bu örnekler;
ancak anlatmak istediğimiz, Aleviler
kendi inançlarını ve kültürlerini hiçbir baskı, yasak, ayrımcılığa tabi
olmadan özgürce yaşamak istiyorlar.
AKP ise, “Bizden öncekiler sizi yok
saydı. Biz sizin varlığınızı kabul ediyoruz; ama bizim istediğimiz gibi
olmanız koşuluyla” diyor. AKP, kendi
Kürdünü, kendi Çingenesini, kendi
kadın tipolojisini yaratmak istediği
gibi, “kendi Alevisini” yaratmak istiyor. Ve bu çabasında hiç sonuç alamadığını söylemek zor.

AKP'nin Alevileri
Reha Çamuroğlu organizatördür.
“Muharrem orucu iftarlarından”,
Alevi çalıştaylarına, Aşure törenlerinden en son Halkalı'daki “Kerbela
anmalarına”, AKP epey bir Alevi'yi
yanına çekebilmiş durumda. Bu
etkinliklere katılanları kastetmiyorum ama “Alevi temsilcisi” sıfatıyla bu
ortamda AKP'lilerle birlikte boy gösteren birçok zat, nokta kadar çıkarları için çoktan virgül kadar eğilmiş
durumdalar.
Anadolu Alevileriyle neredeyse hiçbir
ortaklığı olmayan, daha çok İran Şiili-

ğini kendisine temel kabul eden
“Caferilik”e, Ehli-Beyt Vakfı aracılığıyla Aleviler içerisinde itibar kazandırılmaya çalışılıyor.
Hakeza, Cem Vakfı başkanı İzzettin
Doğan aracılığıyla, hiçbir hakkı resmi
olarak kabul edilmeyen ama “devletle
barışık” Alevilik anlayışı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Tüm ezilenler için
eşitlik, adalet ve özgürlük isteyen
Alevi felsefesi yerine, “Her koyun
kendi bacağından asılır” felsefesini
ikame etmeye çabalıyorlar. Aleviliği
gerçekten özgürleştirmek yerine,
Diyanet'ten pay almaya, iktidarın
imkanlarından nemalanmaya dayanan “Patron Aleviliği” güçlendirilmeye çalışılıyor.
Tüm bu “yol sapkınlarına”, ömrü
hayatında camide namaz kılmamış
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, ölse de
zalime boyun eğmemiş Pir Sultan
Abdal ıslah eylesin sizi, demek dışında söyleyebilecek bir sözümüz yok.

AKP'nin Açmazı
Yüzlerce yıllık tarihsel birikimleri
içlerinde barındıran ”tarihsel dinamikler” bir hükümet, bir iktidar
odağı istemiyor diye dağılıp gitmez.
Zorla, baskıyla, imhayla tarih sahnesinden bir dönem geri çekilmelerini
sağlasanız da, bir “direnç odağı” olma
özelliğini sürdürür bu dinamikler.
Ancak kendilerini içerisinde eritebilecekleri (ama kendi rengini ve kimliğini de katarak) siyaset ve sosyal
imkanlar sağlandığında, oluşan yeni
bütünü güçlendirerek son verirler
kendilerine.

Mustafa Kemal bitmek üzere olan Osmanlı’dan yeni
bir ulus-devlet çıkartmaya çabalarken Alevilerin
”varlığını” kabul etmiş ve bizzat Hacı Bektaş’a kadar
giderek Kur(t)uluş Savaşı için Aleviler'in desteğini
istemiştir. Ancak Kur(t)uluş Savaşı biter bitmez
Koçgiri’de, Cumhuriyet kurulduktan sonra Hacı
Bektaş dergahı da dahil tüm dergahları yasakladığı
Takrir-i Sükun'da, 1937-38 Dersim katliamında,
”yeni Cumhuriyet”te Alevilere nasıl bir “varolma”
imkanı sunduğunu ortaya koymuştur.
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AKP’nin “Sünni İslam”a dayalı siyasal
formasyonu ise, değil böyle esnemeler yapmaya, varolan geri durumu
olduğu gibi kabul etmeye bile uygun
değil.
Hafifçe kazındığında o açılımcı, kapsayıcı söylemin altındaki tekleştirici,
asimilasyoncu anlayış tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıveriyor. Yirmi milyon
Alevinin ibadethanesi olan cemevlerine
“cümbüşevi”
deyiveriyor
Başbakan. AKP Genel Başkan
Yardımcısı Faruk Çelik, hem de
Alevilerin düzenlediği bir toplantıda
“Zorunlu din dersini kaldırmak da
nerden çıktı, herkes din eğitimini alacak” diyerek “dindeki zorlamayı”
açık ediveriyor.
AKP dayandığı taban gereği, omurgasını oluşturan inanç anlayışı gereği,
Aleviliği kendine özgü ibadeti, inancı,
itikadı olan bir mezhep, bir inanç olarak kabul edemez. Kandırmaya, oyalamaya ve asimile etmeye çalışır ama
onu özgürleştirmez. Bunu yapmak
istemez; velev ki yapmaya kalkarsa
AKP diye bir şey kalmaz.
İşte AKP'nin Alevileri kapana almaya
kalkarken kendisini kapana alışının
hikayesi.

Yolundan Dönmeyenler
Yüzlerce yıllık inkar-imha politikalarına karşı direnen bir inanç topluluğu, bugünkü asimilasyon politikalarına da direniyor elbet. Her türlü baskıya, yok saymaya, katliama rağmen
örgütlenmeyi,
kurumsallaşmayı
başaran Alevi dernekleri, “Devlet/
AKP Alevisi” olmayı da kabul etmiyor.
Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)
bünyesinde toplanan yüzlerce Alevi
örgütü devletin inkarcı ve asimilasyoncu uygulamalarının kaldırılması
için kararlı bir mücadele sürdürüyor.
Son yıllarda gerçekleştirdiği kitlesel
mitinglerle, Alevilerin temel taleplerini görünür kılmayı başardı bu birliktelik.
İktidarın dümen suyundan gidenler
karşısında çok önemli bir mevzidir
ABF. Buna rağmen sonuç alıcı bir etki
yaratamamaktadır. İstediğinde milyonlarca Aleviyi meydanlarda toplayan bu örgütlülük, günlük politika

yürütürken cılız basın açıklamaları,
etkisiz çıkışlar ve son noktada “isteyen” bir pozisyonu aşamamaktadır.
Sonuç alıcı bir mücadele yürütebilmek için bu durumun nedenlerini
irdelemeli, çuvaldızı kendimize batırmayı becerebilmeliyiz.

Eksik Nerede?
Yaşanan bunca acıya, katliama, ödenen bunca bedele rağmen, 90 yıllık
Cumhuriyet boyunca “varolamamanın” sebebi nedir? Aleviler kendilerini inkar mı etti bu dönem boyunca?
İnançlarından, ibadetlerinden vaz mı
geçtiler? Hayır! Peki, nedir öyleyse
inançlarını özgürleştirememelerinin
sebebi?
Kanımca
en
temel
neden,
Kemalizmden ve onun devletinden
kopuşamamaktır. Evet, Mustafa
Kemal
bitmek
üzere
olan
Osmanlı’dan yeni bir ulus-devlet
çıkartmaya çabalarken Alevilerin
”varlığını” kabul etmiş ve bizzat Hacı
Bektaş’a kadar giderek Kur(t)uluş
Savaşı için Aleviler'in desteğini istemiştir. Ancak Kur(t)uluş Savaşı biter
bitmez Koçgiri’de, Cumhuriyet kurulduktan sonra Hacı Bektaş dergahı da
dahil tüm dergahları yasakladığı
Takrir-i Sükun'da, 1937-38 Dersim
katliamında, ”yeni Cumhuriyet”te
Alevilere nasıl bir “varolma” imkanı
sunduğunu ortaya koymuştur.
Aleviler ise, özgürlüklerine kavuşamasalar da, Osmanlı'nın şeriat düzenine göre ehven-i şer (kötünün iyisi)
saydıkları Kemalist rejimle uzlaşmışlardır. Aslında bu bir uzlaşma değil
“teslim oluş”tur. Bugün Alevilerin
AKP'den talep ettiği tüm düzenlemeler, 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin
yasaklarıdır. CHP, MHP de dahil hiçbir düzen partisi, Alevilerin “yapısal
taleplerine” siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde destek vermemiştir.
Bugün için de durum aynıdır. Büyük
umutlar yaratan Kılıçdaroğlu, CHP'de
düzeni tam olarak ele geçirdiği
Büyük Kongre’de, Aleviliği, Kürtlüğü
bir kez olsun ağzına almamıştır. Her
kesimin taleplerine ilişkin iyi kötü bir
şeyler söylemiştir, ancak bu iki kesimin en ufak bir talebine bile sahip
çıkmamıştır.
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AKP'yle yeniden şekillendirilmeye çalışılan yeni
statükoda Alevilik yok sayılmıyor. Ama
Sünnileştirilmeye, asimile edilmeye çalışılıyor.
Alevilerin çok basit, çok anlaşılır taleplerini
karşılamak yerine, onları, “asıl müslüman”
olduklarına “ikna” etmeye çalışıyorlar.
Aleviler kaybettirici bu yaklaşımlarından vazgeçmeli ve haklarını devletten rica-minnet ederek değil, zorlayarak alabileceklerinin farkına varmalılardır.

Alevi Hareketinin Profili
“Hak verilmez, alınır” perspektifinde
bir hareketin gelişememesinde, Alevi
önderlerinin yapısal özellikleri de
belirleyici önemdedir.
Bugün Demokratik Alevi Hareketi'ne
önderlik eden kadroların neredeyse
tamamı, orta yaş ve üzeridir. Yani
devletin en ağır baskı ve katliamlarını ya bizzat yaşayan ya da yakın etkilerine maruz kalan bir kuşak. Bu
durum, bu kesimi devletle “yeri geldiğinde” karşı karşıya gelme noktasında tutuklaştırmaktadır. Ödenen bedellerin ağırlığı, geri durmalarına neden
olabilmektedir. Ve yukarıda bahsettiğimiz “rejimle uzlaşma” politikasının
en çok etkisinde olan yaş grubudur.
Mevcut önderlik gerektiğinde devletle, hükümetlerle karşı karşıya gelebilecek, Alevi inancının tüm kolektif
haklarını Anayasal düzlemde ve toplumsal yaşamda kabul ettirecek
kararlılıkta bir hareket, enerjisini
ancak gençlerden alabilir. Siyasal olarak ihtiyaç duyduğu kopuşa da en
büyük destek, yine Alevi gençlerinden gelecek, hatta bizzat Alevi
Gençlik bu kopuşun ideolojik mimarı
olacaktır.
Yani Alevi Hareketi gençleşmeli ve
Alevi önderleri gençleri “afiş yapıştıracak, bildiri dağıtacak ve gerektiğinde kalabalık oluşturacak kitle olarak
değil, Alevi Hareketinin önderleri olarak görüp onlara yönetim kadrolarında yer açmalıdır. Daha da önemlisi, Alevi gençler bizzat bu göreve talip
olup kendi yerlerini açmalıdırlar.
Mevcut Alevi önderliğinin ikinci göze
çarpan özelliği ise, “erkek” oluşudur.
Şöyle bir düşündüğünüzde, aklınıza

bir çırpıda kaç tane Alevi kadın önder
geliyor. Öne çıkan kadroların neredeyse tamamı erkek. Alevi kadınlar
nerede? Evde çocuk, hasta, yaşlı bakıyor! Ne farkı var AKP'nin, Sünni
İslamın kadına bakışından? Hani
kadın meselesinde daha eşitlikçiydi
Alevilik?
Bu konu başlı başına ele alınması ve
mutlaka üzerinde durulması gerekli
bir konu. Aleviliğin kadın konusunda
karnesi oldukça zayıf. İş hep birlikte
(kadın-erkek) ibadet yapmakla bitmiyor. Cemlerdeki iş bölümü politikaya da yansıyor. Erkekler ibadetin
başında, kadınlar mutfakta yemeğin,
bulaşığın başında. Politikada da aynı
durum: Erkekler dernek yönetimlerinde, kadınlar ev hizmetlerinde. Bu
rol dağılımında köklü bir değişikliğe
ihtiyaç var.
Alevi
kadınlar,
Politik
Alevi
Hareketine en merkezi düzeyde katılmalı, çocuklara, ev işlerine biraz da
erkekler bakmalıdır. Kadınların Alevi
politikasına girmesi sadece devletihükümeti
zorlamayacak,
aynı
zamanda içeride de bir “Alevi aydınlanmasının” önünü açacaktır.
Hele Alevi gençleri ve Alevi kadınları
sıkı bir ittifakla harekete yönelirse,
Alevi kurumlarındaki statükolar da
kırılacak, samimi Alevi önderleri bu
“genç ve kadın” aşısıyla hızla sonuç
alıcı politikalara yönelecektir. Ve o
zaman AKP'nin “Alevileri kapana
alma” hayalleri tersine dönecek; asimilasyoncu zihniyetleri kavuracak
bir “Alevi kapanına” dönüşecektir.
Son sözümüzü yine Pirimize bırakalım: ”Pir Sultanım dostlar yardım
etmez mi/Mazlumlar bağında bülbül
ötmez mi/Gayri çektiğimiz yetmez
mi/Varalım, bakalım nice olursa
olsun.”
9.1.2011 / Silivri

Alevi gençleri ve Alevi kadınları
sıkı bir ittifakla harekete
yönelirse, Alevi kurumlarındaki
statükolar da kırılacak, samimi
Alevi önderleri bu “genç ve
kadın” aşısıyla hızla sonuç alıcı
politikalara yönelecektir. Ve o
zaman AKP'nin “Alevileri kapana
alma” hayalleri tersine dönecek;
asimilasyoncu zihniyetleri
kavuracak bir “Alevi
kapanına” dönüşecektir.
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GENÇLİK

“İleri Demokrasi”nin Ömrü Kısa Sürdü

DEVRİMCİ EYLEM NETLEŞTİRİR
MURAT DÜZGÖR
Toplumsal Özgürlük’ün Kasım (34)
sayısındaki yazımızda, önümüzdeki
süreçte toplumsal muhalefet üstünde
baskı ve şiddetin artmasının muhtemel bir gelişme olacağını öngörmüş
ve devrimci sosyalist güçlerin siyasal
iktidar tarafından ön plana çıkarılan
yapay gündemlere değil, emekçilerin
ve ezilenlerin gerçek gündemlerine
odaklanması gerektiğini belirtmiştik.
Devrimci gençliğin yükselen eylemleri, Kürt halkının demokratik özerklik
ve Kürt dilinin resmi düzeyde tanınması başlıklarında geliştirdiği politikalar ve metropollerde ivme kazanma eğilimi taşıyan işçi eylemlerine
karşı aldığı tutumlar, siyasal iktidarın
gerici siyasal karakterini somut olarak gözler önüne serdi. Devrimci
gençliğin eylemlerine karşı şiddeti
devreye sokan siyasal iktidar, işçi
sınıfının hak arama eylemleri karşısında da polis zorundan başka bir
seçeneği olmadığını gösterdi.
Siyasi iktidar, Kürt halkının siyasal
öncüsünden kopmaması ve AKP’nin
siyasi hegemonyasını kabul etmemesi karşısında çılgına dönüyor. Üzerinde zaten yeterince iğreti duran elbiseden de hızla sıyrılıyor, çıplak kalıyor. Böylesi durumlarda nerede bir
Türk generali nerede Tayyip
Erdoğan konuşuyor, ayırt etmek
giderek güçleşiyor.

Haziran ayında yapılacak genel
seçimlere Anayasa referandumundan
aldığı hızla girmek isteyen AKP, Kürt
halkının mücadele çizgisinin gerilememesi ve henüz sadece uç vermiş
olan gençlik eylemlerinin yarattığı
tartışma ortamıyla son yıllarda hiç
olmadığı denli yıprandı. AKP’nin
“ileri demokrasisi”ni propaganda
etmekte olan kimi liberal öbekler
“şaşkınlık” içinde olan bitenleri izliyor. “İleri demokrasi”nin ömrü çok
kısa sürüyor, onun yerini hızla coplu,
dayaklı, hapishaneli “demokrasi” alıyor.
Önümüzdeki dönem, AKP iktidarının
temel toplumsal ve siyasi sorunlardan kaçıp, gündemi üstünde çok
rahat politika yaptığı başlıklar üstüne
oturtması muhtemeldir. Dünya ekonomik krizinin yarattığı yeni mücadele olanakları ilk işaretlerini
Avrupa’da art arda gelişen grev ve
direnişlerle veriyor. Bu beklenen bir
gelişmedir, Avrupa hükümetlerinin
yükselen grev ve direnişler karşısında bulabildiği tek yöntemin işçi ve
emekçilerin kazanılmış haklarına
daha fazla saldırı olması ise kapitalist
düzenin nasıl bir çözümsüzlük içinde
olduğunu berrak bir bicimde gösteriyor.
Marksist-Leninist teorinin temel
kabullerinin yaşanan toplumsal ve
ekonomik süreçlerle doğrulanması,

AKP hükümetinin devrimci gençliğin
eylemlerinin üstüne bu düzeyde şiddetle
gitmesinin asli nedeni de bu durumdan duyulan
korkudur. Korkuları boşuna değildir. İşsizlik ve
yoksulluk kıskacına alınmış milyonlar, yarınsız
gençlik, özgürlük arayışındaki Kürtler, ataerkil
baskılardan bunalmış kadınlar, yeni mücadele
kanallarını ve alanları zorlamaktadır.

devrimci sosyalizmin ideolojik ve
politik düzeylerde eşik atlamasının,
geniş emekçi kitlelerin bilincinde
yeniden yaşayan ve canlı bir seçenek
olarak kabul görmesinin nesnel ön
koşullarını oluşturuyor. Devrimci
sosyalizmin yaşayan, canlı perspektiflerinin geniş kitlelere sunulması ve
kitlelerin bu perspektifler ışığında
harekete geçmesinde devrimci sosyalistlerin yürüteceği sistemli,
kararlı ve kesintisiz siyasi çalışmanın önemi bugün çok daha fazla
açığa çıkmaktadır.
Devrimci gençliğin yükselttiği eylemler, en son ODTÜ’de yaşanan direnişle yeni bir boyut kazanmıştır. Üniversitelerde artan siyasi dinamizm pek
çok alanı etkileme kapasitesine
sahiptir. AKP hükümetinin devrimci
gençliğin eylemlerinin üstüne bu
düzeyde şiddetle gitmesinin asli
nedeni de bu durumdan duyulan korkudur. Korkuları boşuna değildir.
İşsizlik ve yoksulluk kıskacına alınmış milyonlar, yarınsız gençlik,
özgürlük arayışındaki Kürtler, ataerkil baskılardan bunalmış kadınlar,
yeni mücadele kanallarını ve alanları
zorlamaktadır.
Devrimci gençliğin yükselen eylemleri karşısında Tayyip Erdoğan’ın
tutumları, bir polis şefinin tipik
tutumlarıyla bire bir örtüşüyor.
Devrimci eylemin netleştirici ve
ayrıştırıcı niteliği, bu süreçte kendini
bir kez daha ortaya koyuyor.
Kavramların içerikleri, bu netleşme
sonucunda aydınlanıyor, bir süredir
sol içinde bir dizi yanılsamanın taşıyıcılığını yapan odaklar hayatın katı
gerçekleri ile yüz yüze geliyor.
Herkes kendi bayrağının altına giriyor.
Devrimci gençliğin eylemleri, hükümetin YÖK sistemi ile olan ilişkisini,
ana dilde eğitim meselesindeki tutu-
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Devrimci gençliğin
yükselen eylemleri,
Kürt halkının
demokratik özerklik ve
Kürt dilinin resmi
düzeyde tanınması
başlıklarında
geliştirdiği politikalar
ve metropollerde ivme
kazanma eğilimi
taşıyan işçi
eylemlerine karşı
aldığı tutumlar, siyasal
iktidarın gerici siyasal
karakterini somut
olarak gözler önüne
serdi. Devrimci
gençliğin eylemlerine
karşı şiddeti devreye
sokan siyasal iktidar,
işçi sınıfının hak arama
eylemleri karşısında da
polis zorundan başka
bir seçeneği
olmadığını gösterdi.
munu ve polis ile olan ilişkisini gözler önüne serdi. Devrimci gençlik
YÖK`e karşı çıkıyor, Hükümet gençliğe karşı polis güçlerini seferber ediyor. Devrimci gençlik ana dilinde eğitim talebini yükseltiyor, Hükümet
polisi devreye sokuyor. Devrimci
gençlik parasız eğitim istiyor,
Hükümet polise başvuruyor.
12 Eylül faşizminin ürünü olan
YÖK`le ilişkisi, Hükümet’in darbelere
karşı olduğunu iddia ederken, darbe
ürünü kurumlarla bütünleşmesini
gözler önüne seriyor. Devrimci gençlik ana dilinde eğitim talebi ile ezilen
Kürt halkının asli taleplerinden birini
gündeme taşıyarak, ezilenlerin ve
sömürülenlerin ortak cephesine bir
harç katarak, Hükümet’in “Kürt açılımı”nın gerçek içeriğini bir kez daha
görünür kılıyor. Hükümet’in parasız
eğitim talebi karşısındaki tahammülsüzlüğü, onun neo- liberal politikalar
konusundaki seçimini ve sınıfsal
konumunu net olarak ortaya seriyor.
Devrimci gençlik, emekçilerle, ezilenlerle yazgı ortaklığını eylem içinde
dosta da düşmana da gösteriyor.
Devrimci gençlik eylemleri ile hem
öğreniyor, hem öğretiyor… Tam bu
noktada sol liberallere su soru sorulmalıdır: Devrimci gençlikten öğrenmeye var mısınız? Devrimci gençlik
bu hizmet için sizden herhangi bir
bedel de talep etmiyor, ödenmesi
gereken bedelleri kendisi gönüllü
ödüyor.
6.1.2011
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Birleşik Mücadeleyi ve Kararlı Pratiği Güçlendirelim

GENÇLİK EYLEMLERİNİN FOTOĞRAFI

ULAŞ TAŞTEKİN
4 Aralık'ta Dolmabahçe'de Başbakan'ın rektörlerle yaptığı toplantıya
söz haklarını kullanmak için girmek
isteyen öğrencilere polisin sert
müdahalesi sonrasında öğrenci
eylemliliklerinin kamuoyunda geniş
yer bulması, dikkatleri yeniden üniversiteli gençliğe çekti.
Yaptığımız eylemler yeni değildi.
Daha önce de Dolmabahçe benzeri
eylemlere sahne olmuştu; başka
başka eylemlerde de şehre girişler
yasaklanmış, seyahat özgürlüğünün
önüne geçilmişti. Tarihi öğrencilerin
nice direnişine sahne olmuş
ODTÜ'ye ilk kez polis girmiyordu ve
öğrencilerin ilk kapı dışarı edişi
değildi onları. Faşistler Cebeci'nin
kapısına ilk kez gelmiyordu ve devlet
erkanının yumurtaya kurban giden
ilk ismi Burhan Kuzu değildi.
Ancak bu kez, -çeşitli nedenlerle- öyle
bir moment yakalandı ki, uzun
zamandır rutin olarak yaptığımız faaliyet bir anda çapının alışılagelmiş
etkisinin çok üzerinde bir etki yaratarak, kendi genişleme ve büyüme
koşullarını da yaratan yeni bir sürecin tetikleyicisi oldu.
Bir anda patlamış bir öğrenci hareketinden bahsetmemiz çok olanaklı
değil. Süreç, bu momentin yarattığı
olanakları değerlendirip, bunları
birer sıçrama tahtasına dönüştürerek, koşulların oluştuğu bu günde
öğrenci hareketini yaratmamızı bizden talep ediyor. Bu noktada üzerinde
uzlaşılabilmiş bir kitle örgütü ihtiyacı
birleşik bir mücadele yürütmek ve
kazanımların kurumsal bir bünyede
kalıcılaşması adına hala yakıcı bir
biçimde kendisini hissettirmektedir.

Bir tarafta, bizce alanda bu işlevi
gören Genç Sen'i daha görünür ve
öncü kılmak sorumluluğu mevcut
iken öbür yanda bunu göremeyen
gençlik örgütleri son noktada sürecin
kendilerine yüklediği sorumluluğu
elinin tersiyle itmiş olacaklardır.

Erzurum Toplantısının
Ardından
Başbakan'ın öğrenci temsilcileriyle
yapacağı toplantının tarihi ve yerine
ilişkin yayılan çelişkili bilgiler, bu
toplantının, protesto etmeye yönelik
eylemleri olabildiğince boşa düşürecek biçimde organize edileceğini gösteriyordu. Ancak, Dolmabahçe ya da
Ankara olasılıklarının dışında yapılan
Erzurum seçimi sıradan bir boşa
düşürme girişiminin ötesinde çeşitli
mesajları da içeriyordu.
Üniversitelerin tatil olduğu bir tarihte, öğrencilerin görece rahat sokağa
çıkabildiği şehirlerden uzakta, üstelik
Erzurum gibi (!) bir şehirde gerçekleştirilen toplantı, aslında öğrenci
gençliğin kararlılığını sınamaya ve
eylemliliklerin mevcut gelişkinlik
düzeyini yoklamaya yönelik bir adım
olarak okunmalıdır.
4 Aralık Dolmabahçe eyleminden
bugüne gençlik hareketinin sürece
yanıt üretebilmesinin kilit noktasında geri adım atmayan bir pratiğin
sergilenmesi yatıyordu. Diğerleri bir
tarafa, pratiğine bu doğrultuda yön
veren özneler 27 Ocak günü
Erzurum kapılarını zorlarken eş
zamanlı yapılan Ankara ve İstanbul
eylemleriyle de devletin “sınav”ına
verdikleri cevabı taçlandırmış oldu-

Yaptığımız eylemler yeni değildi. Ancak bu kez,
-çeşitli nedenlerle- öyle bir moment yakalandı ki,
uzun zamandır rutin olarak yaptığımız faaliyet bir
anda çapının alışılagelmiş etkisinin çok üzerinde
bir etki yaratarak, kendi genişleme ve
büyüme koşullarını da yaratan yeni bir sürecin
tetikleyicisi oldu.
lar. 27 Ocak günü gerçekleşen; sürecin ısrarcı, inatçı ve hak alıcı bir
eylem biçimini gerektirmesi karşısında bu konuda geri adım atmayanlarla, hak alıcılıktan uzak/protestocu
(siz yakınmacı anlayın) bir eylem
biçiminin geçer akçe olduğuna inananların ayrışmasıdır.

Gençlik Örgütleri
Üniversite konferansını örgütleyen
5'liden Genç Sen ve Öğrenci Kolektifi
dışında kalanlar 19 Ocak'ta YÖK
önünde yapılan eylemle kararlı bir
pratik sergileme noktasındaki sınırlarını çizmiş ve mücadelenin belli
süreçlerinde bu sınırları aşamayarak
havlu atacağını kanıtlamıştır. Genç
Sen faaliyetine mesafe koyan örgütler ise siyaseten etki alanı sınırlı bir
varoluş sergileyebilirlerken, bir kitle
örgütü yaratma konusundaki perspektif yetersizliği, sürecin sahip
olduğu potansiyel ivmesine ulaşamamasına, parçalı ve kapasitesinin
altında bir gelişme göstermesine
neden olmaktadır.
Bu noktada bir parantez de Öğrenci
Kolektifi için açmakta fayda var. Üniversite Konferansının Genç Sen
dışında kalan 4 bileşeni açısından bu

Genç Sen'in bu süreçte tutumu sürecin öznelerden talep ettiklerine yanıt üretir
bir pozisyondaydı. Bu süreci sendikanın kurumsal kazanımlarına dönüştürmek
adına önümüzdeki kongre süreci ve ikinci dönem büyük önem taşıyor. Bu da
derinlemesine bir birinci dönem analizini gerekli kılıyor. Başka bir yazının
konusu olan bu meseleler genel olarak hepimizce tüketilmeye ihtiyaç
duymakta. Yeni dönemde daha kitlesel ve militan bir eylem hattı için ileri...

konuda net bir tutum almak zaten
çok mümkün olmasa da, Öğrenci
Kolektifi'nin eylemlilikleri sonrasında AKP'ye aldığı net tutumu,
Kılıçdaroğlu'na karşı alamayışı dikkat çekicidir. Her ne kadar durum,
onlar tarafından “Ne yaptığımızı biliyoruz, ulusalcı değiliz!” biçiminde
açıklansa da Kolektif’in taleplerinin
CHP tarafından gerçekleştirilmesinin
mümkün olmayacağını -Kılıçdaroğlu
gerçekleştirmek istese bile mümkün
olmayacağını- bilmek çok zor olmadığından “Haydi bir de sana şans verelim! Taleplerimizi gerçekleştirmezsen sana da yumurta atarız” demek;
başka bir üniversite düşünü başka
bahara ertelemekten öte bir sonuç
yaratmaz. Daha da kötüsü yükselen
sürecin bütün biriktirdiklerini
sönümlendirip burjuvazinin kucağına bırakmaya yarar.
Bizim açımızdan öğrenci hareketinin
kitle bağları bakımından nabzı, Genç
Sen'de atmakta. Genç Sen'in bu
süreçte tutumu sürecin öznelerden
talep ettiklerine yanıt üretir bir
pozisyondaydı. Bu süreci sendikanın
kurumsal kazanımlarına dönüştürmek adına önümüzdeki kongre süreci ve ikinci dönem büyük önem taşıyor. Bu da derinlemesine bir birinci
dönem analizini gerekli kılıyor.
Başka bir yazının konusu olan bu
meseleler genel olarak hepimizce
tüketilmeye ihtiyaç duymakta. Yeni
dönemde daha kitlesel ve militan bir
eylem hattı için ileri...
31.1.2011
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Çeliğe Su Verenlerle Elele

DAYANIŞMA ve
SAHİPLENMEYİ
GÜÇLENDİRMEK

Oldukça hareketli bir coğrafya üzerinde zengin bir siyasi geçmişe ve
gündeme sahibiz.

yer bulmada destek olmamak, iş-aş
sorunlarına çözüm olmamak karşılaşılan problemler arasında.

Bu hareketli ve çok renkli siyasi
ortam ne yazık ki birçok acılar da
içermekte. Devrim ve demokrasi
mücadelesinde binlerce insanımız
hayatını, sağlığını kaybetti, işkence
gördü, sakat kaldı.

Ölüm oruçlarında sakat kalan arkadaşlar belki, sayılanlar arasında daha
şanslı
olanlardan.
Wernicke
Korsakoff (WK) hastası eski mahpuslar hastalıklarının şiddeti ve yarattığı
engellerin fazlalığı nedeniyle gözlerimizden en az ırak olanlar arasında.
Ama bu arkadaşların yüzyüze oldukları sorunları gördüğümüzde, hepsi
için söylemek mümkün olmasa da,
azımsanmayacak bir kısmının hala
ciddi destek ve yardıma ihtiyacı olduğu da bir gerçek.

Yaşamını kaybedenler öfkemizde,
anılarımızda, onları hatırlatan en
küçük hareket ve oluşta bizimle beraber yaşıyor. Aramızda olmayan dostlarımız, yoldaşlarımız, önderlerimiz
belirli fırsatlarda bizler tarafından
anılıyor, hak ettikleri saygıyı görüyor.
Ancak yaşamlarını sürdüren, şu ya da
bu nedenle siyasi hareket dışına
düşen ya da düşmeyen, geri kalan
veya kalmak zorunda olan dostlar,
yoldaşlar için benzeri sahiplenmeyi
hayata geçirdiğimizi söylemek o
kadar da kolay değil. Ne yazık ki cezaevlerinde süren dayanışma aynı
şekilde özgür yaşamda tekrarlanamadı, tekrarlanamıyor. Bu nedenledir ki
birçok eski mahpus onca eziyet ve
kısıtlılığa rağmen cezaevi günlerine
özlem duymakta, oralardaki dostluk
ve dayanışmanın biraz uzaklaşan
tadını buruk bir şekilde duyumsamakta.
Yoksulluk demesek de (ki o da var)
yoksunluk, dayanışmasızlık cezaevine girmiş ya da girmemiş eski dostların, yoldaşların büyük bir kısmının
sorunu.
Aranıp sorulmamak, siyaset ve sosyal çalışma alanlarında kendilerine

Barınma sorunu olanlardan, geçinme
problemi yaşayanlara, yalnız olanlara, kendilerine, çevrelerine, topluma
yarar bir konuma yerleşemeyenlere
kadar birçok WK’lı eski mahpus aramızda. Kimisi yurt içinde, kimisi
yurtdışında.
Yürüme, konuşma, hatırlama güçlüğü
çeken, iş yapma becerileri azalmış bu
arkadaşlar iyi bir bakım ve ilgilenme,
uygun ortamların sağlanması ile hızlı
bir düzelme ve üretkenliğe yol alabiliyorlar. Tersi bir ilgisizlik ise sorunların büyümesine, moralsizliğe, depresyona, çöküşe neden olabiliyor.
Bu arkadaşlarla dayanışmanın gerekliliği ve zorunluluğundan yola çıkarak 5 yıldır cezaevleri ve eski mahpuslarla dayanışma faaliyetleri yürüten Dayanışma Ağı ve değişik çevrelerden kişiler, gruplar olarak 2009
yılı
sonbaharında
Wernicke
Korsakoff ve Eski Mahpuslarla

Wernicke-Korsakoff’lu arkadaşlarla
dayanışmanın gerekliliği ve zorunluluğundan yola
çıkarak 5 yıldır cezaevleri ve eski mahpuslarla
dayanışma faaliyetleri yürüten Dayanışma Ağı ve
değişik çevrelerden kişiler, gruplar olarak 2009
yılı sonbaharında Wernicke Korsakoff ve Eski
Mahpuslarla Dayanışma Girişimi’ni kurarak
öncelikle WK’lu eski mahpusların hem
yaşayabilecekleri hem de üretim içinde olacakları
bir yaşam alanı oluşturmak için bir araya geldik.
Kampanyamıza “Çeliğe Su Verenlerle
Elele” ismini koyduk.
FAZIL AHMET TAMER

Dayanışma Girişimi’ni kurarak öncelikle WK’lu eski mahpusların hem
yaşayabilecekleri hem de üretim içinde olacakları bir yaşam alanı oluşturmak için bir araya geldik.
Kampanyamıza “Çeliğe Su Verenlerle
Elele” ismini koyduk.
WK’lı arkadaşların tercihi ile
İstanbul’da, sosyal ve siyasal yaşamdan kopuk olmayan merkezi bir
yerde (Taksim, Kadıköy vb.) şimdilik
cafe ve kültür merkezi olarak saptanan bir yerin açılması, WK’lı arkadaşların burada kendi gelirlerini kazanması, mekanın bir bölümünü de evleri olarak kullanmaları kararlaştırıldı.
Bu amaçla İstanbul ve değişik yerlerde tanıtım çalışmaları yapıldı.
13 Şubat 2010 tarihinde Kardeş
Türküler grubunun Maltepe konseri
ile çalışma kendini devrimci demokrat kamuoyuna duyurdu. Bu konserleri 24 Ekim Ankara, 26 Kasım
Samsun konserleri izledi.
1-6 Eylül tarihleri arasında WK’lı
arkadaşlar için DİSK’in Ören tesislerinde bir kamp düzenlendi. Kampa
katılan bir WK’lı arkadaşımızın ifade
ettiği gibi :
“Unuttuklarım olabilir, hatırladığım
bunlardı. Bunları yaşamak çok güzeldi. Ama asıl güzel kılan ortak acıları,
sıkıntıları yaşamış insanlar olarak ve

örgütlü yaşamımızda farklı siyasetlerden olan insanlar olarak dostluğu
dayanışmayı, sahiplenmeyi yaşamamızdı. Hiçbir ayrım olmadan tüm
insanlar arasında bunu yaşadık, bu
bizim için çok değerliydi.”
Çalışma İstanbul, Samsun, Ankara,
İzmir illerinde, değişik boyutlarıyla
İsviçre, Almanya, Hollanda, İngiltere,
Yunanistan’da devam ediyor. Yeni
illerle temas kuruyor, kampanyayı
yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
Konserler dışında yemekler, kahvaltılar, eğlenceler, tiyatro etkinlikleri,
toplantılar düzenliyoruz. Buralarda
WK’lı arkadaşlarla bir arada oluyoruz.
Kampanyayı
Haziran
ayında
İstanbul’da gerçekleştirmek istediğimiz büyük bir konser ile sonlandırmak, bu tarihle birlikte hedeflediğimiz mekanın maddi altyapısına ulaşmak, yaşam alanını oluşturmak, bir
arada yaşama, dayanışma kültür ve
hukukuna kendi alanımızdan katkıda
bulunmak istiyoruz.
Katkı ve iletişim için celigesuverenlerleelele@gmail.com mail adresi
aracılığıyla iletişime geçebilir,
www.celigesuverenlerleelele.blogspot.com sitesinden faaliyetleri takip
edebilirsiniz.
Dayanışmak yaşamımıza, ideallerimize sahip çıkmaktır.

Ne yazık ki cezaevlerinde süren dayanışma aynı şekilde özgür yaşamda tekrarlanamadı,
tekrarlanamıyor. Bu nedenledir ki birçok eski mahpus onca eziyet ve kısıtlılığa rağmen cezaevi günlerine
özlem duymakta, oralardaki dostluk ve dayanışmanın biraz uzaklaşan tadını buruk bir şekilde duyumsamakta. Yoksulluk demesek de (ki o da var) yoksunluk, dayanışmasızlık cezaevine girmiş ya da
girmemiş eski dostların, yoldaşların büyük bir kısmının sorunu.

sayi36d_duze19 20.02.2011 20:33 Page 19

ŞUBAT 2011

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

KADIN

19

TORBADAN
KADINLARA
YİNE SÖMÜRÜ ÇIKTI

F. ÇAY
Cumhuriyet tarihinin en “kapsamlı”
yasa tasarısı olarak lanse edilen torba
yasa, kadınlar lehine gibi görünse de
tamamıyla serbest ekonominin liberal uygulamalarını arttıracak “tedbirler” içeriyor. Esnek üretimi yasalaştırmak hedefinde olan AKP, yasa taslağı ile esnek üretimi kayıtlı hale getirirken, erkek egemen toplumsal
yapıyı ve bu sistemin devamını sağlayan aileyi garanti altına alıyor.

Kadınlar, Esnek İstihdamın
Resmi Mağdurları Oluyor
"Uzaktan çalışma", "evden çalışma"
ve "çağrı üzerine çalışma" bilindiği
gibi en çok kadınların yaptığı işler.
Çünkü bu işler düşük ücretli, güvencesiz ve kadınların ev işlerini de
“ihmal” etmeden yapmalarını sağlayacak türden. Üstelik kadınlar evlerinde kalınca çocuk, hasta ve yaşlı
bakımıda ücretsiz olarak hane içinde
kadınlar tarafından yapılıyor.
Bu sayılan esnek üretim biçimlerinin
kayıt altına alınması olumluluk gibi
görünebilir. Hatta bu işleri çalışanlar
gözünde daha cazip kılmak için tasarıda bu çalışma biçimlerine sembolik
düzeyde bazı sosyal haklar da getirilmiş.
Ancak
çalışanların
İş
Yasasındaki uzun vadeli haklardan
yararlanmaları bu çalışma modelleri
için geçerli değil.

natı gibi- yasada belirtilmiyor, yönetmeliğe bağlanıyor. Sadece iş sağlığı
ve güvenliği işveren sorumluluğuna
bırakılıyor.

Doğum İzni Yalnızca
Şekil Değiştiriyor
Yasada yeniden düzenlenmesi öngörülen maddelerden biride doğum izinleri. Halen 16 haftalık annelik izni ile
3 günlük babalık izni tasarıda anne
için doğum öncesinde kullanılmayan
kısmı doğum sonrasına eklenebilmek
üzere yine 16 hafta, baba içinse 10
gün olarak belirlenmiş. Ek olarak taslakta, anneye ücretli iznin bitiminden
itibaren halen 6 aya kadar verilebilen
ücretsiz izni 24 aya kadar, babaya ise
şu anda verilmeyen bu iznin, doğumdan itibaren 24 aya kadar yine ücretsiz olarak verilmesi tasarlanıyor.
Annenin doğum esnasında veya sonrasında ölümü halinde babaya, anne
için öngörülen ücretli ve ücretsiz
izinlerin de kullandırılacağı ifade ediliyor.
10 günlük babalık izninin sembolik
oluşu bir yana, kadınla erkeğin aldıkları ücretler arasındaki fark göz
önüne alındığında bu eşitsiz düzenlemeyle kimin ücretsiz izin kullanacağını kestirmek güç değil.

Bir diğer konuda, hükümetin bu işler
üzerinden kadın istihdamını artırma
hesabı. Bunun için tasarıda işverene
düşen prim hisselerinin İşsizlik
Sigortası Fonundan ödenmesi öngörülüyor. Böylelikle devlet prim alacaklarını işverenden tahsil etmek
yerine çalışanların fonuna el atacak.
Bunun yanında, teşvik önlemlerinden
yararlanacaklarda mesleki yeterlik
belgesi aranıyor. Bu da, paraları ve
zamanları olmayan kadınların, bu
eğitimden geçemeyecekleri için bu
düzenlemeden de yararlanamayacakları anlamına geliyor.

Öte taraftan, 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununa göre, işsizlik
sigortası kapsamında bir işyerinde
çalışırken; çalışma istek, yetenek,
sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında
işini kaybedenler iş sözleşmesinin
feshinden önceki son 120 gün içinde
prim ödeyerek sürekli çalışmış
olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az
600 gün süre ile işsizlik sigortası
primi ödemiş olmak ve iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde
en yakın İş Kurumu Şubesi’ne başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

Üstelik esnek çalışmanın sosyal haklar açısından da kayıp anlamına geldiğini de unutmamak gerekir.“Sosyal
haklar ve temel çalışma hakları ihbar, yıllık ücretli izin, kıdem tazmi-

Şimdi bu düzenlemeye göre doğumdan sonra ücretsiz izin kullanan
kadın işçinin, bu sürenin bitiminden
sonra işveren tarafından kanunun
uygulandığı şartlarla işten çıkarılma-

sı halinde işsizlik ödeneğine hak
kazanıp kazanamayacağı ise muammadır. Dahası işsizlik ödeneğine hak
kazanmak için öncelikli koşul iş sözleşmesinin feshinden önceki son 120
gün içinde prim ödeyerek sürekli
çalışmış olmaktır. Ancak kadın işçinin ücretsiz izin talebi halinde, bu
dönemde fiilen çalışamayacağı için
adına da herhangi bir prim ödenmeyecektir. Ayrıca söz konusu ücretsiz
izin süresi, İş Kanunu kapsamında
çalışılmış gibi sayılan sürelerden de
sayılmamaktadır. Yani kadın tam
anlamıyla mağdur edilecektir.

Refakat İzni de
Kadınların Aleyhine…
Tasarının öngördüğü bir düzenlemede üç aya kadar ücretli refakat izni.
Elbette böyle bir izni çoğunlukla
kadınların kullanacağını tahmin
etmek zor değil. Bu düzenleme ile
kadınların değil ailenin korunmak
istendiği açık. Kadınında asıl yerinin
hane olduğu böylelikle hatırlatılmış
oluyor.

Çocuk Yardımı?!
Yenilik diye sunulan başka bir değişiklikte, çocuk için ödenen aile yardımında iki çocuk sınırının kaldırılması.
Başbakanın üç çocuk baskısı tasarıya
da girmiş görünüyor.

Bunlara Karşı Kadınlar
Ne İstiyor?
Güvenceli istihdam: Kadınlar için
güvenceli, sendikalaşma hakkı olan,
eşit işe eşit ücretli istihdam sağlanmalı.
İşgücü
saatleri
azaltılmalı:
İşgününün, ücret kaybı olmaksızın
kadın ve erkek işçiler için kısaltılmalı.
İzinler ücretli olmalı: Alınan tüm
izinler, -özellikle kadın işçilerin daha
çok hak kaybına uğramasını engellemek amacıyla- ücretli olmalıdır.
Kota: Teknik mesleki eğitimde ve
erkek işleri olarak bilinen işlerde
kadınlar için kota uygulanmalı.
Ücretsiz kreş hakkı: Çalışanların
cinsiyetlerine bakılmaksızın, 50 kişi
ve üstü çalıştıran işyerlerinde kreş
açılmalı; 50 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinin ise çalıştırdıkları işçi
sayısı başına mahalle kreşlerine devlet bütçesinden finansal destek verilmeli.
Kreş hizmetlerinden faydalanabilmek
için velilik görevlerini erkekler üstlenmeli, erkekler bakım işleri için
eğitim almalı.
5.2.2011

Esnek çalışmanın sosyal haklar açısından da kayıp
anlamına geldiğini de unutmamak gerekir.“Sosyal
haklar ve temel çalışma hakları -ihbar, yıllık ücretli
izin, kıdem tazminatı gibi- yasada belirtilmiyor,
yönetmeliğe bağlanıyor. Sadece iş sağlığı ve
güvenliği işveren sorumluluğuna bırakılıyor.
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Davutpaşa… OSTİM… İvedik…

KATLİAMLARI
DURDURMANIN YOLU:
ÖRGÜTLENME

CEM ÇEKİL*
Tersanelerde, maden ocaklarında,
kot kumlama işinde, Davutpaşa’da ve
şimdi de Ankara OSTİM’ de…
İşçiler ölüyor, kimi sendikalar sessiz
kalıyor, kimileri ise protesto niteliğini aşmayan basın açıklamalarıyla
yetiniyor.
Oysa en sade haliyle insan hayatından, sınıfsal olarak hayatı üreten ve
sendikalar olarak varlığımızı üzerine
bina etiğimiz işçi sınıfından bahsediyoruz. Buna rağmen sendikalar
susuyor…
Devlet- hükümet- sermaye cephesinde pek değişen bir şey yok. Maden
ocaklarında, tersanelerde çalışan işçiler için “burası tekstil atölyesi değil,
işçiler öleceğini bilmeli” diyen anlayış
insan yaşamından daha çok, cebine
girecek paranın miktarıyla ilgileniyor.
3 Şubat günü Ankara OSTİM ve
İvedik’te meydana gelen patlamalarda 20 işçi yaşamını yitirdi.
Patlamanın olduğu 3 Şubat günü işçiler, emekçiler Ankara sokaklarında
“torba yasa”ya karşı yürüyüş yapıyorlardı. Ancak daha şehir merkezine
girmeden araçların durdurulması,
caydırma amaçlı kontroller devletin
bu yasaya karşı çıkanlara tavrını açık
ediyordu. TBMM etrafında insan zinciri yapmak isteyen kitlenin önü 6

bin polis tarafından kesildi ve ardından -2 derece soğukta Tekel işçilerine
yapıldığı gibi tazyikli su ve biber
gazıyla müdahale edildi.
En ufak hak talebine tahammülü
olmayan AKP işçi sınıfına, emekçilere
köleliği açlığı ve ölümü reva görüyor.
2002’den bu yana AKP, Cumhuriyet
tarihinin en çok grev yasaklayan
hükümeti oldu ve yine AKP dönemi
boyunca iş cinayetlerinde artışlar
görülmeye başladı. Tersaneler ve
maden ocakları başka bir yazının
konusu olsun ama biz burada kayıtdışı ve güvencesiz çalıştırma sonucu
ortaya çıkan olumsuzlukları ve cinayetleri konu alalım.

Davutpaşa’dan OSTİM’e...
31 Ocak 2008’de benzer bir durum
İstanbul Davutpaşa’da meydana gelmiş ve 20 işçi yaşamını yitirmişti.
Giderek artan ve AKP’nin kural haline getirdiği kuralsız, esnek çalışma
koşulları işçilerin yaşamlarına maloluyor. Davutpaşa’da meydana gelen
patlama bir kez daha gözler önüne
serdi ki Türkiye’de merdiven altı,
kayıtdışı diye tabir edilen işyerleri
var ve sayıları giderek artıyor. Ama
“merdiven altı” bu durumda hafif
kalıyor: Davutpaşa’da 5 katlı bir bina
tamamen kayıtdışıydı…

Biz işçiler yeni Davutpaşa, OSTİM, İvedik
katliamlarında, madenlerde, kot taşlama
atölyelerinde… ölmek istemiyorsak; boynumuzu
sermayenin kılıcına kuzu kuzu uzatmak
istemiyorsak sendikalarda örgütlenmeliyiz.
Sadece ücretimizi arttırmak, iş koşullarımızı
iyileştirmek için değil, hayatımızı korumak için de
bunu yapmak zorundayız.

Kot kumlama işçileri sağlıksız, denetimsiz, sigortasız, sendikasız, kayıtdışı çalıştırılıyorlar. Hem de öyle sağlıksız ki hepsi silikozis denilen ölümcül
hastalığa tutuluyor. Bilindiği halde
denetim yapılmayan, devletin göz
yumduğu ve kayıtdışı çalışmaya
devam eden kot kumlama atölyelerinde işçiler ölmeye devam ediyor.
Sigortasız çalıştırılan işçilerden bazıları Çalışma Bölge Müdürlüklerine
şikâyette bulundular. Aylar sonra yetkililer şikâyet edilen yere gittiler ve
sonra şikâyette bulunan işçiler hakkında dava açıldı. Gerekçe; ”Devlet
görevlilerini oyalamak, boş yere göndermek”.
Ve OSTİM; kocaman organize sanayi
bölgesi hem de başkentte, yani
TBMM’nin ve bakanlıkların, Çalışma
Bakanlığı’nın burnunun dibinde
kayıtdışı, denetimsiz, işçi güvenliği
olmayan bir sanayi bölgesi. Burada
çalışan işçilerin sigortası, sendikası,
sosyal güvencesi ve can güvenliği
yok. Hem de burada tehlikeli bir iş
olan oksijen ve LPG tüpleri imalatı ve
dolumu yapan tesisler bulunuyor.
Giderek artan işsizlik, yoksulluk dalgasından kaynaklı açlıkla karşı karşıya bırakılan işçiler can güvenliğini
hiçe sayarak orada çalışmak zorunda
bırakılıyorlar. Ayrıca hakları için
mücadele verenlerin tehdit edildiği,
sendikal faaliyet yapanların tartaklandığı bu ortamda, devletin ve
AKP’nin sendikal faaliyetleri, haklar,
özgürlükler mücadelesini engellemeye dönük girişimleri düşünüldüğünde
OSTİM’de yaşanan işçi katliamının
sorumlusu AKP, devlet-sermaye cephesidir. Ortada çok açık organize bir
işçi katliamı vardır. Patlamanın olduğu bölgeye giden bakanlar, yetkililer
samimiyetsiz ve yalan açıklamalar
yaparak ölen işçilerin ailelerine tazi-

yede bulunmaktan öteye gidemediler.
Hızını alamayan MHP’li Bahçeli “Adı
üstünde bu bir iş kazasıdır,
İşverenlerimizi töhmet altında bırakmayın, iş kazası varsa o da işçilerin
dikkatsizliğindendir.
İşverenlere
yüklenmeyin” diyebilmiştir.

Ölmek İstemiyorsak
Örgütlü Mücadele Edelim!
Patronların siyasi temsilcilerinden
başka bir şey de beklenmez zaten.
Ama biz işçiler yeni Davutpaşa,
OSTİM,
İvedik
katliamlarında,
madenlerde, kot taşlama atölyelerinde… ölmek istemiyorsak; boynumuzu sermayenin kılıcına kuzu kuzu
uzatmak istemiyorsak sendikalarda
örgütlenmeliyiz. Sadece ücretimizi
arttırmak, iş koşullarımızı iyileştirmek için değil, hayatımızı korumak
için de bunu yapmak zorundayız.
Ama işçi haklarını korumak ve güçlendirmek amacıyla kurulan sendikaların da kendine gelmesi, silkelenmesi ve gerçek görevlerini hatırlaması
gerekiyor. Küçük-büyük, kayıtlıkayıtdışı demeden bütün işyerlerine
gitmeden, işçilerle patronlara ve sermaye sınıfına karşı dişe diş mücadele etmeden gerçek sendikacılıktan
söz etmek mümkün değildir. “Ama
oralar bizim örgütlenme alanımız,
kendi işkolumuz değil” demek bir
bahane olamaz. Her işkolundaki, her
koşuldaki işçiler, genel işçi sınıfının
bir parçasıdır ve sınıfın çıkarları
parça parça değil, ancak topluca
savunulabilir. Kendi alanının dışındaki işçilerle dayanışma görevini önüne
koymayan sendikacılar da egemen
sınıfın saldırılarıyla suç ortaklığı yapıyor demektir.
8.2.2011
*Dayanışma Sendikası Genel Başkanı
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KESK’i kendi temelleri üzerinde yeniden kurmalıyız

KESK TARİHİNDEN
DERS ALACAK MI?
Şimdi KESK’i kendi temelleri üzerinde yeniden
kurma zamanıdır. Şimdi hem kamu emekçileri
hareketine hem de işçi sınıfına sendikal örgütlü
mücadelenin hala anlamlı ve sonuç alıcı olduğunu
gösterme zamanıdır.
M. RAMAZAN
Kamu emekçileri sendikal hareketinin başlatıcısı, öncüsü ve meşrulaştırıcısı olan KESK, bir süreden beri
gözle görülür bir misyonsuzluk, irtifa
kaybı, güç yitirme ve atalet yaşıyor. 8
Ocak 2011 tarihinde gittiği olağanüstü kongreyle 6 aylığına yeni bir yönetim oluşturan KESK’in, önümüzdeki
dönem mevcut yapısal sorunlarının
üstesinden gelip gelemeyeceği ise
belirsiz.
KESK, yeni yönetim ile ilk sınavını 3
Şubat’taki torba yasa eylemiyle verdi.
Gerek eylemin hazırlık evresinde
gerekse eylem esnasında sergilenen
tavır pek de olumlu sinyaller vermedi. Öte yandan Eğitim-Sen Genel
Kurul ve delege seçimlerinde yaşananlar, seçimler öncesi yapılan
değerlendirmelerden ders alınmadığının göstergesi durumunda. KESK
her ne kadar 2001–2008 yılları arasında dünyada ve Türkiye’de emekçi
hareketin geri düşüşünün ve muhafazakâr yönetimlerin başa gelmesinin olumsuz sonuçlarını yaşasa da
asıl darbeyi kendi içinden almıştır.
Elbette ki gelişen nesnel süreçler
KESK’in hem yetki hem de üye kaybetmesinde etkilidir. Ancak bu geriye gidişi tek başına nesnel süreçlere
bağlamak da sorumluluktan kaçış olacaktır.

modern darbesi sadece egemenler
üzerinde değil, sol üzerinde de çok
ciddi sonuçlar üretmiştir. Sol, 12
Eylül 1980 darbesi ve Sovyetlerin
dağılması sonrasında yaşadığı şokları
üzerinden kısmen atarak tam da
ÖDP’de bir kitlesellik yakalamıştı ki
28 Şubat müdahalesi geldi. 28 Şubat
ÖDP’ye iki seçenek sunuyordu, “ya
refah yol, ya hazır ol”. Yani ya ulusalcılığı tercih edecekti ya da liberalizmi. Üçüncü seçenekse Kürt hareketiyle buluşmaktı ki bu çok bedel
gerektiriyordu. O zaman ki ÖDP
yönetimi bunu göze alamadı. Ve ellerini masaya vurarak parti içinde
çoğulculuğu bitirdiler.

28 Şubat’ın Etkileri

KESK de bu sürecin dışında kalamadı.
O zamanki KESK’te de yaşanan bu
süreçlerin sonucunda fiili meşru
mücadele hattı terk edildi. Önce 2001
yılında sendika 4688’e sıkıştırılıp
yasalara uyumluluğun ve bürokratikleşmenin önü açıldı. Ardından 2005
yılında tüzükten anadilde eğitim
hakkı çıkarıldı. Sonrasında sendika
yönetiminde hâkim olan gruplar
kendi grup çıkarlarını sendikanın
önüne geçirerek koltuk yarışına
girdi. KESK’te birinci dönem hâkim
olan grup 28 Şubat’ta kendisine dayatılan ulusalcılık ve liberalizmin
sonuçlarını ikiye bölünerek ödedi. Ve
iki çizginin savunucusu pozisyonuna
düştü.

Türkiye’de yaşanan 28 Şubat post-

Bugün yine mevcut yapısal sorunları

çözmek ve KESK’i yeniden kendi
temellerinde kurmak yerine, birbirlerini bahane ederek dar grupçu
anlayışları sendikaya dayatmaya
devam ediyorlar. Öte yandan hâkim
olan diğer gruplar da sendikayı yeniden ayağa kaldırmak yerine kendi dar
çıkarlarını bayraklaştırmış durumdalar. Kurulların işlemediği/işletilmediği, mevzuata uyumlu, sonuç alıcı
eylemlerden ve fiili meşru mücadele
hattından uzak, bir kaç grubun belirleyici olduğu bir sendikanın özelde
kamu emekçilerinin genelde ise işçi
sınıfının çıkarlarını savunması pek
de olası gözükmüyor.

Ne Yapmalı?
KESK Genel Kurul sürecinden sonra
kendi yapısal sorunlarını çözmek
üzere bir yıl içerisinde konferanslar
organize etmelidir. Bugün artık şube
yönetimleri seçilirken bütün üyelerin
iradesini yansıtabileceği doğrudan
demokrasi sürecine geçilmelidir.
İşyerlerini bölen, üyeleri küstüren ve
sendikadan uzaklaştıran delege
seçimlerinden vazgeçilmelidir. Daha
sonuç alıcı eylem ve etkinliklere ağırlık verilmeli, üyelerin enerjisi tüketilmemelidir. Gruplar sendikada çok
önemli bir dinamiktir. Bu gerçekliği
yok saymadan ama sendikanın ve
bugünün ihtiyaçları göz önünde

bulundurularak yönetimler belirlenmeli. Sendika, grup çıkarlarına feda
edilmemelidir. Yönetimler iş yaptıkları ve üyelerin çıkarlarını korudukları oranda yerlerinde kalmalı, aksi
durumda geri çağırma yetkisi işletilmelidir. Bürokratikleşmenin önüne
geçmek adına, yönetim tek başına
karar alan bir mercii değil uygulayan
ve koordine eden olmalıdır. Tüm bağlayıcı kararlar Temsilciler Kurulu’nda
alınmalı. Sendika Genel Merkez
Yönetimi profesyonel çalışma sistemini terk etmeli, işyerlerine daha
yakın olmalıdır. Bürokratizmi besleyen başkanlar kurulu tarzı oluşumlar
feshedilmelidir. Tüm sendikalarda
çocuk odaları kurulmalı ve üyelerin
daha aktif olmalarını engel oluşturan
sorunların üzerine eğilinmelidir.
Kadın üyelerin hem sendika yönetimlerinde hem de sendika aktivisti
olarak önü açılmalıdır. Artık üyelerin
her zaman yanı başlarında hissettikleri, kendilerini işyerlerinde güçlü ve
rahat kılabilecek bir sendika yapısını
oluşturma zamanı gelmiştir.
Şimdi KESK’i kendi temelleri üzerinde yeniden kurma zamanıdır. Şimdi
hem kamu emekçileri hareketine
hem de işçi sınıfına sendikal örgütlü
mücadelenin hala anlamlı ve sonuç
alıcı olduğunu gösterme zamanıdır.

METALDE 15 BİN İŞÇİ GREVE ÇIKIYOR
Metal sektöründeki toplu sözleşmelerde
Birleşik Metal-İş İle MESS arasındaki görüşmelerden uyuşmazlık kararının çıkmasıyla
birlikte Sendika, Aralık ayında işçi temsilcileriyle birlikte grev kararı aldı. Karar, 1015 Şubat tarihlerinde fabrikalarda asılarak
ilan edildi. İşyerlerinde yapılacak grev
oylamalarının ardından Mart ayı başında
uygulanmaya başlayacak bu grev, 21 yıldan
sonra metal işkolunda yapılmış ilk grev
özelliğini taşıyacak.
Daha önce Türk Metal sendikası, işveren
örgütü olan MESS ile her zaman yaptığı gibi
çok düşük ücret zammı karşılığında sözleşme imzalamış, Birleşik Metal-İş ise bu

koşulları kabul etmemişti.
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı
Adnan Serdaroğlu, yaptığı basın açıklamayla 33 işyerinde 15 bin işçinin greve çıkacağı bilgisini verdi. Serdaroğlu, metal sektöründe 2009’un ikinci yarısından beri genel
bir büyümenin devam ettiğini, üretim, satış
ve siparişlerde artış görüldüğünü belirterek, bu büyümenin işçilerin ücretlerine
yansıması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca
MESS ile Türk Metal arasında yapılan sözleşmedeki ücret zam yönteminin işçiler
arasında farklı uygulamalara yol açacağını
ifade eden Serdaroğlu, toplu sözleşmedeki
hükümlerin (İş Yasası değişikliği gibi

nedenlerle) değiştirilmesine imkan tanıyan
maddelere karşı olduklarını açıkladı.
Patronların işyerlerinde yapılacak grev
oylamalarında beyaz yakalı işçileri mavi
yakalı işçilere karşı kullanmaya çalışacağını, ama beyaz yakalıların sınıf kardeşlerinin yanında davranacağına inandıklarını,
oylamanın grev kararıyla sonuçlanacağından emin olduklarını belirtti.
Sendika Başkanı, MESS üyesi patronlara da
“Artık gözünüzü açın! İşçilerin grev hakkını
kullanmasının önüne geçemezsiniz, geçemeyeceksiniz. Yapacağınız tek şey kendi
sendikanızı inadından vazgeçirmek. Yoksa
bedeli siz ödeyeceksiniz” diye seslendi.
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GENEL GREVLER ve
KÜRESEL SOKAK
HAREKETLERİ

VOLKAN YARAŞIR
2010 yılı sokağın, kavganın, barikat
savaşlarının, büyük kitle gösterilerinin ve genel grevlerin yılı oldu.
2010 yılı, kapitalist krizin ikinci evresi diye de tanımlayabileceğimiz mali
krizleri simgeledi. Ve bu süreçte özellikle Avrupa’nın Akdeniz havzası öne
çıktı.
Krizin yeni evresi her krizde olduğu
gibi, finans kapitalin yeni bir saldırı
stratejisine dönüştü.
Fransa ve Almanya “kriz yönetme
metotlarıyla” hegemonyasını yeniden
inşa ederek, AB içinde daha kristalize
bir konuma geldi ve ekonomik ve

siyasi tahakkümünü daha fazla yaydı.
Yaşanan süreç işçi sınıfı için sistematik bir karşı devrim anlamı taşıdı.
Finans kapital küresel düzeydeki sosyal yıkım programları ve saldırılarıyla sınıfın köleleştirilmesini ve boyunduruk altına alınmasını hedefledi.
İşçi sınıfı kendi otonomisinin zenginliği içinde son derece net bir karşılık
verdi. En başta Yunanistan işçi sınıfı
bir öncü müfreze gibi ayağa kalktı.
2010 yılı Şubat’ından itibaren altı
genel grev gerçekleştirdi. Ayrıca
bugüne kadar yaygın sektörel grevler
yaptı. Sermayeye geçit vermedi.
Yunanistan işçi sınıfını İtalya işçi sını-

fı izledi. Ve işçi eylemleri, kitle gösterileri, grevler kıta Avrupa’sına yayılmaya başladı. Özellikle Fransa işçi
sınıfının 1.5-2 ay gibi kısa zamanda
yedi genel grev yapması Avrupa işçi
sınıfının tarihine geçecek önemli bir
gelişme oldu. Bu genel grev senkronizasyonu Avrupa işçi sınıfına moral
verdi, özgüven aşıladı, muktedir
olma
yeteneği
kazandırdı.
Portekiz’de 22 yılık bir aradan sonra
üç milyon kişinin katıldığı genel grev

de, Akdeniz havzasındaki yeni bir fırtınanın göstergesi oldu. Son olarak
İrlanda’da yaşanan devletin iflas süreci kitle hareketini tetikleyen başka
bir faktör oldu. Bu gelişmeler ve olası
Portekiz, İspanya, Belçika ve İtalya
mali krizleri Avrupa kıtasını ve özellikle Akdeniz havzasını işçi hareketinin yeni mücadele odağı olarak öne
çıkartmaktadır. Aynı zamanda olağanüstü bir sınıf hareketi dalgasının
yükselmesinin de göstergeleridir.

Sosyal bir mıknatıs niteliği taşıyan
işçi sınıfı 2010 yılında gerçekleştirdiği eylemlerle öğrenci gençliğin harekete geçişini sağladı. Avrupa öğrenci
gençliği işçi sınıfıyla ortak eylemler
yaptı. Özellikle Fransa, Yunanistan ve
İtalya öğrenci gençliği bu konuda dikkat çekti. Fransa’da öğrenci gençlik
350 blokaj eylemiyle genel grevleri
destekledi, polisle çatıştı, kitle gösterilerinde aktif yer aldı. Benzer eylemler Yunanistan’da ve son olarak
İtalya’da gerçekleşti. Radikal sosyal
yıkım politikalarına karşı İngiltere’de
de öğrenci gençlik harekete geçti.
İşgal, blokaj, sokak çatışmaları ve kitlesel gösterilerle sokaklara çıkıldı. Bu
yönde özellikle Fransa öğrenci gençlik ve işçi sınıfının mücadelesinin
ortaklaşması anlamında örnek teşkil
etti.

2011’in, işçi sınıfı ve öğrenci gençlik
hareketinin mücadelesinin daha fazla
kaynaştığı ve enternasyonal karakterinin beslendiği bir yıl olması muhtemeldir. Aynı şekilde toplumun değişik
katmanlarının işçi sınıfının mücadelesiyle bütünleşmesi de büyük bir olasılıktır. Çünkü sosyal yıkım programları küresel düzeyde mülksüzleşme,
işsizleşme ve geleceksizlik anlamı
taşımaktadır. Bunun somut yansıması kronik yoksulluk, işsizlik ve sefalettir. İşçi sınıfı bu süreçte, Komünist
Manifesto’da belirtildiği tüm insanlığın acılarını kendinde toplarken,
kendi kurtuluşunun aynı zamanda
insanlığın da kurtuluşu olduğunu pratik olarak ortaya koyup, yarattığı
muazzam aura ve çekim gücüyle tüm
emekçi ve ezilen yığınları çeperinde
toplayacaktır.

KRİTİK YILLAR: 2011-2012-2013
Bugün 27 AB ülkesinde ciddi devlet borcunun
varlığı düşündürücüdür. Bütün bu veriler ve
yaşanacak bir mali kriz dalgası önümüzdeki birkaç
yıl içerisinde devlet iflaslarını yaygınlaştırılabilir.
Bu anlamda 2011 ve sonrası birkaç yıl kritik
önemdeki yıllar olarak değerlendirilebilir.
Mali krizin Portekiz, İspanya hatta
Belçika ve İtalya’yı sarma olasılığı bir
senkronizasyonun dışavurumudur.
Ayrıca Akdeniz havzasında büyük bir
altüst oluşun habercisidir. Bu gelişmenin kıtayı sarstığı oranda, küresel
düzeyde etki yaratması kaçınılmazdır. Özellikle İspanya’da yaşanacak
mali kriz tetikleyici bir işlev görecektir.
Bugün ayrıca 27 AB ülkesinde ciddi
devlet borcunun varlığı da düşündürücüdür. Bütün bu veriler ve yaşanacak bir mali kriz dalgası önümüzdeki
birkaç yıl içerisinde devlet iflaslarını
yaygınlaştırılabilir. En azından bu
olasılık düne göre çok daha fazla artmıştır. Bu anlamda 2011 ve sonrası
birkaç yıl kritik önemdeki yıllar olarak değerlendirilebilir.

Uluslararası sınıf hareketinin gelişim
tarihine baktığımızda bu gelişimin
bazı dönemlerde dalgasal nitelik taşıdığını görürüz. Her dalganın yükselişi
son derece önemli sonuçlar doğurmuştur.
Her dalgasal yükseliş devrimler,
isyanlar, ayaklanmalar, büyük kitle
hareketleri yarattı. Ama aynı zamanda dalgaların kırılmaları sonucunda
karşı devrimler yaşandı. Yani toplumsal diyalektik işledi.
İçine girdiğimiz süreci 21. yüzyılın
ilk büyük işçi hareketi dalgası olarak
değerlendirebiliriz. Kapitalizmin
yapısal krizi sınıf hareketinde son
derece önemli gelişmelere yol açtı.
Akdeniz havzası odaklı gelişmeler
bunun somut göstergelerinden biridir.

sayi36d_duze19 20.02.2011 20:33 Page 23

ŞUBAT 2011

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

EMEK

23

TÜRKİYE İŞÇİ SINIFININ SALDIRIYA
KARŞI TEK ÇARESİ AYAĞA KALKMAK
Özellikle 2011 ve sonraki birkaç yıl Türkiye
açısından da çok kritik yıllar olacaktır. İşçi sınıfı bu
sürece ancak devrimci enerjisini açığa çıkararak
cevap verebilir. Bunun için başlıca görev, taban
örgütlenmelerinin sınıfın en geniş kesiminde
yaygınlaştırılmasıdır.
Türkiye de 2010 yılında önemli işçi
eylemlerine sahne oldu. Tekel direnişi sonrasında işçi hareketindeki en
dikkat çeken gelişme lokal eylemlerin yaygınlığıydı. İtfaiye, Marmaray,
İski, Esenyurt Belediye işçileri, ATVSabah grevi, Tariş direnişi, Kent A.Ş.,
İzmir Büyükşehir taşeron işçilerinin
direnişleri öne çıkan başlıca eylemlerdi.
Özellikle UPS direnişi ve Çel-Mer fabrika işgali 2010 yılına damgasını
vurdu. Ayrıca bireysel direnişler
önem taşıdı.
Lokal düzeyde yaşanan direnişlerin
büyük bir kısmı (İski, Marmaray,
Tekel, İtfaiye gibi) güç kaybıyla sonlandı. Ne yazık ki sınıfın birleşik
gücünü sağlayacak pratikler ve
örgütlenme adımları atılamadı.
Lokal direnişlerin yaygınlığı sınıfsal
öfkenin, kinin ve arayışın göstergesi
olması açısından bir olumluluğu işaretledi. Öte yandan bu direnişleri birleştirecek zeminlerinin yaratılamaması ise bir zafiyet olarak dikkat
çekti. Sendikal bürokrasi bu direnişlere karşı kayıtsız kaldı. Fiilen engelleyici tavırlar içine girdi. Ayrıca bu
direnişlere yeterli ve etkin dayanışma gösterilemedi. Devrimci güçlerin
büyük kısmı, ziyaretten öte bu direnişler içinde aktif olarak yer almadı,
desteklemedi. Bu faktörler de lokal
direnişlerin etkisini kırdı, yarattığı
enerjiyi zayıflattı.
Çel-Mer fabrika işgali de 2010 yılının
en önemli eylemlerinden biri oldu.
İşgalin bütün aşamalarında taban
örgütlenmesi rol oynadı. Taban
örgütlenmesiyle sınıfın kolektif aksiyonu açığa çıktı.
Akdeniz Çivi’de yaşanan pratik de
2010 yılında etkili sonuçlar yarattı.
Burjuvazinin restorasyon politikası

içinde yer alan elitizmden popülizme
geçişin simgesi olan CHP işgali sınıfın manevra kabiliyetini ve teşhir
politikasını simgeledi. Aynı yoldan
Buca Belediyesi’nde çalışan taşeron
işçileri de yürüdü.
2011 yılında işçi sınıfına “Torba
Yasası”, orta vadeli istihdam stratejisi
gibi saldırılarla karşı devrimci politikalar dayatılmaktadır. Bu politikalar
özünde sistematik güvencesizleştirmeyi ve esnekleştirmeyi içermektedir. Yeni çalışma rejiminin özü köle
işçilik ve beleş ücretir. Bu rejimin bir
başka adı da Çin ve Vietnam çalışma
rejimidir.
İşçi sınıfının finans kapitalin bu açık
saldırısına karşı ayağa kalkmaktan
başka çaresi yoktur. Özellikle 2011 1
Mayıs’ı bu anlamda milyonların
kolektif öfkesinin dışavurumu olmalıdır. Her direniş, her eylem sınıfsal
kinin ve öfkenin biriktiği ve örgütlendiği alana dönüşmelidir.
Haziran ayında gerçekleştirilecek
genel seçimler önümüzdeki döneme
ışık tutacaktır. Bu seçimlerde AKP’nin
başarısı siyasal İslam’ın pasif devriminin önemli bir adımıdır. Bir yandan “cemaatçi ve hayırsever kapitalizm” inşa edilirken, öte yandan sınıfa Çin çalışma rejiminin dayatılması
kaçınılmazdır. Burjuva restorasyonuna uygun Kürt sorununda tırnak içindeki çözüm de 2011 yılına damgasını
vuracak gelişmelerden biridir.
Seçimler sonrasında ve olası mali
kriz senkronizasyonuna bağlı olarak
işçi sınıfına yönelik topyekun saldırıların gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Bu
bir yanıyla da lokal direnişlerin yaygınlaşmasına neden olacaktır. Özellikle 2010 yılındaki gibi metal sektörünün öne çıkması olasıdır. Ayrıca
kıta Avrupa’sındaki mali krizin sarsıcı etkilerine bağlı olarak T.C.’nin gire-

ceği bir kriz süreci büyük yıkımlara
yol açabilir.
Özellikle 2011 ve sonraki birkaç yıl
Türkiye açısından da çok kritik yıllar
olacaktır. İşçi sınıfı bu sürece ancak
devrimci enerjisini açığa çıkararak
cevap verebilir. Bunun için başlıca
görev, taban örgütlenmelerinin sınıfın en geniş kesiminde yaygınlaştırılmasıdır. Çünkü taban örgütlenmeleri
sınıfı ontolojisinden kavrayarak, devrimci kimyasını açığa çıkaran, onun
birleşik ve bağımsız gücünü şekillendiren en temel örgütlenmedir.
Sınıfın bir özörgütlenmesidir.
İçinde yaşadığımız tarihsel momentum Akdeniz havzasında muazzam
olanakları açığa çıkartmaktadır.
Akdeniz havzasının hemen yanı
başında Anadolu toprakları bulunmaktadır. Bu topraklarda da sınıfsal
enerjinin açığa çıkması demek yeni
bir tarihsel diyalektiğin başlangıcı
anlamını taşır. Kapitalizmin yapısal
krizi sınıfsal antagonizmayı keskinleştirdiği ölçüde her alan, her atölye,
her havza, her fabrika infilak etmeye
hazırdır. Çünkü buralarda olağanüstü
derecede sınıfsal öfke ve kin birikmektedir. Bu öfke ve kini örgütleyecek sınıfın temel aracı taban örgütlenmeleridir. İnfilak taban örgütlenmeleri aracılığıyla gerçekleşebilir.
Olası yaygınlaşabilecek lokal direnişler taban örgütlenmeleri aracılığıyla
koordine edilebilir. Sınıfın birleşik ve
bağımsız gücü taban örgütlenmeleriyle şekillenebilir. Ayrıca sınıflar

mücadelesinin iç zenginliği son derece önemli bir şansı da beraberinde
getirmiştir. Bugün Marmaray, UPS,
İzmir taşeron işçileri, Mersin liman
işçileri ve Tekel direnişlerinde Kürt
kökenli işçilerin önemli rol oynadığını gördük. Bu pratikler Kürt sorununun bugün geldiği boyut itibariyle
yeni bir evresini işaretlemektedir.
Ulusal enerjiyle sınıfsal enerji bu pratiklerde birleşmiş ve sınıf mücadelesi
güç kazanmıştır. Demografik yapıdaki değişim artık İstanbul’un,
Diyarbakır’ın ve Erbil’in yerine en
büyük Kürt kenti olduğunu, ayrıca
Bursa, Ankara, İzmir, Mersin, İzmit,
Antalya, Adana’nın da yeni Kürt kentleri olduğunu ortaya koymaktadır.
Artık bu alanlar sınıfsal enerjiyle ulusal enerjinin yeni birleşim alanlarıdır. İnfilakı hazırlayan potansiyellerdir. Yani Akdeniz havzası gibi, yaşanan yüksek konjonktür döneminde
Anadolu topraklarında da önemli
gelişmeler ortaya çıkabilir.
Sınıf çalışmalarını bu perspektifle ele
almak zorundayız. Sınıfın yıkıcı gücünü açığa çıkaracak ve onun yıkıcı
politikasını, yani marksizmi toplumsal maddi bir güce çevirecek sürecin
içindeyiz. Bunu yaptığımız oranda
varlığımızın anlamı vardır. Bunu yaptığımız oranda gerçek bir sınıf devrimcisiyiz.

2011 yılında işçi sınıfına “Torba Yasası”, orta
vadeli istihdam stratejisi gibi saldırılarla karşı
devrimci politikalar dayatılmaktadır. Bu politikalar
özünde sistematik güvencesizleştirmeyi ve
esnekleştirmeyi içermektedir. Yeni çalışma
rejiminin özü köle işçilik ve beleş ücretir. Bu
rejimin bir başka adı da Çin ve Vietnam çalışma
rejimidir.
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Tunus, Mısır, Yemen, Cezayir, Fas, Ürdün...

HALKLAR HAYKIRIYOR
UYANMA VAKTİ!

M. RAMAZAN
ABD’nin, küresel sermayenin 21.
yüzyıldaki yönelimlerine uygun olarak dizayn etmek istediği Ortadoğuda halk ayaklanmaları yaşanıyor.
Halklar elden ele devrettikleri meşaleyle özgürlük ateşleri yakıyorlar.
Bölgede yıllardır küresel güçlerin
sömürge valisi gibi çalışan işbirlikçi
diktatörlerin tahtları sallanmaya başladı. Bir zamanlar güneşi batmayan
ülke olarak nitelendirilen Büyük
Britanya’nın (İngiltere) sınırlarını
adeta cetvelle çizdiği bu devletler
uzun yıllardır hem bölge hem de
kendi halklarına karşı küresel güçlerin çıkarlarını korumakla meşguldüler. Dünyanın en önemli enerji kaynaklarına sahip bölgede halk ağır
yaşam koşulları altında ezilirken,
refah birkaç ailenin sahip olduğu bir
ayrıcalığa dönüşmüş durumdaydı.
Tunus’ta 26 yaşındaki Muhammed
Bouazizi’nin kendini yakmasıyla başlayan halk ayaklanması, yüz binlerce
insanın sokaklara dökülmesi, devlet
başkanı Zeynelabidin Bin Ali’nin istifasıyla sonuçlandı. Ayaklanma
Cezayir, Fas, Yemen, Arnavutluk ve
Ürdün’de ciddi bir etki yarattı. Ama
en önemli etkisini Ortadoğunun kalbi
sayılan Mısır’da gösterdi. Mısır’da
halkın otuz yıllık diktatöre isyanı
Tunus’taki gibi toplumsal bir ayaklanmaya dönüşmüş durumda.
Temel insan haklarını görmezden
gelen, yurttaşlarına saygı göstermeyen, muhalif en ufak bir fikre tahammül edemeyen despotik devlet yapısının üstüne çöreklenmiş bu diktatör-

ler kendi halklarına zulmediyorlardı.
Bouazizi’nin yaktığı ateş Ortadoğu’da
işbirlikçi diktatörlerin baskılarından
bunalan, işsizlik ve ağır yaşam koşullarının altında ezilen halklara ilham
kaynağı olmuştur. Bölgenin en kalabalık nüfusuna sahip Mısır’da kişi
başına düşen GSYİH 1.250$, Fas’ta
1.380$, Tunus’ta 1.730$’dır. Genç
nüfusun ağırlıkta olduğu bu ülkelerde,
gerçeği çarpıtarak bildirilen işsizlik
rakamlarının aksine 15-30 yaş arasındaki işsizlik oranı yüzde 31 civarındadır. Diğer ülkelerde de Tunus’ta
olduğu gibi halkın yüzde 60’ına yakın
kesimi toplam zenginliğin yüzde
30’una sahipken, geri kalan yüzde
40’lık kesim, toplam zenginliğin
yüzde 70’ini kendileri kullanıyordu.
Halkın önemli bir kesimi günlük 1
doların altında bir gelirle yaşamını
sürdürmek zorunda bırakılmıştır.

Mübarek ABD’nin
Güvenilir Müttefikiydi
ABD, Ortadoğu’daki pozisyonunu
korumak, İsrail’in Filistin işgali karşısında Arapların güç birliği oluşturmasına engel olmak için 1973’ten bu
yana Mısır’a 1,3 milyar dolar askeri
ve 775 milyon dolar ekonomik yardım olmak üzere her yıl 2,1 milyar
dolar hibe etmektedir. Mısır, ABD
yardımı konusunda İsrail’i takip ederek 2. sırada yer almaktadır. Bu da
Mübarek’in 30 yıllık devlet başkanlığı
döneminde hem kendi halkına hem
de bölge halklarına ihaneti karşılığında ödenmiştir.
Halk ağır baskılar karşısında İslamcı

örgütlerin etrafında toplanmaya başlamıştır. Yoksulluk, İslamcı hareketlerin bu ülkelerde önünü açmıştır.
Neoliberal politikaların uygulanmaya başlandığı bölge ülkelerinde yoksulluk önemli oranda artmış, siyasal
çatışmalar hız kazanmıştır. Devletin
başındaki birkaç ailenin yaptığı yolsuzluklar, halkın en temel ihtiyaçları
olan yiyecek ve barınma sorununun
çözülemediği ülkelerde ciddi çalkantılar yaratmıştır. Bu durum işsizliğin
çok yaygın olduğu gençlik içerisinde
yönetim karşıtı bir muhalif çizgi
yaratmıştır.
Kendiliğinden bir hareket olarak
başlayan ama halkın yıllardır çektiği
acı ve yoksullukla buluşan bu ayaklanmalar, sistemi karşısına alan,
bütünlüklü bir tasfiye yönelimini
içermese de artık hiçbir şey eskisi
gibi olamayacaktır. Gerek yerel yönetimlerin gerekse küresel güçlerin
tüm hesapları değişmek zorundadır.
Ve artık eskisi kadar rahat davranma
lüksleri kalmamıştır. Bölgeyi dizayn
etme projelerini revize etmek, belki
de tümden değiştirmek zorunda kalabilirler.

Mısır’da Esen Fırtına
Tüm Bölgeyi Altüst Eder
Mısır bölgesel ilişkilerin merkezinde
bulunuyor. Orada yaşanacak herhangi bir rejim değişikliği bölge ülkelerinin tamamında yankısını bulacaktır.

Genç nüfusun ağırlıkta olduğu bu ülkelerde, gerçeği çarpıtarak bildirilen
işsizlik rakamlarının aksine 15-30 yaş arasındaki işsizlik oranı yüzde 31
civarındadır. Diğer ülkelerde de Tunus’ta olduğu gibi halkın yüzde 60’ına
yakın kesimi toplam zenginliğin yüzde 30’una sahipken, geri kalan yüzde
40’lık kesim, toplam zenginliğin yüzde 70’ini kendileri kullanıyordu.
Halkın önemli bir kesimi günlük 1 doların altında bir gelirle yaşamını
sürmek zorunda bırakılmıştır.

Bölgenin jeopolitik dengeleri bir anda
altüst olabilir. İsrail’in ABD güdümlü
politikaları sarsıldığı takdirde bu
Ürdün, Suudi Arabistan, İran, Kuveyt,
Suriye, Filistin gibi ülkelerde de ciddi
bir etki yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu durum Türkiye’nin bölgesel
hesaplarını etkileyebilecek sonuçlar
üretecektir. Ortadoğu halklarına
model ülke olarak sunulan Türkiye,
Mısır ve diğer pek çok İslam ülkesinde yoksul emekçiler arasında örgütlü
bulunan Müslüman Kardeşler tipi
İslamcı örgütlere pabucu kaptırabilir.
Otuz yıllık Mübarek (halk ona
“Firavun” diyor), yönetimden çekilmek zorunda kaldı. Bundan bir süre
önce de ABD verdiği mesajlarla, gücü
gittikçe zayıflayan Mübarek’e olan
desteğini azaltmış durumdaydı. Mısır
daha önce 2008 yılında işçi grevleriyle sarsılmış ve bugünkü ayaklanmanın sinyallerini vermişti. Mısır’da
başlayan ayaklanma her ne kadar
kendiliğinden bir halk hareketi olarak başlasa da muhalefetin içerisinde
İslamcı grupların (başta Müslüman
Kardeşler-İhvan) ve 6 Nisan Gençlik
Hareketi gibi belirgin ideolojisi olmayan grupların ağırlığını belirgin olarak hissettirdiği bir görüntü vermektedir. Önümüzdeki dönem bu daha
net açığa çıkacaktır. Bu da ABD’nin
neden muhalefeti destekler demeçler
vermeye başladığını açıklayabilir.
Çünkü ayaklanmanın seyrinin bir
bütün olarak sistemi değiştirmek
yerine revize etmek yönünde bir
gelişim gösterdiğinin ön tespitiyle
hareket ettiği ortaya çıkmış durumda.
İkincisi, ordunun tavrı çatışan taraflardan hangisinin üstün geleceğini
belirleyecekti. Öyle de oldu. Gelinen
aşamada ordu -en azından 6 ay
boyunca- Eylül ayına kadar kontrolü
elinde tutacak gibi gözüküyor.
Dünyanın en büyük ordularından biri
olan Mısır ordusunun tüm subayları
ABD’de eğitim almaktadır. Dolayısıyla
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ABD, Mısır’ı emanet etmek istemeyeceği
Müslüman Kardeşler’e sanıldığı kadar mesafeli
değil. Soğuk Savaş boyunca Ortadoğuda ve
Mısır’da solun ezilmesi için ABD ile Müslüman
Kardeşler arasında işbirliği yapıldığı biliniyor.
Nasır’dan sonra ülkesinin rotasını ABD’ye çeviren
Enver Sedat yönetimi de sol uyanışa karşı
Müslüman Kardeşler’le birlikte çalışmıştı.
ABD karşıtlığı zemininde durmaları
beklenmiyor. Zaten Mısır ordusu,
İsrail’le tüm anlaşmaların geçerliliğini sürdüreceğini üstüne basarak
açıklayıp İsrail’le hemen en üst
düzeyde bir görüşme yaptı. ABD tüm
bunları
gözeten
bir
yerden
Mübarek’i harcamıştır. Ancak bu bile
halkın kararlı duruşunun bir sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi ordu
eliyle devrim süreci tersine çevrilmeye çalışılacak. Arap halkları, neoliberalizmin getirdiği açlığa, kendi
işbirlikçi rejimlerinin dayattığı ağır
baskıya ve 11 Eylül sonrasında kendilerine reva görülen küresel aşağılamaya karşı onurlu bir başkaldırı
sergilediler. Tahrir Meydanı’nda
uluslararası televizyonlara röportaj
veren Mısırlı gencin dediği gibi,

“Mısırlı oldukları için ilk kez gurur
duydular.” Bu başkaldırı, karşı devrim süreci karşısında ne yapacak,
göreceğiz.
Yaşadığımız yüzyıl kapitalizmin
emekçilere ve yoksul halklara yönelik amansız saldırılarının ve hak
gasplarının yaşandığı bir dönem olarak başlamıştır. Kapitalizm kendi
yarattığı, 70’lerde başlayan uzun
dalga krizinin ağır faturasını emekçilere kesmeye devam etmektedir.
Ancak bunun sürekli böyle gitmeyeceğini hem Ortadoğu halklarının uyanışı hem de dünyanın dört bir yanındaki işçi sınıfının kararlı mücadelesi
ve direnişleri göstermektedir. 21.
yüzyıl küresel sermayenin zaferiyle
değil dünya halklarının özgürlük çığlığıyla yankılanacaktır.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER
Mısır’da eğer bir değişim olacaksa, bunun ülkenin şu anda en
örgütlü gücü olarak bilinen
Müslüman Kardeşler’i (İhvan)
tamamen dışlayarak gerçekleşmesi pek olası görülmüyor.
Mısır en büyük Müslüman ülkelerden biri. Diğer yönleriyle olduğu gibi İslamcı hareketiyle de
Arap dünyası üzerinde belirleyici
bir etkiye sahip Müslüman
Kardeşler’in ülkedeki İslami hareketin en büyük öznesi olduğu
biliniyor.

Dünyanın en büyük ordularından biri olan Mısır
ordusunun tüm subayları ABD’de eğitim
almaktadır. Dolayısıyla ABD karşıtlığı zemininde
durmaları beklenmiyor. Zaten Mısır ordusu,
İsrail’le tüm anlaşmaların geçerliliğini hemen en
üst düzeyde bir görüşme yaptı. ABD tüm bunları
gözeten bir yerden Mübarek’i harcamıştır.

6 NİSAN GENÇLİK HAREKETİ
Sosyal medya üzerinden örgütlenen
bir gençlik grubu olan 6 Nisan
Hareketi, 2008 yılında El Mahalle El
Kübra’daki greve destek vermek için
kuruldu. Mısır’ın tekstil endüstrisinin
yoğunlaştığı yerleşim yerlerinden
biri olan El Mahalle El Kübra 2006
yılından sonra grevlerle sarsılmaya
başlamış, isyan eden halk güvenlik
güçleriyle çatışmıştı. Grevler ve çatışmalar, Mısırlı gençler arasında da

heyecan uyandırmıştı.
Bu tarihten sonra hızla yayılarak kısa
süre içerisinde 70 bin üyeye ulaştı.
Grup, çoğunlukla sanal âlem dışında
siyasi deneyimi son derece sınırlı,
eğitimli gençlerden oluşuyor. 6 Nisan
Hareketi’nin siyasi çizgisine bakıldığında “özgürlük” ve “insan hakları”
söyleminin ağırlıkta olduğu görülüyor.

1928′de Hasan El Benna tarafından kurulan Müslüman Kardeşler,
Arap dünyasındaki ilk politik
Müslüman hareket. Özellikle
Soğuk Savaş yıllarında sosyal adalet kavramını daha fazla gündemine alan harekete Seyyid Kutub
ideolojik liderlik yaptı. Daha
sonra İran’da ortaya çıkan ve
1979′da İslam Devrimi’yle sonuçlanan politik İslam hareketine
benzemekle birlikte farklılıkları
var. İran’da Şii çoğunluk ve daha
otoriter bir politik İslam varken,
Mısır’daki İslami politizasyon
daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Müslüman Kardeşler gücünü
politik muhalefetinin yanı sıra,
yaygın sosyal yardım ağından alıyor. Örgüt, sendikalar ve diğer
kitle örgütleri içinde de oldukça
faal. Özellikle alt orta sınıflar ve
profesyoneller arasında güçlü bir
tabanı var.
Kasım ayındaki seçimlerde
Mübarek’in Ulusal Demokratik
Partisi’nin karşısındaki en güçlü
muhalefet
olan
Müslüman
Kardeşler bağımsız adaylarla

seçimlere girdi ve hiçbir sandalye
kazanamadı. 2005′teki seçimlerde ise yüzde 20’lik seçim başarısına sahip olmuştu. Seçimdeki
başarısızlığın nedenlerinden biri,
Mübarek’in seçimler üzerindeki
yargı denetimini de kaldırarak
sonuçları istediği gibi manipüle
etmesi oldu. Örgütten 1000 kadar
kişi seçimlerden hemen önce
tutuklandı. Öte yandan Müslüman
Kardeşler’in de halk arasındaki
eski desteğini yitirdiği, özellikle
yerel teşkilatlarının bulaştığı yolsuzlukların tepkiye neden olduğu
iddia ediliyor.
Örgütün kendi içerisinde de
görüş ayrılıkları yaşanıyor.
Reformcu kanadın örgütün siyasi
hayata dahil olması yönünde
baskı yaptığı, buna karşın kendilerini Seyyid Kutub ideolojisiyle
özdeşleştiren radikal kanadın
buna karşı çıktığı belirtiliyor.
ABD, Mısır’ı emanet etmek istemeyeceği Müslüman Kardeşler’e
sanıldığı kadar mesafeli değil.
Soğuk Savaş boyunca Ortadoğuda
ve Mısır’da solun ezilmesi için
ABD ile Müslüman Kardeşler arasında işbirliği yapıldığı biliniyor.
Nasır’dan sonra ülkesinin rotasını ABD’ye çeviren Enver Sedat
yönetimi de sol uyanışa karşı
Müslüman Kardeşler’le birlikte
çalışmıştı. Bugün de ABD yönetimi içerisinde, örgütten radikal
İslam’a karşı daha “ılımlı” çizgisi
nedeniyle yararlanılabileceğini
düşünenler var. Müslüman
Kardeşler, “ılımlı”, pragmatik çizgisine rağmen, şeriat düzeni
kurma hedefinden de vazgeçmiyor.
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Türkiye ve İsrail, Bölge Jandarmalığı İçin Kıyasıya Yarışıyor

DOĞU AKDENİZ’DE GERİLİM TIRMANIYOR

M. RAMAZAN
İsrail ve Türkiye’nin bölgesel hamleleri bir güç gösterisine dönüşmüş
durumda. İki ülkenin ABD denetimli
girişimleri bölge ölçekli jeopolitik
sarsıntılar yaratmakla kalmayacak,
güç dengelerini temelinden değiştirecek bir boyut aldı. Türkiye bir taraftan NATO’nun füze kalkanı projesinin konuşlanma alanı ve nükleer cephaneliğine dönüşme anlaşmalarını
imzalarken diğer taraftan İsrail
Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’la
bir dizi anlaşma imzalıyor.
Doğu Akdeniz’i bir mayın tarlasına
dönüştürecek anlaşmalara imza atılıyor. Bölge ülkelerinde gerilim hat safhada. İç gerilimler ve yeni çatışma
alanları oluşturulmuş durumda. Bölge
ülkeleri toptan silahlanıyor. Tüm bu
sahnenin gerisinde küresel güçler ve
bölgesel aktörler yer alıyor.
İsrail ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında
17 Aralık’ta "Denizdeki münhasır
ekonomik bölge sınırlarını belirleme
anlaşması" imzalandı. Anlaşmayla
Doğu Akdeniz’de bulunan zengin
doğalgaz kaynaklarının paylaşılmasına yönelik sınırların belirlenmesi
amaçlanıyor. Rum kesimi daha önce
benzer bir anlaşmayı Mısır ve
Lübnan devletleriyle de yapmıştı.
Daha önce de bölgede krizlere sebep
olan bu anlaşmalar şu anda da benzer
etkiler yaratmaya devam ediyor.
Doğu Akdeniz’de 135 km açıkta bulunan 453 milyar metreküp doğalgaz
İsrail’i tam anlamıyla bir ihracatçı
ülke konumuna getiriyor. Geçen yıl
keşfedilen Tamar kaynağından sonra
bulunan
Leviathan
bölgesi
Akdeniz’deki tüm dengeleri sarsacak
düzeyde. Aslında on yıl önce Filistin
yönetimi ile İngiliz BG grubu ve
Lübnanlı iki aile arasında Filistin
açıklarında keşfedilen doğalgaz kay-

naklarının işletilmesi yönünde kararlar alınarak iki kuyu açıldı. Anlaşma
gereği çıkarılan gaz İsrail’e satılacaktı. Ancak son anda İsrail anlaşmadan
vazgeçti. Çünkü böylesi bir ticaretin
sonuçları itibariyle Gazze-İsrail şeridinde bulunan ve yüzde altmışı
Filistinlilere ait olan rezervlerin getirisi kadar İsrail açısından sonuçları
da ağır olabilirdi. Milyarlarca metreküp doğalgazın Filistin halkını zengin
edebileceği kaygısı, Yaser Arafat’ın
ölümü ve seçimleri Hamas’ın kazanması İsrail’in temel gerekçeleriydi.
Kaynaklar işletilmeyince 2008 yılında
İngiliz şirketi bölgedeki ofisini kapattı.
Anlaşmanın boşa çıkarılmasından
sonra harekete geçen İsrail, İngiliz
şirketiyle temasa geçerek söz konusu
kaynaklar için görüşmelere başladı.
Görüşmeler sürerken İsrail hiçbir
sebep yokken Gazze’ye bomba ve
füze yağdırmaya başladı. Ambargo ve
katliam o günden bugüne devam ediyor. Ne tuhaftır ki Filistin ve
Lübnan’a ait doğalgaz kaynakları,
İsrail tarafından yeni keşfedilmiş
yüzyıllık bir kaynak olarak gösteriliyor. Bu durum İsrail’i enerji alanında
söz sahibi bir ülke haline getirmekle
kalmayacak, Bakü-Ceyhan hattından
gelecek kaynaklarla beraber bir
enerji kavşağına dönüştürecek.
Yaşanan bu gelişmelerin çok yönlü
sonuçları ortaya çıkmış durumda.
Türkiye hem İsrail’in etkinlik alanını
daraltma hem de bölge ülkeleri üzerinde nüfuzunu artırıp bölgesel güç
olma yolunda bir dizi hamle gerçekleştirdi. Erdoğan’ın ‘One Minute’,
‘Mavi Marmara’ hamleleri, komşularla yapılan stratejik anlaşmalar ve vize
uygulamalarının kaldırılması, NATO
füze kalkanı projesine imza atılması,

Kıbrıs Rum Kesimi’ne Türkiye’deki
limanların açılmasına dair atılan
adımlar ve son olarak Yunanistan
Başbakanı Yorgo Papandreu’nun
ziyaretleri bu kapsamda değerlendirilebilir.
—Erdoğan’ın Lübnan ziyareti, Suriye
ile kurulan ilişkiler ve KKTC üzerinden inisiyatif alma hesapları bu doğrultuda gelişmektedir.
—İsrail yıllardır Filistin halkına ve
özelde Gazze’ye uyguladığı ambargo
ve gerçekleştirdiği katliamları sürdürmeye devam ediyor. Aralık ayında
bu doğrultuda bir dizi katliam gerçekleştirdi. Gazze limanı önlerinde
balık tutmaya çalışan balıkçılar, İsrail
Sahil Güvenlik güçlerinin sürekli
tacizine uğruyor. İsrail sahil güvenliği, Gazzeli balıkçıların el koyduğu
teknelerini batırdıktan sonra, balıkçıları yanlarına alarak kaçırıyor.
—Bölge ülkelerinin tümünde gerilim
yükselttirilerek çatışma alanları ve
istikrarsızlık yaratılıyor. Mısır ve
Tunus gibi bölgesel hegemonya yarışında söz sahibi olan ülkeler devre
dışı bırakılıyor.
—Yaşanan bu gerilim bölge ülkelerini de silahlanma yarışına itmektedir.
İran’la yaşanan nükleer krize paralel
olarak bölge ülkelerinin bu alana
yönelmesi hız kazanmış durumda.
Suudi Arabistan ile Rusya arasında
sivil nükleer program için pazarlıklar
yapılıyor, her an anlaşma yapılabilir.
Bölgenin diğer ülkeleri de nükleer
silahlanmaya yönelmiş durumda.
ABD ve Fransa’nın bu silahlanma
yarışına destek verdiği bilinen bir

WikiLeaks’in açıkladığı belgeler, Obama Kahire'den "Yerleşimleri durdurun"
çağrısı yaparken ABD ile İsrail'in gizli anlaşması olduğunu ortaya çıkardı.
Filistin cephesinde ise işler daha da karıştı. Belgeler, El Fetih'in İsrail'le
işbirliğine dair yeni ve önemli bilgiler sundu. Hamas’a yönelik operasyonlarda
El Fetih’in İsrail’le işbirliği yaptığına dair belgeler yayınlanmış durumda.

gerçek. Ortadoğu nükleer silahlarla
parselleniyor.
—İngiltere Filistin’deki diplomatik
temsilciliğinin statüsünü yükseltme
kararı aldı. Bu bir anlamda
İngiltere’nin Filistin’i tanıyacağı
yorumlarına yol açmış durumda.
İsrail panikle İngiltere’yi kınayan bir
açıklama yaptı. Bu durum gergin olan
İngiltere ve İsrail ilişkilerini iyice
kopma noktasına getirmiş durumda.
—WikiLeaks’in açıkladığı belgeler,
Obama Kahire'den "Yerleşimleri durdurun" çağrısı yaparken ABD ile
İsrail'in gizli anlaşması olduğunu
ortaya çıkardı. Filistin cephesinde ise
işler daha da karıştı. Belgeler, El
Fetih'in İsrail'le işbirliğine dair yeni
ve önemli bilgiler sundu. Hamas’a
yönelik operasyonlarda El Fetih’in
İsrail’le işbirliği yaptığına dair belgeler yayınlanmış durumda.
—Gazze’de bulunan Hamas örgütü
kabine değişikliğine gideceğini açıklayarak diğer direniş örgütlerine
hükümete katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Ancak Hamas’ın bu çağrısına sıcak bakan çıkmadı.
Tüm bu tablonun gerisinde küresel
güçlerin enerji ve hegemonya savaşları yer alıyor. Bölgenin aktörü olmaya soyunanlar da kendi rüştünü
ispatlama ve pay kapma telaşına düşmüş durumda. Yıllardır süren ambargolar, yürütülen savaşlar ve yapılan
katliamlar bu doğrultuda planlanıyor.
Önümüzdeki dönem şimdiden
Mısır’da ve Tunus’ta olduğu gibi iç
savaşların tırmandırılacağı ve bölgesel savaşların yaşanacağı bir zamana
doğru eviriliyor. Nükleer silahlanma
yarışı önü alınamaz bir noktaya taşınıyor. Bu arada Filistin halkının üzerine karadan, havadan ve denizden
bombalar yağdırılmaya devam ediliyor. Bölgedeki birçok işbirlikçi rejim
de bu suça ortak olmayı sürdürüyor.
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Gülenci Küresel Ekonomik Ağ, AKP İktidarıyla Yayılıyor

AKP’NİN GÜNEY AMERİKA HAMLESİ
Türkiye, enerjide bağımlılığın
yaratabileceği riskleri, seçeneklerini
artırarak dengelemeye çalışıyor.
İran ve Rusya ile ABD ve İsrail’in
protestolarına rağmen geliştirilen
ilişkilerin altında da bu yatmakta.
Şimdi Gülen cemaatinin yol
göstericiliği ile Güney Amerika’da
geliştirilen bu kapsamlı hamleler
Türkiye kapitalizminin yeni bir
hamlesi olarak
dikkat çekiyor.
AZİZ KÜÇÜK
Enerji Bakanı Tamer Yıldız, beraberindeki
kalabalık
heyetle
Venezüella’yı ziyaret etti. Başta
Doğan Medya Grubu olmak üzere
“yandaş” medya bu ziyaretin üzerinde oldukça durdu. Görüşmelerin ana
teması enerji kaynakları ve bu bağlamda petrol oldu. Bunun yanında
işbilir müteahhitlerimiz ise memleketimizi nasıl “beton ağlarla” örmüşlerse başkent Caracas’a da öyle talip
olduklarını söylediler.

söyleyelim. Yani Lula sadece ziyarete
gelmiyordu. Maliyeti 150 milyon
doları bulan bir anlaşma Lula ile birlikte hayat buldu. Petrobras Türkiye
Genel Müdürü Hercules Tadeu de
Silva Türkiye’ye 2006 yılında geldiklerini, şu ana kadar 130 milyon dolar
yatırım yaptıklarını ve 300 milyon
dolar daha yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

Bu konuyu en sona saklayarak 8 yıllık AKP iktidarının Güney Amerika ile
geliştirdiği ilişkilerden kısaca bahsetmeye çalışalım. İnsanın gerçekten
dünyanın “küresel bir köye” dönüştüğünü düşünmesi için birçok sebep
var.

Son olarak İran meselesi ile Birleşmiş
Milletler (BM) koridorlarında su
yüzüne çıkan Türkiye-Brezilya ilişkisi ve yakınlaşmasının, “dünya barışının” ötesinde bir temeli olması
gerektiğini biraz politikadan anlayan
herkes hesap edecektir. Türkiye’nin
Güney Amerika ülkeleri arasında en
yoğun ilişki geliştirdiği ülke Brezilya.

Karadeniz’de Brezilyalılar
İlk olarak Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı (TPAO) ile Brezilya’nın göz
nuru (ancak artık sermayesinin
yüzde 60’ı ABD’lilerin elinde)
Petrobras iki ayrı anlaşma yapmıştı.
Bu anlaşmanın 2006 tarihli olduğunu
hemen not edelim. ABD ve
Brezilya’nın Karadeniz’e kapak atmasının nedeni Bolivya Devlet Başkanı
Evo’nun radikal bir karar alarak
doğalgazı kamulaştırması oldu. Bu
nedenle çok ciddi doğalgaz ve petrol
rezervlerine sahip olan Karadeniz,
şirketin hedefi haline geldi.
Bolivya’da kaybettikleri pazar ve
parayı tekrar kazanabilmek için
Karadeniz’e demir attılar.

Başkan Lula’nın
Türkiye Ziyareti
“Mucize Başkan” olarak takdim edilen Brezilya Devlet Başkan Lula, 2009
yılında Türkiye’yi ziyaret etti. 100 yılı
aşkın süreden sonra Brezilya devletinin Türkiye’yi ziyaret etmesi oldukça
önemli idi. Her şeyden öte Lula,
“İstanbul’a gelerek hayallerim gerçek
oldu” dedi. Karadeniz’de sondaj çalışmasının da bu tarihe denk geldiğini

Türkiye ve Güney Amerika

he sahip olan ama ne yazık ki
Brezilya sermayesinin elinde can
çekişen Uruguay ile de nur topu gibi
bir “angus anlaşmamız” var.

Cemaat Sermayesinin
Güney Amerika Merakı
Yapılan ikili anlaşmaların görünmeyen yüzlerinden bahsetmek gerekir.
Dünyanın her köşesinde misyonerlik
ve ticareti bir arada yapan Fetullah
Gülen ve cemaatinin kıtada yeni
olmasına rağmen kısa vadede başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Arjantin’e
2006 yılında bir kolej açarak giriş
yaptılar. Daha sonra Bolivya,
Kolombiya, Şili, Brezilya gibi ülkelerde kolej veya kültür merkezi açtılar.
Afrika kıtasında elde edilen başarıyı
Güney Amerika kıtasında ticaretle
bütünleştirerek kendilerine başka bir

Bolivarcı devrimin önünde en büyük engellerden
biri konut sorunu. Chavez’in ifade ettiğine göre
2011 ile 2017 yılları arasında iki milyon ev inşa
edecekler. Türkiye’nin TOKİ aracılığı ile aday
olduğu proje budur.
Ayrıca iki ülkenin G-20 üyesi olması
ortaklaşmayı sağlayan zeminlerden
bir başkası. Che’nin ülkesi Arjantin
ise ikinci sırada geliyor. Kıtanın tarihinden ve güç ilişkilerinden kaynaklı
olsa gerek, Arjantin ve Brezilya’nın
arasında daima bir soğukluk olmuştur. Özellikle AKP hükümeti Arjantin
ile canlı hayvan ithalatı ve turizm
konularında anlaşmalar imzaladı.
Daha önce Sabancı’nın Arjantin’de
bir su fabrikası kurduğunu biliyorduk. Ancak bugün akıbetine ilişkin
bir bilgi yok. THY ile başkent Buenos
Aires arasında direkt uçuş planlanıyordu. Ne yazık ki Türkiye’nin tarihi
gerçekliği, yani Ermeni meselesi
buna engel oldu. Bu ülkede güçlü bir
Ermeni diasporası bulunuyor.
Arjantin’le birçok noktada ortak tari-

saha açmak istiyorlar. Bu eğitim
kurumlarının başlıca hedeflerinden
biri tercümanlık hizmeti. Güney
Amerika’ya yapılan fındık, gübre gibi
ürünlerin ihracatının artırılması
öngörülüyor.

AKP’nin Venezüella Çıkarması
Gülen cemaatinin Venezüella’da
henüz resmi bir eğitim kurumu yok.

Bir üniversite aracılığıyla vakıf çalışması yapıyorlar. Tamer Yıldız’ın bu
son ziyaretinde gündeme geldi mi bilmiyoruz ama ticaret anlamında birçok şeyin konuşulduğunu biliyoruz.
Bolivarcı devrimin önünde en büyük
engellerden biri konut sorunu.
Chavez’in ifade ettiğine göre 2011 ile
2017 yılları arasında iki milyon ev
inşa edecekler. Türkiye’nin TOKİ aracılığı ile aday olduğu proje budur.
Sadece TOKİ aracılığı ile değil özel
sektör de devreye girecek. Bunun
karşılığında ucuz petrol alınacak.
İstanbul’un kentsel dönüşümünden
hızını alamayan TOKİ, soluğu
Caracas’ta alacak gibi. Metrekare karşılığı petrol pazarlığı başladı bile.
Güney Amerika’nın en büyük gecekondu şehrine Türk müteahhitleri,
mühendisleri “hayat verecek”. Kim
bilir, belki olaylı yıkım haberlerine
Caracas da eklenir! Fakat tek rakibimiz Çin. Nisan ayında Hugo Chavez’in
Türkiye’ye gelmesi bekleniyor ve
bütün pazarlıklar bu ziyarette netleşecek.
Türkiye, enerjide bağımlılığın yaratabileceği riskleri, seçeneklerini artırarak dengelemeye çalışıyor. İran ve
Rusya ile ABD ve İsrail’in protestolarına rağmen geliştirilen ilişkilerin
altında da bu yatmakta. Şimdi Fetullah
Gülen cemaatinin yıllarca biriktirdiği
küresel deneyimin yol göstericiliği
ile Güney Amerika’da geliştirilen bu
kapsamlı hamlelerin sonu getirilebilir mi bilinmez ama Türkiye kapitalizminin Güney Amerika macerası
pek çok bakımdan izlenmeye değer.

Son olarak İran meselesi ile Birleşmiş Milletler
(BM) koridorlarında su yüzüne çıkan TürkiyeBrezilya ilişkisi ve yakınlaşmasının, “dünya
barışının” ötesinde bir temeli olması gerektiğini
biraz politikadan anlayan herkes hesap edecektir.
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Komplonun 5. Ayı Geride Kalırken SIRA KİMDE Kampanyası Güçlenerek Devam Ediyor...

“SIRAYI BOZUYORUZ”
KONSERİNDE BİNLER
BİRARAYA GELDİ
Sıra Kimde İnisiyatifi 21 Ocak akşamı
"Sırayı Bozuyoruz" adıyla dayanışma
gecesi düzenledi.
Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda
düzenlenen
etkinliğe;
BDP
Milletvekilleri Akın Birdal, Sebahat
Tuncel, Sosyalist Parti Genel Başkanı
Sevim Belli, ÖDP Genel Başkanı
Alper Taş, EHP Genel Başkanı Sibel

Uzun, ESP İstanbul İl Yöneticisi Ersin
Sedefoğlu, Yazar Ertuğrul Kürkçü,
Akademisyen Sibel Özbudun'un da
aralarında bulunduğu 3 bin kişi katıldı.
Çayan Demirel'in hazırladığı belgesel
ve Metin Yeğin'in hazırladığı kısa film
gösterimi ile başlayan gecede, Sıra
Kimde İnisiyatifi adına Sultan Seçik

konuştu.

larını ifade ettiler.

Konuşmasında saldırının kapsamına
değinen Sultan Seçik bu saldırının
tüm ezilenleri ortaklaştıran bir mücadele kurgusuyla savuşturulabileceğine dikkati çekti.

Konuşmaların
ardından
İlkay
Akkaya, Ferhat Tunç, Pınar Sağ,
Suavi, Agire Jiyan, söyledikleri seslendirdikleri ezgilerle, konsere katılanlara keyifli ve coşku dolu dakikalar
yaşattı.

Daha sonra Akın Birdal ve Sabahat
Tuncel de birer konuşma yaparak
SDP ve TÖP tutsaklarıyla dayanışma-

Konser boyunca devrimci tutsakları
selamlayan sloganlar atıldı.

TUTUKLULARA KART ATMA EYLEMİ
15 Ocak Cumartesi günü TÖP ve SDP
üyeleri Sıra Kimde İnisiyatifi’nin
tutuklu sosyalistlere dayanışma kartı
gönderme eylemleri kapsamında bir
basın açıklaması ve kart atma eylemi
gerçekleştirdi. "Özgürlük ve adalet
için sırayı bozuyoruz" pankartının
açıldığı eylemde "Gözaltılar tutukla-

malar, gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz", "Komploya geçit vermeyeceğiz", "Politik tutsaklara özgürlük" sloganları attı. Açıklamanın ardından
inisiyatif üyeleri PTT Beyoğlu Şubesi'ne giderek tutuklu sosyalist siyasetçilere dayanışma kartı gönderdi.

TÜRKİYE’DE HUKUK ve
DEMOKRASİ SEMPOZYUMU

Sıra Kimde Kampanyasına
Duvar Ressamlarından Destek
21 Eylül komplosuyla tutuklanan ve
Silivri Cezaevi’ne gönderilen tutsaklarla dayanışmak için Almanya ve
Ukrayna’dan gelen sanatçılar Şubat
ve Mart ayı boyunca bir dizi etkinlik
yapacak.
Üç farklı kıtada aralarında Almanya,

İtalya,
Polonya,
Ukrayna
ve
Gürcistan’ın da bulunduğu 25 farklı
ülkede büyük fresk projeleri yürütmüş olan sanatçılar bu defa da
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir
duvarı tutsaklar için fresko yöntemi
ile boyayacaklar.

15 Ocak'ta Ankara Ekin Sanat
Tiyatrosu'nda hukukçuların, parti,
platform ve örgüt temsilcilerinin ve
aydınların katılımıyla bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyuma
Ankaralıların katılımının yoğun olduğu gözlemlendi. Hukukçuların söz
aldığı “Türkiye'de Hukukun İşleyişi
ve Örnek Davalar” oturumunda TÖPSDP, KCK, Hrant Dink davaları gibi
davalardan deneyimler aktarıldı.

konusunu tartıştılar. BDP Eşbaşkanı
Gülten Kışanak, EHP Genel Başkanı
Sibel Uzun, ESP Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ, ÖDP Genel Başkanı
Alper Taş, Halkevleri Genel Başkanı
İlknur Birol, Sosyalist Gelecek temsilcisi Ertuğrul Kürkçü, EMEP Genel
Başkan Yardımcısı Selma Gürkan ve
TKP MK üyesi Erhan Nalçacı'nın
konuşmacı olduğu oturumun moderatörlüğünü ise Akın Birdal yaptı.

İkinci oturumda farklı hatlarda bulunan ve bir araya geldikleri nadir
görülen siyasi yapıların temsilcileri,
genel başkan ve başkan yardımcısı
düzeyinde yan yana gelerek
“Demokrasi mücadelesinde HukukSiyaset ilişkisi ve Tutuklama Terörü”

“Hukuk Kimin İçin? Kime Karşı?”
başlıklı üçüncü oturumda da aydınlar, Demokratik Özerklik, Türk
Hukuku, Türkiye'de Hukuk Anlayışı
ve Kürt Sorunu, Siyaset Medya
İlişkisi, Polis Cinayetleri ve bunun
gibi konuları tartıştılar.
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TORBA YASAYA KARŞI
MECLİS YÜRÜYÜŞÜ
Yaşadığımız şu günler, bir taraftan
ülkemizde krizin derinleştiği ve
her geçen gün emekçilerin daha
acımasız şekilde sömürüye maruz
kaldığı, bir taraftan da Ortadoğu
halklarının birer birer ayaklandığı
bir süreçtir.

HALK İÇİN ADİL
BÜTÇE İSTİYORUZ!
Egemenler Meclis’te 2011 yılı bütçe
görüşmelerinde halk için değil patronlar
için bütçe hesaplamaları yaparken,
Toplumsal Özgürlük Platformu düzenlediği kampanya ile işçileri, emekçileri ve yoksulları “Halk için adil bütçe” talebine ses
vermeye çağırdı.
3 hafta boyunca gerçekleştirilen bildiri
dağıtımları ve afişleme çalışmalarının
yanında Türkiye'nin pek çok şehrinde
TÖP üyeleri esnafları gezerek, kitle ajitasyonlarıyla ve şehir merkezlerinde standlar
açarak yoğun bir faaliyet yürüttü.

Krizin bedelini hala emekçiden
çıkartmaya çalışan egemenler, son
olarak meclise sundukları Torba
Yasa Tasarısı ile yeni hak gaspları
yapmaya çalışmaktadır. Ezilenlerin ve emekçilerin birçok kazanımı bu torba yasayla gaspedilmek isteniyor.
Bu duruma karşı çıkan emek
örgütleri, sendikalar ve meslek
odaları, 1 Şubat'ta bütün yerellerde
oluşturulacak yürüyüş kolları ile 3
Şubat günü Ankara'da Meclis
önünde eylem yapma kararı aldı.
Bütün illerden 1 Şubat'ta yola
çıkan 160 otobüslük kafileden 80'i,
3 Şubat günü Ankara'ya ulaşabildi.
Polis kimi illerde otobüslerin şehir
dışına çıkmasına engel oldu.
Diyarbakır il sınırında bu yasak
için gece yarısı bir nöbetçi mahke-

me bile kuruldu.
3 Şubat günü KESK,
DİSK, TMMOB, TTB,
bir çok siyasi parti ve
örgütün de bulunduğu
20
bin
emekçi,
Kurtuluş Parkı'ndan
Meclis’e doğru yürümek istedi. Ama Ziya
Gökalp Caddesi'nde
Polis tarafından yolu
kesilen kitlenin Meclis’e yürümesi engellenmeye çalışıldı. Mısır
halkının haklı taleplerini savunan Başbakan, kendi emekçisi için aynı
düşüncede değildi. Emekçilerin
ısrarı, hükümetin, 'ileri demokrasi'sinin anlamını bütün emekçilerin ve Ankara halkının gözleri
önüne serdi. Biber gazı ve tazyikli
suyla müdahale eden polis, her
yeri savaş alanına çevirdi; emekçilere Kızılay'dan Dikimevi'ne
kadar aralıksız saldırarak, 2 saat
süren çatışmanın sonunda ardında birçok yaralı bıraktı.

Eyleme, ESP, ÖDP, Halkevleri gibi
yapıların yanında, son zamanlarda
birlik görüşmeleri yapan SDP,
SBH, Sosyalist Parti, SGPH ve TÖP
de 'Torbaya Girmeyeceğiz' ortak
pankartı ve 300 kişilik kitlesi ile
katıldı.
Eylemde bir kişi ağır yaralanırken,
suyu biten emniyetin arabalarına,
Büyükşehir Belediyesi arabalarının su taşıdığı da gözlerden kaçmadı.

LİSELİLER DÖNEMİ
KARNELERİ YAKARAK KAPATTI

Bu faaliyetin bir parçası olarak aynı
zamanda Hatay, Mersin ve İstanbul
Nurtepe'de sokak eylemlilikleri de gerçekleştirildi.

Hatay
Hatay'da Toplumsal Özgürlük Platformu
Meclis’teki bütçe görüşmeleriyle ilgili
kampanyayı basın açıklaması ile başlattı.
Ulus Meydanı’nda yapılan açıklamada, şu
ana kadarki tüm hükümetlerin oluşturduğu bütçe tasarı ve uygulamalarından daha
fazla yoksulluk ve işsizlik sonucu çıktığı
vurgulandı. TÖP adına konuşan Mehmet
Çelik yaptığı açıklamada vergi yükünün
sürekli yoksulun sırtında bir yük olduğunu, bu vergilerle zenginlerin daha fazla
zenginleştiğini, yoksulların daha fazla
yoksullaştığını dile getirdi.

Mersin
Mersin'de Serbest Bölge'de ve Çarşıda
Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nin önünde stant
açılarak farklı noktalarda (İstiklal Caddesi,
Hastane Caddesi, Balıkçılar Çarşısı) bildiri
dağıtımı yapıldı. Bu çalışmaları takiben 26
Aralık'ta Taş Bina önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına
SDP, Sosyalist Gelecek, EHP destek verdi.

İstanbul
26 Aralık günü saat 16:00'da İstanbul
Nurtepe'de
Dayanışma
Sendikası
Kağıthane Şubesi önünden başlayan
yürüyüş Arkadaş Kafe'nin önünde son
bulurken kitlenin coşkulu eylemine
mahalleli de alkışlarla destek verdi.

İstanbul
Liseli Kıvılcım 27 Ocak Perşembe
günü saat 15:00’te “Karneleri Yak,
Her Şeyi Yak, Bir Kıvılcım Yeter
Hazırız Bak” pankartı ile
Galatasaray Lisesi önünde bir
basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamada, eğitim sisteminin din
dersi adı altında egemen Sünni
inancı dayattığı, Türk olmayan,
Türkçe bilmeyen öğrencilerin anadilde eğitim hakkının gasp edildiği,
“saçı uzun aklı kısa” mantığı ile
cinsiyet ayrımcı politikaları kadın
öğrenciler üzerinde uyguladığı,
kadınların eğitim sistemi içerisinde de ikincilleştirildikleri, yoksul
öğrencilerin devlet okullarında
yetersiz koşullarda “eğitim” gördüğü anlatıldı. Bilimi reddeden,
bilimsel çalışmayı inkar eden hastalıklı eğitim sistemine daha fazla
tahammül edemeyeceklerini ve bu
sisteme artık dur dediklerini ifade

eden liseliler, bu sistemin verdiği
karneleri de kabul etmediklerini
ve karnelerini bunun için yaktıklarını; eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim taleplerini bundan sonra
da dillendireceklerini belirttiler.
Eylemde, “Kıvılcım Yürekte Özgürlük Kavgada”, “Cinsiyetçi Eğitime
Karşı İsyandayız.”, “Liseler Bizimle
Özgürleşecek”, “Karneleri Yaktık
Sıra ÖSS’de” sloganları atıldı.
Karnelerini yakan liseliler, İstiklal
Caddesi’ndeki coşkulu yürüyüşün
ardından eylemi sonlandırdılar.

Hatay
Antakya Kemancı Kafe önünde
toplanan Liseli Kıvılcım üyeleri,
üzerinde “Karneleri Yak, Her Şeyi
Yak, Bir Kıvılcım Yeter Hazırız
Bak” yazılı pankartla Ulus
Meydanı’na doğru yürüdü. "Hukukçu Nimet adaletin nerede?",

"Eşit, parasız, bilimsel, anadilde
eğitim", "Katil polis liselerden
defol" şeklinde sloganlar atan liseli
gruba yürüyüş esnasında liseli
öğrencilerin katılımı gözlendi.
Ulus Meydanı’nda Liseli Kıvılcım
adına konuşma yapan Mahmut
Durkal; çürümüş eğitim sistemi
gibi karnelerinin de çürümüş olduğunu ifade etti. Durkal, okullarda
uygulanan cinsiyetçi eğitim politikalarına, kimliksizleştirme ve
depolitizasyon çabalarına dikkat
çekti.
Konuşmanın ardından Liseli
Kıvılcım üyelerinin Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu için hazırladıkları
karneler basına gösterildi ve yakıldı.
Liselilerin eylemi söylenen şarkılar ve marşlarla birlikte son buldu.
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Küresel Gıda Şirketleri İnsana ve Doğaya Saldırıyor

KATİL GIDA TEKELLERİ İŞBİRLİKÇİ AKP
Geçtiğimiz yıl Meclis’te Biyogüvenlik Yasa
Tasarısı gündeme gelirken, ABD Tarım Bakanlığı
ve Monsanto şirketi TBMM’den 5 milletvekilini
her türlü masrafını karşılayarak ABD’de
ağırladı. Herhalde bu ziyaret GDO’nun
zararlarını yerinde görmek gibi bir amaç
taşımıyordu! Öyle olsaydı Biyogüvenlik Yasa
Tasarısı Meclis’ten geçmezdi.
H. DURKAL

Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce
en temel ihtiyacı olan gıdayı karşılamak amacıyla tarım toplumuna ve
dolayısıyla yerleşik hayata geçen
insanlık, aynı zamanda bugünkü
medeniyetin de temellerini atıyordu.
Bu gelişme, sınıfsal çelişkiler, cinsiyet çelişkileri, kölecilik, daha sonra
feodal düzen, sonrasında kapitalist
toplum, günümüzdeki aşamayla tekelci kapitalizm biçimine dek devam
etti. Ve gelinen noktada gıda sağlama
ihtiyacı sonucu oluşan medeniyet,
bugün milyonlarca insanın en temel
besin maddelerini karşılamanın
önündeki en büyük engeli teşkil
etmektedir. Yalnızca bu çelişki bile
insanda kapitalizmin ne işe yaradığını sorgulamaya yol açar.

Gıda Şirketleri
ve İşbirlikçi Siyasetçiler
Cargill’i
duydunuz
mu?
Ya
Monsanto’yu? Bu iki çok uluslu gıda
karteli dünya gıda piyasası ve dünya
tarımı üzerinde çok büyük bir hegemonyaya sahipler. Bugün tükettiğimiz birçok hazır üründe bu şirketlerin payları var.
Monsanto bir tohum tekeli. GDO’lu
tohumları üretiyor. Dünya üzerinde
GDO’lu tohum pazarının yüzde 90’ına
sahip. Genleriyle oynadığı tohumlar
ürün verirken, bir sonraki yıla çiftçi
tohumluk ayıramıyor. Çünkü genetik
kodları değiştirilmiş bu ürünler bir
sonraki yıl ekilemiyor. Çiftçi bir sonraki yıl yine tohum almak zorunda
kalıyor. Monsanto, 10 bin yıllık genetik mirası tekeline alıyor. Sicili oldukça kabarık olan bu şirketin dünya
genelinde 60’tan fazla ülkede üretim
yaptığı bilinmektedir. Tabii ki tüm bu
ülkelerin işbirlikçi hükümetleriyle
kafa kol ilişkisine sahip. Şirketin geçtiğimiz yıllarda Hindistan hükümeti-

ne, kendi tohumlarını tercih etmeleri
karşılığında rüşvet verdiği ortaya
çıktı. Daha vahimi ise 2007`de
Monsanto’nun Hindistan’da çiftçilere
tohum satması sonucu yaşandı.
Satılan tohumların verimsiz olması,
ürünlerin kısır olması dolayısıyla
tohum elde edilememesi, tohumların
çok daha fazla su ve gübre ihtiyacı
doğurması üzerine batma noktasına
gelen 1500 çiftçi intihar ederek hayatına son verdi.
Geçtiğimiz yıl Meclis’te Biyogüvenlik
Yasa Tasarısı gündeme gelirken,
ABD Tarım Bakanlığı ve Monsanto
şirketi TBMM’den 5 milletvekilini her
türlü masrafını karşılayarak ABD’de
ağırladı. Herhalde bu ziyaret
GDO’nun zararlarını yerinde görmek
gibi bir amaç taşımıyordu! Öyle
olsaydı Biyogüvenlik Yasa Tasarısı
Meclis’ten geçmezdi.
Monsanto, Rockefeller, Cargill gibi
şirketler GDO’yu savunurken hep
bilimsel verilere dayandıklarını iddia
ediyorlar. Fakat başta Harward Üniversitesi olmak üzere pek çok ünlü
üniversite bu şirketlerin denetiminde. Bu üniversitelerin bilim kurullarından nasıl bilimsel sonuçlar çıkar,
varın siz düşünün!

Cargill-Ülker Ortaklığı
Cargill de bir gıda tekeli. 130 yıldan
fazla geçmişi olan bir sermaye grubu.
ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre
Cargill en fazla zehirli madde çıkaran
iki şirketten biri. Özellikle şeker üretiminde gündemi oldukça meşgul
etmişti. Ürettiği şeker ne şeker kamışından, ne de şeker pancarından.
Cargill düşük maliyeti dolayısıyla
mısır şurubundan tatlandırıcı yapıyor. Üstelik kullanılan mısır, tahmin
ettiğiniz üzere GDO’lu. Üstelik bu
üretimi Türkiye’de de yapıyor. Mısır

Geçtiğimiz yıl Meclis’te Biyogüvenlik Yasa Tasarısı
gündeme gelirken, ABD Tarım Bakanlığı ve
Monsanto şirketi TBMM’den 5 milletvekilini her
türlü masrafını karşılayarak ABD’de ağırladı.
Herhalde bu ziyaret GDO’nun zararlarını yerinde
görmek gibi bir amaç taşımıyordu! Öyle olsaydı
Biyogüvenlik Yasa Tasarısı Meclis’ten geçmezdi.
şurubundan yapılan yapay tatlandırıcı (fruktoz ) her tür meşrubatta, pastada, çikolatada ve daha birçok şeyde
kullanılıyor. Türkiye'de nişasta bazlı
şeker üreten en büyük fabrika,
Amerikan tarım tekeli Cargill ile
Ülker ortaklığına ait. Söz konusu
ortaklık yerel sermaye ile küresel
sermayenin ortaklığının en bariz
örneği.

İşbirlikçi Hükümetler
2004 yılında dönemin ABD başkanı
Bush’la görüşmesi “milli gurur” malzemesi yapılan Başbakan, Bush’un
ricasını kırmayarak nişasta bazlı
şekerin kotasının yükseltilmesi talebini jet hızıyla hayata geçirmekle kalmamış, 2005’te de Toprak Koruma
ve Arazi Kullanım Kanunu’na ek
madde ilave ederek Cargill’e her türlü
kolaylığı sağlamıştır.
Cargill’in en ünlü icraatlarından biri
1997 yılında yaşandı. Endonezya’nın
Sumatra Adasında binlerce hektar
orman yanarak kül olmuştu. Birçok
canlı türünün ev sahipliğini yapan bu
yerin yanmasının faturası orada
yaşayan köylülere çıkarılmak istense
de gerçek çabucak ortaya çıktı.
İşbirlikçi Endonezya Hükümetinin
Cargill’in bölgede 1 milyon hurma

Cargill düşük maliyeti dolayısıyla mısır şurubundan tatlandırıcı yapıyor. Üstelik
kullanılan mısır, tahmin ettiğiniz üzere GDO’lu. Mısır şurubundan yapılan
yapay tatlandırıcı (fruktoz ) her tür meşrubatta, pastada, çikolatada ve daha
birçok şeyde kullanılıyor. Türkiye'de de nişasta bazlı şeker üreten en büyük
fabrika, Amerikan tarım tekeli Cargill ile Ülker ortaklığına ait. Söz konusu
ortaklık yerel sermaye ile küresel sermayenin ortaklığının en bariz örneği.

ağacı dikmek istemesi üzerine yangın çıkardığı ortaya çıktı. Cargill şirketi Sumatra Adasına hurma yağı
tesisi kurmak istemişti. 1988’de gerçekleşen bir diğer vakada ise bir
Cargill tesisi, 40 bin galon zehirli fosforik asidi Florida’daki Alafia nehrine
dökerek büyük miktarda balık ölümüne neden olmuştu.

Katil Tekeller
Cargill ve Monsanto’nun da müşterisi
olduğu ve Avrupa’nın en büyük
deney laboratuarı olarak lanse edilen
Huntigton Life Science adlı kuruluşa
da değinmek gerekiyor. Bu kuruluşta
çokuluslu şirketler istedikleri her
türlü deneyi her türlü canlı üzerinde
acımasız bir şekilde yapabilmektedir.
Bu laboratuarda günde ortalama 500
canlının yaşamı son bulmaktadır.
Sermayenin çıkarları için hayvanlar
birer eşya gibi kullanılıp atılmaktadır.
Genlerini değiştirdikleri gıdalarla
insan sağlığını hiçe sayan, biyolojik
çeşitlilik üzerinde onarılmaz yaralar
açan, dünyanın kaynaklarını ve canlılarını kâr uğruna harcamaktan çekinmeyen bu şirketler aynı zamanda
geleneksel tarım yapan çiftçilerin de
iflaslarına neden olmaktadır. Pazarı
ele geçirmekle kalmayıp, ayakta kalan
çiftçiyi de gen mirasını tekelleştirerek avucunda oynatan bu canavar şirketlerle mücadele; gıda hakkı, canlıların yaşam hakkı, geleneksel tarımı
yaşatma hakkı gibi çok önemli mücadele alanları oluşturmaktadır. Bu
mücadele alanları ise ancak antikapitalist bir zeminde nihai amacına
ulaşır.
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Taraftar Örgütlenmeleri Yok Edilirken - III

ÇUVALDIZI KENDİMİZE BATIRALIM!
Hep iğneyi başkasına batıracak değiliz ya. Sorunları ortaya koyarken kendimizi de dev aynasında
görerek değerlendirmeyelim. Dizinin son bölümünde çuvaldızı alalım elimize...
HALUK KOŞAR
Toplumsal olanın bir sonucu olarak
bulundukları alanda biraraya gelişlerin adını tribün grupları olarak koymuştuk önceki sayılarda. Bu grupların oluşum ve nitelikleri üzerine kısa
bir dizi yaptık. Bu yazıyla birlikte bu
diziyi sonlandıracağız. Egemenlerin
yaklaşımları ve gelişen spor endüstrisinin bu grupları bitirmeye çalıştığı
bir gerçek. İki yazıdır bitiş sürecini
anlatmaya çalışıyoruz. Bu yazıyla,
olaya biraz da kendi penceremizden
ve eleştirel olarak bakalım.
Bahsettiğimiz, son noktada sportif bir
biraraya geliş. Her alanda olduğu gibi
bu alanda da biraraya gelişlerin
doğallığı böylesi birlikteliklere ve
daha ilerisinden gruplaşmalara,
örgütlenmelere doğru yolalabiliyor.
Her topluluğun en nihayetinde bulunduğu alana ilişkin birtakım talepleri-

nin olması da kaçınılmazdır. Bu
durum en basitinden kendi çıkarları
çerçevesinde siyasallaşmaktır. Hele
ki bu talepler varlık yokluk sorunsalıyla birlikte anılıyorsa. Bu anlamda
bu gruplaşmalar en temel hakları
olan yaşam haklarına karşı geliştirilen müdahalelere karşı direnç geliştirmekle yükümlüdürler. Yoksa yaşayamazlar.

Bilinç Parçalanınca
Türkiye’de genel örgütlülük bilincindeki parçalanma ve kendi çıkarı için
biraraya gelememe dürtüsü maalesef
taraftarlar için de kanayan bir yaradır. Şu anda en hayati mesele olan
5149 sayılı Sporda Şiddet Yasası diye
anılan taslağın oluşumuna dair birkaç
çaba dışında ses getirici pek bir girişim ortalıkta gözükmemektedir. Bu

Türkiye’de genel örgütlülük bilincindeki
parçalanma ve kendi çıkarı için biraraya
gelememe dürtüsü maalesef taraftarlar için
de kanayan bir yaradır. Şu anda en hayati
mesele olan 5149 sayılı Sporda Şiddet Yasası
diye anılan taslağın oluşumuna dair birkaç
çaba dışında ses getirici pek bir girişim
ortalıkta gözükmemektedir.

yasa ile neredeyse bütün hareketleri
kriminalize olacak taraftar topluluklarının büyük çoğunluğu varolan
durumu kabul etmiş gibi gözükmektedirler. Hareketin doğası gereği
yaşanılanın sonuçlarını kestirebilmekte ama harekete geçme noktasında bir türlü adım atamamaktadırlar. Önümüzdeki günlerde de ciddi bir
adım atılmaz ise grup olmanın anlamı
da yitme noktasındadır.
Bu önemli meselenin dışında yine
sporu yönetenlerin en işine geldiği
biçimiyle böl ve yönet politikasına
karşı ortak ses çıkartma ne yazık ki
yine örgütlülük bilinçi ile doğru orantı taşımaktadır. Deplasman yasakları,
bilet fiyatlarının fahişliği, stadlarda
insanlık dışı koşullar ve pahalı temel
ihtiyaç maddeleri, emniyetin ve stad
güvenliklerinin taraftara gösterdiği
insanlık dışı muameleye karşı organize ses çıkartmama gibi pek çok sorun
vardır ki tamamen bu bölünmüşlük
içerisinde
çözülememektedir.
Yönetenlerin bu bölünmüşlük içinde
en iyi yaptıkları, boşlukları endüstriyelleşme dolgusuyla doldurup tüm bir
sistemi paraya endeksli bir biçimde
yönetmektir.

Görev Biraz da Farkında Olanda
Ve sanırız bu konularda ortak bir
mücadele hattı örmek en çok örgütlü

taraftar topluluklarının meselesi
olmalıdır. Ve hatta bu örgütlülük içinde de sistemden kopuk hareket edebilen ve varlığını bu endüstriyelleşmeye karşı konumlandıran gruplar
bu işin bayrağını yükseltmelidir ki
bu konuda da çıkan sesler oldukca
cılızdır.
Tam da bu noktada çuvaldızı iyice
kendimize batırırsak iyi olur.
Endüstriyelleşmenin ve sistemin
yarattığı çarpıklaşmanın en çok farkında olan ve bu durumu ifade ederek
varlığını bunlar karşısında konumlandıran gruplar son yıllarda oldukca
popülerleşmektedirler. Bu grupların
varlığı artık stad sınırlarını aşmış,
meydanlarda da kendilerini ifade eder
olmuşlardır. Ama unutmamak gereken bir şey var ki ne bu gruplar siyasetin kendisi ne de siyaset bu gruplar
üzerinden yapılan bir şeydir. Son
dönemde, özellikle siyasi hayatta
yaşanan çalkantılar ve umutsuzluk
hali ister istemez bu alanlara doğru
bir akış sağlasa da çoğu varoluş kendi
zaafını da oralara taşımakta ve ister
istemez ortaya çarpık görüntüler çıkmaktadır. Taraftar gruplarının siyasallığı kendi sorunlarına duyarsızlaştıkça popülizmin bataklığına doğru
koşar adım gitmektedir. Bunun
önüne geçmedikce tribünlerde yaşanan sahte bir şov olmaktan öte bir
durum olmayacaktır.

5149 SAYILI YASAYA KARŞI PANEL SPORDA ŞİDDET YASASI ÇÖZÜM MÜ?
20 Ocak 2011 Perşembe günü Fenerbahçe taraftar grupları olarak, gündemde
olan sporda şiddet yasasının analiz edilmesi ve tartışılması amacıyla "Yeni Yasa
ve Taraftarlar Paneli" gerçekleştirildi.
İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü'nde, açılış
konuşması Av. İlyas Bulcay tarafından
gerçekleştirilen panel iki oturum halinde
düzenlendi. İlk oturuma konuşmacı ola-

rak spor yazarlarından Bağış Erten ve
Dağhan Irak ile birlikte İstanbul Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. İlker
Aktükün katıldı. Bu bölümde mevcut
durumlar ve taraftar hakları değerlendirildi.
İkinci bölümde ise yasanın hukuki yönleri Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Av.
Kısmet Erkiner ve yardımcısı Av. Şekip

Mosturoğlu ile birlikte UEFA Taraftar
Eksperi Prof. Dr. Seyhan Hasırcı tarafından değerlendirildi.
İlk defa bu yasaya karşı taraftarların yaptığı bir girişim olarak not düşmekte
fayda var. Taraftar katılımı olarak oldukça önemli ve anlamlı tartışmaların yaşandığı panelin yaygınlaşması için çalışmalar sürmekte.
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TÖP-SDP Tutsaklarına Yönelik İddialar Yalan ve Çarpıtmalardan İbaret

21 EYLÜL KOMPLOSU BOŞA ÇIKARILACAK!
TÖP sözcü ve üyeleri, bütün varlıklarıyla ve
açıkça savundukları ideolojik-politik hatlarından,
TÖP’ün faaliyetinden yargılanmayıp, trajikomik
biçimde, başka bir örgütün üyesi olmakla
suçlanıyorlar. Aklı başında olan hiç kimse bu
yalanlara inanmaz. Ama öyle görünüyor ki,
siyasi iktidarın yargı içindeki uzantıları (ki artık
bu kuruma hakim durumdalar) “inandırıcı”
olmaya bile çalışmıyor.
HALİT ELÇİ
21 Eylül’den bu yana hapiste tutulan
yoldaşlarımıza yönelik Savcılığın
hazırladığı “İddianame”, İstanbul 12.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
kabul edildi. Aynı zamanda gazetemizin editör ve yazarları olan
Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP)
sözcü ve üyeleri; Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP) Genel Başkan, yönetici
ve üyeleri; Sosyalist Parti (SP) MYK
Danışmanı, çeşitli sol yayınların yazı
işleri müdürü, editör ve yazarları ve
bir sendikacının aralarında bulunduğu topluluk, 21 Eylül günü sabaha
karşı başlayan operasyonla, hiçbir
ilgilerinin olmadığı bir örgütün üyesi
olma ithamıyla karşı karşıya kalmışlardı. Yazarlarımız ve diğer yoldaşlarımız, dostlarımız 21 Eylül’den beri
Silivri hapishanesinde tutuluyor.
İddianame’nin kabulüyle birlikte ilk
duruşmaların 13 ve 15 Nisan günlerinde yapılacağı açıklandı.
“İddianame” 21 Eylül’de PolisMedya-Yargı eliyle uygulamaya
konan senaryonun bir parçasını
oluşturuyor. Aynı zamanda bu belge,
senaryonun nasıl da gerçeklerden
uzak bir şekilde yazıldığını, nasıl da
kara propaganda kampanyasının bir
unsuru olduğunu gösteriyor. Çünkü
İddianame sanıkların ileri sürüldüğü
gibi Devrimci Karargah örgütünün
üyesi olduğuna dair elle tutulur,
somut, inandırıcı hiçbir kanıtlarının
bulunmadığını (bizim zaten bildiğimiz bu gerçeği) itiraf etmiş oluyor.
Bu hukuksuzluk belgesi, neredeyse
bütünüyle Savcılığın yorumlarına, var
olup olmadıkları bile belli olmayan
gizli tanıkların yorum-ifadelerine,
açık-meşru alanda yapılan eylemlerin
yasadışı gibi gösterilerek “suç yaratılmasına” dayanıyor. Kaldı ki, Savcılığın
pek öyle araştırma inceleme zahmetine katlanmadığı, Polis’in kendisine
verdiği raporu kopyala-yapıştır yön-

temiyle olduğu gibi aktardığı, belgenin büyük kısmının böyle oluşturulduğu apaçık görülüyor.

TÖP’lüler Siyasi Çizgilerinin
Arkasındadır
İddianame’nin bütünüyle bir komplonun parçası olduğunu anlamak için
sadece gazetemizin yazarı, TÖP
sözcü ve üyeleri olan yoldaşlarımızın
durumuna bakmak yeterlidir. 15 yıldır, TÖP’ün kuruluşundan beri bu
siyasi hareket içinde öne çıkan, temsilciliğini yapan, görüşlerini yazılarıyla, konuşmalarıyla, basın açıklamalarıyla vb ortaya koyan, bu kimlikleriyle sol kamuoyu kadar devletin
kolluk kuvvetleri tarafından da gayet
yakından
tanınan
Oğuzhan
Kayserilioğlu ve Tuncay Yılmaz ile
Semih Aydın tam bir çarpıtmayla,
apayrı bir çizgi izleyen bir başka
örgütün, Devrimci Karargah’ın (DK)
üyesi gibi gösteriliyor. Daha da ilginci, TÖP sözcülüğü görevini uzun yıllardır sürdürdüğü de açıkça biliniyor
olmasına rağmen Tuncay Yılmaz,
SDP üyesi gibi yansıtılıyor. (Bundan
gocunduğumuzdan değil; İddianame’nin gerçekleri ne ölçüde ve ne
kadar fütursuzca çarpıttığını göstermek için belirtiyoruz bunu.)
Toplumsal Özgürlükçüler, Marksist,
yenilenmeci, devrimci, enternasyonalist çizgilerinin ve meşruiyet temelinde yürüttükleri tüm faaliyetlerinin
arkasında durmaktadır. İşçi sınıfının,
tüm emekçi ve ezilenlerin çıkarlarını
ve Kürt halkının demokrasi ve özgürlük taleplerini devrimci bir perspektifle savunmaktadır. Sosyalist hareketin yeniden yapılanması temelinde
birleşik bir devrimci partinin kuruluşunu temel almaktadır. Bu temel yaklaşımlar,
Toplumsal
Özgürlük
Platformu’nun kuruluşundan beri

Daha önceki DK iddianamelerinde görüldüğü gibi,
bu kez de pek çok sosyalist yapı bu örgütle
-şu veya bu biçimde- ilişkili gibi gösteriliyor. Bu da
neredeyse tüm sosyalist parti ve hareketlere,
onları DK ile bağlantılandırarak operasyon
yapılabilmesi için hileli bir gerekçe oluşturuyor.
tutarlı biçimde yürüdüğü yolu oluşturur.
Ama ortada olan şu ki, TÖP sözcü ve
üyeleri, bütün varlıklarıyla ve açıkça
savundukları ideolojik-politik hatlarından, TÖP’ün faaliyetinden yargılanmayıp, trajikomik biçimde, başka
bir örgütün (DK) üyesi olmakla suçlanıyorlar. Aklı başında olan hiç kimse
bu yalanlara inanmaz. Ama öyle
görünüyor ki, siyasi iktidarın yargı
içindeki uzantıları (ki artık bu kuruma hakim durumdalar) “inandırıcı”
olmaya bile çalışmıyor.

Açık ve Meşru Sosyalist
Siyaset Hedef Alınıyor
İddianame, gerçekleri çarpıtarak,
farklı örgütlerin farklı bağlamlarda
yaptığı birbiriyle ilgisiz açıklamaları,
komplocu bir tarzda sanki birbiriyle
bağlantılı, üst üste gelen politikalarmış gibi sunuyor. Sözgelimi DK’nin
çeşitli sosyalist gruplardan ayrılan
çevreleri ve bireyleri kendi çatısı
altında toplayarak “cephe” kurma
politikasının olduğu belirtildikten
sonra, Kürt Halk Hareketi ile batıdaki
sosyalist, demokrat kesimlerin
demokrasi ve emek eksenleri etrafında ortak mücadele yürütmesini amaçlayan Çatı Partisi Girişimi’ni ve daha
sonra Demokrasi İçin Birlik

Bu komployla devrimci hareketin büyük bedeller ödeyerek kazandığı ve
genişlettiği açık-meşru alanda siyaset yapma hakkı darbelenmek
istenmektedir. Yaratılan değerler ve bu değerleri yaratmak için ödenen
bedellere yabancılaştırmayı ve sosyalistleri toplum nezdinde
itibarsızlaştırmayı da amaçlayan 21 Eylül Komplosuyla mücadele, Toplumsal
Özgürlük’le birlikte bütün devrimci güçlerin ortak ve acil görevidir.

Hareketi’ni (DBH) DK’nin kurdurduğu, orada aktif çalışanların da DK
üyesi olduğu ileri sürülüyor. Burada
amaç, yüzlerce aydının, sanatçının,
bilim insanının, Kürt siyasetçilerin,
sosyalistlerin katıldığı açık toplantılarla kurulan DBH’nin kriminalize
edilmesi, belki de bir sonraki adımda
bu Hareket’e saldırmanın zemininin
oluşturulmasıdır.
Daha önceki DK iddianamelerinde
görüldüğü gibi, bu kez de pek çok
sosyalist yapı bu örgütle -şu veya bu
biçimde- ilişkili gibi gösteriliyor. Bu
da neredeyse tüm sosyalist parti ve
hareketlere, onları DK ile bağlantılandırarak operasyon yapılabilmesi için
hileli bir gerekçe oluşturuyor.
Bu komployla devrimci hareketin
büyük bedeller ödeyerek kazandığı
ve genişlettiği açık-meşru alanda
siyaset yapma hakkı darbelenmek
istenmektedir. Yaratılan değerler ve
bu değerleri yaratmak için ödenen
bedellere yabancılaştırmayı ve sosyalistleri toplum nezdinde itibarsızlaştırmayı da amaçlayan 21 Eylül
Komplosuyla mücadele, Toplumsal
Özgürlük’le birlikte bütün devrimci
güçlerin ortak ve acil görevidir.
Tutsak yoldaşlarımızı, kamuoyunu
maksatlı yorumlar ve çarpıtılmış bilgilerle aldatmaya dayanan bir senaryoyla yürütülen 21 Eylül Komplosuna
kurban ettirmeyeceğiz.
21 Eylül Komplosu, bugüne kadar
gerçek bir devrimci dayanışma gösteren dostlarımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeleyle boşa çıkarılacak,
hapisteki yoldaşlarımız ve dostlarımız özgürlüklerine kavuşacaktır.

