sayi38C_duze19 30.05.2011 20:14 Page 1

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
www.toplumsalozgurluk.com

İKİAYLIKSİYASİGAZETE

SAYI:10/38Haziran2011FİYATI:1.5TL

Bu sayıda:
EMEK,
DEMOKRASİ
ve ÖZGÜRLÜK
BLOKU
SEÇİM 2011
özel eki

SEÇİMLERE GİDERKEN
Seçimlere giderken “Türkiye’ye özgü
renkli devrim” dediğimiz dönüşüm
sürecinin hızlandığını görüyoruz. Ana
aktörler, seçimlerden mümkün olan en
fazla kazançla çıkmaya çalışıyor.
6. SAYFA ALP AYDIN

AB’DE ÇATLAK!
FRANSA’DA EKSEN
KAYMASI MI YAŞANIYOR?
Fransa’nın, Libya müdahalesinde ABD
ve İngiltere ile ortak operasyon yürütmesi, AB projesinde olası bir çatlağın
göstergesi gibi görünüyor. Şu an çok
belirgin olmasa da, Almanya’nın Rusya,
Çin, Hindistan ve İran ile birlikte operasyona temkinli bir tutum takınması da
yeni bir bloklaşmanın habercisi durumunda.
14. SAYFA M. RAMAZAN

ÖLDÜREN SİYANÜR
DEĞİL KAPİTALİZM
Konumuz sadece Eti Gümüş’ün ihmali
sonucu ortaya çıkan tehlike değil. Sorun
çok daha derinlerde. Sorunun kaynağı
çevreyi bedavaya edindiğini düşünen,
insan ve çevre sağlığını kar hırsı uğruna
ihmal eden, yıkan, tüketen yok eden;
kuralsız, denetimsiz kapitalist sistemin
kendisindedir.
28. SAYFA H. DURKAL

EMEK-DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK

OYLARIMIZ HALKIN
ADAYLARINA
Sermaye sınıfı, günümüzdeki
çıkarlarına ve geleceğe dönük
planlarına uygun olarak Türkiye’yi
yeniden biçimlendirmeye çalışıyor. AKP, kapitalizmin çarklarının
en güvenli ve en kârlı biçimde dönmesi için, temsilcisi olduğu sermaye sınıfının mutlak iktidarını
güvence altına alacak anayasal/
yasal düzenlemeleri yapmaya
hazırlanıyor. Seçimden sonra halkın önüne konacak olan yeni anayasa, küresel ve yerel sermayenin
çıkarlarını en üst düzeyde koruyacak ve kollayacak, onu hazırlayan
AKP’nin “ılımlı İslamcı” (Müslüman kapitalist) gerici kültürel
dokusunu da içerecek bir metin

olacaktır. Sermaye sınıfı, AKP eliyle yeni düzenini, yani yeni tarz diktatörlüğünü meşrulaştırma çabası
içindedir. Egemenler açısından 12
Haziran seçimlerinin en önemli
noktası budur.
Önce CHP’de bir kaset komplosuyla başlatılan “yeni düzene uydurma” operasyonu, son haftalarda
MHP’ye daha şiddetli biçimde
uygulanıyor. MHP’nin “eski tarz”
sivil faşizminin sermayenin yeni
düzenine uymadığı, bu partinin
yeni düzene uydurulacak biçimde
dönüştürülmesinin planlandığı
anlaşılıyor. Tıpkı CHP’nin sermayenin yeni egemenlik sistemine

HALKIN TAKIMI:

Issız Kırlar ve Azman Şehirler

UNITED OF MANCHERSTER

Bazı kentler, küreselleşme, sermaye birikimi, kâr, rant vb olgular nedeniyle giderek daha da azmanlaşıyor. Kentler her
geçen gün genişleyerek tarım alanlarını,
orman alanlarını, kentin temiz hava ve su
ihtiyacı için vazgeçilmez önemdeki alanları işgal ediyor...

Herkes kendi desteklediği takımda
biraz halktan yana bir şeyler bulmak
ister. Ama günümüz futbol düzeninde
bu ne kadar gerçekçi olur bilinmez.
27. SAYFA HALUK KOŞAR

22. SAYFA MEBRUKE BAYRAM

uydurulmasında olduğu gibi. Bugün CHP yeni paradigma çerçevesinde iki partili sistemin ikinci
ayağı olmayı kabul etmiştir. CHP
de “sermayenin yeni diktatörlüğü”nün meşruiyeti için oy istemektedir.
Bu oyunu bozacak tek güç, emekçilerin ve ezilenlerin 3. Cephesidir.
Şekillenmekte olan bu cephenin
günümüzdeki seçimlere yönelik
biçimi ise, muhalefetin en diri ve
örgütlü gücü olan Kürt Halk
Hareketi ile sosyalistlerin, demokratların oluşturduğu EmekDemokrasi-Özgürlük Bloku’dur.
Tüm emekçilerin ve ezilenlerin;
Kürtlerin, işçilerin, kadınların,
gençlerin,
Alevilerin
sesini
Meclis’e ancak Blok’un gösterdiği
bağımsız adaylar taşıyacaktır.
Seçilecek olan Emek-DemokrasiÖzgürlük adayları, emekçilerin ve
ezilenlerin özgürlük, eşitlik, sosyalizm mücadelesinin Meclis’teki
sözcüleri olacaktır.
Halkın adaylarını Meclis’e göndermek için görev başına!..

Kuzey Afrika’da Devrim
ve Karşı Devrim Sarmalı
Böyle bir müdahaleyle, Kaddafi
antiemperyalist pozlar takınmaya
ve kendi halkını acımasızca ezerken
kahraman rolü oynamaya devam
edecek.
18. SAYFA VOLKAN YARAŞIR
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SEÇİMLERDE HALKIN
İRADESİNİ GÖSTERELİM
12 Haziran’da yapılacak genel
seçimler için tüm siyasi yapılar
(sadece partiler değil, devlet
kurumları ve illegal iktidar odakları da) kendi meşreplerince var
güçleriyle çalışıyorlar. AKP yaklaşık 9 yıldır hükümet olmanın
bütün avantajlarından sonuna
kadar yararlanıyor. Elindeki tüm
maddi olanakları ve yandaş
kalemleri/medyayı
seferber
etmiş durumda. CHP’si, MHP’si
ile diğer düzen partileri de
mitinglerle, propaganda malzemeleriyle bu yarışa katılıyorlar.
BDP’nin, sosyalist ve demokrat
güçlerin desteklediği Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun adayları da son derece kısıtlı
olanaklarıyla kendi kampanyalarını yürütüyorlar.
Ancak seçim çalışmaları basitçe
“seçim çalışmaları” şeklinde
yürümüyor. Seçimler, “yurttaşların özgürce tercihlerini yapacakları demokratik ortamda” yapılmıyor. “Seçim çalışmaları” sadece mitinglerle, esnaf ziyaretleriyle, propaganda materyalleriyle, zengin düzen partileri için- ilan
panolarındaki, büyük medyadaki
reklamlarla, daha gerçekçi olmak
gerekirse sadece devlet olanaklarının kullanılmasıyla, boş vaatlerle ve hamaset edebiyatıyla yürütülmüyor. Kürt Özgürlük Hareketine yönelik -binlerce kişilikkitlesel tutuklamalar, gerillanın
çatışmasızlık karar ve uygulamasına rağmen binlerce asker/
korucu/polis ile yapılan operasyonlar, onlarca gerilla ve askerin
cenazesi de seçim çalışmalarının
bir parçasını oluşturuyor!
Son yıllardaki hamleleriyle
“hükümet olmaktan iktidar olmaya” geçen, “devletleşen” AKP, ve
zaten onunla savaş politikasında
işbirliği yapmaya can atan eski
statüko güçleri, Kürtlerin örgütlülüğüne yönelik imha politikasını derinleştiriyorlar. Sözde demokratik seçimlerin ortasında
savaş yükseltiliyor ve yasal alanda politika yapan Kürt siyasetçileri binleri bulan sayılarla hapse
atılıyor. Artık iyice maskelerini
atan, şirazesinden çıkmış Tayyip
Erdoğan, ağzından kanlı köpükler
saçarak utanmadan gerçekleri
çarpıtıyor. Meğer ortalık güllük
gülistanlıkmış da, Kürtler “özgür
ve demokratik seçim ortamını”
tahrip ediyorlarmış! Çünkü
Hakkari halkı “TC Başbakanı
Tayyip Erdoğan”ı Hakkari meydanında birkaç yüz bindirilmiş

kıta yandaşları ve sivil kıyafetli
asker/polisle dımdızlak ortada
bıraktı. Erdoğan’ın öfkesi bunadır.
Gelişen “devletlû” kişiliğiyle birleşerek faşizan yönü daha da güçlenip açığa çıkan bezirgan kafasıyla Erdoğan, koca koca şehirlerin istisnasız kepenklerini kapatmasını, insanların ölümü göze
alarak gerilla cenazelerini sınır
ötesinden alıp getirmelerini, milyonlarca kişinin onca katliam,
baskı ve muazzam kara propagandaya rağmen kendi temsilcilerine oy vermelerini bir türlü
anlayamıyor. Halk iradesinin ne
olduğunu anlamaya bezirgan aklı
yetmiyor. Anlayamayınca da, milyonlarca insanı “korkak ve cahil”
ilan ederek, bunların tehdit ve
baskıyla yaptırıldığını sanıyor.
Bunun sonucu ise, AKP’nin yönetimindeki devlet kurumlarının
sadece Kürt coğrafyasında değil,
Batıda da baskıları, tutuklamaları
arttırmaları, Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku adaylarının konvoylarına ve seçim bürolarına
saldırıların önünü açmaları oluyor. Ama bütün bu yasal/yasadışı baskılar emekçilerin ve ezilenlerin iradesinin vekillerimiz aracılığıyla Meclis’e girmesine engel
olamayacak.
“Seçim çalışmaları”nın düzen
partileri içindeki bir biçimi ise,
Baykal kasetiyle dönüştürülen
CHP’den sonra MHP’in yönetici
kadrosunun neredeyse tümüne
ilişkin video görüntülerinin piyasaya sürülmesi ve fiilen MHP
yönetiminin tasfiye edilmesiydi.
Bu kez de MHP, yeni statükoya
uygun hale getirilmek için kesilip
biçiliyor. MHP seçimlerde barajın altında bırakılmaya, olmazsa
iyice zayıf düşürülmeye, böylece

yeniden, yeni biçimde tasarlanmaya çalışılıyor. Elbette bu faşist
partinin zayıflamasına üzülecek
değiliz. “Muhafazakar ahlakın,
aile kurumunun koruyucularının” nasıl pespaye riyakarlar
olduklarının açığa çıkması da bizi
mutsuz etmiyor! Ama burada
burjuva siyaset sahnesini adım
adım yeniden şekillendiren bir
“derin güç”ün parmak izleri açıkça görülüyor. Bu pislikten, küresel sermayenin yanı sıra onun
müttefiki
Fethullah
Gülen
Cemaatinin kokuları geliyor.
***
Bu sayımızda, geçen sayıda olduğu gibi Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’daki halk hareketlerini
incelemeye geniş bir yer verdik.
Ama elbette en geniş yeri 12
Haziran seçimlerine ve Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku
adaylarına ayırdık. Bunun için,
seçimlere yönelik bir çek-al özel
sayısı hazırladık.
***
İçlerinde gazetemizin yazarları
Oğuzhan
Kayserilioğlu
ve
Tuncay Yılmaz’ın, ayrıca okurumuz Semih Aydın’ın da olduğu
TÖP-SDP operasyonu sanıkları/
tutuklularının dava dosyasının
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından önceden açılıp sürdürülen Devrimci Karargah dosyasıyla birleştirildiği haberini aldık.
İlk duruşma 11 Ağustos’ta olacak. Önceki duruşmada olduğu
gibi bu duruşmada da tüm dostlarımızı yanımızda görmeyi diliyoruz. Devrimci dayanışmanın
gücüyle yoldaşlarımızı demir parmaklıkların arkasından alana
kadar çabalarımızı ısrarla,
yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.
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Emek-Demokrasi-Özgürlük Bloku Adayları Emekçilerin ve Ezilenlerin Sözcüsüdür

HALKIN VEKİLLERİYLE
SERMAYENİN DÜZENİNE ÇOMAK SOKMAK
Gün, tüm devrimcilerin, sosyalistlerin, emekçilerin, Kürt Halkının, Alevilerin, kadınların, gençlerin,
doğa dostlarının, savaş karşıtlarının vb sermayenin diktatörlüğüne karşı tek bir yumruk halinde
mücadele etme günüdür. Gün, seçimlerden Emek-Demokrasi-Özgürlük Bloku’nun zaferiyle çıkmak
için tüm güçleri birleştirme ve harekete geçirme günüdür.
HALİT ELÇİ
12 Haziran Genel Seçimlerine kısa
bir süre kaldı. Meclis bir kez daha
yenilenecek. Biz komünistler, burjuva siyasi sistemi içinde yapılan
seçimlerin asla egemenlerin sözcülerinin dediği gibi “halkın özgür iradesiyle kendilerini yönetecek olanları
seçtiği demokratik işleyiş” olduğuna
inanmayız. Ezenler ve ezilenlerin,
sömürenler ve sömürülenlerin olduğu bir toplumda, “eşit” oy hakkının
gerçekte eşitlikçi ve demokratik
olmaya yetmediğini, tersine eşitsizliklerin, sömürünün, sınıfsal/ulusal/cinsel egemenliklerin üzerini
örtmeye yaradığını savunuruz.
Hükümetler ve politikalar değişse
bile, onların gerisinde değişmeyen
bir sınıf diktatörlüğünün olduğunu,
birbiriyle yer değiştirerek ülkeyi
yöneten partilerin ise yalnızca egemen sınıfın farklı kliklerinin temsilcileri veya farklı politikalarının uygulayıcıları olduklarını vurgularız.

Buna rağmen biliriz ki, seçimler aynı
zamanda geniş kitlelerin yoğun
biçimde politikleştiği dönemlerdir.
İnsanların kulakları böyle dönemlerde politik konulara çok daha fazla
açıktır. Bu nedenle seçim kürsülerinden emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, tüm ezilenlerin haklarını savunmak ve burjuva partilerinin yalanlarını açığa çıkarmak için
yararlanırız. Dahası, emekçilerin ve
ezilenlerin temsilcilerini parlamentoya göndererek, aşağıdakilerin, kitlelerin çıkarlarının ve taleplerinin o kürsüden de yüksek sesle dile getirilmesi
için çaba gösteririz. Egemenlerin bu
iktidar organını, emekçilerin/ezilenlerin kurtuluşu için egemenlerin saltanatına son verme mücadelesinde
bir araç olarak kullanırız.
Öte yandan seçimlerin sonuçlarının
ve egemenlerin siyaset sahnesinde
olup bitenlerin hiçbir şekilde yaşamımızı, mücadelemizi etkilemeyeceği

gibi yavan, kaba düşüncelere de
kapılmayız. Seçimler ve egemen siyaset alanı, çoğu kez egemen sınıfın
farklı kliklerinin ve politik yönelimlerinin çarpışmasına sahne olur ve
emekçilerin/ezilenlerin bu çarpışmanın yarattığı çatlaklardan -ama elbette esas olarak kendi güçlerindenyararlanarak hak ve özgürlüklerini
genişletmeleri için olanaklar sağlar.
Örneğin parlamentoda yer alacak
halk temsilcileri grubu, egemenlerin
oyunlarını, planlarını deşifre etmek
ve bozmak için önemli bir mevzidir.

12 Haziran Seçimlerinin Önemi
Bu genel belirlemelerin ışığında,
önümüzdeki 12 Haziran seçimlerinin
politik önemi nedir? Bunu çeşitli altbaşlıklar altında inceleyebiliriz.

1.

Genel olarak küresel ve yerel
sermayenin, özel olarak yeni
yükselen “Anadolu” sermaye-

Biz komünistler, seçim kürsülerinden emekçilerin, yoksulların, kadınların,
gençlerin, tüm ezilenlerin haklarını savunmak ve burjuva partilerinin
yalanlarını açığa çıkarmak için yararlanırız. Dahası, emekçilerin ve ezilenlerin
temsilcilerini parlamentoya göndererek, aşağıdakilerin, kitlelerin çıkarlarının
ve taleplerinin o kürsüden de yüksek sesle dile getirilmesi için çaba gösteririz. Egemenlerin bu iktidar organını, emekçilerin/ ezilenlerin kurtuluşu için
egemenlerin saltanatına son verme mücadelesinde bir araç olarak kullanırız.

sinin temsilcisi ve koçbaşı olarak
davranan AKP, iktidar pastasında
büyük bir pay alan başta Ordu olmak
üzere “devlet sınıfları”nı geriletip,
sermayenin mutlak iktidarını kurma
doğrultusunda büyük adımlar attı.
Şimdi -onlara göre- yapılması gereken, iktidar paylaşımındaki bu yeni
dengeye ve sermayenin güncel çıkarlarına uygun olarak siyaset -devletmekanizmasını ve buna bağlı olarak
toplumu yeniden biçimlendirmektir.
AKP 12 Haziran seçimlerinden güçlü
bir Meclis grubu oluşturarak çıkıp,
rahatça biçimlendireceği yeni bir
anayasa ile, oluşmakta olan yeni statükoya yasal güvence sağlamak istiyor.
12 Haziran seçimiyle burjuva muhalefeti, “yeni düzen”e
uyumlu biçimde konumlandırılmak isteniyor. Şu anda küresel ve
yerel sermaye AKP’nin gerek içerideki -ekonomik ve politik- gerekse bölgedeki -emperyalizmin taşeronluğuna yönelik- icraatlarından son derece
memnundur. Ancak sermaye, olağanüstü ekonomik ve politik gelişmeler,
olası halk ayaklanmaları, yolsuzluk
ve çürüme gibi nedenlerle AKP iktidardan devrildiğinde yerine koyacak
alternatifler geliştirerek egemenliğinin kesintisiz sürmesini garantilemeyi hedefler. Eski statükoya bağlılığı
varlık sebebi haline getirmiş bir
Deniz Baykal CHP’sinin bu göreve

2.
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Şimdi -AKP’ye göreyapılması gereken,
iktidar paylaşımındaki
yeni dengeye ve
sermayenin güncel
çıkarlarına uygun
olarak siyaset -devletmekanizmasını ve buna
bağlı olarak toplumu
yeniden biçimlendirmektir. AKP 12
Haziran seçimlerinden
güçlü bir Meclis grubu
oluşturarak çıkıp,
rahatça
biçimlendireceği yeni
bir anayasa ile,
oluşmakta olan yeni
statükoya yasal
güvence sağlamak
istiyor.

uygun olmadığını -çünkü kitleler nezdinde hiçbir itibarının kalmadığınıgören egemen sermaye sınıfının
derin güçleri, Baykal’ı bir kasetli
komployla
devirip
Kemal
Kılıçdaroğlu’nun önünü açtı.
Artık CHP bir yandan eski statükonun
-budanmış aşırı uçlarının dışındakigüçlerini temsil etmeye devam ederken, diğer yandan utangaç bir dille de
olsa emekçilerin, yoksulların kimi
taleplerini popülist bir söylem içinde
dile getirerek kitleler arasında -zayıf
da olsa- bir umut rüzgarı estiriyor.
Ama en önemlisi, “yeni CHP” egemenlere onların kırmızı çizgilerine
riayet edeceğinin güvencesini veriyor. Bu yeni konumlanışıyla CHP, iki
büyük partili yeni siyaset anlayışının,
yeni statükonun -arkadan gelen- ikinci ayağı olmaya razıdır. 12 Haziran
seçimiyle, CHP yeni statüko içindeki
bu konumunu tescillemeyi hedefliyor.
Tam seçim öncesinde patlatılan yeni
bir kaset komplosuyla bu kez de MHP,
yeni statükoya uyum sağlayacak
şekilde dizayn edilmeye çalışılıyor.
Sermayenin yeni düzenine uyum
sağlamakta zorlanan, “soğuk savaş
dönemi” söylemini sürdüren mevcut
MHP yönetimine yönelik bu operasyonun amacı, bir yandan kemikleşmiş MHP çizgisini yeni düzene
uydurmak, diğer yandan bu partiyi ya
seçim barajının altına düşürerek
Meclis dışında bırakmak, ya da iyice
zayıflatmaktır. Ne de olsa artık

MHP’nin şoven milliyetçi çizgisini
Tayyip Erdoğan ve AKP yeterince
temsil etmektedir!
12 Haziran seçimleri, Kürt
Halk Hareketi açısından da
büyük bir önem taşıyor.
Geçen seçimlerde bütün yasal ve
yasadışı engellemelere rağmen Kürt
halkının desteğini alarak Meclis’e
giren, orada etkili bir muhalefet
yürüten Kürt Özgürlük Hareketine
karşı AKP (ve Cemaat) devletin tüm
olanaklarını (askeri, ekonomik, politik, dini, kültürel) kullanarak saldırıya geçti. AKP, bu çok yönlü operasyonlarıyla Özgürlük Hareketini tasfiye etmeyi amaçlıyor. Buna karşılık
Özgürlük Hareketi geçen 4 yılda kitleler arasında daha güçlü biçimde kök
saldı, binlerce kadrosu hapse atıldığı
halde faaliyetini aksamadan devam
ettirdi ve politikadaki ustalığını gözle
görülür biçimde arttırdı. Kürt halkı,
muazzam bir politik bilinç düzeyi,
mücadele azmi ve kararlılığı gösteriyor. Kürtler politikada, kültür alanında ve toplumsal ilişkilerde gerçek bir
devrim yaşıyor. Özgürlükler, inkarcı
ve tasfiyeci devletten söke söke kopa-

3.

rılıp alınıyor. Şimdi bu özgürlüklerin
yasal güvenceye kavuşturulması
gerekiyor. İşte bu bakımdan, yeni
oluşacak Meclis’in yapacağı anayasada (ve genel politik sistem içinde)
Kürt Halkının kazanımlarının yasallaşmasını sağlamak için daha fazla
milletvekiliyle Meclis’e girmek büyük
önem taşıyor.
AKP Hükümetleri 9 yıldır dizginsiz bir emek düşmanlığı
ve halk düşmanlığı politikası
yürüttü. İşçi sınıfının bugüne kadar
kazandığı hakların çoğu, “esnek
çalışma”
anlayışıyla
budandı.
Güvencesiz ve taşeron çalıştırma
yaygınlaştırıldı. Sendikalar iyice etkisizleştirildi. Doğa, sermayenin dur
durak bilmeyen kâr hırsına kurban
edildi. Kadınlar ikinci sınıf cins olarak kabul edilip toplumsal hayata
eşit katılma haklarını kullanmalarının önüne geçildi. Kadına yönelik
erkek/devlet şiddetini önleyecek tedbirler alınmadı. Gençlerin gelecekleri,
sermayenin çıkarlarına kurban edilerek karartıldı.

4.

Öte yandan, emekten, özgürlükten,
demokrasiden yana olan sosyalist,
devrimci güçler sürekli operasyonlarla, baskılarla, hapis cezalarıyla
“terbiye edilmeye” ve siyaset sahnesinden silinmeye çalışıldı. AKP, sosyalist güçleri ya düzen içine girmeye ya
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da yok olmaya zorluyor.
Bu ortamda, işçi ve emekçilerin, tüm
ezilen toplum kesimlerinin ve devrimci/sosyalist
güçlerin
12
Haziran’da kendilerini görünür kılmaları ve seslerini duyurmaları
önemlidir.

Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku
Sermaye sınıfının siyaset alanını ve
toplumu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden biçimlendirme planını
bozabilmenin tek yolu, tüm işçiemekçilerin ve ezilenlerin (Kürtler,
Aleviler, kadınlar…) birleşmesi ve
egemenlerin iki kanadının dışında
halkın 3. Cephesini kurmasıdır. Bu
fikir devrimci, sosyalist, demokrat
çevrelerde giderek daha da olgunlaşıyor ve destek buluyor. Asıl hedef kalıcı ve kurumsal bir cephe kurmak
olsa da, 12 Haziran seçimlerine yönelik oluşturulan Emek-DemokrasiÖzgürlük Bloku 3. Cephenin kurulması yönünde atılan önemli bir adımdır.
E m e k- D e m o k r a s i - Ö z g ü r lü k
Bloku’nun sürükleyici ana gücü doğal
olarak Kürt Halk Hareketidir. Ancak
Blok’un seçime yönelik belgeleri,
Demokratik Cumhuriyet anlayışı
içinde, Kürt halkının taleplerinin yanı
sıra işçi ve emekçilerin, kadınların,
gençlerin, doğa dostlarının, savaş karşıtlarının vb kesimlerin taleplerini de
güçlü biçimde içeriyor. Blok, 62
bağımsız milletvekili adayı gösteriyor
ve Meclis’teki temsilci sayısını geçen
döneme göre yaklaşık iki katına
çıkarmayı hedefliyor.
Özgürlük Hareketi, büyük bir politik
olgunluk ve geniş ufukluluk göstererek, sosyalist hareketin tarihsel
önderlerinden Ertuğrul Kürkçü,
EMEP (eski) Genel Başkanı Levent
Tüzel, SDP Onursal Başkanı Akın
Birdal ve sosyalist aydın Sırrı
Süreyya Önder’in seçilecek yerlerden
aday gösterilmesini destekledi. Bu,
Kürt Halk Hareketinin sosyalistlerle
stratejik ittifak anlayışının ve devrimci dayanışmanın en somut göstergesidir.
Gün, tüm devrimcilerin, sosyalistlerin, emekçilerin, Kürt Halkının,
Alevilerin, kadınların, gençlerin, doğa
dostlarının, savaş karşıtlarının vb
sermayenin diktatörlüğüne karşı tek
bir yumruk halinde mücadele etme
günüdür. Gün, seçimlerden EmekDemokrasi-Özgürlük Bloku’nun zaferiyle çıkmak için tüm güçleri birleştirme ve harekete geçirme günüdür.

CHP utangaç bir dille de olsa emekçilerin, yoksulların kimi taleplerini
popülist bir söylem içinde dile getirerek kitleler arasında -zayıf da olsa- bir
umut rüzgarı estiriyor. Ama en önemlisi, “yeni CHP” egemenlere onların
kırmızı çizgilerine riayet edeceğinin güvencesini veriyor. Bu yeni
konumlanışıyla CHP, iki büyük partili yeni siyaset anlayışının, yeni
statükonun -arkadan gelen- ikinci ayağı olmaya razıdır.
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Demokrasi Sokakta Kazanılacak ve Derinleştirilecek

KIZILDERE’DEN
AMED’E UZANAN YOL
Egemenlerin duyduğu rahatsızlığın nedeni
“Emek Demokrasi Özgürlü Bloku”nun siyasal
yönelimleri ve milletvekili adaylarının sembolize
ettikleri değerlerdir. Kızıldere’den Amed’e
uzanan yoldur… Özgür Kürt kadınının devletin
yüzüne inen tokadıdır… Sadelik ve tevazudur…
Zulmün karşısında baş eğmemedir… İşçilerin
Birliği Halkların Kardeşliğine duyulan sarsılmaz
inanç ve kararlılıktır.

Mersin’de YSK protestosu.
Blokun Mersin Adayı Ertuğrul Kürkçü
ilk günden beri eylem sürecinin
önünde yer aldı.

MURAT DÜZGÖR
Yüksek Seçim Kurulu’nun “EmekDemokrasi-Özgürlük
Bloku”nun
bağımsız milletvekili adaylarını veto
etmesi ve veto kararının ardından
yükselen halk eylemlerine yönelen
baskı ve şiddet, Türkiye’deki iktidar
blokunun temel tercihlerini bir kez
daha gözler önüne serdi.
İktidar blokunun yönelişlerini, geleceğe dönük projeksiyonlarını gerçek
boyutlarıyla kavramak mı istiyoruz?
O zaman çok fazla görünür olamayan
gelişmelere bir bakalım.
Kısa süre önce, bir ABD şirketi olan
Skorsky’den 109 helikopter satın
almak için 3,5 milyar dolarlık bir
anlaşma yapıldı. Bilindiği gibi,
Skorsky helikopterleri, Kürt Özgürlük Hareketinin askeri güçleri karşısında Türk devletinin en fazla kullandığı savaş araçlarından birisidir.
Çeşitli kaynaklarda, Türkiye’nin önümüzdeki 20 yıl için savaş araçları ve
silahlara ayıracağı parasal miktarın
150 milyar dolayında olacağı ve bu
miktarla, Türkiye’nin savaş harcamalarına en fazla pay ayıran ülkeler arasında ilk dörde gireceği belirtilmektedir.
AKP Hükümeti ve Genelkurmay,
özellikle Kürt bölgesinde görev yapa-

cak bir özel ordunun kurulması için
anlaşmıştı ve bu özel ordunun kurulmasını sağlayacak yasal düzenleme
bir süre önce AKP Hükümeti tarafından gerçekleştirildi.
AKP Hükümeti’nin iktidara yerleştiği
günden bu yana sürekli olarak polis
sayısı arttırılmakta ve polislere özel
ayrıcalıklar tanıyan yasal düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu düzenlemeler devlet örgütlenmesi içinde
polisin konumunu güçlendirmekte
ve bu baskı örgütünün gücünü arttırmaktadır.
Tüm bunlar iktidar blokunun yönelişleri, ihtiyaçları çerçevesinde ele alınmak; siyasi alanı sürekli olarak kapsayan ve belirleyen “demokrasi” ve
“demokratikleşme” tartışmalarının
somut bir içerik kazanması açısından
değerlendirilmek zorundadır. Bir
yanda sürekli olarak büyüyen silahlanma harcamaları, sürekli büyüyen
ve gelişen baskı güçleri, diğer yanda
neredeyse tüm siyasi odak ve aktörlerin kapsandığı somut içeriklerden
yoksun demokratikleşme tartışmaları.
Eğer liberal yanılsama ve palavraların taşıyıcılığını yapan bir demokrasi
ve demokratikleşme tartışması yapıl-

İstanbul 2. Bölge Adayı Sırrı Süreyya Önder
İstanbul Üniversitesi’ne alınmaması üzerine
Beyazıt Kampüsü önünde öğrencilere hitap etti.

mıyorsa, bu tartışmada ilk saptanması gereken öge, sözü edilen gelişmeler olmalıdır. Çünkü, demokrasi ve
demokratikleşmenin temel kriteri,
ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin
inisiyatif ve iradelerinin siyasal alanı
kapsamasıdır.

Ne Demek İstiyoruz?
Siyasi talep ve özlemleri çerçevesinde
örgütlenmiş, siyasi iradesini örgütlenme ve eylem kapasitesi ile ortaya
koymuş Kürt halk kitleleri karşısında
iktidar blokunun başvurduğu temel
araç yukarda sözünü ettiğimiz baskı
güçleridir. Kendi talepleri etrafında
örgütlenip, siyasi iradesini siyasi
alana taşıyacak tüm ezilen ve sömürülenlerin karşı karşıya geleceği
araçlar da çok farklı olmayacaktır.
İşçi sınıfının gelişmekte olan lokal
grev ve direnişlerinde dahi bu olgu
çıplak bir biçimde gözler önüne serilmektedir. Hemen her grev ve direniş, gelişiminin belli bir aşamasında
karşısında bu baskı güçlerini bulmaktadır ve bu eşyanın tabiatına son
derece uygundur.
YSK’nın kararını değiştirmesine
neden olan temel faktör, alanları dolduran kitlelerin süreklileşen eylemleridir. Bu eylem süreci, demokrasinin
nasıl kazanılacağını ve derinleştirilebileceğini kavramak isteyenler için
bir laboratuvar işlevine sahiptir.

Demokrasi sokakta kazanılacak ve
sokaklarda derinleştirilecektir. Bu
toplumsal mücadeleler tarihinin tekrar tekrar ortaya koyduğu bir tunç
yasa niteliğindedir.
Yaşanılan bu deneyimle birlikte,
neredeyse her seçim konjonktüründe
sol içinde başlayan “parlamento mu,
boykot mu” tartışmaları da böylece
daha somut bir içerik kazanmaktadır.
Sokak dinamiğine, en alttakilerin
siyasal iradelerine dayanmayan mutlak bir parlamento tercihi hiç kuşkusuz parlamentarizmdir. Ancak en alttakilerin özlem ve taleplerinin tercümanı olan, sokağın dinamizmiyle
beslenen, parlamentoyu mutlaklaştırmayıp mücadelenin sayısız alanlarından birisi olarak kavrayan bir politik
yönelimin iktidar blokunda ne denli
ciddi bir rahatsızlık yarattığı yaşanılan süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Egemenlerin duyduğu bu rahatsızlığın nedeni “Emek Demokrasi Özgürlü Bloku”nun siyasal yönelimleri ve
milletvekili adaylarının sembolize
ettikleri değerlerdir. Kızıldere’den
Amed’e uzanan yoldur… Özgür Kürt
kadınının devletin yüzüne inen tokadıdır…
Sadelik ve tevazudur…
Zulmün karşısında baş eğmemedir…
İşçilerin
Birliği
Halkların
Kardeşliğine duyulan sarsılmaz inanç
ve kararlılıktır.

YSK’nın kararını değiştirmesine neden olan temel
faktör, alanları dolduran kitlelerin süreklileşen
eylemleridir. Bu eylem süreci, demokrasinin nasıl
kazanılacağını ve derinleştirilebileceğini kavramak
isteyenler için bir laboratuvar işlevine sahiptir.
Demokrasi sokakta kazanılacak ve sokaklarda
derinleştirilecektir. Bu toplumsal mücadeleler tarihinin tekrar tekrar ortaya koyduğu bir tunç yasa
niteliğindedir.
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Seçim Sonrası, Öncesi Kadar Karmaşık ve Gerilimli Günlere Gebe

SEÇİMLERE GİDERKEN
Seçimlere giderken “Türkiye’ye
özgü renkli devrim” dediğimiz
dönüşüm sürecinin hızlandığını görüyoruz. Ana aktörler,
seçimlerden mümkün olan en
fazla kazançla çıkmaya çalışıyor. Dönüşüm sürecinin belli
bir statü kazanarak nispeten
kalıcılaşacağı ve kendisini
yasal statüye kavuşturacağı
yeni anayasa oluşumu, seçim
sonrasının temel gündemi; ve
seçimler esasında o gündemin
gölgesi altında yaşanıyor.

Henüz bir belirsizlik hakim ve
ana aktörlerin seçimlerde
kazanacağı gücün kapasitesi,
dönüşüm sonrası oluşacak
yeni dengelerin belirlenmesinde oldukça etkili olacak. Seçim
sonrasının da, öncesi kadar
karmaşık ve gerilimli günlere
gebe olduğu şimdiden görülebiliyor.
Gelişmelerin şimdiki konumunu ana aktörlerin yönelimlerinin güncel halinden yola çıkarak anlamaya çalışabiliriz.

ALP AYDIN

SERMAYE: BÖLGESEL AÇILIM HAMLELERİ SÜRÜYOR
80 sonrasında Özallı yıllarda ve 2002
Derviş hamlesiyle küresel sermayeyle entegrasyonunu/iç içeliğini derinleştiren ve süreci sürekli derinleşme
yönünde kalıcılaştıran sermaye, acil
güncel hedefi olan bölgesel açılım için
ilk hamlelerini yapmış durumda.

yan bu açılımın, askeri ve siyasi
korunmaya ihtiyacının yüksek düzeyde olduğu da bellidir.

Askeri ve Politik Yönelimler

Tekstil yatırımlarından, inşaat sektörüne, banka satın almalardan komşu
pazarlardaki payını sürekli artıran
ihracat açılımlarına ve başka bir dizi
hamleyle, hesaplanmış/planlı bir açılım yürütülüyor. Sürecin henüz başında olunduğunu ve çıkılan yolun, bölgenin oldukça geniş ve zengin alanını
kapsayıncaya kadar devam etmeye
eğilimli olduğunu saptayabiliriz.

Davutoğlu öncülüğünde yürütülen
stratejik-politik hamle, sermayenin
bu yönelimine politik şemsiye açmayı amaçlıyor. Ordu’nun kendi savaş
yeteneğini yükseltmeye yönlendirilmesi, ateş-vuruş gücünün yükseltilmesi yönünde milyonlarca dolarlık
yeni silah alımı ve yerel silah sanayisinin geliştirilmesi, profesyonel
orduya geçiş hazırlıkları, aynı sermaye açılımına askeri koruma sağlamayı
hedefliyor.

Hamlenin, sadece yerel sermayenin
değil, onun görünümüne bürünmüş
ve onunla sürekli daha derinden
entegrasyon sürecinde olan küresel
sermaye güçlerinin de hamlesi olduğu
açıktır. Ve yine, yüz milyonlarca dolar
kapasiteye ulaşma potansiyelini taşı-

Aynı sürecin bakışımlı ilerleyen bir
diğer elemanı da, İslam’ın ve İslam
coğrafyasının küresel kapitalist sisteme daha yoğun/kompleks olarak içerilmesidir. İslam’ın kapitalizme
uygun bir ideolojik-politik zemine
oturmuş ve AKP-Fethullah Hoca

liderliği tarafından özgün bir biçim
verilmiş yorumunun etkinlik alanının genişletilmesi; ve İslam coğrafyasının sermayenin somut-tarihsel
hareketi açısından pürüzsüz bir
mekana dönüştürülmesi, sürecin
“olmazsa olmaz” öğesidir. ErdoğanDavutoğlu ikilisinin bütün hamleleri
bu çerçevede gerçek kimliğini ele
verir.
Aynı süreç, yerel sermayeye mekansal genişleme dolayımıyla birikimini
hızlandırma imkanı verirken, daha
önemlisi, sürecin akışı içinde küresel
sermayenin iç dengelerinde daha
rafine/kompleks bir konuma sıçrama olanağı da sağlayacaktır. Daha
derinlemesine bir entegrasyon ve
daha kompleks hamleler, yerel sermayenin sıçrama dinamikleri olacaktır. Bölgedeki ucuz emek imkanı ve
petrol zengini ülkelerin geniş tüketim
hacmine sahip iç pazarlarında hegemonya kurma olanağı, sürecin çekiciliğini artırıyor.

Tekstil yatırımlarından,
inşaat sektörüne,
banka satın
almalardan komşu
pazarlardaki payını
sürekli artıran ihracat
açılımlarına
ve başka bir dizi
hamleyle, bölgede
hesaplanmış/planlı
bir açılım yürütülüyor.
Sürecin henüz başında
olunduğunu ve çıkılan
yolun, bölgenin
oldukça geniş ve zengin
alanını kapsayıncaya
kadar devam etmeye
eğilimli olduğunu
saptayabiliriz.

ABD-AB-RUSYA-ÇİN: TC’NİN YENİ DENGE ARAYIŞLARI

Hamle, ABD merkezli küresel sermaye güçlerinin bölgedeki/İslam coğrafyasındaki 11 Eylül 2001 sonrasındaki
açılımlarıyla bir arada kavranırsa,
gerçek anlamını ve gücünü açık eder.
Başka dinamiklerin yanı sıra, küresel

imparatorluk denemesinin kaçınılmaz bir hamlesi olarak ve krizdeki
kapitalizmin bölgede sermayenin
hareketini yavaşlatan pürüzlere
tahammülsüzlüğünün itilimiyle, ABD
bölgeye yöneldi.
Bölge topyekûn dönüştürülüp pürüzsüzleştirilecek, yerel/ulusal despotların keyfi tutumları tasfiye edilecek,
pazar derinleştirilecek, petrol daha
doğrudan kontrole alınacak, ve bu
dönüşüm sürecinde, ABD’nin bölgede
kalıcı hakimiyeti sağlanacaktır. ABD,
bu sürecin içinde aynı zamanda, bölgedeki hakimiyetine dayanarak küresel iddialarını daha güçlü bir temele
kavuşturacaktır.

devamı yanda

Yerel sermayenin ve TC’nin bölgesel
açılım hamlesi, kendi başına yerel
güçlerin bağımsız iradesinin ürünü
değil. Evet, yerel güçlerin böylesi bir
hamleye ihtiyacı ve yönelimi var.
Ancak, sadece bu çapla sınırlı bir
hamlenin, bölgede kendini gerçekleştirebilmesi oldukça zor olurdu. Yerel
sermayenin ve TC’nin kapasitesi, bölgesel gerilimlerin şiddetiyle sürekli
zorlanan süreci kaldıramazdı.
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Evet, imparatorluk hamlesi bölge
halklarının direnişine çarpıp şimdilik tavsamıştır; ancak, ABD’nin bölgedeki hamlesi (kimi zaman AB ile paslaşarak) devam ediyor. Afganistan ve
Irak halk direnişi hamleyi zorlayınca,
yerel ve güçlü bir dinamiğin desteğine ihtiyaç zorunlu hale geldi. İsrail,
bölgede bir düşman güç olarak görüldüğünden ve üstelik “cüssesi” böylesi
bir devasa dönüşüm için zayıf olduğundan, TC tarih sahnesinin önüne
doğru çağrıldı. Yerel sermayenin ve
TC’nin bölgesel açılım ihtiyacıyla
uyumlu olan bu çağrı, gerçekleşme
yönünde yol alıyor.

gerekçesiyle bile ABD’yi doğrudan
ilgilendiriyor. Kaldı ki, ABD-TC ilişkilerinin tarihi derinliği herkesin malumudur.

TC’nin “Bağımsız” Gücünün
Sınırları Göründü

İşte, dönüşüm süreci, ABD açısından,
Türkiye coğrafyasıyla ilişkide Ordu
ile yapılan pazarlıkların yükünden
kurtulma ve daha doğrudan ve derinden Türkiye ile ilişkilenme anlamına
geliyor. İlişkinin güçlenmesi, küresel
sermayenin Anadolu coğrafyasında
doğrudan “ev sahibi” haline geleceği
bir yeni konumlanmanın da önünün
açılmasıdır.

AB, Rusya, Çin
İle Yeni Dengeler
ABD’nin yanı sıra AB de TC ile kendi
çıkarlarına daha uygun bir yeni ilişkilenmenin arayışı içinde. AB’de bazı
güçler Türkiye’yi içine alan ve “içparya” durumuna sokan bir “üyelik”
perspektifini desteklerken; başka
bazı güçler -ki şimdi hakim durumdalar-, Türkiye’yi üye olarak kabul
etmeyip, Ukrayna ve Rusya ile birlikte olacağı bir dış halka içinde kendi
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ABD’nin küresel hegemonyasında kriz sürecinde
oluşan zaaflar, başarısız imparatorluk hamlesinin
üstüne binince; TC egemenleri, ABD ile ortaklaşan
ve onun Büyük Ortadoğu Projesi içinde kendine
hayat alanı bulabilen bölgesel hegemonya/açılım
hamlesinde, kimi “bağımsız” davranma
girişimlerinde bulundu. Ancak, bu girişimlerin
aldığı yollar, Arap dünyasındaki son gelişmeler
tarafından olmamışa çevriliverdi ve TC’nin
“bağımsız” gücünün sınırları görülmüş oldu.
hegemonya alanı içine almayı hedefliyor.
Rusya, 2015’e dek 100 milyar doları
bulması beklenen ticaret hacmi,
enerji tedarik tekeli olma, kendi
pazarının başta inşaat olmak üzere
Türkiye sermayesi açısından zengin
olanaklar sunmasını fırsat bilerek,
TC ile kendi hegemonyası altında özel
bir ilişki kurmayı hedefliyor.
ABD’nin doğrudan hegemonya
kurma çalışmasından rahatsız olan
TC’nin, Rusya ile kuracağı özel ve
yoğun bir ilişki ile ABD’yi dengelemeye çalışacağı tahmin edilebilir. TC,
elbette Rusya hegemonyasını kabullenmeyecek ve eşitler arası bir ilişkinin oluşmasını hedefleyecektir.
Önümüzdeki 10 yıl içinde en büyük
küresel ekonomik güç olması beklenen Çin de, TC açısından, yeni küresel
dengelerde kendini konumlandırma
sürecindeki tutunma noktalarından
biridir. Hızla artan ticaret hacmi ve
ortak askeri manevraların başlaması,
ilişkilerde yeni bir sürece girildiğini
gösteriyor. Çin’in yapması beklenen
yüksek maddi yatırımların, sürecin
derinliğine katkı yapacağı açıktır.

Seçimlere giderken TC’nin bölgesel/küresel
konumlanışı açısından vurgulanması gereken bir
nokta da, “Arap Baharı”nın olası etkileridir.
Öncesindeki kurulmuş dengeleri ve yapılan özel “Arap Baharı” Hesapları Bozdu
açılımları, Tunus, Mısır, Libya ve şimdi de
Seçimlere giderken TC’nin bölgeSuriye’deki gelişmelerle boşluğa iten Arap sel/küresel
konumlanışı açısından
vurgulanması
gereken bir nokta da,
halkının demokratik uyanışı, önceleri bir
“Arap Baharı”nın olası etkileridir.
“şaşkınlık” yaşayan TC’yi, ABD ile doğrudan Öncesindeki kurulmuş dengeleri ve
ortaklaşarak yeni oluşan dengelerde yeni yapılan özel açılımları, Tunus, Mısır,
Libya ve şimdi de Suriye’deki gelişpozisyonlar kazanma arayışına soktu. melerle boşluğa iten Arap halkının

demokratik uyanışı, önceleri bir “şaşkınlık” yaşayan TC’yi, ABD ile doğrudan ortaklaşarak yeni oluşan dengelerde yeni pozisyonlar kazanma arayışına soktu.
Gelişmeler eski mevzileri kaybettirmiş olsa da, ABD ile ortaklaşan TC,
yeni statü arayışlarında yeni konumlar elde etmeye çalışıyor. ABD, eski
ortakları olan diktatörleri deviren
demokratik halk hareketlerini kendi
çıkarları yönünde usta hamlelerle,
ABD çıkarlarına uygun bir siyasal
konumlanmaya/statüye doğru yönlendirmeye çalışıyor.
Yerel ve müslüman bir ülke olan
Türkiye, ABD açısından, o hamlelerin
başarısının önemli dayanaklarından/güç merkezlerinden biri; ve, bu
konunun farkında olan TC, süreçten
azami çıkar koparmayı hedefliyor.
MİT
Müsteşarı
ve
Dışişleri
Bakanı’nın neredeyse günlük düzeydeki hamleleri, TC’nin sürecin doğrudan içinde olduğunu gösteriyor.
ABD kendi çıkarları yanında yönlendirme yapsa da ve olağanüstü maddi
güce ve askeri vuruş gücüne sahip
olan bu açık-gizli manevralar
Mısır’da olduğu gibi epey yol almış
olsa da; sürecin ana gücü olan demokratik halk hareketlerinin başka
demokratik ya da devrimci sonuçlar
yaratma potansiyeli de vardır.
Birbirini dışlayan/iten bir dizi süreci
barındıran bölgedeki gelişmeler, öyle
gözüküyor ki, daha oldukça yol almaya ve önceden görülemeyecek yeni
süreçleri yaşamaya yazgılı.

AKP VE CHP: YENİ STATÜKONUN İKİ AYAĞI

CHP

Kaset komplosuyla genetik
yapısı bozulan ve dıştan
müdahaleye ve farklı yönelimlere açık hale gelen CHP,
Demirel ve Mesut Yılmaz’ın
da desteğiyle oy oranını
yüzde 30’ların üstüne atmaya çalışıyor. Böylesi bir durumun, yeni anayasa tartışmalarında ve oluşan yeni
statüde, CHP’nin temsil ettiği güçlerin
konumunu güçlendireceği hesaplanıyor olmalıdır.
Aslında, kendi deyimleriyle “yeni
CHP” AKP öncülüğünde kurulan yeni
statüyü kabullendi ve onun için artık
sorun, yeni statüde ne kadar, hangi

güçle ve nasıl rol oynayacağı. Yeni
statünün kurucu mimarları açısından
ise sorun, yalnızca AKP ile bu aşamaya getirilse bile, kalıcılık ve anayasal
statü kazanabilmesi için, CHP’nin
onayının kesin gerekir olmasıydı.

Evet, CHP’nin yeni statüde “yer
kapma” telaşı ve yeni statünün kurucularının CHP’nin onayı ile sağlayacakları toplumsal meşruiyete ihtiyaçları kesişmiş ve sonuç yaratmaya
başlamıştır. AKP-CHP çatışması, bu
açıdan bakıldığında, kurulan yeni sta-

CHP’nin yeni statüde “yer kapma” telaşı ve yeni
statünün kurucularının CHP’nin onayı ile
sağlayacakları toplumsal meşruiyete ihtiyaçları
kesişmiş ve sonuç yaratmaya başlamıştır. AKP-CHP
çatışması, bu açıdan bakıldığında, kurulan yeni
statüde kimin ne kadar yer kapabileceği üzerine...

devamı arka sayfada...

ABD’nin küresel hegemonyasında
kriz sürecinde oluşan zaaflar, başarısız imparatorluk hamlesinin üstüne
binince; TC egemenleri, ABD ile
ortaklaşan ve onun Büyük Ortadoğu
Projesi içinde kendine hayat alanı
bulabilen bölgesel hegemonya/açılım
hamlesinde, kimi “bağımsız” davranma girişimlerinde bulundu. Ancak, bu
girişimlerin aldığı yollar, Arap dünyasındaki son gelişmeler tarafından
olmamışa çevriliverdi ve TC’nin
“bağımsız” gücünün sınırları görülmüş oldu. Şimdi, devam eden “Arap
Baharı”nın ortaya çıkardığı yeni dengelerde, ABD ile bütünüyle uyumlulaşmış bir süreç içinde yeniden güç
kazanılmaya çalışılıyor.
Böylesine tarihsel bir hamleye kattığı
TC’nin iç politik süreci, başka sebeplerin yanı sıra, sırf bu ortak hamle

ABD, TC’de yaşanan dönüşüm sürecinin baş aktörlerinden biridir ve eğer
AKP öncülüğünde yürütülen süreç
yol alabiliyorsa, arkasındaki ABD
desteği
belirleyici
önemdedir.
Sürecin içinde yaşanan darbe girişimlerinin başarısızlığının belirleyici
sebebi de, ABD’den alınamayan vizedir. Ve yine, sürecin önemli aktörü
Fethullah Hoca’nın ikamet adresi de
bellidir.

POLİTİKA
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Türkiye sermayesinin güncel ihtiyaçlarıyla ABD’nin
bölge politikalarının kesiştiği bir politik-askeri
zeminde konumlanarak sürekli kendini
güçlendiren ve referandumla kendi gücünün
zirvesine çıkan AKP, “ılımlı İslam” siyasal projesini,
kapitalizmin güncel yönelimlerinin toplumsal
meşruiyet yaratma zemini olarak Türkiye’ye
hakim kılmaya çalışıyor. Epey yol aldığı da açıktır.

tüde kimin ne kadar yer kapabileceği
üzerine yürütülüyor.

“Yeni CHP”nin Dinamikleri
Ancak, CHP’de başka bir süreç de,
eski statükonun kimi ögelerinin
kendi kazanımlarının peşinde hareket etmesiyle işliyor. Haberal-Aygün
ikilisinde ve klasik CHP kadrolarında
simgeleşen önemli bir CHP içi güç,
ayağa kalkma ve güç alanını koruma/mümkünse genişletme peşinde.
“Ergenekon” operasyonuyla tasfiye
edilen “devlet sınıfları”nın “maceracıütopist” kanadından kopuşan ve bu
tasfiyeyi görmezden gelen, hatta
önünü açan “realist” devlet sınıfları
zümresi de, kurulan yeni statünün
oligarşik egemenlik alanında var
olma ve adeta bir “yeniden diriliş”le
kendisini yeni politik ortama da
dayatma amacında.
“Yeni CHP”, kapitalizmi ve neo-liberal politikaları tereddütsüz kabullenerek CHP’de mevzilenen Türkiye
kapitalizminin AKP karşıtı-laikçimodernliğe hevesli, “Batı” hayranı
yeni kadrolarıyla; “ulusalcı - bürokratik” devlet sınıflarının güncellenmiş
güçlerini içinde barındırıyor. Bu gerilim, her an patlamaya hazır bir
“bomba” olarak “yeni CHP”nin içinde
konumlanıyor. CHP’nin geleceği pek
parlak görünmüyor.

AKP

Türkiye sermayesinin güncel ihtiyaçlarıyla ABD’nin
bölge politikalarının kesiştiği bir politik-askeri zeminde
konumlanarak sürekli kendini güçlendiren ve referandumla kendi gücünün zirvesine çıkan
AKP, “ılımlı İslam” siyasal projesini,
kapitalizmin güncel yönelimlerinin
toplumsal meşruiyet yaratma zemini
olarak Türkiye’ye hakim kılmaya çalı-

şıyor. Epey yol aldığı da açıktır.
AKP, Ordu ile çatışmasını, sürekli
dengeler kurup, sonra o dengeleri
kendi lehine bozarak daha uygun
yeni dengede sürdürme taktiğini
halen sürdürüyor. Güç dengeleri,
referandum sonrasında artık AKP’nin
lehinedir. Çatışmanın uzlaşmayla bir
arada yaşandığı açıktır ve giderek
uzlaşmanın rengi beli oluyor.

Yeni Statüko Realist ve
Uzlaşmacı Tutumla Varoluyor
Siyasal rejim, “ılımlı İslam” ve
“Kemalist” projelerin bir arada olacağına ilişkin bir anlaşma/tarafların
birbirini kabullenmesi temelinde bir
uzlaşma; ve, hangisinin üstte olacağı
üzerinde bir çatışma üzerinde şekilleniyor. Ordu’nun “Dolmabahçe” ile
denediği ve giderek yerleşik tutumu
haline dönüştürdüğü realist-uzlaşmacı tutumunun, ona yeni statükoda
da bir biçimde varolma imkanını
yarattığı görülüyor.
Yeni rejim, en azından şimdilik, çifte
toplumsal meşruiyet üretme olanağına sahip. Ama, şimdilik. Tarafların
birbirini kolladıkları ve kendi çıkarları lehine hamleler yapma iradesine
sahip oldukları açıktır.
AKP’nin başkanlık sistemi ya da 2023
gibi hedefleri, kendi kurucusu olduğu
yeni politik rejimde daha uzun süre
iktidarda kalma niyetini gösteriyor.
Seçimde elde edeceği yüzde 45-50
aralığındaki oy oranı, o yönde epeyce
yol almasının önünü açacaktır.
Ancak, yaşadığı “iktidar-güç sarhoşluğu”nun yaptırdığı kimi uç hamleler,
Kürt sorunundaki tıkanma ve yeniden çatışma olasılığı, kapitalizmin
krizinin sürmesinin Türkiye’ye olası
yansımaları ve karşısında yarattığı

güçlü anti-AKP cephede güçlenen
AKP düşmanlığı, AKP’nin önündeki
zorlu engeller olarak sivriliyor.

AKP’nin Azalan Meşruiyeti
AKP referandum sonrasında, yasama, yürütme ve yargıyı monolitik bir
zemine oturttu ve süreklileştirdiği
“terör operasyonlarıyla” bütün
muhaliflerini, en uçtakilerden başlayıp sürekli alanını genişleterek tutukluyor. TÖP-SDP operasyonu, KCK ve
Ergenekon’dan sonra yeni bir sürecin başladığının işaret fişeği idi.
Artık, herhangi bir ilişki-delil aranmaksızın ve düzenlenen mizansenlerle delil yaratılarak, muhalifleri sindirme operasyonları başlatılıyordu.
Sosyalistlerden başlaması da sürecin
doğasına uygundu. Nedim ŞenerAhmet Şık operasyonları, alanın
demokratlara doğru genişletilmesi
hamlesidir. En son MHP-kaset operasyonu ve İzmir-CHP operasyonu,
AKP’li olmayan herkesin “hedef ”
olduğunu gösteriyor.
Bu operasyonlar, AKP’nin pozisyonunu güncel düzeyde güçlendirse de,
orta vadede toplumsal meşruiyet kaybının önünü açıyor. İktidarın gücü,
çıplak gücünün etki alanını muhalifleri üzerinde de hegemonya kurma
kapasitesine ulaştırabildiği zaman
sağlamlaşır; oysa AKP, sadece şiddete

dayanan bir tarza kendini bağlayarak, muhalifleri üzerinde hegemonya
kurmak bir yana, sürekli genişleyen
anti-AKP bir zeminin oluşmasını ve
sertleşmesini “başardı”. AKP’nin
tarzı, politik ortamı ve toplumsal
yaşamı artan oranda geriyor ve sermayenin hareketi açısından pürüzler
yaratıyor.
O arada, sözümona “ileri demokrasi”
denen AKP’nin yeni statüsünün, eskisinden daha monolitik ve katı bir oligarşik-totaliter rejimin temellerini
attığı görülüyor. Evet, Türkiye kapitalizminin ihtiyaçları da böylesi bir rejimin inşasından yanadır. Ama, bu rejimin AKP tarafından kuruluş ve uygulanış biçimi, sadece çıplak güce dayanıyor ve sürekli düşman üretiyor.
Ateşkes ilan etmiş ve köşesine çekilmiş gerillaların dağlarda, yasal-meşru
siyaset yürüten sosyalist-demokrat
ve Kürt politikacıların şehirlerde çıplak gücün sağladığı imkanlara dayanarak “avlanması” sürdükçe, hangi
sonuçların doğacağı ve o sonuçların
sermayenin hareketi üzerinde yapacağı baskı/engelleme açık değil
midir? “Güç sarhoşluğu” içindeki
yeni rejimin, ülkeyi “cehenneme”
doğru sürükleme riski yüksektir.
Kararın verileceği nokta ise, herkesin
netçe gördüğü gibi, Kürt sorununda
yaşanacak “çözüm” ya da çözümsüzlük olacak.

“İleri demokrasi” denen AKP’nin yeni statüsünün,
eskisinden daha monolitik ve katı bir oligarşiktotaliter rejimin temellerini attığı görülüyor. Evet,
Türkiye kapitalizminin ihtiyaçları da böylesi bir
rejimin inşasından yanadır. Ama, bu rejimin AKP
tarafından kuruluş ve uygulanış biçimi, sadece
çıplak güce dayanıyor ve sürekli düşman üretiyor.

ORDU: ZAYIFLIYOR AMA OLİGARŞİDEKİ YERİNİ KORUYOR
Cumhuriyetin kurucu önderi ve politik rejimin yerleşik egemeni Ordu,
küresel ve yerel gelişmelerin, egemenliğini eskisi tarzda/biçimde ve
genişlikte yürütmesine izin vermediğini görünce, kendi içinde “realistgerçekçi” bir refleks geliştirdi.
Kurulan yeni rejimi ve o rejimde
gücünün bir bölümünü devretmeyi
kabullenerek, oligarşik egemenlik
içindeki konumunu yeni rejimin içinde yeniden üretmeyi hedefliyor. Evet,

eskisinden daha daralmış ve zayıflamış olacaktır. Ama, olacaktır, daha
doğrusu olmak istemektedir.
OYAK yerli yerinde duruyor, askeri
harcamalar üzerinde Sayıştay denetimi gene yok, Genelkurmay Başkanı
gene Başbakan’a bağlı vd. “Yeni
CHP”nin kuruluş darbesinde Yargıtay’ın ön açıcı rolü, YSK’nın ÖDP’yi
seçimden çekerek CHP’ye sunduğu
destek ve bağımsız adayların veto
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Referandumda sosyalistlerle birlikte
“Boykot” Cephesi’ni açan ve seçimlere
“Emek-Barış-Demokrasi” blokuyla katılıp cepheyi
kalıcılaştırmaya yönelen Kürt Halk Hareketi
açıktır ki, ülkenin (ve giderek bölgenin)
ana politik aktörlerinden biri haline dönüştü.
Ve, ülkedeki gelişmelere, her ikisi de liberal olan
ulusalcı-İslamcı kısır çekişmesinin dışında üçüncü
bir emekçi-halkçı seçeneğin duruşuyla müdahale
etme konumuna yerleşmiş durumdadır.

KÜRT HAREKETİ: SİYASETİN
TAYİN EDİCİ GÜCÜ
Referandumda sosyalistlerle birlikte
“Boykot” Cephesi’ni açan ve seçimlere “Emek-Barış-Demokrasi” blokuyla
katılıp cepheyi kalıcılaştırmaya yönelen Kürt Halk Hareketi açıktır ki,
ülkenin (ve giderek bölgenin) ana
politik aktörlerinden biri haline dönüştü. Blok’un seçim programı ana
hatlarıyla bir demokratik devrim
programına açıktır. Ve, ülkedeki
gelişmelere, her ikisi de liberal olan
ulusalcı-İslamcı kısır çekişmesinin
dışında üçüncü bir emekçi-halkçı
seçeneğin duruşuyla müdahale etme
konumuna yerleşmiş durumdadır.
Şayet yoksulların-emekçilerin neoliberal kuşatmaya yönelik tepkileri
halkın bütün kesimlerinin demokrasi
talepleriyle birleştirilebilinirse, ülkedeki gelişmelere bambaşka bir ivme
katılacak ve oluşmakta olan yeni
sürece kendi gücü oranında damgasını vurabilecektir. Program böylesi
bir açılıma uygundur. Şimdi sorun, o
programı yoksulların günlük hareketiyle birleştirecek bir toplumsal pratiktir.

Seçim Sonrası “Çözüm” İhtimali
Seçim sonrasında, Kürt sorununun
tayin edici bir rol oynayacağı anlaşılıyor.
Şimdiki yüksek gerginlik, seçim sonrasında hızla yumuşayabilir ve bir
“çözüm” sürecinin ilk adımları atılabilir. “İmralı görüşmelerinde” belirli
ilkelerde bir “uzlaşma” sağlandığına
göre, böylesi bir politik hamle için
politik zemin, ülke tarihinde ilk defa

edilerek BDP’nin grup kurmasını
engelleme girişimleri de, hepimizin
gözü önünde yaşandı.

Ordu Bölgesel Düzeyde
Fırsat Kolluyor
Ordu merkezli iktidar odağının kaybettiğini ve egemenliğin tümüyle
AKP’de olduğunu düşünenler, yanılgı
içindeler. Evet, Ordu kaybetti. Ama,
kısmen. İktidar ve egemenlik açısından tarihsel derinliğin ürettiği esnek
reflekslere sahip olan Ordu, yeni

oluşmuş oluyor. “Yeni CHP”nin de o
“uzlaşma”ya karşı çıkmayacağını tahmin edebiliriz.
Sorun, tıpkı “Habur dönüşlerinde”
olduğu gibi, uzlaşan politik zeminin,
“nasıl” pratiğe geçirileceğinde düğümleniyor. Her iki tarafın da “uzlaşma”yı
kendi zaferi olarak göstermek isteyeceği ve şimdiki “uzlaşma”nın yapısının da her iki “göstermeye”de uygun
olduğunu saptamalıyız.
“Uzlaşma”nın, sorunu temelden çözmekten çok bir “ara çözüm” üzerinde
olduğu anlaşılıyor. O “ara çözüm”,
AKP-devlet tarafından, kalıcılaştırılmaya ve o arada kapitalizmin ülkede
ve özellikle Kürt illerinde hızla geliştirilmesiyle, demokratik-devrimcihalkçı güçler sisteme içselleştirilmeye çalışılacaktır. Halkçı güçlerinse
“ara çözüm”de, hem nefes almayı
hem de güncel kazanımları kalıcılaştırarak “daha ötesi” için güç toplamayı hedefleyeceği anlaşılıyor. İşte,
sürecin sonraki seyri için, “çıkış anı”
ve o “çıkış”a kimin rengini vereceği
belirleyici önem kazanıyor.
“Çözüm” olasılığının gerçekleşmesi,
sadece Kürt halkı için değil, tüm
Türkiye için özel sonuçlar yaratacaktır. Henüz oluşma aşamasındaki yeni
rejimin, eskisinin restorasyonu ve
hatta monolitik ve baskıcı bir restorasyonu olması şimdiki gerçekliği,
halkçı-demokratik bir müdahaleyle
demokratik bir zemine zorlayacak ve
başarılı olunursa, demokratikreformcu bir siyasal dokunun da siyasal meşruiyet kazanması sağlanacak-

koşulları değerlendiremeyen uçmarazi unsurlarını “temizleyerek”
kimi mevzilerini kaybetmeyi ve iktidar
alanının daralmasını kabullenerek,
iktidarın zirvesinde tutunmaya çalışıyor. Önümüzdeki çalkantılı yerel/bölgesel gelişmelerin kendisinin önünü
açacağını ve kaybettiklerini yeniden
kazanmasına olanak tanıyacağını saptamış görünüyorlar. Ve, haklılar da.
Yerel düzeyde çözümsüzlüğe itilen
Kürt sorunu ve bölgesel düzeyde
İran’la olası yüksek gerginlik, ilk akla
gelen “fırsat”lar olarak saptanabilir.

Gülten Kışanak’ın aralarında olduğu
BDP’liler Irak sınırında. Yaklaşık 300 kişi
Şırnak Beytüşşebap’tan sınırı geçip
gerilla cenazelerini almaya çıkıyor...

“Çözüm” olasılığının gerçekleşmesi, sadece
Kürt halkı için değil, tüm Türkiye için özel
sonuçlar yaratacaktır. Henüz oluşma
aşamasındaki yeni rejimin, eskisinin restorasyonu
ve hatta monolitik ve baskıcı bir restorasyonu
olması şimdiki gerçekliği, halkçı-demokratik bir
müdahaleyle demokratik bir zemine zorlayacak
ve başarılı olunursa, demokratik-reformcu bir
siyasal dokunun da siyasal meşruiyet kazanması
sağlanacaktır.

Ve Çözümsüzlük İhtimali

gerçekleşmesi, rejimin şimdiki niteliğini daha baskıcı bir kimliğe doğru
zorlayacak, “ileri demokrasi” görünümlü bir “post-modern faşizm”in
sahneye çıkmasının önünü açacaktır.

Seçim sonrasında, şimdiki retorikler
pratikleşir ve çözüm dışlanıp çözümsüzlük öne çıkarsa, şehirlerde ve kırlarda çatışmanın aynı anda yaşanacağı, o çatışmanın da şimdiye dek
olduğundan daha şiddetli olacağı
anlaşılıyor. O düzeyde ve yaygınlıkta
bir çatışmanın uzun sürmesinin
Türkiye’yi bölgede yaşanan gelişmelerin içine çekeceği tahmin edilebilir.
Ya da, yüksek ve yaygın bir çatışma
dönemi yaşandıktan sonra hızla
yeniden “diyalog-müzakere” dönemine girilecektir.

Son dönemece iki “uzlaşma” ile giriyoruz. AKP ve CHP hem yeni anayasanın temel hatlarında hem de Kürt
sorununun “çözüm”ü noktasında
aynı yerde duruyorlar. İkincisi, MİT
(dolayısıyla Hükümet) ve Öcalan arasındaki “İmralı görüşmelerinde” ana
ilkelerde bir anlaşma sağlandığı anlaşılıyor. Ancak; “devlet”in tarihsel
derinliğinin ona kazandırdığı tarihsel
reflekslerin “uzlaşma” tutumuna
yabancı olmasının da, “çözümsüzlüğün” önünü açtığı açıktır.

Çözümsüzlük ve savaş olasılığının

5.5.2011

tır. Bu durumda, “ara çözüm”, demokratik bir “ara dönem” anlamına da
gelecektir.

Ordu, küresel ve yerel gelişmelerin, egemenliğini
eskisi tarzda/biçimde ve genişlikte yürütmesine
izin vermediğini görünce, kendi içinde
“realist-gerçekçi” bir refleks geliştirdi. Kurulan
yeni rejimi ve o rejimde gücünün bir bölümünü
devretmeyi kabullenerek, oligarşik egemenlik
içindeki konumunu yeni rejimin içinde yeniden
üretmeyi hedefliyor. Evet, eskisinden daha
daralmış ve zayıflamış olacaktır. Ama, olacaktır,
daha doğrusu olmak istemektedir.
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Bütün düzen güçleri, Taraflar Askeri ve Politik Mevzilerini Tahkim Ediyorlar
topyekûn olarak
seçimlerden sonra Kürt
Özgürlük Hareketi’ni
imhaya girişecektir.
Sermaye ancak bu
şekilde, başlattığı
hegemonya hamlesini
tamamlayabileceğini
düşünmektedir. Kürt
Özgürlük Hareketi de
bu durumu doğru tahlil
ederek, hem ulusal
bütünlüğü sağlama
hem de Türkiyeli diğer
devrimci, demokratik
güçlerle ortak bir
cephe oluşturma
konusunda doğru
adımlar atmıştır. Adeta
cephenin her iki tarafı
her türlü hazırlığını
tamamlayarak büyük
çarpışmaya
hazırlanmaktadır.

KÜRT SORUNUNDA
BÜYÜK ÇARPIŞMAYA DOĞRU

TUNCAY YILMAZ
Devletin Kürt Halkına karşı 90 yıldır
sürdürdüğü inkar-imha politikaları
ve son 30 yıldır sürdürdüğü kirli
savaş, son tahlilde sermaye ve devlet
sınıflarının (ordu, bürokrasi, akademi ve yargı) oluşturduğu oligarşinin
tamamı tarafından desteklenmiştir.
Kimi dönemlerde oligarşinin devlet
sınıfları dışında kalan kesimlerinde
bazı esneme işaretleri görülse de,
bunlar çözüm amaçlı değil, pragmatist ve çıkar amaçlı politikaların sınırlı hamleleri olarak kalmıştır.
Demokrat Parti’den Özal’a kadar
çeşitli burjuva politikacılar tarafından, sermayenin politikalarına destek ve egemenler arası çatışmada koz
olarak kullanabilmek için açıktan ya
da gizliden Kürt sorunu gündeme
getirilmiş, ancak hiçbir zaman derinlemesine bir çözüm tartışılmamıştır.

Kürtler Örgütleniyorlar
Kürt Özgürlük Hareketi 1984 yılında
başlattığı süreçle birlikte, Kürt halkının kaderini etkilemiş ve Kürt sorununu egemenlerin elinde istismar
malzemesi olmaktan çıkarmıştır.
Dünya, bölge ve ülke çapında birçok
önemli gelişmeyi ustaca atlatmayı
başaran Kürt Özgürlük Hareketi,
önderliği uluslararası bir komployla
esir alınsa da, her düzlemde gücünü
ve örgütlülüğünü büyüterek sürdüre-

bilmiştir.

Kirli Savaşın Destekçileri
Ordu, iktidardaki etkisini koruyabilmek, egemenlerin egemeni finans
kapitalistlerimiz ise Kürdistan’ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmeye devam edebilmek, bölgenin
güçler dengesindeki yerini koruyabilmek için, Kürt sorununun demokratik çözümü yerine, 40 bin kişinin
hayatına mal olan kirli savaşı sürdürmüşlerdir. Bu kirli savaşın gönüllü
uygulayıcısı Ordu ise, TÜSİAD’ından,
MÜSİAD’ına, TUSKON’una tüm sermaye kesimleri imha politikasının
tereddütsüz destekçisidir.

Savaş ve Sermaye
Ordunun savaştaki rolü açık olduğundan, onunla ilgili yapılan tespitler de
genel olarak açık ve doğru.
Sermayenin rolü konusunda ise kafalar karışabiliyor.
Sermaye, genel olarak, savaş ekonomisinden aldığı payla, savaşın yarattığı siyasal atmosferin diğer ezilenler
ve emekçiler üzerinde yarattığı baskıcı ortamla, zorunlu göçün yarattığı
işgücü fazlasıyla Kürtleri imha savaşından memnundur. Finans kapitalin
genel siyaset pozisyonunu değiştirmesi için ya daha büyük fırsatlar görmüş olması, ya da karşısındaki gücün

onu politikalarını değiştirmeye mecbur bırakması gerekir.
Kürt savaşının seyrine baktığımızda
bu iki etkenin de dönem dönem devreye girdiğini görebiliriz.

Fırsat ve Zorunluluk Politikaları
Önce fırsatlara bakalım. Finans kapitalistlerimiz geleneksel Kürt politikalarını kısmen de olsa değiştirmeleri
durumunda daha büyük fırsatlar
yakalayabileceklerini ilk kez ABD’nin
1. Irak işgali döneminde hissetti.
Musul petrolleri, Güney Kürdistan
pazarı ve bölgede kazanılacak yeni
avantajlar tekelci sermayenin gözünü
kamaştırdı. O güne kadar uyguladığı
başarılı(!) neoliberal politikalarla
böyle bir dönüşümün en iyi siyasal
temsilcisi tabii ki Turgut Özal’dı.

Özal’a Kürt meselesinde atfedilen
“ilerici” rol işte böyle bir arka plana
sahiptir.
Ancak iç ve dış dengelerdeki güç
hesabını doğru yapamayan finans
kapital, en yetkin politikacılarından
birini daha egemenler arası çatışmaya kurban verdi. İktidar ortaklığının
sürebilmesi için en önemli kozlardan
biri olan Kürt sorununda politika
değişikliğine izin vermeyen derin
devlet güçleri, Menderes’ten sonra
Özal’ı da öldürerek egemen blok içerisindeki varlığını koruyabilmek için
neler yapabileceğini bir kez daha
göstermiş oldu.
Fırsat politikasını hayata geçiremeyen finans kapital, bu girişiminin
ardından Kürt Özgürlük Mücadelesinin yeni bir yükselişiyle karşı karşı-

Sermaye, genel olarak, savaş ekonomisinden aldığı
payla, savaşın yarattığı siyasal atmosferin diğer
ezilenler ve emekçiler üzerinde yarattığı baskıcı
ortamla, zorunlu göçün yarattığı işgücü fazlasıyla
Kürtleri imha savaşından memnundur. Finans kapitalin genel siyaset pozisyonunu değiştirmesi için ya
daha büyük fırsatlar görmüş olması, ya da
karşısındaki gücün onu politikalarını değiştirmeye
mecbur bırakması gerekir.
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Finans kapitalistlerimiz geleneksel Kürt
politikalarını kısmen de olsa değiştirmeleri
durumunda daha büyük fırsatlar yakalayabileceklerini ilk kez ABD’nin 1. Irak işgali döneminde hissetti. Musul petrolleri, Güney Kürdistan pazarı ve
bölgede kazanılacak yeni avantajlar tekelci
sermayenin gözünü kamaştırdı. O güne kadar
uyguladığı başarılı(!) neoliberal politikalarla böyle
bir dönüşümün en iyi siyasal temsilcisi tabii ki
Turgut Özal’dı. Özal’a Kürt meselesinde atfedilen
“ilerici” rol işte böyle bir arka plana sahiptir.
ya kaldı. 90’ların başından itibaren
neredeyse tüm bölgeyi saran serhildanlar karşısında egemen blok baskıyı, şiddeti ve terörü daha da artıran
bir konsepti uygulamaya başladı.
Ordu’da Doğan Güneş, Polis’te
Mehmet Ağar, siyasette Tansu Çiller
ve hepsinin arkasında TÜSİAD bu
karanlık dönemin mimarlarıdır.

Kartlar Yeniden Karılıyor
90’lar sadece Türkiye’de değil tüm
dünyada, özellikle de Ortadoğu’da
siyaset kartlarının yeniden karıldığı
yıllar oldu.
Sovyetlerin yıkılışı ve iki kutuplu
dünyanın sona erişiyle kendini dünyanın imparatoru ilan etmek isteyen
ABD, 1. Irak işgalinden itibaren hegemonyasını tüm dünyaya dayattı. 11
Eylül muammasıyla birlikte ise bu
dayatmalarına ve saldırgan politikalarına zemin yarattı.
ABD emperyalizminin sadık destekçisi ve işbirlikçisi olan yerli finans
kapitalistlerimiz ise, siyaset sahnesindeki bu gelişmelerden maksimum
derecede faydalanmak için 28 Şubat
sonrasında yeni bir süreci başlattı.
Kemal Derviş politikalarıyla ekonomik alanda yeni düzenlemeleri başlatan sermaye, ABD emperyalizminin
bölge halkları için yıkım ve işgal politikalarını desteklemesi karşılığında
Öcalan’ın TC’ye teslimiyle siyasal
alandaki düzenlemelerine de hız
verdi.
ABD’nin Rusya, İran ve Çin’i kuşatarak, dünyanın enerji kaynakları
deposu durumundaki Ortadoğu’da
(buna Kuzey Afrika ve Kafkaslar
dahil) hakimiyetini mutlaklaştırmak
ve genel anlamda emperyalist odaklar içerisindeki hegemonyasını sağlamak için uygulamaya koyduğu yeni
doktrinden Türkiye finans kapitali de
gerekli görevleri çıkardı.

Bush doktrini denilen yeni doktrinin
“ılımlı
İslam”
perspektifinden,
ABD’nin de “teşvikiyle”, yararlanmak
için, siyasal İslam’ın Milli Görüş
damarını ABD’ci Gülen Cemaatiyle
aşılayarak AKP’yi siyaset sahnesine
sürdü.

Ordu İktidar Alanının Dışına
AKP hamlesiyle birlikte, bir taşla çok
kuş vurmak isteyen sermaye, dokuz
yıllık AKP iktidarında hedeflerine
yönelik önemli mesafeler kat etti.
Ordu’nun iktidar alanının dışına itilmesinde, neoliberalizmin yıkım ve
yağma politikalarının hayata geçirilmesinde önemli başarılar elde etti. Bu
alanlardaki gelişmeler ayrı bir yazının konusu. Sermayenin üstesinden
gelemediği, yol alamadığı tek alan ise
Kürt sorunu oldu.
ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi ve
2. Irak işgalinde bir kez daha büyük
fırsatlar gören Türkiye finans kapitali dışarıya dönük böyle bir atılım gerçekleştirmek için bir takım “ayak
bağlarından” kurtulması gerektiğinin
bilincindeydi elbette.
2000’lere gelindiğinde Kürt savaşındaki 20 yıllık başarısızlık Ordu’yu ve
temsilcisi olduğu “eski statükoyu”
önemli ölçüde yıpratmıştı. ABD’nin
desteğini almış ılımlı İslamcı/neoliberal AKP ve “sağ”dan, “sol”dan liberal çevreleri arkasına dizen sermaye,
kısa sürede Ordu’yu iktidar alanından
geri adım atmaya ve “yeni statüko”da
kendisine uygun görülen alana çekilmeye “ikna” etti. “İkna” olmayanları
da, Ergenekon operasyonuyla etkisiz
hale getirdi. Bu süreç yeni statükonun kendi tahakkümünü kurma noktasında önemli bir yol olsa da, asıl olarak seçimlerden sonra ortaya çıkacak
yeni siyasal tabloyla son şeklini alacaktır.
Egemenler arasındaki bu iç kapışmaya paralel olarak sermaye Kürt
Sorununa yaklaşımında da yeni bir

yönelime girmiştir. Eski statükonun
inkarcı ve imhacı Kürt politikası karşısında yeni statüko inkarcılıktan vazgeçmiş ancak imhada ısrar etmektedir. Aslında 1. Irak işgali döneminde
Özal’la yapmak istediği politika değişimini, 2. Irak işgali döneminde
Tayyip Erdoğan’la yapmaktadır.

İmhacı Yaklaşım Sürüyor
Peki yapmaya çalıştığı tam olarak
nedir? Kürt Halkını inkardan gerçekten vazgeçmiş midir TC’nin yeni statükosu? Eski statüko “Kürt yoktur”
diyordu ve herkesin “Türk” olduğunu
savunuyordu. Yeni statüko ise, 25 yıllık bir mücadelenin sonunda, “tamam
Kürt vardır, ama bir halk olarak değil,
tek tek bireyler olarak” diyor.
İnkardan ancak bu kadar vazgeçebiliyor. Ve eski statükonun “Kürt
Halkının özgürlüğünü savunanlar”
karşısındaki “imhacı” yaklaşımını
aynen devir alıyor yeni statüko. Üstelik bu kez uluslararası çapta ve özellikle ilgili bölge devletlerinden alınan
büyük bir destekle sürdürüyor bu
imha operasyonunu.
Bütün demagojilere rağmen, laf cambazlıklarına, siyaset oyunlarına rağmen tekrar tekrar açığa çıkan tek
gerçeklik PKK’nin tasfiyesi, imhası
planıdır.
Şu an sermayesiyle, siyasetçisiyle,
ordusuyla tüm oligarşi, uluslararası
güçlerin de desteğini alarak PKK’nin
fiili ya da fikri olarak tasfiyesine kilitlenmiştir. Bir süredir tüm hazırlıklar,
bütün oyalama politikaları, açılım
safsataları bu çerçevede hayata geçirilmiştir. İmhada hepsi anlaşmış
durumda; anlaşamadıkları, bir takım
bireysel hakların verilip verilemeyeceği konusudur.
TÜSİAD tüm bu tablonun ana belirleyenidir. TÜSİAD’ın yaklaşımlarında
demokrasi ve gerçek çözüm niyeti
bulanlar tehlikenin kaynağını gör-

Kürt Halkını inkardan gerçekten vazgeçmiş midir TC’nin yeni statükosu? Eski
statüko “Kürt yoktur” diyordu ve herkesin “Türk” olduğunu savunuyordu.
Yeni statüko ise, 25 yıllık bir mücadelenin sonunda, “tamam Kürt vardır, ama
bir halk olarak değil, tek tek bireyler olarak” diyor. İnkardan ancak bu kadar
vazgeçebiliyor. Ve eski statükonun “Kürt Halkının özgürlüğünü savunanlar”
karşısındaki “imhacı” yaklaşımını aynen devir alıyor yeni statüko.

müyor ya da bilerek halklarımızı
yanıltmaya çabalıyor demektir.
TÜSİAD, PKK’nin fikri düzeyde tasfiyesiyle uğraşmaktadır. Piyasacı, ekolojik düzenin bozulmasına aldırış
etmeyen, cinsiyet eşitsizliğini lafzi
düzeyde gündemde tutan, emekçiden,
ezilenden değil tekelci sermayeden
yana bir Kürt Hareketi yaratmak istiyor. Böyle bir yola girmeye eğilimli
Kürtleri cesaretlendiriyor, teşvik ediyor. Bunu başarabildiği ölçüde PKK’yi
marjinalleştireceğini ve fiili tasfiyenin önünü açacağını hesap ediyor.
Şimdi bu blok seçimlerden sonra oluşacak siyasi tabloya kilitlenmiş
durumda. Ergenekon operasyonu,
TSK’daki yeni görevlendirmeler ve
“yeni CHP”yle dönüşüm, yeni statüko
garantiye alınmış gibi görünüyor.
Yine de seçimlerden sonra yapılacak
bitirici hamleler egemenler arası
gerilimi bir kez daha yükseltecektir.

Ya Katılıp Devrim Oluruz...
Ancak açık olan diğer nokta ise bütün
düzen güçleri, topyekûn olarak
seçimlerden sonra Kürt Özgürlük
Hareketi’ni imhaya girişecektir.
Bütün hazırlıklar bu yönlü yapılmaktadır. Yeni statükoda istikrar sağlanabilmesi için Kürtlerin ana karargahı
dağıtılmak istenmektedir. Sermaye
ancak bu şekilde, başlattığı hegemonya hamlesini tamamlayabileceğini
düşünmektedir. Kürt Özgürlük
Hareketi de bu durumu doğru tahlil
ederek, hem ulusal bütünlüğü sağlama hem de Türkiyeli diğer devrimci,
demokratik güçlerle ortak bir cephe
oluşturma konusunda doğru adımlar
atmıştır.
Adeta cephenin her iki tarafı her türlü
hazırlığını tamamlayarak büyük çarpışmaya hazırlanmaktadır.
Burada komünistlere düşen görev
düzen güçlerinin cephesini zayıflatmak üzere emekçileri ve ezilenleri
örgütlemeye hız vererek, Kürt
Halkının ayaklanmasını, Türkiye
halklarının ayaklanmasına çevirmektir.
İşte önümüzde Tunus, Mısır, Libya,
Suriye imkanı! Ya katılıp devrim oluruz ya da o veya bu gerekçeyle seyredip tarih oluruz!
8.5.2011, Tekirdağ
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Siyasette Yeterince Temsil Edilmek, Kadın Hareketinin Önemli Bir Talebi

SEÇİLMEK Mİ? BAŞKA BAHARA...
TÜLAY HATİMOĞLULLARI
12 Haziran’da bir genel seçim daha
yaşayacağız. Siyasi partiler adaylarını
açıkladılar. Listelere baktığımızda
kadınlara yine yeterince yer verilmediğini görüyoruz. AKP’nin kadın aday
sayısı 78. AKP’li kadın adaylar partinin toplam aday sayısının yüzde
14,2’sini oluşturuyor. CHP’nin kadın
aday sayısı daha yüksek, 109. Ancak
CHP’de de kadın adaylar toplam aday
sayısı içinde yüzde 20’de kalıyor.
MHP’nin kadın aday sayısı 68, yani
toplamda yüzde 12,4. Adaylarını
bağımsız olarak, Emek, Demokrasi
ve Özgürlük Bloku listesinden gösteren BDP’nin 13 kadın adayı bulunuyor. 2007 seçimleriyle kıyaslanacak
olursa bu yıl listelerde daha çok kadına yer verilmiş görünüyor. 550 milletvekilinden 100 ile 118 civarında
kadın Meclis’e girebilecek. 2007
genel seçimlerinde 48 kadın vekil ile
temsiliyet yüzde 9,1 idi. 2011’de bu
rakam iki katına çıkıyor. Ama buna
rağmen yeterli bir temsiliyetten söz
etmek mümkün değil.

Kadın Temsili Yüzde 50 Olmalı
Pozitif ayrımcılık ilkesini siyasi çevrelerin önemsiyor gözükmeleri bile
kadın hareketinin başarısı. Kadınlar
yıllardır, “pozitif ayrımcılık ve kota”
meselesini ön plana çıkardılar. Bu
taleplerini alanlarda haykırdılar.
Yazdılar, çizdiler. Kadının siyasette
yeterli oranda temsil edilmesi kadın
hareketinin önemli taleplerinden
biri. Nitekim yüzde 50 temsiliyet gerçekleşene kadar bu mücadele devam
edecektir.
Bekâr kaymakamlara seslenen
Başbakan diyordu ki: “Derhal evlenin. Yengeyle beraber halkımın evine
gidin. Zillerini çalın. Çaylarını için.”

Egemen güçlerin sınırsız sömürüsü karşısında siyasal tutumumuzun daha
çok açığa çıkması dışında bir seçeneğimiz kalmıyor. Duygularımızdan,
düşüncelerimizden kendimizi soyutlamadan, günübirlik yaşadığımız
beden-emek sömürüsünü bilerek ve itiraz ederek varlık gösterebilmeliyiz.
Tayyip Erdoğan’ın bu sözleri,
AKP’nin bugüne kadar kadınları
erkeklerin evlere siyaset taşıma aracı
olarak gördüğünü ortaya koyuyor.
Partinin güçlü alanlarını kadınların
kurduğunu neden görmezden geliyorlar? Çünkü liste paylaşımında
kadınları ortak etmek istemiyorlar.
Siyasi partiler kadınları oy potansiyeli olarak görmekten vazgeçmelidir.
Kadınların görüntüyü yumuşatan,
vitrini dolduran, modern görünümüyle laikliği, başörtüsüyle siyasal İslam’ı
simgeleyen nesneler olarak görülmesi utanç vericidir. Bu, emekleri yaşamın her alanında sömürülen kadınların, siyasal emeklerinin de sömürüldüğünün önemli göstergesidir.
Binlerce yıldır devam eden ataerkil
zihniyete göre siyaset belli kalıplarla
tanımlanmıştır. Siyasette yer alabilmenin birinci koşulu erkek olmaktır.
Ekonomik güce sahip olmak, sistemin akışına muhalif olmamak, hazır
reçetelerin uygulanması gerektiği
için üretken olmamak ise diğer
koşulları oluşturuyor. Ekonomik ilişkilere hâkim olamayışları, cinsiyetlerinin yanı sıra kadınları listelerde
gerilere atan bir etmen oluyor.

Yurttaş = Erkek midir?
Klasik demokrasi anlayışına göre
siyasete katılım, yurttaş olma kuralına bağlanmıştır. Yurttaşlık, fiilen
erkek cinsiyle özdeşleştirilir. Çünkü
kadının özel yaşamındaki görevleri,
tam bir vatandaş olmasının önünde
engel teşkil eder. Kadın bu sebeplerden dolayı ehil görülmez. Özel alanın
politikanın dışındaki bir alan olarak
algılanması temel problemi oluşturur. Kadınlar erkekler kadar “özgür”
bireyler değildir. Özel alandaki

sorumluluklar (yemek yapma, çocuk
büyütme, hasta bakma, ev temizliği
gibi her gün yeniden yapılması gereken işler) kadının ellerini zincirler.
Hareket alanını kısıtlar. Bunun yanı
sıra Türkiye’de seçim siyasetinin
nabzı erkekçe attığı için kimi problemler zinciri oluşur. Kadınların serbestçe; erkeklerle de akşam yemeklerinde buluşması, kahvehanede oturup çay içmesi, bazen rakı sofralarını
paylaşması yakışık almadığı için
“seçilebilir” kategorisinde olmasına
engel olabilir.

Kota Önemli Ama Yeterli Değil
Zihniyeti de Değiştirelim!
Kadın hareketinin her alanda talebi
olan kota uygulaması, seçimler söz
konusu olduğunda bu noktalarda
önem kazanmaktadır. Yerel ve genelde seçilen/atanan bütün kurullarda
bu uygulamanın hayata geçmesi
elzemdir. Kota meselesi kendi iç
çelişkisini de içinde barındırır:
Birincisi; kadının kaba bir eşitlik
ilkesi gereği mi pozitif ayrımcılık
uygulaması talebi var? Bu yetersiz bir
yaklaşım olabilir. Çünkü kadının eşitsizliğinin temelini oluşturan, toplumsal cinsiyetin yarattığı sonuçlar gölgelenebilir. Kadınların siyasette eşit
temsiliyet talebi, temsili demokrasinin ötesindedir. Kota uygulaması toplumsal cinsiyet rolleri içinde kadının
ezilmişliğini daha görünür kılması

açısından önemlidir. İkincisi; kadın
hareketi mücadelesini kota konusundaki hak kazanımlarına mı sıkıştırır?
Veya göreceli bir kota uygulaması
taleplerimizi karşılar mı? Elbette
hayır. Kimi karma örgütlerde oranları değişiklik arz etse de kota var. Çoğu
zaman kota dolsun diye kadınların
isimlerinin organlarda yazıldığına
tanığız. Bunlar, zihniyet sorgulanmadan atılan sembolik adımlardır. Esas
talebin toplumsal cinsiyetle hesaplaşabilmek olduğu hatırda kalmalıdır.
Kadınların mücadeleler silsilesiyle bu
meseleyi kamusal alanlarda tartıştırabilmesi gerekir. Kadın olmaktan kaynaklanan özgün sorunları dile getirmek, çözüm önerileri geliştirebilmek, kadın hareketinin ana hedefleri
arasında yer almaktadır.
Egemen güçlerin sınırsız sömürüsü
karşısında siyasal tutumumuzu daha
çok açığa çıkarmak dışında bir seçeneğimiz kalmıyor. Duygularımızdan,
düşüncelerimizden kendimizi soyutlamadan, günübirlik yaşadığımız
beden-emek sömürüsünü bilerek ve
itiraz ederek varlık gösterebilmeliyiz.
Özgürlük ve eşitlik mücadelemiz,
kendine özgü bir sömürüye tabi olan
kadın kitlesinin kurtuluş hareketinden geçer. Kadınların kurtuluşu
kolektif politik özne olabilmeleriyle
doğru orantılıdır. Kotayı da diğer
somut taleplerimizi de bir program
dâhilinde savunmak bizi daha doğru
noktalara taşıyacaktır.

Klasik demokrasi anlayışına göre siyasete katılım,
yurttaş olma kuralına bağlanmıştır. Yurttaşlık fiilen
erkek cinsiyle özdeşleştirilir. Çünkü kadının özel
yaşamındaki görevleri tam bir vatandaş olarak
kabul edilmesinin önünde engel teşkil eder.
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“Bir Zamanlar Her Yer Nar Ağaçlarıyla Kaplı İdi…”

PASKALYA MI? SOYKIRIM MI?
Birimizin diğerini anlamadığı, yok saydığı, katlettiği bir yerde
kardeşlikten bahsetmek kimi zaman inandırıcı gelmiyor; ancak
Hrant’ın cenazesindeki tablomuz referans noktamız olabilir. Farklı
kimliklerin birbirlerinin yaşamına saygı duyduğu, kardeşçe yaşamaya
en uygun bu topraklarda, Hrant’ın, Sevag’ın yaşamını yitirmesine
sebep olan tekçi zihniyet, ancak vereceğimiz özgürlük ve eşitlik
mücadelesi ile ortadan kaldırılabilir.
AHMET SAYMADİ

“24 Nisan 1915'in şafak vakti. Özellikle İstanbul'daki Ermeni aydınları,
yazarlar, sanatçılar, öğretmenler,
avukatlar, doktorlar, mebuslar teker
teker
alınırlar
evlerinden.
Götürülürler... Ve bir daha da geri
dönmezler. İşte, birkaç gün sonra
bütün Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde gerçekleştirilen ‘Tarihsel
Ermeni Dramı’nın başlangıcıdır bu
tarih.’’
Yukarıdaki paragraf; Hrant Dink’in
23 Nisan 1996 yılında, Agos gazetesinde yayımlanan “23,5 Nisan” adlı
yazısından alıntı. Yazının tamamını
okumanızı tavsiye ederim. Aslında

“memleketi bölecekler” denilen
insanların nasıl da bu topraklara
bağlı olduğunu çok net anlatan bir
yazı. Yukarıdaki paragrafı geçen sene
de kullanmıştım. Ancak 24 Nisan ile
ilgili bir yazıya başlarken Sevgili
Hrant Ahbarik’in bu yazısını anmadan geçemiyorum!
1915 yılında Ermenilerin yaşamış
olduğu soykırım ya da onların tabiri
ile Büyük Felaket, birkaç yıldır, tehcirin başladığı tarih olan 24 Nisan’da
Ermeniler tarafından anılıyor. Bu yıl
24 Nisan anması Ermenilerin
“Paskalya Bayramı”na denk geldi.
Ermeniler için aynı gün hem kıyımı

anmak hem de dirilişi* kutlamak
oldukça ironik olsa gerek.
Kıyımın ve dirilişin aynı tarihe denk
gelmesi yetmezmiş gibi, Batman’da
askerlik yapan Sevag Balıkçı isimli
bir Ermeni kardeşimiz “kaza kurşunu” ile yaşamını yitirdi! Askerde kaza
kurşunu genellikle sosyalistlere ve
Kürtlere denk gelir, bu kez sistemin
sindiremediği bir başka ötekiye isabet etti. Kaza kurşununun BBP sempatizanı bir askerin namlusundan
çıktığını da hatırlatmak gerek!
1915’te yaşanan büyük felaketin
ardından, Türkiye sınırları içerisinde
yaşamaya devam eden üç yüz ila dört

Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra birlikte yaşamaya dair ümidi kırılan
Ermenilerin, Sevag’ın askerde öldürülmesi ile beraber, birlikte yaşamaya dair
ümidi daha da azaldı. Ermeni bir arkadaşımın annesi Sevag’ın cenazesinin
ardından, Ermeni halkının simgesi olan “Nar” üzerinden “Bir zamanlar her
yer nar ağaçlarıyla kaplı idi... Hepsi kökleriyle söküldü...” diye yazmış!

POLİTİKA

13

yüz bin arasında Ermeni’den bugün
eser yok. Nüfus artışlarına rağmen
bugün sadece 75 bin Ermeni yaşıyor
bu topraklarda. Türkiye’de yasalarda
var olan tekçi zihniyet; tek vatan, tek
ırk, tek dil söylemi ve sistematik işleyen politikalar sebebiyle, geri kalanlar zaman içerisinde göç etti. Bugün
de devlet tarafından bu politikanın ve
nefret söyleminin toplumda var edildiğine ve sistematik bir şekilde yürütüldüğüne Sevag’ın yaşamını yitirmesi ile bir kez daha tanık oluyoruz.
Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra
birlikte yaşamaya dair ümidi kırılan
Ermenilerin, Sevag’ın askerde öldürülmesi ile beraber, birlikte yaşamaya dair ümidi daha da azaldı. Ermeni
bir arkadaşımın annesi Sevag’ın
cenazesinin ardından, Ermeni halkının simgesi olan “Nar” üzerinden
“Bir zamanlar her yer nar ağaçlarıyla
kaplı idi... Hepsi kökleriyle söküldü...”
diye yazmış!
Birimizin diğerini anlamadığı, yok
saydığı, katlettiği bir yerde kardeşlikten bahsetmek kimi zaman inandırıcı
gelmiyor; ancak Hrant’ın cenazesindeki tablomuz referans noktamız olabilir. Farklı kimliklerin birbirlerinin
yaşamına saygı duyduğu, kardeşçe
yaşamaya en uygun olan bu topraklarda, Hrant’ın, Sevag’ın yaşamını
yitirmesine sebep olan tekçi zihniyet,
ancak vereceğimiz özgürlük ve eşitlik
mücadelesi ile ortadan kaldırılabilir.
Yaşasın halkların kardeşliği, işçilerin ve ezilenlerin eşit ve özgür birlikteliği!
* Hristiyanlık’ta, İsa’nın çarmıha gerilerek
öldürülmesinden 3 gün sonra dirildiğine inanılır; Paskalya Bayramı ile bu diriliş kutlanır.

27.5.2011
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Eğitim-Sen Genel Kurulu Sorunlara Çözüm Üretemedi

BİR GENEL KURUL’UN ARDINDAN
YA DA İTTİFAK DEMOKRASİSİ

B.AKPOLAT
Eğitim-Sen’in 8. Genel Kurulu 13-15
Nisan tarihlerinde Ankara’da yapıldı.
Kamu emekçileri sendikal hareketinin ağır bir krizle karşı karşıya olduğu bir süreçte yapılan bu genel
kuruldan, krizden çıkış için anlamlı
adımlar beklenirdi. Ne yazık ki öyle
olmadı. Genel kuruldan çok önce netleşen Demokratik Emek Meclisi
Platformu (DEMP) - Devrimci
Sendikal Dayanışma (DSD) ittifakı
genel kurulu demokratik bir tartışma
ortamı olmaktan çıkarmak için sayısal çoğunluğun bütün olanaklarını
kullanarak, bu en yüksek karar alma
organını bir tiyatroya dönüştürdüler.
Bu ittifakın genel kurulun bütünü
boyunca devam eden tüzük değişiklikleri gündeminde artık çekilmez
hale gelen anti-demokratik tutumları
örgütün muhasebe yapma, geleceğin
görevlerini belirleme ve buna göre
organları seçme olanağının heba
edilmesine yol açtı.

Böyle Olmamalıydı
‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla delegelerin bile haberdar olmadığı, o anda
karşı karşıya kaldıkları tüzük değişiklikleriyle Eğitim-Sen’in sorunları
bırakın çözülmeyi, tartışılmış bile
olmaz. Bir oldu bittiye getirilen, yeterli delege sayısının bile bulunmadığı
bir ortamda -elbette haklı bir talep
olan- anadilinde eğitimin tekrar
tüzüğe konulması koltuklara sımsıkı
yapışıldığını unutturmak dışında hiçbir anlam taşımaz oldu.
Kuruluşu sırasında 12 Eylül’le hesaplaşma, solun toparlanması anlamları
da taşıyan, salt sendikal değil siyasal
bir açılım değeri de taşıyan Kamu
Emekçileri
Sendikal
Hareketi
(KESH), sosyalistlerin gözü önünde,
özellikle de onların dağınıklığından

da güç alarak oluşturulmuş bir sendikal anlayışıyla DİSK veya TÜRK-İŞ
benzeri bir konfederasyona dönüştürülmek istenmektedir. Evet istenmektedir. Özellikle 4688’den sonra
örgüt içinde atılan her adım, sınıf
mücadelesini okuyamamaktan ya da
nesnel ortamın yüklediği gerilimlerden çok, bilinçli bir sendikal çizgiden
kaynaklanmaktadır.

Yasalcılığa Hapsedilen
Sendikal Mücadele
KESH’in yönetilememesine, yaşadığı
çok katmanlı sorunlara, tarihine ve
kamu emekçilerine yabancılaşmasına dair yapılan her saptamaya yönetici klik, 1990’larda olmadığımızdan,
nesnel ortamın zorluğundan yakınarak sorunu tartışılmaz hale getiriyor.
KESH, özellikle 4688 sayılı yasanın
çıkmasının ardından kendini yasalcılığa hapsettikçe ve kurucu enerjisini
oluşturan meşruluktan koptukça
ağırlık kaybına uğradı ve eylemlerinin ve sözlerinin inandırıcılığı ve
ikna yeteneği azaldı. Ayrıca, meşrumilitan çizgi yerine yasalcılığın tercih
edilmesi, bağlı olarak, örgütsel ilişkilerde kolektivite ve dayanışma yerine,
bürokratikleşme ve KESH kitlesinden
kopma eğilimi güçlendi. Yüz binlerce
üyenin ürettiği temsil gücü ve siyasi
toplumsal itibar, kolektifle paylaşılmak yerine, üyelerden kopuk bürokratik mekanizmalar yaratan yönetici ekipler tarafından, bir yükselme
imkânı olarak gasp edildi.
Biz biliyoruz ki bizim patronumuz
olan TC kendisinde açılan en ufak
demokratik gediği büyük bir güçle
kapatmaya çalışacaktır. Kamu emekçilerinin sendikal mücadelesiyle
Anadolu’nun demokratikleşme süreci

iç içedir ve birlikte yürütülmelidir.
Yasal hakların içine sıkışmak yerine,
sürekli genişleyen bir meşruluk alanı
yaratmak gereklidir. Lime lime dökülen oligarşik rejimin ve tüm rezilliğini insanlığın üzerine kriziyle beraber
daha da fazla kusacak olan kapitalizmin karşısında bir sendikal anlayış
yasalcı hat yerine inşa edilmelidir.
Bizim için yöneticiliği, örgütten
kopuk bir kalıcı-egemen hiyerarşik
tepe olmaktan çıkarıp, örgüt kolektivitesiyle sarmalanmış ve başta geri
çağırma hakkı olmak üzere, bir dizi
önlemle sürekli denetlenen bir sınıfa
hizmet yeri haline dönüştürmek en
acil gereksinimlerimizdendir.

KESH Yeniden Örgütlenmeli
Biz, Toplumsal Özgürlükçü Kamu
Emekçileri, sendikal harekette yaşanan ağır krizin içinde KESH’in önemli bir devrimci olanak olduğuna inanıyoruz. Bu olanağın sistematik hatalar, yönetememe krizleriyle heba
edilmesine göz yumulamaz. Bunun
için KESH’in kendi temelleri üzerinde bir program etrafında devrimci
militan kamu emekçileri tarafından
yeniden örgütlenmeye ihtiyacı vardır.
Kamu emekçileri yaşadığı mücadele
ve direniş tarihiyle yarattığı 4-5 Mart
destanlarıyla sınıf hareketinin ilerle-

HAZİRAN 2011

Sendikal harekette
yaşanan ağır krizin
içinde KESH’in önemli
bir devrimci olanak
olduğuna inanıyoruz.
Bu olanağın sistematik
hatalar, yönetememe
krizleriyle heba
edilmesine göz yumulamaz. Bunun için
KESH’in kendi temelleri
üzerinde bir program
etrafında devrimci
militan kamu
emekçileri tarafından
yeniden örgütlenmeye
ihtiyacı vardır. Kendi
temelleri üzerinde
yeniden örgütlenen bir
KESH, sınıf hareketinin
sermaye güçleri
karşısında savaşımında
çok daha önemli bir
silah olacaktır.
mesine büyük katkı sunmuştur.
Kendi temelleri üzerinde yeniden
örgütlenen bir KESH, sınıf hareketinin sermaye güçleri karşısında savaşımında çok daha önemli bir silah
olacaktır.
Bugün tek tek yerellerde, sektörlerde
elde edilen kısmi mevzilenmelerin,
avantajların, kazanımların KESK’in
bu merkezi hattı bu haliyle devam
ettiği sürece büyük ve anlamlı sonuçlar doğuramayacağını tespit etmeliyiz.
Öyleyse bu duruma müdahale edebileceğimiz aracı tartışmamız, KESH’i
bir yeniden kuruluşa zorlayacak bir
sendikal birliği gündemimize almamız gerekir.
Bütün bu belirlemelerimize uygun
olarak KESH’in içinde kamu emekçileri sendikal hareketini aşağıdan
yukarıya bir yeniden kuruluşa zorlayacak sendikal açılım/birlik/platform oluşturulması çabası içinde
olduk ve bundan sonra da olacağız.

Kuruluşu sırasında 12 Eylül’le hesaplaşma, solun
toparlanması anlamları da taşıyan, salt sendikal
değil siyasal bir açılım değeri de taşıyan Kamu
Emekçileri Sendikal Hareketi (KESH), sosyalistlerin
gözü önünde, özellikle de onların dağınıklığından
da güç alarak oluşturulmuş bir sendikal anlayışıyla
DİSK veya TÜRK-İŞ benzeri bir konfederasyona
dönüştürülmek istenmektedir.
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Kendiliğinden Hareketin İçindeki Devrimci Dinamizmi Görmeliyiz

KİTLESEL LİSELİ
EYLEMLERİ ÜZERİNE
Eyleme katılan kitlenin örgütlenme formu ve
oraya gelen insan tipolojisi en geniş temelde ele
alabileceğimiz, örgütsel argümanlardan uzak,
hatta yer yer “örgüt yok” “rahatlatmaları” ile
alana gelen kişilerden oluşmakta. Fakat gelen
kitleyi yalnızca böyle değerlendirirsek, oradaki
devrimci dinamiği göremez, altını boşaltırız.
Kitleyi sokağa döken en birincil sebep, uğradığı
haksızlığın oluşturduğu meşruluk duygusudur.
BARIŞ ÖZER
Bu sene yapılan Yükseköğretime
Giriş Sınavı'nda (YGS), öğrencileri
doğru cevaplara yönlendirecek şifre
uygulaması yapıldığı iddiasıyla başlayan süreç, önce birkaç ufak tepki ile
şekillendi. Daha sonrasında, büyük
şehirlerde 5 bini bulan, hemen
hemen tüm illere ve yerellere sıçrayan kitlesel eylemlerle devam etti.

Kitlenin Yapısı
Daha önce, sene başında bazı üniversitelerde yapılan kitlesel formasyon
eylemleriyle, şekil itibariyle paralellik
gösteren bu eylemlerdeki kitlesel
katılımın karakteri dikkat çekicidir.
Eylemlere katılan kitlenin örgütlenme formu ve oraya gelen insan tipolojisi en geniş temelde ele alabileceğimiz, örgütsel argümanlardan uzak,
hatta yer yer “örgüt yok” “rahatlatmaları” ile alana gelen kişilerden
oluşmakta. Fakat gelen kitleyi yalnızca böyle değerlendirirsek, oradaki
devrimci dinamiği göremez, altını
boşaltırız. Kitleyi sokağa döken en
birincil sebep, uğradığı haksızlığın
oluşturduğu meşruluk duygusudur.
Meselenin herkes tarafından haksızlık olarak kabul görmesinin -hatta yıllarca ona ders çalışmasını telkin eden
ailesinin bile bu meselede tepki göstermesinin- meşruluğunu alan bir
bireyin, oradaki eyleme katılma psikolojisini gözden kaçırmamalıyız. Ve
aslında, liseli alanındaki örgütlenmelerin de birincil hedefi, kitleleri mağdur oldukları meseleler üzerinden
harekete geçirmek ve örgütlemek
değil midir?
Fakat bir şeyi daha atlamayalım,
buradaki kitle kendini öyle ya da
böyle, bir şekilde mağdur olduğu
mesele üzerinden harekete geçirmiş
durumda. Bu alandaki örgütlü bireyler, meselenin içine girerken, bu kesiti mutlaka dikkate almak durumundadır. Meselenin de hassas kısmı
buradadır. Eyleme geçmiş bir kitlenin

nabzını iyi tutarak, bireylerin psikolojisini gözetmek lazım. Kitlenin
“geniş” yapısı ve örgütlülüğe olan
yaklaşımı, kitleye dair yaklaşımımızı
belirleyen önemli bir kıstas. Örneğin,
kitleye giderken örgütlülüğümüzü ne
kadar dayatacağız? Nereye kadar en
geniş haliyle ortamda bulunacağız?
Kitle hareketinin kendiliğindenliğini
kabullenmek, bir zamandan sonra,
savunduğumuz örgütlü birey olma
kıstasına aykırı düşerek bizi “kitle
kuyrukçuluğu” denilen zemine
sürükleyebilir ki, bu örgütlenmenin
önünde ciddi bir engel teşkil eder.

Özneler
Konuyu ele alırken incelediğimiz bir
boyut kitlenin profili ise, incelenmesi
gereken bir diğer boyut da kitleye
öncülük etme iddiası taşıyan öznelerdir. En uçtan bize doğru sıralarsak
kitle içinde yer alma konusunda, sistem içi çatışmada AKP karşısında yer
alan ve faşizan bir tonla “ulusalcılığı”
temsil eden Türkiye Gençlik
Birliği’nden (TGB) liselileri bir yana
bırakırsak, bu anti-cemaatçi hatta
yakın duran ve kitle içinde de belli bir
yer tutan TKP’li liseliler göze çarpmakta. Devam edersek, kadro yapısının ve eylem tipinin militanlığı bakımından farklı yanları olmakla beraber, Liseli Genç Umut’u da bu kervana ekleyebiliriz. Politik hat olarak
belki içeriği daha zengin bir perspektife sahip olsalar da, geniş bir etki
alanı olan anti-cemaatçi hattın içinde
var olmaktadırlar.
Bu politik hat, verilen mücadelenin
önünü ve gücünü keser. Peki, ortaya
konulan mevcut politik hat bununla
mı sınırlı? Tabii ki, hayır. Meseleyi
sistem sorunu olarak ele almak, kapitalizmin kendini sürekli yeniden
üretmek için eğitim sisteminde uyguladığı politikalardan bir tanesi olarak
görmek gerek. Ayrıca meseleyi sağlam zemine oturtup, eleştiriyi her

yönüyle koymak da kritik bir yerde
duruyor. Sadece AKP karşıtlığı üzerinden yürümek, olayı cemaatlere
yüklemek uzun erimli verilebilecek
bir liseli mücadelesini baltalar. Liseli
Kıvılcım'ın da içinde bulunduğu DevLis, LÖB, vs ile devam eden Blok, politik hattı sebebiyle, meseleyi daha
doğru ve daha derinlikli ele almakta.
Ama bazı istisnai yereller dışında, bu
hattın temsilcilerinin son yaşanan
kitlesel eylemlerde yer alışı diğer
Blok’a göre zayıf. Bunu eylemlerde
anti-cemaatçi söylemin baskınlığından da anlayabiliriz.

Yeni Dönem
Bu yakalanan ivmenin öncelikle kısa
vadeli olmaması, tüm örgütlenmelerin öncelikle başarması gereken
meseledir. Hükümet, seçim öncesi
böyle bir meseleyi elinden geldiğince
soğutma yönünde hamleler yapıyor.
Yapılan kitlesel eylemler, YGS sonuçlarının da açıklanmasıyla yerini bir
bekleyişe bıraktı. Sokağa çıkan kitleyi
de -tabii ki- bireysel anlamda, yapılacak ikinci sınavın kaygısı sardı.
Başbakanın, sokağa çıkanlara karşı
yaptığı “10 bin kişiyi karşılarına
çıkartırım” hamlesinin böyle bir
dönemde olması, elbette ki tesadüf
değil. Bizim yapmamız gereken, böy-

lesi bir hal alan süreci egemenlerin
“bozkurt- akkurt”
tarışmalarıyla,
sakatlamlarına izin vermemek olmalıdır.
Hem halen şekillenen kitle içinde yer
alırken daha müdahil olmalı, hem de
öne çıkan hattın kendi hattımız olmasını sağlamalıyız. Kitlesel eylemler
sonrası düşüşe girilen bir dönemdeyiz. Egemenlerin “marjinal” yaftalamalarını en rahat yapabilecekleri bir
dönem. Oluşan eylemleri arkamızda
bir birikim süreci olarak görmeli ve
süreci çok iyi idare etmeliyiz. Daha
sağlıklı ve uzun erimli bir sonuç alabilmek için bunlar mutlak ve gereklidir. Yoksa, bu eylemlerin bu talepler
ve bu politik hat üzerinde şekillenmesi, belki hattın savunucularını
dönemsel olarak kazançlı çıkarabilir;
fakat bu hat, her an seçim arifesinde
AKP karşıtlığını sürdüren burjuva
politikacılarının ve partilerinin seçim
kampanyasına evrilebilir. Bu yönüyle
ciddi bir tehlike arz ediyor. Ayrıca
daha da kötüsü, süreç tersine işleyebilir. Salt AKP karşıtlığı ile anti-cemaatçi çizgide ısrarcı olmak ve tıkanmak, karşı tarafa -AKP’ye- yarayabilir. İktidar partisi bu tarz gerilimli
işlerin çoğundan kazanımla çıkmasını bilmiştir. Tüm bunları hesaba katmalı ve meseleyi önemsemeliyiz.

Kitle hareketinin kendiliğindenliğini kabullenmek,
bir zamandan sonra, savunduğumuz örgütlü birey
olma kıstasına aykırı düşerek bizi, “kitle
kuyrukçuluğu” denilen zemine sürükleyebilir ki, bu
örgütlenmenin önünde ciddi bir engel teşkil eder.
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Fransa, Libya Müdahalesinde ABD ve İngiltere ile Ortak Operasyon Yürüttü

AB’DE ÇATLAK! FRANSA’DA
EKSEN KAYMASI MI YAŞANIYOR?

M. LATİF
Küresel sermaye grupları arasındaki
çatışmalar ve kurulacak yeni dengeler, artık bölgesel yönelimlerle ve
duruşlarla şekilleniyor. Bölgesel ve
küresel çıkarları etrafında öbekleşen
sermaye grupları, yeni dengeler kurmak suretiyle sermaye birikimlerini
sürdürme eğiliminde.

“Tarihin Sonu” mu?
1980’lerin sonunda Sovyetlerin yıkılışıyla, ABD merkezli bir dünya imparatorluğu algısı doğmuştu. Süreç F.
Fukuyama tarafından dillendirilen
“Tarihin Sonu”nun geldiği yanılsamasına sebep olmuştur. Ancak ne
sınıflar arası savaşın ne de küresel
sermaye arasındaki rekabetin son
bulmadığı kısa sürede anlaşılmıştır.
ABD sermayesinin mutlak imparatorluğuna karşı, Avrupa ve Uzakdoğu
merkezli sermaye grupları da dünya
pazarından pay isteme cüreti göstermiştir. Avrupa Birliği, Fransız-Alman
ilişkilerinin 1980’lerde geldiği yeni
duruma uygun olarak, ABD ile rekabet edecek bir birlik oluşturma hamlesidir.
Zamanın Almanya Başbakanı H. Kohl
ve Fransa Cumhurbaşkanı F.
Mitterand, Maastricht Anlaşması’na
imza atarak AB projesinin temelini
attılar. 1990’larda J. Chirac ve G.
Schröder stratejik ortaklığı sürdürdü.
AB, bugüne kadar ABD’ye karşı net
bir tutum takınmasa da; ABD’nin
tökezlediği her yerde inisiyatif almaya çalışmış, fırsat kollamıştır. ParisBerlin ekseni, AB politikalarının
biçimlenmesinde de dinamo görevi
görmüştür.

Önleyici Savaş ya da ABD’nin
Dünyayı İşgal Planı
Sovyetlerin çöküşünden sonra dikensiz gül bahçesi hayal eden emperyalizmin başına, 70’lerde başlayan
uzun dalga krizi bir karabasan gibi
çökmüştür. Yapısal sorunlarını aşamayan kapitalizm, krizden çıkışın
faturasını emekçilere ve yoksul halk-

lara keserek bir çıkış bulmaya çalıştı.
ABD, 11 Eylül saldırısını bahane ederek, “önleyici savaş” adı altında dünyayı işgal planı hazırlamıştır. Tek
başına giriştiği işgal planında,
Afganistan ve Irak’ta tarihsel dinamiklerin direnişiyle bataklığa saplanması, ABD’yi planını revize etmek
zorunda
bırakmıştır.
Kuzey
Afrika’dan Ortadoğu’ya yayılan halk
hareketleri ABD’nin bölgeyi dizayn
projesini tekrar revize etmeye zorlamıştır.
ABD’nin Libya müdahalesinde Fransa
“öncü rolü” üstlenmiş, Almanya ise
müdahaleye temkinli yaklaşarak
Rusya ve Çin eksenine yaklaşmıştır.
AB’de bir çatlak olduğu algısına yol
açan bu gelişmeler, Fransa’nın eksen
kayması yaşadığı izlenimi vermiştir.
Önümüzdeki dönem belirsizliğini
korusa da, Fransa’nın bu yöneliminin
sebeplerini kestirmek mümkün.

Avrupa Refahı
Batma Noktasında
İlki finans alanında başlayıp üretim
alanlarına yayılan ve oradan ülke batmalarıyla sonuçlanan krizi AB daha
yakından hissetmiştir. Art arda AB
üyesi ülkeler batma noktasına gelmiş
ve gelmeye devam etmektedir.
İrlanda ve Yunanistan’ın ardından
Portekiz’in de batma noktasına gelmesi, İspanya ve İtalya’nın da batma
tehlikesini yaşıyor olmaları, bir anda
AB’nin itibarını düşürmüştür. Bu
durum hem Fransız hem de Alman
hükümetlerini zorlayan bir etki
yaratmıştır.
Ülke batmalarına karşı alınan tutumlarda da Almanya ve Fransa arasında
farklılıklar ön plana çıkmıştır.
Almanya, AB’nin kuruluşunun örtük
niyetini açığa vururcasına, batan
ülkeleri kurtarmak yerine, pazarlık
edemeyecek bir noktaya gelmelerini
bekledi. Bu sayede Alman şirketleri
bu ülkelerin şirketlerini çok ucuza
kapatacaktı. Bu durum 8 büyük grevle sarsılan Fransız sermayesini çok

Fransa’nın, Libya
müdahalesinde ABD ve
İngiltere ile ortak
operasyon yürütmesi, AB
projesinde olası bir
çatlağın göstergesi gibi
görünüyor. Şu an çok
belirgin olmasa da,
Almanya’nın Rusya, Çin,
Hindistan ve İran ile birlikte operasyona temkinli
bir tutum takınması da
yeni bir bloklaşmanın
habercisi durumunda.

rahatsız etmiştir. Çünkü Fransa'nın
Ekonomi Bakanı C. Lagarde, emeklilik reformunu protesto eden işçilerin
başlattığı grevlerin, her gün 200 ila
400 milyon avroluk zarara yol açtığını söyledi. Fransız Le Figaro
Gazetesi, 8 genel grevin ekonomiye
faturasının, 1,6 ila 3,2 milyar avro
dolayında olduğunu yazdı. Grevler
nedeniyle kimya sanayisinin her gün
33 milyon avro, Air France'ın 5 milyon avro zarar ettiğini duyurdu.
Demiryolları İdaresi’nin zararınınsa
30 milyon avro tutarında olduğunu
açıkladı.

Fransa ve ABD İşbirliği!
İkincisi, Fransa geçmişten bu yana
K.Afrika ve Ortadoğu’da daha etkili
olma amacını gütmüştür. 1945 yılında Fas’ta, 1937 ve 1952 de Tunus’ta
işgal ve katliamlara girişmiştir.
Cezayir’in bağımsızlığına karşı uzun
ve kanlı bir savaş yürüten de
Fransa’dır. Bütün Afrika’da zorbaları
destekleyen, Bin Ali’yi uçağın kapısına kadar götürerek koruyan da.
Fransa K.Afrika ve Ortadoğu’da nükleer bir çatışma yaratma hazırlığında.
Fas, Libya, Mısır, S. Arabistan,
Cezayir, BAE’leri ile bir dizi nükleer
anlaşmalar yapmış durumda. Aynı
Fransa; Afrika içlerinde iç savaş ve
darbeler planlarken, diğer taraftan
Libya'daki hak taleplerini askeri
müdahaleye çeviriyor, iç savaşı
körüklüyor. Suriye'de iç savaş ve
uluslararası askeri müdahale için
ortam hazırlıyor.
Sarkozy, AB’nin genişleme ve büyüme hamlesini Akdeniz ülkelerini

içine alacak şekilde geliştirmeye çalışıyor. Merkel, AB’nin güneye doğru el
uzatması fikrine karşı çıkarak,
AB’nin doğal etki alanı doğu sınırlarında kalması gerektiğini savunuyor.
Bu durum Fransa’yı ABD’nin K.
Afrika ve Ortadoğu’ya müdahale yöntemlerinde ortaklaştırıyor.

AB’de Yeni Bloklaşmalara Doğru
Üçüncüsü, Sarkozy’nin yerlerde
sürünen prestijini yeniden kazanma
çabasıdır. Ancak Fransa’da 27 Mart’ta
ikinci turu yapılan kanton seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Nicolas
Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi
Birliği (UMP) ağır yenilgiye uğradı.
İlk turda da yenilen UMP'nin başarısızlığına, Sarkozy'nin ekonomik ve
sosyal politikalarının yanı sıra Libya
saldırısında oynadığı "öncü rolün" de
etkili olduğu ifade ediliyor. UMP
yüzde 20 oy alırken, Sosyalist Parti
(PS) seçimlerde sıçrama yaparak
oylarını yüzde 35'e çıkardı. Öte yandan aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN)’de
yüzde 12'yle oylarını artırmış oldu.
Aşırı sağ Fransa’da da yükselişe geçmiş durumda.
Fransa’nın, Libya müdahalesinde
ABD ve İngiltere ile ortak operasyon
yürütmesi, AB projesinde olası bir
çatlağın göstergesi gibi görünüyor.
Şu an çok belirgin olmasa da,
Almanya’nın Rusya, Çin, Hindistan ve
İran ile birlikte operasyona temkinli
bir tutum takınması da yeni bir bloklaşmanın habercisi durumunda. Bu
gelişmelerin önümüzdeki dönem
yansımalarını göreceğiz.

Sarkozy, AB’nin genişleme ve büyüme hamlesini
Akdeniz ülkelerini içine alacak şekilde geliştirmeye
çalışıyor. Merkel, AB’nin güneye doğru el uzatması
fikrine karşı çıkarak, AB’nin doğal etki alanı doğu
sınırlarında kalması gerektiğini savunuyor. Bu
durum Fransa’yı ABD’nin K.Afrika ve Ortadoğu’ya
müdahale yöntemlerinde ortaklaştırıyor.
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Suriye Dominosu: İran-Suriye-Lübnan Hizbullahı-Hamas Aksı Kırılabilir

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ
BAŞKA “BAHAR”A KALMASIN

Devam eden ekonomik krizle iflas
noktasına gelen Suriye, aşırı nüfus
artışı, baskıya dayalı otoriter yönetim
anlayışıyla batma noktasına gelen
ülkelerden biri. Bu durum -her ne
kadar Esad yönetimi yaşananların dış
kaynaklı olduğunu iddia etse de- direnişe katılanların profilini açığa çıkarıyor: Yıllardır baskı, yoksulluk ve
işsizlikten çeken emekçiler, insan
hakları eylemcileri, orta sınıf meslek
sahipleri ve güçlü bir örgütlenmeye
sahip Müslüman Kardeşler.
Öte yandan Suriye rejimine Alevi ve
Hıristiyanlar, Dürziler ve geçen yıllar
içerisinde rejimin iktidar yapısı içine
çekilen -az sayıdaki- Sünniler gibi
azınlıktaki gruplar destek veriyor.
Sünni, Alevi, Kürtlerin de dahil olduğu
100'ü aşkın Suriyeli entelektüel, 26
Nisan da katliamları ve gaddar uygulamaları kınayan bir dilekçeye imza
koydu. Esad yönetimi şayet 50 yıllık
Baas rejiminde bir değişikliğe gitmez
ya da gidemezse yönetimde kalması
çok zorlaşacaktır.

Devam eden ekonomik krizle iflas noktasına gelen Suriye, aşırı nüfus
artışı, baskıya dayalı otoriter yönetim anlayışıyla batma noktasına gelen
ülkelerden biri. Bu durum -her ne kadar Esad yönetimi yaşananların dış
kaynaklı olduğunu iddia etse de- direnişe katılanların profilini açığa
çıkarıyor: Yıllardır baskı, yoksulluk ve işsizlikten çeken emekçiler, insan
hakları eylemcileri, orta sınıf meslek sahipleri ve güçlü bir örgütlenmeye
sahip Müslüman Kardeşler.
M. RAMAZAN
Arap Baharı Libya’dan sonra
Suriye’de de kana bulanmış durumda.
18 Mart’ta duvarlara yazı yazdıkları
gerekçesiyle 15 öğrencinin gözaltına
alınması Deraa kentinde fitili ateşlemişti. Öğrencilerin serbest bırakılmasını isteyen protestoculara polisin
sert müdahalesi sonrası halk 48 yıllık
baskı rejimine karşı isyan ateşini
yakmış durumda.
Rejim karşıtları, siyasi tutukluların
serbest bırakılması, olağanüstü hal
yönetiminin son bulması ve demokratik reformların yapılması taleplerini ön plana çıkararak sokakları doldurdu. Deraa’da başlayan protestolar
çok hızlı bir biçimde Laskiye, Şam,
Hama ve Humus kentlerine yayılmış
durumda. 40 yıllık tarihinin en ciddi
krizlerinden biriyle karşı karşıya olan
Baas rejimi, muhalefetin azmini kırmaya çalışmak için, ordu birlikleri de
dâhil olmak üzere tüm güvenlik
birimlerini devreye soktu. Güvenlik
güçlerinin silahlarından çıkan kur-

şunlarla resmi rakamlara göre şu ana
kadar 300’den fazla insan yaşamını
yitirdi. Buna rağmen gösterilerin
devam etmesi Suriye yönetimine geri
adım attırdı. 48 yıllık olağanüstü hal
kaldırılırken Esad’ın reform ve demokratikleşme vaatlerine rağmen halka
yönelik baskılar artarak devam ediyor. Öyle ki Şam’ın kuzeyindeki
Humus kentinden güneyde Mart
ayında ilk protestoların patlak verdiği Deraa'ya kadar Suriye topraklarının muazzam bir bölümü, askeri bir
bölgeyi andırıyor artık.
Ama bu yaşananlar, Suriye'de büyük
olasılıkla tanık olacağımız katliamın
sadece habercisi. Mevcut lider Beşar
Esad'ın babası, eski cumhurbaşkanı
Hafız Esad da 1982 yılında Hama'da
Müslüman Kardeşler'in önderliğindeki muhalif güçlere karşı aynı taktiği
kullanmıştı. Seçkin hükümet birliklerinin tek kelimeyle dümdüz ettiği
kentte, 10 bin kadar Suriyeli can vermişti.

Baas yönetiminin halka karşı yönelttiği şiddet, eylemlerin kuzeydoğudaki
Kürt kentlerinden güneydeki kentlere kadar tüm ülkeyi sarmasına sebep
oldu. Bir yandan reformlar yaparak
demokrasi havarisi kesilen, diğer
yandan halka karşı gerçek mermiler
kullanılmasına izin veren Esad yönetimi için de “çanlar çalmaya başlamıştır”.
Suriye diğer Arap ülkelerinde olduğu
gibi çok farklı mezheplerin bir arada
olduğu bir ülke. Onu diğerlerinden
ayrı kılansa mezhepler arası çatışmaya kolay girebilecek kırılgan bir yapıya sahip olması. Suriye’de nüfusun
yüzde 60’ı Sünni ve yüzde 10’u
Hıristiyan olmasına karşın ülke Alevi
(Nusayri) bir azınlık tarafından yönetiliyor. Esad rejimi Sünni Şam burjuvazisiyle sıkı bir ittifak kurmuş
durumda. Ayrıca nüfusun bir bölümünü, Suriye uyruklu olmayan
önemli bir Kürt azınlığı oluşturuyor.

40 yıllık tarihinin en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya olan Baas rejimi,
muhalefetin azmini kırmaya çalışmak için, ordu birlikleri de dâhil olmak
üzere tüm güvenlik birimlerini devreye soktu. Güvenlik güçlerinin
silahlarından çıkan kurşunlarla resmi olmayan rakamlara göre şu ana kadar
300’den fazla insan yaşamını yitirdi. Buna rağmen gösterilerin devam etmesi
Suriye yönetimine geri adım attırdı.

Ordunun devreye girmesi ve halka
karşı silah kullanımı isyanı büyütmüş
durumda. Ordunun yönetim kademesi Nusayri olmasına rağmen alt kademelerinde Sünniler çoğunlukta. Halka
karşı silah kullanımı artarsa ordu
içindeki bu kesimin saf değiştirme
olasılığı
yüksek
görünüyor.
Hıristiyanların dengelerin değişmesi
halinde Esad yönetimine karşı geleceği öngörülebilir.
Öte yandan Kürtlerin Suriye’deki
direnişte Esad yönetimine karşı
muhaliflerin yanında yer alması
Türkiye egemenlerini de tedirgin
etmiş durumda. Irak’ta ortaya çıkan
yeni -parçalı- statüden sonra,
Suriye’nin toprak bütünlüğünün
bozulma ihtimali TC’de ciddi bir
kaygı yaratıyor.
Ortadoğu’yu dizayn yolunda demokrasi havarisi kesilen ABD ve AB,
Suriye’de yaşanan gelişmeleri fırsata
dönüştürme hamleleri yapıyor.
Mısır’ın arabuluculuğuyla Hamas ve
El Fetih’in anlaşmasını sağlayan ABD,
Hamas’ın yönetim merkezinin
Şam’dan Katar’a aktarılmasının kararını aldırttı. Böylelikle Hamas kartı
ABD’ye geçmiştir. Bu İran- SuriyeLübnan Hizbullahı-Hamas aksına
indirilmiş bir darbedir. Öte yandan
kendi iç sorunlarıyla bunalan Esad
yönetimi sistem içerisine çekilmeye
ikna edilirse hem İran’ın yalnızlaştırılması hem de Hizbullah’ın silahsızlandırılarak sistem içerisine çekilmesi hesaplanıyor.
Tüm bu gelişmeler ‘Arap Baharı’nın
Suriye dominosunun kaderini belirleyecek gibi gözüküyor. Gönlümüz
Arap halklarının haklı mücadelesinin,
özgürlük ve demokrasi taleplerinin
başka bahara kalmaması ve tüm dünyanın özgürlük meşalesini tutuşturmasından yana.
21.5.2011
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Libya Ekseninde Mısır, Tunus ve Bahreyn

KUZEY AFRİKA’DA DEVRİM VE
KARŞI DEVRİM SARMALI

Savunma Konseyi ve işçi komiteleri
fiilen ikinci iktidar gibi hareket ediyor. Muazzam bir toplumsal meşruiyete ve güce sahip; ne var ki, bu
örgütlenmelerin iktidarı alma gibi
hedefleri bulunmuyor.
Tunus’da yaşanan fiili iktidar durumunun, bazı kapitalist rasyonalizasyon uygulamalarıyla bitmesi işten
bile değildir. Rejimin gerçekleştireceği restorasyonlar özyönetim organlarını hızla işlevsizleştirebilir.
Kısaca Mısır ve Tunus’ta, farklı
metodlarla olsa da, düzenin yeniden
tesis edilmesi yönünde politikalar
uygulanmaktadır.
Devrimci dalganın Bahreyn’de açık
işgalle kırılmak istenmesini Libya’ya
yapılan askeri müdahale izledi.
Kolektif karakterli bu emperyalist
müdahale, Arap devrimlerinin farklı
karşı-devrimci metodlarla engellenmesinin bir pratiği olarak öne çıktı.

Libya

VOLKAN YARAŞIR

Bugün ihtilalin ruhu Arap coğrafyasının üzerinde
kendini hissettiriyor. Her devrimci süreç salınımlı,
gel-gitli, yükseliş ve düşüşleri içinde taşıyan,
kaotik bir süreçtir. Devrim ve karşı devrim
sarmalı bu kaotik sürecin doğal bir parçasıdır.

Tunus ve Mısır isyanı ve yaşanmakta
olan devrimci süreç, Arap coğrafyasında sarsıcı etkiler yarattı. Yarım
asırdan beri süren bölgedeki bütün
statükolar bu gelişmelerden etkilendi. Arap halklarının kendi kaderlerini
ellerine alma çabası ve arayışları hızlandı. Grevler, direnişler, sokak gösterileri, sokak savaşları ve kitle hareketleri yaygınlaştı. Bu toplumsal devinim bazı ülkelerde diktatörlerin alaşağı edilmesine, bazı ülkelerde ise
hükümet değişikliklerine yol açacak
boyuta ulaştı. Kitle mobilizasyonu
salınımlı bir tarzda halen devam ediyor.

müdahale, özünde Arap devrimlerini
bloke etmeyi ve kapitalist stabilizasyonu hedefliyor.

1. Boyut; Arap devrimlerinin önünü
kesmek ve kapitalist stabilizasyonu
sağlamaktır. Mısır ve Tunus ayaklanmalarıyla başlayan devrimci sürecin
Kuzey Afrika’nın bütününde, Arap
yarımadasında, Ortadoğu’da, hatta
Fildişi gibi Kıta Afrikası’nda yayılma
olasılığı emperyalist-kapitalist sistemi harekete geçirdi.

Mısır’da yalnızca işçi sınıfı kontrol
edilemiyor. Mısır ordusu, Mübarek
sonrası grevleri ve işçi direnişlerini
fiilen engellemeye çalıştı. İşçi sınıfını
her şart altında etkisizleştirmeyi
amaçladı. Bu yönde Müslüman
Kardeşler’in sokaktan çekilmesi, liberal burjuvazinin benzer politikalar
geliştirmesi Mısır’da düzeni yeniden
tesis etmeye yöneliktir. Mısır’da
yaşananlar devrimden çıkarı olan tek
sınıfın işçi sınıfı olduğunu bir kez
daha gösterdi, diktatörlüğe karşı da
istikrarlı bir mücadeleyi yalnızca işçi
sınıfının yürütebileceğini ortaya
koydu.

Bugün ihtilalin ruhu Arap coğrafyasının üzerinde kendini hissettiriyor.
Her devrimci süreç salınımlı, gel-gitli,
yükseliş ve düşüşleri içinde taşıyan,
kaotik bir süreçtir. Devrim ve karşı
devrim sarmalı bu kaotik sürecin
doğal bir parçasıdır. Bugün Arap coğrafyasında bir yanıyla devrimci sürecin bütün zenginlikleri açığa çıkarken, öte yandan farklı karşı devrimci
operasyonlarla bu süreç kırılmaya ve
bloke edilmeye çalışılıyor.

Özellikle Mısır’da “kontrolsüz” kitleler, Müslüman Kardeşler kadar, liberal burjuvaziyi de ürküttü. Müslüman
Kardeşler ordu kontrollü “yeni”
rejimle hızla uyum sağladı. Ordudan
sonra en önemli siyasal güç olarak
kendini konumlandırmaya çalıştı.
Liberal burjuvazi de devrim korkusuyla ordu eksenli yeni düzenlemelere onay verdi.

Tunus’taki devrimci süreç ise kendi
özgünlüğünde ve salınımlı bir şekilde
devam ediyor. İsyan günlerinde ortaya çıkan halk savunma komiteleri
daha sonra devrimi savunma komitelerine dönüştü ve ulusal düzeyde
Devrimi Savunma Konseyi adıyla
koordine oldu. Bu komiteler ve konsey yapılanması kitlelerin özörgütlenmeleridir. Tunus’ta Devrimi

Libya’ya Yönelik Emperyalist
Müdahale
Yaşanan konjonktürde Bahreyn’in
Suudi Arabistan tarafından açık işgali
ve Libya’ya yönelik emperyalist

Emperyalist açık işgalin gündemde
tutulduğu Libya müdahalesi, üç
boyutta ele alınabilir:

Mısır ve Tunus’ta statükonun revizyonu şeklinde biçimlenen gelişmeler,
Bahreyn’de açık işgal, Libya’da
emperyal müdahale şeklinde kendini
dışa vurdu. Bu üç karşı-devrimci taktik tekno-ideolojik bombardımanlarla
takviye edildi. Benzer adımlar
Fildişi’nde de hayata geçirildi.
2. Boyut; jeo-politik faktördür.
Libya’nın kontrolü bir anlamda
Akdeniz’in kontrolüdür. Aynı zamanda Libya, Afrika’ya açılan bir kapıdır.
Kapitalizmin yapısal krizi emperyalist özneler arasında hegemonya krizini ve “savaşlarını” keskinleştirdi.
Özellikle Çin’in ataklarını bloke etmeye çalışan ABD, İngiltere ve Fransa,
Libya’ya askeri müdahaleyle önemli
bir hamle gerçekleştirdi. Çin, enerji
ihtiyacının büyük bir kısmını
Ortadoğu’dan karşılıyor. Son dönemlerde Afrika’ya ciddi sermaye ihracı
yaptı ve önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Ayrıca Rusya bölgesel nüfuzunu
yaymak için Akdeniz’de kendine sıçrama alanları arıyor. Bu yönde
Kaddafi’yle temaslar kurdu. Kaddafi
rejimi Rusya’nın arayışlarına olumlu
yanıt verdi. Rusya aynı zamanda (Çin
gibi), Libya’nın en önemli silah kaynaklarından biridir. Emperyalist
müdahale başta Anglo-sakson koalisyona ve Fransa’ya önemli hamleler
kazandırdı. Bir yandan Çin’in hem
Libya, hem de Afrika’daki atakları
darbe yedi, öte yandan hızla gelişen
Rusya-Libya ilişkileri bloke edildi.
3. Boyut; petro-politiktir. Libya
muazzam ve son derece kaliteli
doğalgaz ve petrol rezervlerine sahiptir. 1,5 trilyon metreküplük doğalgaz
rezervinin yanı sıra 50 milyar varillik petrol rezervi bulunuyor. Libya
Avrupa’nın en önemli petrol tedarik-

Bölge halklarının isyan ve ayaklanma atakları Libya’daki isyanı besleyecek ve
şekillendirecektir. Bugün Arap devrimleri Arap alt sınıflarının arayışlarının
simgesi oluyor. Yaygın kitle mobilizasyonu gerçekleşiyor. Bütün bu gelişmeler
Arap halklarının kendi kaderlerini ellerine alma çabasıdır. Arap halklarının
ihtilalin ruhuyla kuşanmasıdır.
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Kuzey Afrika’daki isyan ve ayaklanmalar ve bu
devrimci dalganın Ortadoğu topraklarına hızla
yayılması ABD’nin bölgede yeni bir hamle yapma
ihtiyacını doğurdu. ABD bir nevi BOP’un evrelerini
konsantre eden askeri, politik ve kültürel strateji
izlemeye başladı. “Yaratıcı kaos” ve “Akıllı güç”
politikalarını harmanlayarak, bir anlamda BOP’un
beşinci evresini ifade eden adımlar atmaya
başladı.
çileri içinde yer alıyor. 21. yüzyılın ilk
yarısında petrol paniğinin gerçekleşme olasılığı ve petrole bağlı kapitalist
gelişmenin taşıdığı risk, emperyalizmin petro-politik hamlelerini gündemde tutuyor. Libya’ya yönelik
emperyalist müdahalenin belirleyici
yönlerinden birini de petro-politik
faktörler oluşturuyor. Libya, petrol ve
doğalgaz kaynaklarının kontrolü aynı
zamanda Afrika’daki kıymetli madenlerin, enerji kaynaklarının ve yollarının, kıymetli topraklarının kontrolü
anlamı taşıyor. Bu yönüyle Libya’ya
müdahale önümüzdeki dönemde kaynak savaşlarının hızla yaygınlaşacağının bir göstergesi oluyor.

BOP’un Yeni Evresi
ABD hegemonyasını restore etmek
yönünde
belirleyici
hamlesini
Ortadoğu’da yaptı. Ortadoğu’nun
yeniden dizaynını içeren bu hamle
BOP’la kendini en konsantre biçimde
ifade etti.
11 Eylül sonrasında Irak ve
Afganistan’a yapılan müdahaleyle bu
sürecin önü açıldı. ABD, BOP’un
birinci evresi diye tanımlayabileceğimiz dönemde imparatorluk projesine
bağlı olarak yoğun ve sistemli açık
şiddet politikaları uyguladı. Fakat
Irak halkının direnişi karşısında aciz
kaldı. Böylece BOP’un birinci evresi
işlevsizleşti. Bu gelişme üzerine
diğer emperyalist güçlerle ortak
hareket etmeye başlayan ABD,
BOP’un ikinci evresi diye tanımlayacağımız açık zor ve ideolojik zoru birlikte kullandı. BOP’un bu evresi de
kadim
bir
uygarlık
olan
Mezopotamya uygarlığı karşısında
sökmedi. Ardından Condolizza
Rice’ın sözleriyle ifade edilen, BOP’un
üçüncü evresi olan “yaratıcı kaos”
aşamasına geçildi. Yaratıcı kaos
Ortadoğu halklarının eklem yerlerin-

den kırılarak, mikro devletler oluşturulması ve makro tahakkümün bu
mikro devletler üzerinden kurulması
yönündeki bir adımdı. Bir anlamda
Ortadoğu’nun Balkanlaştırılmasıydı.
Bu yönde Irak, etnik ve mezhebi
polarizasyona tabi tutuldu ve Irak fiilen üç mikro devlete bölündü. Benzer
operasyon Filistin’de de gerçekleştirildi. Filistin, Hamas’ın ve El Fetih’in
kontrolünde iki mikro devlete ayrıldı.
Obama’nın iktidara gelmesi ABD’nin
yeni bir konseptle hareket etmesine
yol açtı. ABD, BOP’un dördüncü evresi diye de tanımlayabileceğimiz “akıllı güç” politikalarıyla hem yıpranmışlığını engellemek, hem de kendine
yönelik reaksiyonları sönümlendirmek istedi. Gücü daha rafine ve sistemli kullanmayı hedefledi. Açık işgal
politikalarını her zaman devrede
tutarak, bölgede yeni lejyonerler ve
aktif taşeronlar yarattı.
Kuzey Afrika’daki isyan ve ayaklanmalar ve bu devrimci dalganın
Ortadoğu topraklarına hızla yayılması
ABD’nin bölgede yeni bir hamle
yapma ihtiyacını doğurdu. ABD bir
nevi BOP’un evrelerini konsantre
eden askeri, politik ve kültürel strateji izlemeye başladı. “Yaratıcı kaos” ve
“Akıllı güç” politikalarını harmanlayarak, bir anlamda BOP’un beşinci
evresini ifade eden adımlar atmaya
başladı. ABD’nin hedefi hegemonyasını yeniden restore etmektir. ABD
kaynak savaşlarına göre yeni ittifaklar oluşturuyor. Bazen kolektifemperyal müdahaleler gerçekleştiriyor. Bu evrede açık işgal politikaları
yanında (Libya’da gündemde tutulmaktadadır) kapitalist entegrasyonu
yeniden kuracak veya derinleştirecek
rejim restorasyonu (Mısır’da büyük
oranda gerçekleştirdiği, Tunus’da da
yapmaya çalıştığı gibi) politikalarını
ve gereğinde aktif taşeronlarını ve

Tunus Libya sınırı...

Tunus

lejyonerlerini (Suudi Arabistan’ın
Bahreyn’i işgali gibi) devreye sokuyor.
Bugün Libya’ya yönelik emperyalist
müdahale açık işgalle derinleştirilebilir. Libya müdahalesi küresel
Balkanlaştırma taktiklerinin bir
adımı olabilir. Libya Trablus, Berka
ve Fizan olmak üzere üç bölgeden
oluşuyor. Libya isyanı sürecinde
Libya’nın aşiretler temelinde Doğu
ve Batı olarak ikiye bölünmüş hali de
düşündürücüdür. Balkanlaştırarak
mikro devletler kurma ve bunun üzerinden makro tahakkümünü inşa
etme gündeme sokulabilir. Bu Libya
halkı için ölüm, açlık ve yeni kölelik
demektir.

Ömer Muhtar Geleneği
Bu katastrofik riske rağmen emperyalistler arası hegemonya krizi ve
dünyanın çok kutupluluğu, birçok
beklenmeyen gelişmelere yol açabilir.
Libya’da Kaddafi rejimine karşı başlayan isyan, yukarıda belirttiğimiz
hamleleri boşa çıkarabilir. Libya
isyanı Arap devrimlerinin bir parçası
olarak şekillendi. Libya isyanının

içinde değişik siyasal güç ve yapılanmalar bulunuyor. Hareketin içinde
bazı grupların ABD işbirlikçisi olduğu
biliniyor. Ayrıca ülkenin kabile yapısı, ABD’nin müdahale ve operasyon
olasılıklarını artırıyor. Bütün bu zaaf
ve geri noktalarına rağmen Libya
isyanı önem taşımaktadır. Bu isyanın
Ömer Muhtar geleneğine yaslanması
ve Libya halkının kolektif belleğinde
anti-sömürgecilik bilincinin bulunması süreci çok farklı kılabilir.
Bölge halklarının isyan ve ayaklanma
atakları Libya’daki isyanı besleyecek
ve şekillendirecektir. Bugün Arap
devrimleri Arap alt sınıflarının arayışlarının simgesi oluyor. Mısır ve
Tunus işçi sınıfı devrimci bir sürecin
içinde yer alıyor. Tunus’ta ikili iktidar
pratikleri ve özyönetim deneyimleri
yaşanıyor. Ürdün’de kitleler ellerine
aldıkları ekmeklerle simgesel biçimde rejimle aralarındaki kırmızı sınırı
çiziyor. Yemen’de ve Bahreyn’de
mezhebi görünüme rağmen tam bir
sosyal patlama yaşanıyor. Yaygın
kitle mobilizasyonu gerçekleşiyor.
Bütün bu gelişmeler Arap halklarının
kendi kaderlerini ellerine alma çabasıdır. Arap halklarının ihtilalin
ruhuyla kuşanmasıdır.

Bugün Libya’ya yönelik emperyalist müdahale açık
işgalle derinleştirilebilir. Libya müdahalesi küresel
Balkanlaştırma taktiklerinin bir adımı olabilir. Libya
Trablus, Berka ve Fizan olmak üzere üç bölgeden
oluşuyor. Libya isyanı sürecinde Libya’nın aşiretler
temelinde doğu ve batı olarak ikiye bölünmüş hali
de düşündürücüdür. Balkanlaştırarak mikro devletler
kurma ve bunun üzerinden makro tahakkümünü
inşa etme gündeme sokulabilir. Bu Libya halkı için
ölüm, açlık ve yeni kölelik demektir.
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Filistin Solu Yükseliyor, Halk Filistin’in Birliğini İstiyor

FİLİSTİN’E BAHARI GETİRECEK OLAN
HALKIN BİRLEŞİK MÜCADELESİ
Küresel ekonomik krizle
etkisini daha da
duyuran yoksulluk,
senelerdir süren İsrail
zulmü ve Arap
Baharının saçtığı umut
tohumları Filistin halkını
emeğin, özgürlüğün,
direnişin üçüncü
cephesine yönlendiriyor.
C. MALATYA
Arap Baharının getirdiği esintiler
Ortadoğu’da etkilerini sürdürmeye
devam ediyor. Yemen ve Suriye’de
iktidar karşıtı gösteriler egemenlerin
her türlü baskı ve zulmüne karşı
devam ederken, diğer taraftan
Ortadoğu’nun
kanayan
yarası
Filistin’de El Fetih ile Hamas 4,5 yıllık
savaşın ardından Batı Şeria ve
Gazze’nin yönetimini tek hükümet
altında toplayacak uzlaşma anlaşmasını imzaladılar.

Hamas-El Fetih Anlaşması
Yapılan anlaşmayla El Fetih ve
Hamas birlikte geçici hükümet kurarak, Filistin’i gelecek yıl gerçekleştirilecek devlet başkanlığı ve parlamento
seçimlerine taşıyacaklar. 2006 yılında
yapılan seçimlerden Hamas büyük
bir zaferle çıkarak yönetime gelmişti.
Fakat İsrail’in baskı ve kışkırtılmaları
sonucunda El Fetih ve Hamas arasında çatışmalar çıkmış, bunun sonucunda El Fetih Batı Şeria’da, Hamas da
Gazze’de kendi yönetimini kurmuştu.
Şimdi 2006 yılından beri yapılmayan
seçimlerin yapılması planlanmaktadır.
Bu anlaşmanın imzalanması İsrail
tarafından “barış” sürecine vurulmuş
ağır bir darbe olarak nitelendirilirken, Arap ve Filistin kamuoyunda
büyük bir sevinçle karşılandı. İslam
Konferansı Teşkilatı da anlaşmayı
destekledi.
Diğer yandan, bu anlaşmanın imzalanmasına ev sahipliğini ise Mısır’ın
başkenti Kahire yaptı. Mübarek
yönetiminin gitmesinin ardından oluşan yeni Mısır’ın Ortadoğu’daki politikalarının değişik olacağına dair ilk
sinyalleri veren bu adım, Mısır’ın
önümüzdeki süreçte Ortadoğu’daki
politik süreçlerde daha fazla inisiyatif
alacağını gösteriyor.
Bu anlaşmayla birlikte, Mübarek
sonrası Mısır’ın büyük ihtimalle yeni

firavunu olacak olan Müslüman
Kardeşler ile Hamas’ın küresel oyun
sahasına çekilmesi hedeflenmektedir. Nitekim önümüzdeki Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda El Fetih’in
kontrolündeki Filistin Yönetimi’nin
tek taraflı olarak Filistin’in “bağımsızlığı”nı ilan etmesi ve bazı devletlerce de bunun kabul edilmesi bekleniyor. Hamas da bu sürecin dışında
kalıp tecrit olmamak için, geçtiğimiz
Eylül ayından itibaren başta El Fetih
olmak üzere diğer Filistinli örgütlerle görüşmeler yaparak adımlarını
sıklaştırmıştı zaten. Fakat bu anlaşmanın imzalanmasında, Hamas ve El
Fetih’in kendi iç ve dış zorunlulukları
kadar önemli olan diğer bir faktör ise
15 Mart eylemiyle kendini gösteren
Filistin halkının birlik ve mücadele
isteği ile Filistin Halk Kurtuluş
Cephesi’nin (FHKC) yükselişidir.

15 Mart Eylemi
Filistinli
gençlik
grupları,
Filistin’deki bölünmüşlüğe son vermek amacıyla 15 Mart’ta Gazze ve
Batı Şeria’da barışçıl bir eylem çağrısı yaptılar. Bu gençlik grupları, bütün
Filistinlileri birleştirecek Filistin
Ulusal Konseyi’nin seçilmesini,
Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ)
yeniden yapılandırılarak bütün
örgütleri kapsamasını, İsrail ile işbirliğinin sona erdirilmesini ve Filistin
zindanlarında tutulan Filistinli siyasi
tutsakların serbest bırakılmasını isteyerek meydanlara çıktılar.

Başta FHKC olmak üzere Filistinli sol
örgütlerin desteklediği eyleme
Hamas ilk başta karşı çıktıysa da,
Gazze’deki halkın ilgisine ve 300 bin
kişiye varan katılıma sessiz kalamayarak eyleme katıldı. Fakat eyleme
sadece Filistin bayraklarıyla katılınması çağrısına uymayarak yeşil bayraklarıyla eylemi kendine mal etmeye
çalışan Hamas’a eylemciler tepki gösterdiler
ve
Meçhul
Asker
Meydanı’ndaki gösteriyi El-Hatib
Meydanı’na taşıdılar. Bunun üzerine
Hamas, akşam saatlerinde meydanda
kalmak isteyen eylemcilere müdahale
ederek öfkesini dışa vurdu.
Batı Şeria’da, Gazze’deki kadar kitlesel olmamakla birlikte başta
Ramallah olmak üzere Beytüllahim,
Cenin ve Nablus’ta 15 Mart eylemi
gerçekleştirildi. El Fetih yönetimi de
Hamas’tan aşağı kalmayarak, meydanda kalmak isteyen eylemcilere
müdahale etti.
15 Mart eylemleri etkisini hemen
gösterdi ve Hamas Hükümeti’nin
Başbakanı İsmail Haniye, El Fetih’i
herhangi bir yerde “hemen” bir
görüşmeye davet etti.

FHKC ve 3. Cephe
Filistin bayrağının ve mücadelesinin
“kızıl”ını oluşturan FHKC, Hamas’ın
ve El Fetih’in gölgesinde kalma durumuna son yıllarda yükselen mücadelesiyle son veriyor.
2006 yılında yapılan seçimlerde 42

bin oy alan FHKC, 29 Mayıs 2008’de
de Filistin Demokratik Kurtuluş
Cephesi ve Filistin Halk Partisi ile
birlikte Filistin mücadelesinde üçüncü bir cephe oluşturmak amacıyla,
Filistin Sol Cephesi'ni kurmak için
bir inisiyatif oluşturdu. 2009 yılında
ise kuruluşunun 42. yılı dolayısıyla,
70 bin kişinin katıldığı “Zafere Kadar
Birlik, İnat, Direniş” sloganıyla
Gazze’de bir miting düzenledi.
FHKC’nin bu yükselişi gözlerden kaçmadı ve El Fetih FHKC’nin tekrar
FKÖ’ye alınması için Aralık 2010’da
görüşmelere başladı. Bununla birlikte FHKC üyelerine yönelik baskılar ve
tutuklamalar tüm hızıyla devam etti.
Bu süregelen yükselişin kendisini
FHKC’nin en büyük destekçilerinden
olduğu kitlesel 15 Mart eylemlerinde
göstermesi üzerine İsrail de FHKC’ye
yönelik baskılarına ve tutuklamalarına hız verdi. İsrail Başbakanı
Netanyahu’nun “Bayramlarımız biter
bitmez Batı Şeria ve Gazze’de
FHKC’yi bitireceğiz” açıklamasıyla
birlikte, FHKC’nin birçok üyesi ve
önde gelen liderleri Ahmet Katamış,
Nasır Abuhadır ve Abir Abuhadır
tutuklandı.
Küresel ekonomik krizle etkisini
daha da duyuran yoksulluk, senelerdir süren İsrail zulmü ve Arap
Baharının saçtığı umut tohumları
Filistin halkını emeğin, özgürlüğün,
direnişin üçüncü cephesine yönlendiriyor.

Önümüzdeki Eylül ayında El Fetih’in kontrolündeki Filistin Yönetimi’nin tek
taraflı olarak Filistin’in “bağımsızlığı”nı ilan etmesi ve bazı devletlerce de
bunun kabul edilmesi bekleniyor. Hamas da bu sürecin dışında kalıp tecrit
olmamak için, başta El Fetih olmak üzere diğer Filistinli örgütlerle görüşmeler
yaparak adımlarını sıklaştırmıştı zaten. Fakat bu anlaşmanın imzalanmasında,
diğer bir faktör ise 15 Mart eylemiyle kendini gösteren Filistin halkının birlik
ve mücadele isteği ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) yükselişidir.
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Küresel Güçlerin Bölgeyi Dizayn Projesi Sürüyor

FİLİSTİN DENKLEMİNİN
ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ
Bölgede ortaya çıkan halk hareketleri, onları
sistem karşıtı bir zemine taşıyacak güçlü politik
bir gücün olmaması nedeniyle, küresel
sermayenin bölgeyi dizayn ve manevra alanına
hizmet eder bir pozisyon kazanmış durumda.
Bölge Halklarının haklı talepleri ve iradesi,
sisteme birkaç rötuş yapılarak, bir anda
paçavraya dönüştürülüyor.
M. RAMAZAN
Geçtiğimiz günlerde Mısır’ın arabulucuğuyla bir araya gelen El Fetih ve
Hamas birlik hükümeti için anlaşma
imzaladı. Anlaşma El Fetih ve
Hamas’ın yanı sıra 13 Filistinli grubun imzasını taşıyor. Anlaşma gereğince Filistin bir yıl içerisinde genel
seçimlere gidecek, ancak o zamana
kadar geçici bir hükümet kurulacak.
Yaşanan bu gelişme bölgesel dengeleri çok derinden etkileyecek bir
öneme sahip. Bunun da K. Afrika’da
başlayıp, oradan Ortadoğu’ya yayılan
halk hareketlerinin sonucunda ortaya çıktığını söylemek mümkün. Bu
sayede hem bölgesel hem de küresel
ilişkiler gözden geçirilerek, küresel
sermaye tarafından yeniden dizayn
ediliyor. Küresel sermayenin yönelimlerine uygun olarak, kısmi değişiklikler yapılarak bölgesel projeler
devreye sokuluyor.

Mısır Yeniden Bölge Lideri
ABD ve AB’nin bölgesel gelişmelerden sonra Filistin sorununda somut
adım atmaları bekleniyordu. Bu adım,
hem Hamas’ın yeni oluşturulacak sistemin içine çekilmesi, hem kendi
prestijlerini düzeltme hem de gittikçe
manevra alanı daralan İsrail yönetiminin terbiye edilmesinde bir manivela görevi görmektedir.
Anlaşmanın Mısır’ın arabuluculuğuyla yapılmış olması, geçirdiği çalkantılı döneme rağmen Mısır’ın yeniden
bölgenin liderliğini ele geçirdiğini
göstermektedir. Çünkü bölgenin
kalbi
Filistin’de
atmaktadır.

Filistin’de belirleyici olan güçler bölgenin nabzını da elinde tutar. Bu
durum Mübarek sonrası Ordunun
kontrolüne geçen Mısır yönetiminin,
adım adım geniş halk tabanına sahip
Müslüman Kardeşlerin (İhvan) etki
alanına girmeye başladığını göstermektedir. Mısır’ın bu atağı,
Ortadoğu’ya model olma hayali
kuran, yürüttüğü hızlı diplomasi trafiğine rağmen, Türkiye’yi bir kenara
itmiştir. Türkiye bölgesel hamlelerinde yalnızlaşmış ve inisiyatif alamamış
gözüküyor. Bölgenin liderliğini de
Mısır’a kaptırmış durumda. Mısır bu
sayede, hem kaybettiği prestijini hem
de gücünü toparlayacağı bir hamle
yapmıştır.

Suriye İkna Olursa
Hizbullah Yalnızlaştırılır
Küresel güçler Filistin anlaşmasıyla
bir taşla birden çok kuş varma hesapları
yapmaktadır.
Öncelikle
Müslüman kardeşleri sistem içine
çekmiş durumdalar. Hamas ve diğer
Filistinli örgütleri uzlaştırarak,
Hamas’ın yönetim merkezinin
Şam’dan Katar’a taşınması kararını
aldırtarak; Suriye-İran aksına bir
darbe indirmişlerdir. Hamas kartı
artık Suriye ve İran’ın elinden alınmış
durumda. Bir diğer hamlede,
Suriye’de yaşanan gelişmelere Mısır
üzerinden müdahale girişimlerinin
başlamış olmasıdır. Şu anda, zincirin
en zayıf halkası konumundaki Suriye
ikna edilirse, hem İran hem de
Lübnan’da etkisini artıran Hizbullah
yalnızlaştırılmış olacak. Dolayısıyla,

Küresel güçler, Filistin anlaşmasıyla bir taşla
birden çok kuş varma hesapları yapmaktadır.
Öncelikle Müslüman kardeşleri sistem içine çekmiş
durumdalar. Hamas ve diğer Filistinli örgütleri
uzlaştırarak ve Hamas’ın yönetim merkezinin
Şam’dan Katar’a taşınması kararını aldırtarak,
Suriye-İran aksına bir darbe indirmişlerdir.

El Fetih ve Hamas’ın anlaşması sonrası sevinç gösterileri...

Ne ABD ne de İngiltere, Ortadoğu’da yaşanan son
gelişmelerden sonra, İsrail’in uyguladığı
politikalara eskiden olduğu gibi destek veremezler.
İsrail’in, Filistin devletinin tanınması dâhil, bölgesel
değişimlere ayak uyduracak yeni politik bir hatta
evrilmesi amaçlanıyor.
küresel güçlerin bölgeyi ele geçirmelerinin önündeki engeller birer birer
devre dışı bırakılacak.
ABD ve Obama, hem Bin Ladin’in
öldürülmesinde hem de Filistin-İsrail
sorununda, son oynadığı rolle yeniden prestij kazanmak niyetinde.
Afganistan ve Irak müdahalesi sonrasında bölgede ortaya çıkan antiAmerikancılığı kırarak ve 2012’de
yapılacak seçimlere güçlü girmek
istiyor..

Filistin ve İsrail Sorununa
Sistem İçi Manevralar
Ne ABD ne de İngiltere, Ortadoğu’da
yaşanan son gelişmelerden sonra,
İsrail’in uyguladığı politikalara eskiden olduğu gibi destek veremezler.
İsrail’in, Filistin devletinin tanınması

dahil, bölgesel değişimlere ayak uyduracak yeni politik bir hatta evrilmesi
amaçlanıyor. Küresel güçler bölgede,
kendi projelerini uygulayabilecekleri
bir normalleşme yaşanmasından
yana bir tutum takınıyorlar. Bunun da
yolu Filistin ve dolayısıyla İsrail sorununun sistem içi manevralarla çözülmesidir.
Görünen o ki, bölgede ortaya çıkan
halk hareketleri, onları sistem karşıtı
bir zemine taşıyacak güçlü politik bir
gücün olmaması nedeniyle, küresel
sermayenin bölgeyi dizayn ve
manevra alanına hizmet eder bir
pozisyon kazanmış durumda. Bölge
halklarının haklı talepleri ve iradesi,
sisteme birkaç rötuş yapılarak, bir
anda paçavraya dönüştürülüyor.
07.05.2011
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Kentler Sürekli Genişleyerek Tarım Alanlarını ve Doğal Yaşamı Yok Ediyor

ISSIZ KIRLAR VE AZMAN ŞEHİRLER
Bazı kentler, küreselleşme, sermaye birikimi, kâr, rant vb olgular nedeniyle giderek
daha da azmanlaşıyor. Tarım ve gıda sisteminin yaşadığı değişim yüzünden, kırlardan
koparak göç etmek zorunda kalan köylüler kentlerin varoşlarında birikiyor. Kentler
her geçen gün genişleyerek tarım alanlarını, orman alanlarını, kentin temiz
hava ve su ihtiyacı için vazgeçilmez önemdeki alanları işgal ediyor,
kendi ihtiyaçlarını kendi kaynaklarıyla karşılayamaz hale geliyor.
MEBRUKE BAYRAM
Kavafis'in mısralarını bilmeyen yoktur; "Yeni bir ülke bulamazsın, başka
bir deniz bulamazsın / Bu şehir arkandan gelir..." Şair güzel anlatmış, nereye gidersek gidelim, şehir arkamızdan geliyor, pekiyi ya köy?
Birkaç kuşak öncesine kadar, nüfusunun ezici çoğunluğunun kırlarda
yaşadığı bir ülkenin yurttaşıyız.
Büyük bir çoğunluğumuzun bir ya da
iki kuşak öncesi köyden geliyor. Ama
metropollerde yaşayan yeni nesiller
kıra ve köye derin bir yabancılaşma
içerisinde. Kentte doğup büyümüş
çocuklar domatesin ya da patlıcanın
nasıl bir bitki olduğunu bilmiyor,
onların ağaçta yetiştiğini veya fabrikada üretilmiş şeyler olduğunu sanabiliyor. Bu çocuklar kedi, köpek vb
birkaç hayvan dışında hayvanları
tanımıyor, kentlerin uğultusu ve karmaşası dışında başka bir yaşamın
varlığını bilmiyor.
Aslında sözünü ettiğimiz konu pek
yeni sayılmaz. Düşünürler, nüfusun
kentlerde yoğunlaşmaya başlamasından bu yana, insanın doğaya yabancılaşmasının yarattığı sorunları tartışmaktaydı. Günümüzde bu yabancılaş-

manın çok daha derinleştiğini ve
yaşantımızı bazı çıkmazlara doğru
götürdüğünü görüyoruz. Artık yanlızca kırlara, kurda kuşa değil, yediğimize içtiğimize de yabancılaşmış
durumdayız. Şehirli insan doğaya
yabancılaşmanın bedelini çok ağır
olarak ödüyor. Yaşantımızda birşeylerin eksikliğini hissediyoruz, ancak
eksik olanın ne olduğunu bir türlü
bulamıyoruz. Köyümüz arkamızdan
geliyor, ama farkında değiliz.
Burada amacımız kır romantizmi
yapmak değil. Kent-kır ilişki ve çelişkilerinin yaşantımızda neleri değiştirdiğini, ve ne gibi sorunlar ürettiğini
tartışmak istiyoruz. Kentlilerin tarımla ya da gıdayla ilişkisinin, ürün
ambalajının üzerindeki, artık tamamen sanal bir dünyaya ait hale gelmiş
olan yeşil kır manzarasından ibaret
kalmaması gerekiyor. O manzaranın
nasıl ve neden sanallaştığını bilmeden yediğimiz içtiğimiz şeylere
yabancılaşmanın, dolayısıyla da doğamıza yabancılaşmanın önüne geçemeyiz.
İstanbul yakınlarına kurulacak yeni
şehirlerin tartışıldığı bu günlerde,

İstanbul yakınlarına kurulacak yeni şehirlerin
tartışıldığı bu günlerde, soruna bir de ekolojik kriz
boyutundan bakmakta yarar var. İstanbul'a yeni
şehirler kurup nüfusunu ikiye katlamanın kır-kent
ilişki ve çelişkileri, gıda ve su meselesi, hava
kirliliği, ormansızlaşma vb sorunları kaça
katlayacağı pek tartışılmadı.

soruna bir de ekolojik kriz boyutundan bakmakta yarar var. İstanbul'a
yeni şehirler kurup nüfusunu ikiye
katlamanın kır-kent ilişki ve çelişkileri, gıda ve su meselesi, hava kirliliği,
ormansızlaşma vb sorunları kaça
katlayacağı pek tartışılmadı. Konuyu
bir de bu açıdan tartışmakta yarar
var.

“Durdurun İstanbul’u İnecek Var”
Ekolojik Üreticiler Derneği Başkanı
Levent Gürsel Alev, “Durdurun
İstanbul'u İnecek Var” başlıklı makalesinde, İstanbul'un gıda üretimi
konusunda yaşadığı çelişkileri şöyle
açıklıyor: "Gıda güvenliği kavramından başlayarak, ekolojik sistem,
tarım, gıda ve kentlilerin tarım ve
gıdayla ilişkisi üzerine yapılacak tartışmalarda iki temel nokta üzerinde
durmak gerekir. Bunlardan biri ekolojik değerler. İstanbul açısından ve
kentsel alanlar açısından bakacak
olursak, ormanlar, biyoçeşitlilik yani
endemik türler, bitkiler, hayvanlar, su
havzaları, barajlar, göller, dereler bu
değerler arasında sayılabilir. İkinci
konu ise tarımsal alanlar. Ziraat
Mühendisleri Odası’nın açıklamasına
göre; gıda üretimi İstanbul’da yaşayan kentlilerin gıdasını yetiştirmeye
yönelik olarak programlanırsa ve
buna uygun bir tarım politikası oluşturulursa, İstanbul ve civarındaki
tarım alanları, İstanbulluları doyurmak için yeterli olabilir. Bugün
İstanbul’un tüketimine tarımsal açıdan bakacak olursak, bir yılda ürettiğini bir günde tükettiğini görürüz.
İstanbul il sınırları içerinde olan ve

tarımsal alan olarak tanımlanan alanlar, yeni bir tarım politikası oluşturularak, İstanbul halkının gıdasını
temin etme hedefini gözeterek
değerlendirilmelidir."
İstanbul gibi azmanlaşmış şehirler ve
onlara yakın bölgelerde gıda üretiminin teknik olarak mümkün olamayacağını mı düşünüyorsunuz? O zaman,
ileride karşımıza çıkabilecek herhangi bir kriz karşısında; gıda krizi, petrol krizi, enerji krizi, ekonomik kriz,
savaş, çeşitli başka çatışmalar vb
durumlarda, milyonlarca insanın gıda
ihtiyacını karşılamanın teknik olarak
mümkün olmayacağı ihtimaline de
kendinizi hazırlamanız gerekiyor.
Dünyanın dört bir yanındaki azman
büyük şehirlere, dünyanın başka bir
ucundan taşınan gıda yüzünden harcanan enerjinin dünyaya epeyce ağır
bir maliyeti var. Maliyetten kastımız
yalnızca parasal gider değil, uzun yıllardır dünyayı dört dönmekte olan
gıda ticareti gemilerinin, tırlarının
yarattığı karbon salımından dolayı
ortaya çıkan küresel ısınma ve çevre
kirliliğinin de hesaba katılması gerekiyor. Örneğin, ABD'de bir yılda tüketilen toplam enerjinin yüzde 17'si
gıdanın taşınması için harcanıyor.
FAO'nun açıkladığı 2001 yılı rakamlarına göre, 1968-1998 yılları arasında
uluslararası tahıl ticareti yaklaşık olarak 1,5 kat artmış. Aynı verilere göre;
sebze ticareti yaklaşık 3 kat, bitkisel
yağ ticareti 6 kat, meyve ticareti 2,7
kat, et ticareti 3 kat, süt ticaretiyse
1,7 kat artmış durumda.
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Soframızdaki gıda havadan gelmiyor, yoktan var
olmuyor; gıdamızın üretimi kırlara, köylüye,
hayvanlara, bitkilere, toprağa, böceklere vb pek
çok etmene bağlı. Bu zincirin halkaları birer birer
kaybedilirken, kentlerdeki insanların eşit, adil,
güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşma ihtimali de yavaş
yavaş azalıyor.
5 Kalorilik Çilek İçin
435 Kalorilik Fosil Yakıt
Tim Lang ve Colin Hines, “Yeni
Korumacılık” adlı kitapta gıda ticaretinin getirdiği çevresel yükü anlatıyorlar: "Akdeniz ülkeleri meyvelerini
çöplüğe atarken, Latin Amerika'dan
10 bin mil uzağa Avrupa'ya turunçgil
taşımanın sürdürülmesi maliyeti
olumlu etkiliyorsa, maliyet sisteminde yanlış işleyen bir şey var. Aynı
sorun Avrupa tek pazarının içinde de
yaşanıyor. Örneğin croisantı (kruvasan; Fransız ay çöreği) ele alalım.
Kuzey Londra'da bir bakkal dükkânında, rafın üzerinde özenle ambalajlanmış, İspanya Alicante kökenli bir
kutu croisant bulabilirsiniz. Caddenin
hemen karşısında da croisant yapmakta olan bir fırın vardır.
Alicante'deki fırıncı için kitlesel croisant üretip, bunları 1500 mil kadar
uzaktaki İngiltere'ye sevk etmek kârlı
olabilir; ama bunun çevreye zararı
içler acısı. Biz bu iki croisanta harcanan
enerjiyi
kıyaslasaydık,
Alicante'den gelen, ancak enerjinin
tüm maliyeti hesaba dahil edilmediği
takdirde mali açıdan mantıklı olabilirdi."
Prof. Dr. Tayfun Özkaya, “Kent
Bahçeleri: Krize, İşsizliğe Karşı, İyi
Gıda ve Sağlığın Yanında” başlıklı
makalesinde de benzer bir sorgulama yapmış: "Var olan gıda sistemi
çıkmaz
yoldadır.
Örneğin
Kaliforniya’dan New York’a, 5 kalorilik bir çileği uçakla getirmek için 435
kalorilik fosil yakıt harcanmaktadır."
Gıdanın serbest piyasa kurallarına
tâbi olması için IMF, Dünya Bankası
gibi kuruluşlar tarafından yoksul
ülkelere dayatılan yapısal uyum programları, sözü edilen ülkelerde halkın
beslenmesinde hayati önemde olan
gıda çeşitliliğinden vazgeçilerek ihracata yönelik, tektipleşmiş tarımı teşvik eden kahve, muz vb lüks gıdaların
seçilmesine yol açıyor. Bunun sonucunda yoksul ülkeler, temel gıda
maddelerini her geçen gün biraz daha

fazla oranda ithal etmeye başlıyor.
Zaten kırılgan olan ekonomileri ve
tarım sistemleri en ufak bir küresel
çalkantıda yerlebir oluyor. 2008'de
yaşanan gıda krizi, temel gıda maddelerinin küresel serbest ticaretin
kurallarına tabî olmasının yoksul
ülkeler üzerindeki yıkıcı etkisini göstermek için yeterli.

Herkese Gıda
John Madeley, “Herkese Gıda” adlı
kitabında,
1846-47
yıllarında
İrlanda'da yaklaşık 1 milyon insanın
ölümüne yol açan büyük kıtlığı örnek
göstererek, gıda ticaretinin ne gibi
çelişkilere yol açtığını anlatıyor.
Madeley; "Büyük toprak sahipleri,
etraflarında yoksul köylüler ölüp yığılırken, Britanya'ya düzenli olarak gıda
ihraç ediyorlardı" diyor. Yazar, uluslararası ticaretin gıda güvensizliğiyle
savaşta tartışmalı bir silah olduğunu,
bir yandan hayat standardını yükselttiğini, ancak diğer yandan insanların
aç kalmasına hatta açlıktan ölmesine
neden olduğunu iddia ediyor.
Madeley'in sözünü ettiği çelişkiyi
açıklamak için Hindistan'dan verdiği
örnek oldukça çarpıcı: "Gelişen ülkeler çoğu kez döviz kazanmak için gıda
ihraç ediyor. 'Hindistan pirinç ihraç
etmek için çırpınıyor' gibi gazete
başlıkları
ironiktir,
çünkü
Hindistan'da daha fazla pirinç yemek
için çırpınan 200 milyondan fazla aç
insan vardır. Hükümetlerin gıda ihracatından kazandığı paranın, tarıma
veya açlık çeken insanlara herhangi
bir doğrudan fayda sağlaması mümkün görülmemektedir."

Kentlileri Kim Doyuracak?
Gıda üretimindeki tektipleşme ve
gıdanın piyasa kurallarına tâbi olması
yalnızca yoksul ülkeleri değil, dünyanın dört bir yanındaki dev metropollerde yaşayan halkı da olumsuz etkiliyor. Gıda üretimi kentlerden uzaklaştıkça, bir yandan üretici yok pahasına
üretim yapmak zorunda kalıyor, bir

Dünyanın dört bir yanındaki azman büyük
şehirlere, dünyanın başka bir ucundan taşınan
gıda yüzünden harcanan enerjinin dünyaya epeyce
ağır bir maliyeti var. Maliyetten kastımız yalnızca
parasal gider değil, uzun yıllardır dünyayı dört
dönmekte olan gıda ticareti gemilerinin, tırlarının
yarattığı karbon salımından dolayı ortaya çıkan
küresel ısınma ve çevre kirliliğinin de hesaba
katılması gerekiyor.

Tarımın şirketleşmesi ve bunu destekleyen tarım
politikaları yüzünden, önümüzdeki yıllarda ülke
nüfusunun önemli bir bölümünün tarımı bırakarak,
göç etmek zorunda kalacağı öngörülüyor.
yandan da tüketicilerin gıdaya ödediği
fiyat artıyor. Çünkü dünyanın en uzak
köşelerinden taşınmakta olan gıda,
birçok aracının elinden geçmek
zorunda kalıyor.
Büyük kentlerde yaşayanların gıda
güvencesinin sağlanması konunun
bir başka boyutu. Kırlardan büyük
kentlere doğru sürmekte olan göç,
kırların her geçen gün biraz daha
ıssızlaşmasını, kentlerinse yaşamın
giderek zorlaştığı, insanı kendine ve
doğaya yabancılaştıran, insani değerleri sürekli öğüten bir mekanizmaya
dönüşmesini beraberinde getiriyor.
Kırlar boşaldıkça, kentlerin gıda ihtiyacının eşit, adil ve sağlıklı bir şekilde
karşılanma ihtimali de azalıyor.
Bazı kentler, küreselleşme, sermaye
birikimi, kâr, rant vb olgular nedeniyle giderek daha da azmanlaşıyor.
Tarım ve gıda sisteminin yaşadığı
değişim yüzünden, kırlardan koparak
göç etmek zorunda kalan köylüler
kentlerin varoşlarında birikiyor.
Kentler her geçen gün genişleyerek
tarım alanlarını, orman alanlarını,
kentin temiz hava ve su ihtiyacı için
vazgeçilmez önemdeki alanları işgal
ediyor, kendi ihtiyaçlarını kendi kaynaklarıyla karşılayamaz hale geliyor.
Büyük kentlerin ekolojik dengesi her
geçen gün biraz daha bozuluyor.
Tarımın şirketleşmesi ve bunu destekleyen tarım politikaları yüzünden,
önümüzdeki yıllarda ülke nüfusunun
önemli bir bölümünün tarımı bırakarak, göç etmek zorunda kalacağı
öngörülüyor. Nüfus yoğunluğu, çarpık kentleşme, rant ilişkileri vb
sorunlar yüzünden şu anda dahi
yaşanamaz halde olan büyük kentlerin, bu göç dalgası karşısında ne hale
geleceğini, bu kadar çok insanın
yerinden yurdundan olup göç etmek
zorunda kalmasının ne gibi sosyal
sorunlara yol açacağını, şu anda dahi
başımızda yeteri kadar büyük bir
dert olan yoksulluk, işsizlik gibi
sorunların hangi boyutlara ulaşacağını hayal etmek oldukça zor. Göç dalgalarını karşılamak zorunda kalacak

kentlerin ekolojik dengesinin ne hale
geleceği, su, enerji, yeşil alan vb
konularda kaynakların yeterli olup
olmayacağı da ayrı bir muamma.

Kır -Kent İlişki ve Çelişkisi
Doğru Tahlil Edilmeli
Sözü edilen göç olaylarını çok daha
önce yaşamış sanayileşmiş ülkelerde,
örneğin AB ülkelerinde kırların ıssızlaşması bir sorun olarak tartışılıyor.
Bu ülkelerdeki şehirliler, genel nüfusa oranı oldukça azalmış köylülere
destek olarak, köy tarımı ve kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Dünyanın
pek çok şehrinde, doğaya ve gıdaya
yabancılaşmak istemeyen kentliler,
kurdukları kent bahçelerinde gıdalarının bir kısmını kendileri yetiştiriyor.
İstanbul'un kentsel sorunları tartışılmaya başlandığı dönemlerde, zaman
zaman ortaya çıkan "şehirlere vize
koymak" gibi burnu havada önerilere
karşı bu noktayı özellikle vurgulamakta yarar var. Kır ve kent arasında
yaşanan göçün çözümü; yoksulluk,
işsizlik vb pek çok sorun yüzünden
toprağından kopmak zorunda kalmış
insanları aşağılamaktan, zorla kentlerin dışında tutmaya çalışmaktan değil,
kır-kent çelişki ve sorunlarına daha
kapsamlı ve bütünsel bakmaktan ve
buna göre çözüm üretmekten geçiyor.
Kentlerin doğayla daha barışık ve
yaşanabilir kentler olabilmesi için
kent-kır ilişki ve çelişkilerini doğru
olarak tahlil etmek şart. Kentlerin
havasının, suyunun ve orada yaşayan
insanların sağlıklı kalması, kent çevresindeki doğal alanların sağlıklı kalmasına göbekten bağlı. Soframızdaki
gıda havadan gelmiyor, yoktan varolmuyor; gıdamızın üretimi kırlara,
köylüye, hayvanlara, bitkilere, toprağa, böceklere vb pek çok etmene
bağlı. Bu zincirin halkaları birer birer
kaybedilirken, kentlerdeki insanların
eşit, adil, güvenli ve sağlıklı gıdaya
ulaşma ihtimali de yavaş yavaş azalıyor.
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MERSİN
Mersin’de Toplumsal Özgürlük
Platformu, 1 Mayıs’a SYK-PG pankartı altında katıldı. Tevfik Sırrı Gür
Lisesi önünden toplanma alanına
yürüyüş gerçekleştirildi. Miting
Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Parti
Girişimi içerisinde 250 kişilik bir
kortej oluşturdu. Dev-Lis ve Liseli
Kıvılcım kendi pankartlarıyla kortejin arkasında yer aldı. Emek ve
Özgürlük Blok’unun adayı Ertuğrul
Kürkçü de 1 Mayıs’a Mersin’de katıldı.
“Ertuğrul Kürkçü İrademizdir” sloganları alanda yankılandı. Alanın tek
kadın örgütü Kadın Emeği Kolektifi
ise 50 kişilik bir kortejle yürüdü.

SAMSUN
Bu yıl Samsun’da 1 Mayıs kutlamaları
daha önceki yıllara göre daha kalabalık ve coşkulu kutlandı. Çiftlik
Caddesi’nden başlayan yürüyüş
Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam
etti. ÖGD, Dev Genç Birliği ile birlikte
“ Birlik Mücadele Dayanışma Yaşasın
1 Mayıs” pankartı arkasında alandaki
yerini alırken Toplumsal Özgürlük

Ankara

Platformu da, SYK- PG pankartı arkasında 1 Mayıs’a katılım sağladı.

ken, ÖGD’liler Genç Sen kortejine
katıldı.

ADANA

HATAY

Adana’da bu yılki 1 Mayıs, geçen yıllara göre daha coşkulu ve kalabalık
kutlandı. Yaklaşık 13 bin kişi katıldı.
Mimar Sinan Konser Alanında başlayan yürüyüşün ardından miting,
Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleşti. SYK korteji, hedeflenen sayıya
yakın bir büyüklükle, 550 kişiden
oluşuyordu. SYK ana pankartı arkasında yürüyen Toplumsal Özgürlükçülerin yanı sıra ÖGD, Liseli Kıvılcım,
Dayanışma Sendikası ve Kadın Emeği
Kolektifi ayrı ayrı pankartlarıyla
yürüdü. Yürüyüş ve mitinge toplam
260 Toplumsal Özgürlükçü katıldı.

Hatay’da bir yürüyüşün ardından
Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan 1
Mayıs mitingi oldukça coşkulu geçti.
Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı mitingde SYK-PG pankartı açıldı. Bu pankartın arkasında yer alan diğer SYK bileşenlerinin yanı sıra Toplumsal
Özgürlük Platformu, çeşitli kurumlarıyla 2 bin kişilik bir kortej oluşturdu.
Liseli Kıvılcım, Antakya ve Serinyol
Toplumsal Dayanışma Dernekleri ve
Kadın Emeği Derneği kendi pankartlarını açarak mitinge katıldı.

ANKARA
Bu yılki 1 Mayıs diğer senelere kıyasla daha kalabalıktı. Katılım 25 bin
civarında oldu. Miting, Ankara
Garı’ndan başlayan yürüyüşle,
Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleşti. SYK
olarak açılan pankartın arkasında
150 civarında kitle vardı. Toplumsal
Özgürlükçüler bu kortejde yer alır-

Antalya

katılım geçen yıllara göre daha yüksekti. SYK, 350 kişilik bir kortejle
alana girdi. Toplumsal Özgürlüklükçülerin de içinde yer aldığı kortejin
arkasında da Dev-Lis korteji yürüdü.
ÖGD ve Liseli Kıvılcımlılar Genç-Sen
kortejine katıldı.

İSTANBUL

Emek-Demokrasi-Özgürlük Bloku
bileşenlerinin Basmane’den başlayan
yürüyüşü Gündoğdu Meydanı’nda
sonlandı. Burada gerçekleşen mitinge
yaklaşık 60 bin kişi katıldı. Bu seneki

Geçen yıla yola göre artış gösteren 1
Mayıs katılımcılarının sayısının 500
bin olduğu tahmin ediliyor. Katılımcı
kurumlar Dolmabahçe, Şişli ve
Tarlabaşı güzergahlarından 1 Mayıs
Taksim Meydanı’na giriş yaptılar. Çok
sayıda bireysel katılımcının da mitingin büyük bir bölümünü oluşturduğu
görüldü. SYK-PG korteji yaklaşık
1500 kişiyle Şişhane’den başlayan
yürüyüşle alana girdi. SYK ana kortejinin arkasında ise Liseli Kıvılcım,
Dayanışma Sendikası, Darıca Kültür
Derneği, Dev-Genç Birliği/Dev Lis
kendi
pankartlarıyla
yürüdü.
ÖGD’nin Genç-Sen kortejinde yer
aldığı mitinge Toplumsal Özgürlükçülerin toplam katılımı yaklaşık 600 kişi
oldu.dinleyen bir kitlenin varlığı idi.

Eskişehir

Trabzon

Samandağ’da ise ilk kez bu yıl 1
Mayıs mitingi gerçekleştirildi. 1000’e
yakın Samandağlı’nın katıldığı 1
Mayıs kutlamaları hayli renkli ve coşkulu geçti.

İZMİR

Özgürlükçü Gençlik 1 Mayıs’ta Genç Sen’le Alanlarda
Kütahya- Kütahya’da 1 Mayıs kutla-

Denizli- Denizli’de yapılan 1 Mayıs likte yürüdü.

maları bu yıl her zamankinden daha
coşkulu ve kitlesel geçti. Miting alanına Genç-Sen ile Üniversite Öğrencileri
imzasıyla çıkan DYG 150 kişilik kortejle birlikte yürüdüler. Mitinge
Seyitömer’de linyit fabrikasından atılan taşeron işçileri de katıldı. Genç-Sen
“Taşeron işçisi yalnız değildir” ,
“Madende taşeron ölüm demektir”,
“Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarıyla taşeron işçilerine destek verdi.

mitinginde Genç-Sen 60 kişilik kortejiyle yürüdü. DİSK flamasının arkasında “Söz, Yetki, Karar, Gelecek,
Gençliğindir” pankartıyla miting alanına coşkulu bir giriş yapan Genç-Sen,
DİSK’in Denizli’deki tek temsilciliği
olarak DİSK adına konuşma yaptı.

Trabzon- Trabzon’da 1 Mayıs mitingine Genç-Sen “Eşit, Parasız, Bilimsel,
Anadilde Eğitim” pankartıyla yürüdü.
Miting alanına darbuka çalıp oynayarak coşkulu bir şekilde giren Genç-Sen
mitinge damgasını vurdu.

Eskişehir- Eskişehir’de 1 Mayıs alanı
Antalya- Antalya’da ÖGD ve Dev-Genç Sıhhiye meydanıydı. Genç-Sen, DİSK,
Birliği “Birlik, Mücadele, Dayanışma
için Yaşasın 1 Mayıs” pankartıyla bir-

KESK, Türk-İş gibi sendikaların öncülüğnde ve birçok siyasi parti ve kuru-

mun katılımıyla gerçekleşti. 1 Mayıs
Mitingi bu yıl diğer yıllardan farklı
olarak Enternasyonal marşıyla başladı ve Yeni Türkü konseriyle son buldu.

Samsun- Samsun’da 1 Mayıs yürüyüşü Çiftlik caddesinden Cumhuriyet
Meydanı’na kadar devam etti. ÖGD ve
Dev-Genç Birliği “Birlik, Mücadele,
Dayanışma Yaşasın 1 Mayıs” pankartıyla 90 kişi birlikte yürüdü. 1 Mayıs
alanından ayrıldıktan sonra ÖGD ve
Dev-Genç Birliği fiili bir eylem ger-
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Bağımsız Adaylara
Aydınlardan Destek

Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder,
Sebahat Tuncel, Ahmet Türk gibi
birçok aday da oradaydı…
11 Mayıs Çarşamba günü saat 11.30'da
Taksim Hill Otel’de bir basın toplantısı
yapan çok sayıda aydın Emek, Demokrasi
ve Özgürlük Bloku’nu destekleyen imza
listesi ile birlikte imzaya açtıkları metni
basına sundular. Gencay Gürsoy, Nuray
Mert’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yazar, akademisyen ve aydın, eşit yurttaşlık ve demokratik bir anayasa talep
eden tüm yurttaşları 12 Haziran 2011
genel seçimlerinde bağımsız adaylara oy
vermeye çağırdılar.

İmza Metninde Ne Deniyor?
Biz; Farklılıklarımızla birlikte, özgür ve
eşit yurttaşlar olarak yaşamak isteyenler;
Bu ülkenin vatandaşları olarak eşit siyasi
haklara sahip olmak isteyen Kürtler,
Aleviler, çeşitli dinsel inançlara, etnik
kökenlere ve cinsiyet kimliklerine sahip
insanlar;
İfade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerle mücadele eden işçiler,
emekçiler, gençler, kadınlar;

Gazeteci Nuray Mert de
desteçiler arasındaydı.

Vahşi piyasa ekonomisinden, sosyal
güvencesizlikten, işsizlikten ve sadaka
siyasetinden mağdur olan yoksullar;
Ekolojik yıkıma karşı doğa ile uyumlu bir
yaşamın yanında olanlar;
Her türlü etnik, kültürel, cinsiyete dayalı
ve sınıfsal farklılığın engelsiz olarak mecliste temsil edilmesini savunanlar;
Ülkemizin karanlık dönemlerinin aydınlatılması ve tüm kirli odakların dağıtılması
için parlamentoda bir sesin olması gerektiğini düşünenler;
Barış isteyen ve barış için mücadele eden
tüm Türkiyeliler, %10 seçim barajını san-

dıkta bir kez daha delmek, parlamentoya
ülkenin farklı renk ve seslerinin temsilcilerini göndermek için; Emek, Demokrasi
ve Özgürlük Bloku'nun bağımsız adaylarını destekliyor, özgürlükçü ve eşitlikçi
yeni bir anayasa talep eden tüm yurttaşları 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde bu
adaylara oy vermeye çağırıyoruz!

Kimler İmzacı?
Aralarında Orhan Dink, Ertuğrul
Mavioğlu, Murathan Mungan, Nadire
Mater, Mehmet Türkay ve Pınar Selek
gibi isimlerin de yer aldığı metne
www.bagimsizlarmeclise.org adresinden
ulaşılabilir.

Sendika Temsilcileri: Blok Tek Alternatif
209 sendika temsilcisi, aralarında
Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu
Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku
adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.
TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Konferans Salonu’nda saat 11.00’de
başlayan basın açıklamasına çeşitli
sendikalardan temsilcilerin yanı sıra
Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku
adaylarından Sırrı Süreyya Önder,
Levent Tüzel ve Mustafa Avcı katıldı.
Eğitim-Sen İstanbul 3. No.lu Şube

Başkanı Hüseyin Tosun’un destek
metnini okumasının ardından konuşan Sırrı Süreyya Önder, “Bu destek,
kararsız seçmenler için yol gösterici
olması açısından önemli,” dedi.
Önder, emekçilere destekleri ve dayanışmaları için teşekkür etti.
İstanbul 3. Bölge adayları Mustafa
Avcı ve Levent Tüzel de yaptıkları
konuşmalarda bu destek kararının
her yerde tartışılması ve somut oylara dönüştürülmesi gerekliğini vurguladılar.

çekleştirerek Çiftlik Caddesi’nde yolu kapattı ve öğrenci sorunları ile kadın sorununu
vurgulayan sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Mersin- Mersin’de 1 Mayıs, on binlerce
insanın katılımıyla İstasyon önünden
Cumhuriyet Meydanı’na yapılan yürüyüşle
tamamlandı. Genç-Sen Tevfik Sırrı Gür
Lisesi önünden toplanma alanına yürüdü.
Genç-Sen 30 kişilik kortejiyle eylem alanına
coşkulu bir giriş yaptı.

İstanbul- Sendikalar, siyasi partiler ve sivil
toplum örgütlerinin oluşturduğu kortejler 4
koldan Taksim Meydanı'na giriş yaparak
meydanda Kardeş Türküler, Grup Yorum,
Agire Jiyan eşliğinde 1 Mayıs'ı coşkulu bir
şekilde kutladı. Gençsen "Söz, yetki, karar,
gelecek gençliğindir" pankartıyla Şişli
kolundan yürüyerek sloganlar eşliğinde
Taksim Meydanı'na girdi. Yaklaşık 150 kişi
yürüyen gençsen korteji yanda renkli "asla
yalnız yürümeyeceksin" pankartıyla önde

Sendikaların destek açıklamasında
şunlara değinildi:
“12 Haziran seçimlerine Emek
Demokrasi ve Özgürlük Bloku adı
altında giden emek, demokrasi ve
özgürlük güçleri; halkın ve emekçilerin haklarını savunabilecek tek alternatiftir.
-Türkiye'nin kanayan yarası olan
Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için,
-Zorunlu din derslerinin kaldırılması,
inanç konusunda herkese eşit davra-

nılması için,
-Herkese parasız, bilimsel, demokratik ve anadilde eğitim hakkı için,
-Eşit ve parasın sağlık hakkı ve ücretsiz kamu hizmetleri için,
-Hep birlikte kuralsız çalıştırmaya,
sendikasız, sigortasız, düşük ücretle
kölelik koşullarında çalışmaya karşı
güçlerimizi birleştirmek zorundayız.
Bu sebeple bu seçimde tercihimizi
Emek Demokrasi ve Özgürlük
Bloku’ndan yana kullanacağız.”

resimleri, trampetleri ve yeşil bayraklarıyla
alana coşkusunu neşesini yansıttı.

Sivas- Sivas’ta 1 Mayıs mitingine Özgürlükçü Gençlik Derneği “İşçi Sınıfıyla Omuz
Omuza 1 Mayıs’ta Alanlara” pankartıyla
yürüdü.
Ankara- Ankara’da 1 Mayıs yürüyüşü tren
garı önünden başladı. Genç-Sen 50 kişilik
kortejiyle “ Söz, yetki, karar, gelecek gençliğindir” ve “ parasız eğitim istiyoruz” pankartlarıyla alana coşkuyla girdi.

Muğla- Muğla Üniversitesi Genç-Sen bu yıl
1 Mayıs kutlamalarına Marmaris’te katıldı.
Yaklaşık 30 kişilik kortejiyle yürüyen GençSen sınıf dayanışmasını vurgulayan pankartıyla alana girdi.

İzmir- Ülke çapında en kitlesel katılımlardan
birinin gerçekleştiği İzmir 1 Mayıs eyleminde Genç-Sen de yerini aldı. Gündoğdu
Meydanı’ndaki mitinge Genç-Sen 100 kişilik
kortejiyle katıldı.

YGS’ye İsyan Alanlarda Yankılandı
YGS’de şifre skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte gelişen hareketin içinde Liseli Kıvılcım da kitlesel olarak sokakta yerini aldı.
Hatay’da ve Mersin’de Liseli Kıvılcım’ın kitlesel katılımıyla gerçekleşen sokak eylemliliklerinde eğitim sisteminin çürümüşlüğünün açık bir örneği olan şifre skandalı liseli gençliğin yoğun
katılımıyla günlerce sürdü.
İzmir’de Liseli Kıvılcım’ın da içerisinde bulunduğu “F şıkkı” eğitim sisteminin bozukluğuna karşı bizimde sözümüz var diyerek
24 Nisan’dan itibaren liseli gençliğin yoğun olarak destek verdiği eylemlilikler düzenledi.
Hatay’da ise, 17 Nisan’da 3500-4000 kişiyi bulan eylemde Liseli
Kıvılcım’ın yoğun katılım sağladığı gözlendi.
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Komünlerle Halkçı-Katılımcı Bir Toplumsal Ekonomi Deneyimi

“AX û AV” NOTLARI

Özgürlük Hareketi kadın, ekoloji ve devlet gibi
birçok çetrefilli meselede cüretli adımlar atıyor.
Sosyalizmin değilse de solun kalıplarını aşan bu
cüretli adımlardan komün denemeleri,
enternasyonalizm ve halk yaratıcılığı adına
Latin Amerika veya Filistin’e bakma ezberimizi
yüzümüze vuruyor.
AZİZ KÜÇÜK
Diyarbakır’dan Urfa Viranşehir’e
varış, Karacadağ üzerinden geldiğiniz
zaman yaklaşık 1,5 saat sürüyor.
Tabii yol çalışması varsa bu süre
biraz daha uzayabiliyor. Diyarbakır
yolu üzerinde, Viranşehir’e 10 dakika
uzaklıkta bir çorak alanda şimdi yeni
bir hayat kurulmaya çalışılıyor. İlk
olmasa da, yeni bir komün anlayışı
filizleniyor.* Adı "Ax û Av" yani
"Toprak ve Su". 22 aile ortak terini
akıtarak evlerini inşa ediyorlar.
Tamamlandığında kirli savaş döneminde köylerini terk etmek zorunda
kalıp can havliyle kendilerini
Viranşehir’e atan, kurdukları mahalleye de "Şırnak mahallesi" diyen
insanlarla komşu olacaklar. Bir diğer
komşuları ise Êzidi Kürtler olacak;
onların tarlalarının hemen yanında
ekolojik tarım yapacaklar.

Kimler Var Bu Komün’de?
“İmparator” olma yolunda İstanbul’u
mesken eylemiş ama kendi deyimiyle
başarısız olup Aksaray’ı, Galatasaray
Sultaniyesi’ni ve Tophane’nin ara
sokaklarını arşınlamış; bütün film
şirketlerini dolaşmış ama bir rol
kapamamış, son çare gerisin geri
memleketin yolunu tutmuş bir ağabey var bu komünde. Google arama
motoruna taş çıkartacak bilgi hazinesine sahip ama bu bilgiyi paraya çeviremeyen ve haliyle de çocukları ile
evsiz kalan bir aile reisi var. Bir abla
var, tarlalarda çalışmış, canını dişine
takmış, yaşama tutunmaya çalışıyor.
Güney sahillerinde koca koca oteller,
plazalar yapan, Antalya, Bodrum ve
Alanya’yı köy köy bilen inşaat işçileri
var. O kadar büyük evler yapmalarına
rağmen bir daire düşmemiş paylarına. Eduardo Galeano kıvamında bir
sürü anı ve olay var. Tek suçu bankalara aldanmak olan bir ağabey var
mesela; biraz durumunu düzeltmek
için dâhiyane bir fikir bulup bu doğ-

rultuda adım atınca, şansızlık ve talihsizlik yüzünden biraz daha dibe
batan. Bir de çocuklar var; Allah var,
büyüklerden daha iyi çalışıyorlar. Su
taşırken veya harç yaparken, yani
komünün her yerinde onları görebilirsiniz. Ne yalan söyleyeyim, en az
Messi kadar hızlılar.

Ax û Av
Ekolojik toplum ve özgür yurttaş
paradigmasının yürütücüsü ve uygulayıcısı, bugün Özgürlük Hareketidir.
Halkçı-katılımcı bir toplumsal ekonomi önerisinin bir sonucu bu.
Böyle bir adımın Viranşehir’de atılmasının da pek çok nedeni var. Genel
bir söylemden dolayı değil, ama bu
adımın özellikle feodal yapının güçlü
olduğu ve buna bağlı olarak toprak
ağalığının devam ettiği bir coğrafyada
atılması gerekiyordu. Bu yüzden
komün çalışmalarına dâhil olabilmeniz için evinizin ve toprağınızın
olmaması bir şart zaten. Tabii bir de
evlilik durumu var; yani iki eşlilik
durumunda komünün kapıları kapanıyor.
Komünün bu çalışmalarını koordine
etmek için ailelerden iki temsilci
seçilmiş. Bütün masraflar not ediliyor. İlk toplantıda paylaşılıyor. Kimin
“günahı” varsa ödüyor. Çocukların
isteklerinin “kim vurduya” gitmemesi
için bir tane de çocuk koordinatör
var. Yemek işini ise her gün bir aile
üstleniyor.
Buraya kadar hiç “kerpiç”ten bahset-

memiştik. Ama kerpiç, “Ax û Av”
komününü diğer pratiklerden farklı
kılan önemli bir etken.

“Kerpiç Kerpiç Üstüne”
Açıkçası kerpiç ev denilince bir
mesafe oluyordu insanlarda. Ne de
olsa briket çıktı, mertlik bozuldu.
Birinci tercih briket oluyordu bu yüzden. Hatta komün toplantılarında ikna
olmuş gibi yapıp yanındaki arkadaşına Kürtçe veryansın edenler oluyordu. Daha sonradan “Ax û Av”ın
marangozu bir hizip örgütledi. Klasik
ve geleneksel kerpici savunuyordu.
Hatta işi bırakacak raddeye geldi. Bir
sabah erken geldi ve yaptığı kerpiç
örneklerini bırakarak çekti gitti. Ama
kısa süre sonra ikna oldu ve geri
döndü.
“Ax û Av” komününde yapılan kerpice Mezopotamya kerpici diyorlar.
Klasik kerpiçten ayrılan en önemli
özelliği saman yerine alçı kullanılması.
Kerpiç ev yapımı oldukça pratik ve
kolay. İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr.
Bilge Işık** hocanın deyimiyle “Pilav
gibi, yaptıkça güzel kalıplar çıkıyor.”
Onu ve Ruhi Kafesçioğlu hocayı
anmadan geçmemeli, çünkü kerpicin
nasıl kullanılması gerektiğine dair
sundukları yöntemlerle bize çok yardımcı oldular. Yardımları sayesinde
blok kerpiç döküyoruz. 120 santim
uzunluğunda 60 santim yüksekliğinde kalıplara kerpiçleri döküyoruz. Bu
yöntem sayesinde dış sıvaya gerek
kalmıyor. Mikser makinesinin de gel-

mesi ile iş çok daha hız kazanacak.
Viranşehir çok sıcak olduğundan kerpiç ev burası için biçilmiş kaftan.
Yazları serin kışın ise sıcak oluyor
kerpiç evin içerisi. Kalıplardan çıkan
güzelim kerpiçleri gördükçe insanlar
heyecanlanıyor.
Özellikle hafta sonları çok misafirimiz geliyor. Şaşkınlıklarını saklayamıyorlar. Burası tamamlandıktan
sonra sırasıyla deprem bölgesi olan
Diyarbakır Lice’de, Mardin’de ve son
olarak da Hakkari’de kerpiç evler
yani komün ekonomisini temel alan
bambaşka bir yerleşim kurulacak.
Bu yazı tamamlandığında düğün salonu, misafirhane gibi düşünülen alanlar bitmişti. Ekolojik tarım için etraf
çitlenmiş ve sadece Viranşehir’de
yetişen, bizdeki acura benzeyen
“şelongo” ekimi için hazırlıklar yapılıyordu.
Notlar:
* Bölgede tüketim kooperatifi ve komünal
örgütlenmeler yaygınlaşıyor. Bunların bir
örneği de Hakkari’deki Gever komünü.
İnsanlık tarihi açısından kısa bir süre olsa da
5 yıllık bir deneyimleri var. Komün 21 köyden
oluşuyor ve 5000 insanı barındırıyor.
Olağanüstü hal bölgede resmen kalksa da fiiliyatta gayri-nizami harbin tüm yönleriyle
sürdüğü bir yer Hakkari. Buna karşı halk ilk
olarak kendi hukukunu oluşturmuş. Kimse
devletin kendisinin bile takmadığı resmi
mahkemelere gitmiyor. Mera sorununu bu
şekilde çözmüşler. 5 yıllık bir deneyimleri olsa
da kendilerine göre daha yolun başındalar.
** Doç. Dr. Bilge Işık’ın bilimsel çalışmalarına
http://www.kerpic.org/ adresinden ulaşılabilir.

Böyle bir adımın Viranşehir’de atılmasının da pek çok nedeni var. Genel bir
söylemden dolayı değil ama özel olarak, bu adımın özellikle feodal yapının
güçlü olduğu ve buna bağlı olarak toprak ağalığının devam ettiği bir
coğrafyada atılması gerekiyordu. Bu yüzden komün çalışmalarına dâhil
olabilmeniz için evinizin ve toprağınızın olmaması bir şart zaten.
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FC UNITED OF MANCHESTER

HALKIN TAKIMI BU OLSA GEREK
Herkes kendi desteklediği takımda biraz halktan yana bir şeyler
bulmak ister. Ama günümüz futbol düzeninde bu ne kadar
gerçekçi olur bilinmez. Endüstriyelleşme her geçen gün daha
fazla iliklere işlerken biraz nefes almaya ne dersiniz?
HALUK KOŞAR
Ken Loach’ın ‘Looking for Eric’ isimli
filmini izleyen var mı? Hani şu
Manchester’li postacının yaşamına
bir gözatan ve başrolünde zamanının
büyük futbolcusu Eric Cantona’nın
rol aldığı filmini. Filmde Manchester
United’in efsane futbolcusu olarak
karşımıza çıkar Cantona. Bir yaşam
koçu olarak. Fakat garip olan,
Manchester United’in efsanesi olmasına rağmen şehrin bir başka takımını işaret etmesidir. Hayır, mavileri
değil tam da Manchester United’i
inkar eden bir grubun kurduğu başka
bir United’i, FC United of
Manchester’i. Aynı renklere sahip
başka bir takımı.

Bir Efsane Doğuyor
2005 senesinde Amerikalı bir milyarderin, İngiltere’den kulüp satın alma
geleneğinin tohumlarını atmasıyla
başlamıştı hikaye. (Toplumsal Özgürlük Gazetesi’ni takip edenler Mayıs
2005 tarihinde bu konuda yazılmış
kısa bir yazıyı hatırlar belki?)
İngiltere’de futbol takımları halen bir
kesim için kutsallığını korumaktadır:
"Kulüpler piyasa ekonomisinin nesnesi değildir, onlar bizim anılarımız
ve hayallerimizdir." Nitekim bu duruma hemen tepkiler verilmeye başlanır. Şehirde ardı ardına yapılan gösteriler kulübün satışını engelleyemez.
Amerikalı işadamı Glazer takımı satın
alır. Murdoch da benzer bir ticari faaliyete kalkışmıştı daha önce; fakat

taraftarların tepkileri üzerine vazgeçmek zorunda kalmıştı. Bu sefer
endüstriyelleşme karşısında taraftara
nefes alacak bir alan bırakılmıyordu.
Bu satış herşeye rağmen yapıldı.
Yapıldı yapılmasına ama tribünler
halen rahatsızdı. Satıştan önceki 10
sene Manchester United taraftarı
bağımsız örgütlenme konusunda
oldukca önemli bir mesafe kat etmişti. Bu örgütlenme ve bağımsızlaşma
bilinci tüm bu protestoları ortaya
koymuş olsa da satış engellenememiş, olay protestolarla sınırlı kalmış
gözükmeydi. Ta ki bir grup taraftarın
kulübün geleneğini sahiplenerek
bağımsızlaşma isteği ile ortaya çıkmasına dek.

Kuruluş
Bu isteklerini hemen ilk maçta bir
pankartla ifade etmiş ve ilk destekçilerini de bulmuşlardı. Artık durumdan
rahatsız olan insanların ne istediklerini rahatça ifade edecekleri somut
bir girişimleri mevcuttu. 2600 kişi
kadar Manchester United taraftarı ya
da eski Manchester United taraftarı
bir araya gelerek yeni bir efsanenin
başlangıcını yaptı. 2005 senesinde
kurulan ve ismi FC United of
Manchester olan bu yeni kulüp bölgesel amatör ligde mücadelesine başladı ve kısa sürede destekçileriyle
endüstriyelleşen futbola ciddi bir
tokat oldu.
Kolay değildir insanın tuttuğu takımı
bir anda bırakarak başka bir takımı

tutması. Futbola uzak biri için anlaşılmayacak bir durumdur bu. Takım
değiştirmenin neden imkansız olduğunu asla anlayamaz bu uzaklıktaki
birisi. Taraf olan birisi için ise akıl
almaz. Hele İngiltere gibi bu konuda
en geleneksel özellikleri ortaya
koyan bir ülkede ve de dünya futbolunda söz sahibi olan bir takımda.
Ama satın alınmaya çalışılan bir ruh
ise o ruha sahip çıkacak birileri elbet
bulunur.
FC United of Manchester mücadele
ettiği liglerde elde ettiği şampiyonluklarla kısa sürede 3 üst lige çıkma
başarısını elde eder. Şu an İngiliz lig
sisteminde 7. Kategoriye denk düşen
Kuzey Premier Ligi Premier Küme’de
oynuyorlar.

Demokrasi Kulübün Mayası
Fakat kulübü sahiplendiren ve kendi
içinde efsaneleştiren kısa sürede elde
ettiği bu başarı değil. Başarısız olsa
dahi taraftarları tarafından sahiplendirilecek ve desteklenecek olan ortak
dayanışma duygusu ve de beraber
yönetebilme, karar alabilme mekanizması. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinden birkaç bin kişi kopuşurken karşılarında dev bir futbol
endüstrisi ve onun insanı, bireyi yok
edici çarklarını gördüler. Bu çarklara
karşı savaşabilmek için kendilerini
bu sistemin dışına atma ihtiyacı ile
girişimlerini gerçekleştirirken temel
bir farklılığı da ortaya çıkarabilmeleri
ve kulüplerinin geleceğini teminat
altına alabilmeleri gerekiyordu. Bu

amaçla tek güvenebilecekleri kulübün üyeleri, yani halktı.
Özünde bir işçi şehri olan Manchester yoğun sınıf mücadeleleriyle bilincini örmüştür. Sendikal geçmişi bu
tip örgütlenmelere oldukça müsait
bir yerleşim birimidir. Sahip olduğu
genetik toplumsal miras bu girişimde
de kendini açığa çıkartmış ve kulübün her tür kararını yoğun tartışmalar ve demokratik oylamalarla almalarını sağlamıştır. Takımın giyeceği
formadan oynayacağı sahaya kadar
her şey bu demokratik oylama süreçleriyle belirlenmekte ve gelecek de bu
şekilde şekillenmektedir.
Şu an kulübe yıllık üyelik aidatının
zengin Manchester United takımının
bir maç bileti kadar olması ve alınan
kararların herkesin katılımıyla ve
demokratik bir oylamayla alınıyor
olması nasıl bir kulüple karşı karşıya
olduğumuzu bize gösteriyor: Halkın
Takımı bu olsa gerek!
Futbolun nice duyguyu paraya ve
başarıya endekslemesinde üstüne
yok. Futbol severler için endüstriyelleşme ile birlikte gittikçe insani duyguları körelten bir çağda yaşıyoruz.
Sistem, farklı duygularla yeşil sahaların kenarına adım atanları tek bir
duygunun etrafına kümelendiriyor:
Para ve ona duyulan sevgi. Biraz da
olsa bu duruma isyan eden birilerinin
olduğunu ve hayallerin gerçekleşebilirliğini görmek umut veriyor. Basit
bir girişimmiş gibi görülen bu hareket özünde büyük bir isyandır.

Futbol severler için endüstriyelleşme ile birlikte gittikçe insani duyguları
körelten bir çağda yaşıyoruz. Sistem, farklı duygularla yeşil sahaların
kenarına adım atanları tek bir duygunun etrafına kümelendiriyor: Para
ve ona duyulan sevgi. Biraz da olsa bu duruma isyan eden birilerinin
olduğunu ve hayallerin gerçekleşebilirliğini görmek umut veriyor. Basit
bir girişimmiş gibi görülen bu hareket özünde büyük bir isyandır.
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Kütahya Simav’daki siyanür sızıntısı yöre halkında da büyük tepki uyandırdı.

ÖLDÜREN SİYANÜR DEĞİL KAPİTALİZMDİR!
H. DURKAL
Çağımızda devrimci, demokrat yazının gündemini en çok meşgul eden
konulardan birisi, şüphesiz neo-liberal politikalar olmuştur. Özellikle
Türkiye’de neo-liberal politikalara
bu kadar hevesli bir iktidar varken,
adeta dilimize pelesenk oldu bu sözcük. Temelinde “kuralsızlık ve denetimsizlik” yer alan bu yeni liberalizm; eski liberal söyleme - Bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler - rahmet okutan “Bırakınız talan etsinler,
bırakınız yok etsinler” anlayışı ile
adeta gezegenin kâbusu haline gelmiştir. Nereden, ne şekilde bir tehlikeyle ya da yok oluşla karşılaşabileceğimizi kestiremediğimiz gibi, hangi
tehlikelerle iç içe yaşadığımızı da
başımıza bir felaket gelince fark ediyoruz. Felaketi önceden öngörüp
sesini yükseltenlerin ise, ya sesleri
kısılmaya çalışılıyor ya da seslerini
duyuramıyorlar. Tıpkı Kütahya köylüleri gibi.

Çevre Felaketi
7 Mayıs 2011 tarihinde meydana
gelen olayda, Kütahya’daki Eti Gümüş
Maden A.Ş.’ye ait 15 milyon metreküp siyanürlü atık dolu bir havuzun
üç setinden ikisi çöktü. Siyanürlü su
artık tek bir setin kontrolünde ve her
an bir felakete gebe. Ama buna rağmen yetkililer endişe edilecek bir
durum olmadığını, her şeyin kontrol
altında olduğunu sürekli tekrar ediyorlar. Halkı ve çevreyi değil, hep şirketleri kollayan tipik bir burjuva devlet bürokratı tavrı. Yağmurun yağma
ihtimalini soran bir köylüye
“Yağmurun ne zaman yağacağını
Allah bilir” diyen vali de, bizlere siya-

nürden daha tehlikeli biri olduğunu
kanıtlıyor.
Bölgede inceleme yapan Çevre
Mühendisleri Odası Başkanı Murat
Taşdemir durumun ciddi olduğuna
dikkat çekerek, son duvarın da yıkılmasıyla barajın tamamen yıkılacağını
söylüyor. Taşdemir, “Sonuçları hayal
edemeyeceğimiz boyutlara ulaşabilir. Siyanürün çok küçük miktarı bile
zehirliyor. Şu anda insanı zehirleyen
miktarın 125 katı bir kirlilik söz
konusu” diyor. Kimi uzmanlara göre
de, meydana gelen siyanür felaketi
kızıl çamur felaketinin 20 katı kadar
büyük bir etkiye sebep olabilir. Toplu
ölümlerin görülmesi tehlikesinden
bahseden uzmanlar, çevre köylerin
hemen boşaltılması gerektiğini söylüyorlar.

Bu Noktaya Nasıl Geldik?
Her şeyden önce şunu vurgulamak
lazım:
Konumuz
sadece
Eti
Gümüş’ün ihmali sonucu ortaya
çıkan tehlike değil. Sorun çok daha
derinlerde. Sorunun kaynağı çevreyi
bedavaya edindiğini düşünen, insan
ve çevre sağlığını kar hırsı uğruna
ihmal eden, yıkan, tüketen yok eden;
kuralsız, denetimsiz kapitalist sistemin kendisindedir.
Toplumsal Özgürlük Gazetesi’nde
daha önce yer alan yazısında
Mebruke Bayram (Toplumsal Özgürlük Gazetesi, sayı 31, Kalkınma
Masalları ve Madencilik) bu sürece
yol açan gelişmelerden bahsetmişti.
Bayram’a göre 1985 yılında çıkarılan
Madencilik Yasası’yla önce MTA

(Maden Tetkik Arama), Etibank gibi
kuruluşların işlevleri kısıtlandı.
Ardından özelleştirmeyle bu kuruluşlar iş göremez hale getirildiler. 1994
yılında devlet tekelindeki maden
işletmeciliği yap-işlet-devret modeliyle özel sektöre açıldı. 2004 yılında
Madenler Yasası’nda yapılan değişikliklerle de ormanlar, özel koruma
bölgeleri, milli parklar, tarım ve mera
alanları, sit alanları, su havzaları, kültür ve turizm koruma bölgeleri vb.
pek çok alan madencilik faaliyetlerine açıldı. Bu düzenlemelerin ardından, özel madencilik şirketleri hiçbir
incelemeye tabi tutulmadan arama
izni aldılar. Üstelik arama izni süresince maden rezervlerinin yüzde
10'unu üretip, satabiliyorlardı.
Maden işletmelerinden alınacak vergiler hesaplanırken, yalnızca şirketin
beyanı esas alınmaya başlandı.

Yetkililerin(!) Telaşı
Kütahya’da faaliyet gösteren Eti
Gümüş Maden A.Ş. de, 2004 yılında
özelleştirilerek sermayeye peşkeş
çekilmişti. Özelleştirme sonrası her
türlü yağma artmış, denetimsiz ve
kuralsız faaliyetler hızlanarak günümüze kadar gelmişti. Civarda yaşayan
köylüler defalarca maden hakkında

şikâyette bulunmuşlar, şirket yetkilileriyle tartışmışlar, fakat herhangi bir
sonuç alamamışlardı. Kütahya’daki
bürokratlar ise bu şikayetlere karşı
madencilik şirketinden yana tavır
aldılar. Köylüleri defalarca başlarından savan bu yağma çetesi, olayın
duyulmasının önüne geçmek istedi,
ancak başarılı olamadı. İsyan eden
köylülerin üzerine kolluk güçlerini
saldılar.
Yağma çetesi tüm bu olan bitenden
sonra “Büyütecek bir şey yok, her
şey kontrol altında” demeyi sürdüyor.
Ama siyanürlü havuzdaki son set de
çökerse, o zaman ne diyeceklerini
merak ediyoruz doğrusu.
Öte yandan, bilim adına konuşan bazı
işbirlikçiler, siyanürün çok da tehlikeli olmadığına dair “ezber bozan”
birtakım açıklamalarda bulundular.
Bu açıklamalar “Bugün” gazetesinde
yayınlandı.1 Hatırlatalım, Bugün
gazetesinin sahibi aynı zamanda
Koza Altın Madeni şirketinin sahibidir. Yakında televizyonlara çıkıp,
siyanürlü su içerlerse hiç şaşırmayalım.
1 http://www.bugun.com.tr/haber-detay/

1 5 4 7 4 5 - t u r k i ye - de - s i ya n u r- ge r c e g i haberi.aspx

Civarda yaşayan köylüler defalarca maden
hakkında şikâyette bulunmuşlar, şirket
yetkilileriyle tartışmışlar, fakat herhangi bir sonuç
alamamışlardı. Kütahya’daki bürokratlar ise bu
şikayetlere karşı madencilik şirketinden yana tavır
aldılar.
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Egemenlere Karşı Seçimlerde Yanıtımız Emek-Demokrasi-Özgürlük Bloku
Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku’nun
başarısı, sürece etki
edilebileceğine, edilmesi
gerektiğine inananlar
açısından büyük önem
taşımaktadır. Tüm dünyayı
ve özellikle bölgemizi saran
büyük alt üst oluşlar,
kapitalizmin krizi ve rejimin
tıkanıklarının tetikleyeceği
daha büyük çatışmalara
hazırlanmak için iyi bir
imkan yaratacaktır. Şimdi,
“imkansız” diye görüleni
bir an olsun göz ardı
etmeden, mümkün olanı
gerçeğe çevirme zamanıdır.

Mümkünü Gerçek Kılmak

Tuncay Yılmaz
Yeni bir seçim sathına girmiş bulunuyoruz. Yaşanan en küçük gelişmeyi
dahi özgürleşme mücadelesinin bir
alanı olarak görenlerin, toplumun
büyük kesimini içerisine alan böylesi
bir süreci politik mücadelenin dışına
itmesi düşünülemez elbette. Seçimleri
toplumsal bir dönüşümün temel mücadele alanı olarak görmemek kaydıyla,
bu sürece ilgisiz kalmak en hafif deyimle apolitiklik olarak tanımlanacaktır.
Nitekim egemenler, YSK operasyonuyla seçim politikalarını ne kadar önemli
bir çatışma alanı olarak gördüklerini
ortaya koydular. Hem egemenlerin
kendi aralarında hem de topyekün olarak ezilenlerin temsilcilerine karşı
yürüttükleri çatışmanın hangi boyutlara ulaşabileceğini ve daha da önemlisi
bu saldıranların nasıl püskürtüleceğini
yaşayarak gördük. Heyecan duyarak
takip ettiğimiz “Arap uyanışını”, Kürt
serhıldanıyla birlikte yanı başımızda
yaşadık, yaşıyoruz.
Tüm siyasal güçler ve bunların arkasındaki toplumsal kesimler ideolojileri,
çıkarları, hedefleri ve güçleri doğrultusunda seçimlere yönelik bir tutum
geliştiriyor. Burjuva siyasetçileri de
böyle, ezilenlerin siyasetçileri de.

AKP’nin Kalıcılaşma Hamlesi
AKP uygulayıcısı olduğu statüko değişimi sürecini tamamlamak ve bunu
yaparken kendi siyasal ideolojisi çerçevesinde elde ettiği ekonomik, siyasal
avantajları kalıcılaştırmak istiyor.
Finans-kapitalin (yani sermaye sınıfının en tepesindekilerin), “devlet sınıfları” (ordu, yargı, akademi ve bürokrasi)
karşısında mutlak hakimiyeti sağlaması ve emekçiler, ezilenler
için sömürünün, tahakkümün daha da artması
anlamına gelen “yeni
statüko”, küresel ser-
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mayenin de desteklediği ve bugün için
temsilini Fethullahlı AKP’de bulan
“kapitalizmle barışık ılımlı İslam” paradigması çerçevesinde toplumsal hayatın gericileştirilmesi anlamını da taşıyor.
AKP bir dönem daha tek başına hükümet olarak, yukarıda bahsettiğimiz
paradigmalara uygun kadroların devlet
mekanizmasındaki
pozisyonlarını
geliştirmeyi ve sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, kendisiyle aynı
ideolojik formasyonu paylaşan sermaye gruplarının, alt sıralardan büyük
kapitalistler ligine yükselişini desteklemeyi sürdürmek istiyor. Daha şimdiden Ülker, Boydak, Çalık, Topbaşlar
kendilerini dünyanın en zenginleri listesine yazdırmış durumdalar.

“Yeni Statüko” İçinde “Yeni CHP”
Finans-kapitalin 1980 sonrası gelişimini, küresel sermayenin yeni yönelimlerini ve bu çerçevede geliştirilen
“yeni statüko”nun gücünü zamanında
kavrayamayan
CHP,
BaykalKılıçdaroğlu operasyonuyla oluşturulmaya başlanan “Yeni CHP” aracılığıyla
kendine önümüzdeki süreçte yer
açmaya çalışıyor. Zayıf bir direnişin
ardından süreci çoktan kavrayan devlet
sınıfları, Ergenekon operasyonunun
önünü açarak en az kayıpla sermayenin “yeni statüko”sunu zımnen de olsa
kabul etti. Orduyu kırdırmamak için
epey geri bir mevziye çekilen TSK, bu
dönüşüme ayak uyduramayan, önceki
dönemin yıpranmış kadrolarını da
Ergenekon davasına kurban verdi.
Dayandığı ana güçteki bu değişimi okuyup içeriden bir dönüşümü sağlayamayan CHP ise dışarıdan yapılan bir
müdahaleyle, kaset skandalıyla değişime mecbur bırakıldı. Sonrasında ise
eski statüko nizamına göre şekillenmiş
hemen hemen tüm kadrolar CHP yönetiminden uzaklaştırıldı. “Yeni CHP” ise

devletin “komünizm gerekiyorsa onu
da biz getiririz” eski anlayışıyla, “statüko değişecekse onu da en iyi biz yaparız” havasına bürünüyor. Hem devlet
sınıfları hem CHP bir yandan finanskapitalin hegemonyasını kabul ederken, diğer yandan devlet mekanizmasına yön veren ideolojik paradigmanın
minimum hasar ve tavizle devamının
imkanını arıyorlar.

MHP’de Varoluşunu Sürdürme Çabası
MHP ise adeta varlık yokluk mücadelesi veriyor. Eski statükonun tetikçi partisi, AKP’nin rüzgarına kaptırdığı tabanını yeniden toparlayabilmek için en
keskin şovenizme sarılıyor. Kürt sorununun demokratik bir çözüm mecrasına girmemiş olması MHP’ye bir kez
daha yaşama imkanı tanıyor. Seçimlere
var gücüyle asılan MHP kâh dağılan
merkez sağdan, kâh CHP’nin kısmi
pozisyon değişikliğinden ortaya çıkan
şovenist-ulusalcı tabanından tırtıklamalar yaparak yüzde 7’lerde olan kemik
oyunu yüzde 10’un üzerine çıkartmaya
gayret ediyor.
MHP’nin barajı aşamaması durumunun AKP’yi güçlendireceğini gören
ekonomik ve siyasal güçler ise, MHP’nin şimdilik siyasal alanın bir aktörü
olarak kalmasına göz yumuyorlar.

Tüm bu burjuva siyaset alanının ana
belirleyen gücü TÜSİAD’ın çekirdek
merkezi finans-kapitalistler ise, bir
yandan devlet sınıflarıyla giriştikleri
hegemonya mücadelesini sonuçlandırmak için AKP’nin gücünü muhafaza
ederken, diğer yandan güçlenmiş bir
“Yeni CHP”yle hem AKP’yi dizginlemek
hem de bir hükümet alternatifi yaratmak istiyor.
TÜSİAD’ın hiçbir üyesinin AKP’nin
uyguladığı politikalardan zerrece şikayeti yok. Aksine, birçoğu AKP sürecinde sermayesini üçe-dörde katladı.
TÜSİAD ile MÜSİAD arasında, kimi sosyalistlerin dahi iddia ettiği gibi, kapitalistler arası rekabeti aşan bir çekişme
de yok. Elbette sermaye için artan pastadan TÜSİAD üyelerinin yanı sıra,
AKP’ye yakın sermaye grupları da
(MÜSİAD, TUSKON vb) aldıkları payı
arttırıyorlar. Ancak rakamlara bakıldığında bahsedilen payın yüzde 10’u dahi
bulmadığı kolaylıkla görülebiliyor.
Elbette MÜSİAD ve TUSKON’da örgütlenen sermaye grupları, hatta kimi
TÜSİAD üyeleri AKP’nin tek başına ve
ezici bir biçimde iktidar olmasını istiyorlar. Ancak sermayenin ana gemileri
olan finans-kapitalistler başlayan süreci devam ettirmekten başka hiçbir şey

Sermaye cephesindeki bu gelişmelerin karşısında tek
etkili seçenek, büyük oranda Kürt Özgürlük
Hareketinin ağırlıklı etkisiyle yan yana gelen “Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku”.
Aslında çok daha geniş bir bileşeni
kapsayabilecek olan, ancak mevcut haliyle dahi
emek ve özgürlük güçlerinin önemli bir kısmının
desteğini alan Blok, seçim politikaları anlamında,
sermayenin seçenekleri karşısında emekçilerin ve
ezilenlerin tek alternatifi durumunda.
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yapamayacak kadar, görece zayıflamış
bir AKP isterken; diğer yandan sisteme soldan gelebilecek muhalefeti emebilecek güce ulaşmış bir CHP istiyor.
Bir kere daha, mevcut dengelerin hatırına ve elbette BDP ve sosyalistler karşısında sallanacak bir sopa olarak
Meclis’e girmeyi başarmış bir MHP de
istiyorlar.
Sermaye cephesindeki bu gelişmelerin
karşısında tek etkili seçenek, büyük
oranda Kürt Özgürlük Hareketinin
ağırlıklı etkisiyle yan yana gelen
“Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku”.
Aslında çok daha geniş bir bileşeni
kapsayabilecek olan, ancak mevcut
haliyle dahi emek ve özgürlük güçlerinin önemli bir kısmının desteğini alan
Blok, seçim politikaları anlamında, sermayenin seçenekleri karşısında emekçilerin ve ezilenlerin tek alternatifi
durumunda.

Emek ve Özgürlük
Güçlerinin Adresi Blok Olmalı
Burada ÖDP, TKP, ESP gibi siyasal güçlere bir haksızlık yapmak istemeyiz
elbette, ancak söz konusu olan kendi
kitlesini konsolide etmek değil de, sürmekte olan siyasal kavga içerisinde
emekçilerin ve ezilenlerin taleplerini
görünür kılmaksa, adres Blok olmalıydı.
BDP ile birlikte siyaset yapmanın,
şovenizmin etkisinde kalmış kitleler
içerisinde çalışan güçler için yaratacağı
zorluk göze alınmalı, kısa vadede kimi
güçlükleri olsa da orta ve uzun vadede
tek kazanma yolumuz olan Türkiyeli
emek ve özgürlük güçleriyle, Kürt
Özgürlük Hareketinin ortak cephesi
daha güçlü bir biçimde oluşturulabilmeliydi.
Sonuç itibariyle, demokratikleşme için
AKP’den ya da CHP’den medet ummayan; sermayenin herhangi bir kanadından emekçiler lehine bir tutum beklemeyen ve özgürlüğün ancak ona ihtiyacı olanların öz örgütlülüğüne dayanarak kazanılabileceğine inananlar
“Emek Demokrasi ve Özgürlük
Bloku”nu oluşturdular.
Blok’un başarısı, sürece etki edilebileceğine, edilmesi gerektiğine inananlar
açısından büyük önem taşımaktadır.
Tüm dünyayı ve özellikle bölgemizi
saran büyük alt üst oluşlar, kapitalizmin krizi ve rejimin tıkanıklarının
tetikleyeceği daha büyük çatışmalara
hazırlanmak için iyi bir imkan yaratacaktır.
Şimdi, “imkansız” diye görüleni bir an
olsun göz ardı etmeden, mümkün olanı
gerçeğe çevirme zamanıdır. Hepimize
kolay gelsin diyorum.

Sokakta Kavgalı, Ekonomide Ortak

AKP ve CHP’nin
2023 Ekonomik
Hedefleri

Her iki parti
tarafından da milli
gelir artışı
savunulurken, bunun
nasıl bölüşüleceği
konusunda somut bir
öneride bulunulmuyor.
Programlarda; milli
gelirden emekçi
sınıfların aldığı payın
artırılması, sermaye
sınıfından alınan
vergilerin yükseltilmesi
gibi emekçilerin
lehine olacak somut
herhangi bir öneri yer
almıyor. Dolayısıyla
her iki parti
programında da, yer
alan büyüme hedefi
emekçilerin ücret ve
sosyal hakları
üzerinde bir kazanıma
yol açmayacaktır.

Eser Sandıkçı
Türkiye yoğun bir seçim atmosferi
içinde. Seçim meydanlarında, TV programlarında, sokaklarda siyasetin iki
aktörü CHP ve AKP arasında yaşanan
tartışmaları görüyoruz. Ancak, bu partilerin seçim beyannamelerini incelediğimizde farklılıklardan öte, ortak
hedef ve programlar göze çarpıyor.

yönelik dönüşümleri devam ettirme
konusunda, önceki dönemlerle bir
süreklilik ve ortak hedeflere sahip
olmalarından dolayı da, birbirleri ile
benzerlik içerdiğini söyleyebiliriz.

Hem AKP hem CHP, diğer yıllardan
farklı olarak, bu seçimde uzun vadeli
bir programla ve “2023 Hedefi”yle kitlelere sesleniyorlar. Her iki partinin
programında yer alan ve birbirine
benzeyen 2023 hedefleri yeni hedefler
değil. Türkiye’de sermaye birikiminin
ihtiyaçları ve uluslararası sermayenin
beklentileri doğrultusunda oluşturulan; dünyada ve Türkiye’de hali hazırda uygulanan neo-liberal politikaları
içeren AKP ve CHP’nin 2023 hedeflerine, ilk kez 2000 yılında Ecevit iktidarı
döneminde yayınlanan 8. Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda rastlıyoruz.1
2001-2004 yılları arasında TÜBİTAK
tarafından hazırlanan “Vizyon 2023”
adlı çalışmada, bugün AKP ve CHP’nin
2023 hedefleri olarak belirledikleri
hedefler yer almaktadır.2

Her iki partinin programında da,
büyüme en önemli ekonomik hedef
olarak yer alıyor. AKP 2023 yılında,
2064 milyar dolarlık GSYİH öngörürken, CHP 2600 milyar dolarlık GSYİH
öngörüyor. Kişi başına düşen gelir ise,
2023 yılında AKP’ye göre 25.076 dolar,
CHP’ye göre ise 31.500 dolar olacak.
Her iki parti tarafından da, milli gelir
artışı savunulurken, bunun nasıl bölüşüleceği konusunda somut bir öneride
bulunulmuyor. Programlarda; milli
gelirden emekçi sınıfların aldığı payın
artırılması, sermaye sınıfından alınan
vergilerin yükseltilmesi gibi, emekçilerin lehine olacak somut herhangi bir
öneri yer almıyor. Dolayısıyla her iki
parti programında da yer alan büyüme
hedefi, emekçilerin ücret ve sosyal
hakları üzerinde hiçbir kazanıma yol
açmayacaktır. Üstelik artan çalışma
saatleri ile büyümenin bedeli emekçi
sınıflara yıkılacaktır.

Bu anlamda AKP ve CHP’nin programlarının, 2000 sonrası yaşanan kapitalist sermaye birikimini hızlandırmaya

Halil İbrahim Oruç
YSK’yı protesto
eylemlerinde polis
tarafından öldürülmüştü.

SEÇİM 2011

Büyümenin Bedeli
Emekçi Sınıflara Yıkılacak

AKP ve CHP’nin programlarının, 2000 sonrası
yaşanan kapitalist sermaye birikimini hızlandırmaya
yönelik dönüşümleri devam ettirme konusunda,
önceki dönemlerle örtüşen bir sürekliliği ve ortak
hedeflere sahip olmalarından dolayı da, birbirleri ile
benzerlik içerdiğini söyleyebiliriz.

Her iki partinin programında da, uluslararası sermayenin ve ulusal sermayenin dönemsel, karşılıklı ihtiyaçları
doğrultusunda, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ihracata dayalı büyüme stratejisinin savunulduğunu görüyoruz. AKP 2023’te ihracatın 500 milyar dolara, CHP ise 650 milyar dolara
çıkarılacağını vaat etmektedir.

Her 100 Vatandaştan 5’i İşsiz Kalacak
Her iki parti de ekonomik büyüme
hedefine kilitlenirken, doğaya zarar
vermeyen bir büyüme modelini açık
ve net olarak sunamamakta, nükleer
enerji her iki partinin programında da
savunulmaktadır.
Özelleştirmeler, sadece Cumhuriyet
tarihinin en büyük özelleştirmelerini
gerçekleştiren AKP tarafından değil,
CHP tarafından da programında savunulmaktadır.
AKP ve CHP, Cumhuriyetin 100. yılında, her 100 Cumhuriyet vatandaşından
5 ila 6’sının işsiz kalacağı vaadinde
bulunuyor. İşsizliğin ortadan kalkması, kendi ütopik programlarına dahi
giremiyor. 2023 hedefleri, işsizliğin ve
yoksulluğun ortadan kalkmasına
yönelik bir vizyonu içermiyor.
1 Güngör

Uras, AKP ve CHP’nin 2023 hedefleri Ecevit’ten kalma, Milliyet Gazetesi, 25
Nisan 2011.

2 Nazif Ekzen, 2023 Hayalleri
ve Gerçek, http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/
Yazilar_ Uye/ Ekzen_
Mayis2011.pdf
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Türkiye’yi Gerçekten
Demokratikleştirecek
İki Dinamik...
Belki de ilk kez, Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku işçi sınıfının ve Kürt Özgürlük Hareketinin
dinamiğini birleştiren bir noktada bir adım attı.
Sadece bir seçim ittifakı olmaması bu açıdan çok
önemli. Ben bu söylemden daha ileri bir nokta
olduğunu düşünüyorum. Bunu başarabilirsek, bu
temel iki dinamik bir araya gelecek.
Röportaj: Çiğdem İlker
Toplumsal Özgürlük: Seçimlerin yapılacağı politik ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? 12 Haziran seçimlerinin gerek genel politika, gerekse
Kürt Halkı ve emekçiler-ezilenler açısından politik önemi ve anlamı
nedir?
Sebahat Tuncel: İyi bir soru, çünkü
Türkiye sağlıklı bir seçim süreci yaşamıyor. Bunun çeşitli nedenleri var.
Türkiye’nin temel gündemleri bu
seçim sürecinde çok ötelenmiş durumda. İşçilerin, emekçilerin hak ve özgürlük mücadelesi Türkiye’nin en önemli
gündemlerinden biri. Aslında bu sorunları biraz daha ağırlaştıran mesele,
Türkiye’nin demokratikleşmesinin
önünde engel olan Kürt sorunu. Ve hiç
olmadığı kadar çözüm dayatıyor, sokakların bu kadar gerilimli olmasının
nedeni de bu.
Seçim arifesinde ise süreç tıkanmış
durumda. Kürt Hareketi bunu gördü
aslında. Bunun için 4 acil talep ortaya
koydu. 1- Anadilde eğitim, 2- Yüzde 10
seçim barajının düşürülmesi, 3- Askeri
ve siyasi operasyonlara son verilmesi,
4- Siyasi tutukluların serbest bırakılması.
Aslında bu AKP hükümetinin samimiyet testiydi. Bu test bence AKP’nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bu taleplerden yüzde 10 barajına veto ile cevap
verdi. Anadilde eğitim talebini “Kürt
sorunu benim için bitmiştir” diyerek
cevapladı. Askeri ve siyasi operasyonların bitmesi talebine son bir ayda 23
gerillanın katledilmesiyle cevap verdi.
Son bir ayda iki binden fazla insanı gözaltına aldı ve yüzlercesini tutukladı.
Siyasi tutukluların serbest bırakılması
talebine artan sayıda tutuklamalar
yaparak cevap verdi. Hatta 12 Eylül’de
bile uygulanmayan bir yöntemle, kendi
binalarını gözaltı bürosu gibi, emniyetin bir birimi olarak kullandı.
Seçime böylesi bir atmosferde giriyoruz. Çünkü her gün cenaze gidiyor, her gün eylemler var.
Bunun karşısında doğal
olarak bu süreç çok
rahat ilerlemiyor. O
açıdan seçim süreci
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kritik bir dönem. Kürt sorunu konusunda CHP’nin de, AKP’nin de -MHP’yi
söylemeye bile gerek yok- durduğu
nokta aynıdır. Ne yazık ki tasfiye politikası.
Kürt Halkının özgürlük talebiyle,
genel olarak emekçilerin sınıfsal
talepleri ne ölçüde örtüşüyor? Bu iki
dinamik hangi biçimlerde ve hangi
perspektifle yan yana/iç içe yürüyebilir?
Bu çok önemli bir konu. Bunu yıllardır
söylüyoruz, ama bir türlü başaramadığımız bir alan. Herkes kendi durduğu
noktada mücadele ediyor; kadınlar
kendi durduğu noktada, Kürtler kendi
durduğu noktada, Aleviler, işçi sınıfı da
öyle. Bu birleşemeyen dinamikler
aslında devletin çok işine geliyor. Hatta
AKP iktidarı kendi Alevisini, kendi
Kürdünü, kendi işçisini, hatta kendi
öğrencisini yaratarak, kendi sivil toplum örgütünü yaratmaya çalışıyor.
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku
çok önemli bu noktada. Belki de ilk kez,
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku
işçi sınıfının ve Kürt Özgürlük
Hareketinin dinamiğini birleştiren bir
noktada bir adım attı. Sadece bir seçim
ittifakı olmaması bu açıdan çok önemli.
Ben bu söylemden daha ileri bir nokta
olduğunu düşünüyorum. Bunu başarabilirsek, bu temel iki dinamik bir araya
gelecek. Bu Blokun başaracağı iki şey
var. Birincisi dağınık güçleri bir araya
getirmek.
İkincisi Türkiye devrimci güçlerini,
yani sosyalistleri, Türkiye’nin işçilerini, emekçilerini yan yana getirmek. Bu
iki temel dinamik aslında Türkiye’yi
gerçekten demokratikleştirecek.
Umuyorum bu Blok gerçekten de büyüyerek sürer ve bu perspektifini kaybetmez. Bu perspektifi kaybettiğinde çok
ciddi sorunlara neden olacaktır. Çünkü
bu perspektif engellenmek istendi ve
DBH döneminde bir yandan KCK operasyonu adı altında Kürt demokrasi ve
muhalefeti bastırılırken, bir yandan da
DBH’nin önemli bileşenlerinden
Toplumsal Özgürlük ve SDP, Devrimci
Karargâh adı altında baskılandı. Aslında

bu Blok ona da bir cevap. O açıdan, ben
herhangi bir seçim ittifakının ötesine
taşındığını düşünüyorum. Bir sonraki
seçimlerde biz çok daha güçlü geleceğiz. Hem sosyalistler gelecek, kadınlar
daha çok gelecek, Kürtlerin temsilcisi
daha çok gelecek. Belki de ortak zeminde daha güçlü bir muhalefet yaratacağız. O zemini kendi lehimize değiştireceğiz, ama en önemlisi de anayasa
hazırlığı sürecine müdahale edeceğiz.
Genel olarak İstanbul 1. Bölgedeki
seçim çalışmalarına ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Seçim kampanyanızda
hangi hedefleri öne çıkarıyorsunuz?
Siyasal gelişmeler bizim açımızdan
seçim sürecinin başlamasını geciktirdi.
Sebahat Tuncel olmanın zorlukları var
bir yandan. Seven çok, ama sevmeyen
de fazla. Seçim bürolarımızdan birini 3
defa taşladılar, bugün de yakmışlar.
Aslında kadın olmanın da verdiği bir
zorluk var. Biz o bölgeden büyük bir
oyla çıkmayı, yani kazanıp- kazanmamayı tartışmaktan ziyade, güçlü bir
çıkışla aslında yüzde 10 barajını
İstanbul’da yıkabilmeyi düşünüyoruz.
Temel bir slogan bulduk. “Başka bir
cumhuriyet mümkün” diye. Kadın
alanı, ekoloji, emekçilerin talepleri,
inanç özgürlüğü. Aslında herkes kendi
cephesinde ne yapmak istiyorsa onu
getirdi; hepsinin ortaklaştırıp halka
ulaştıracağız.
Bir kadın milletvekili olarak egemenlerin partilerinin kadın sorunu
karşısındaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde kadın hakları/kadın kurtuluş
hareketi konusunda önünüze koyduğunuz çalışma hedefleri nelerdir?
Parlamentoda belki önemli şeyler yaptık, duruşumuz önemliydi; ama kadın
hareketi açısından yapamadığımız çok
şey var. Sokakla Parlamentoyu buluşturma, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Ko-

misyonunun kurulması, alt komisyonlarda etkin çalışma gibi fena şeyler
yapılmadı değil. Ama yeterli mi? Çünkü
zihniyetin değişmesi lazım. Bunun için
de daha çok kadının Parlamentoya girmesi önemli.
Mesela geçen dönem BDP’li kadınların
duruşunun, Parlamentoda siyaset
yapma tarzının, bu dönem daha çok
kadının aday gösterilmesinde etkili
olduğunu düşünüyorum. Diğer siyasi
partiler bunu zorunlu yapıyor. Mesela
AKP’nin, MHP’nin yürüttüğü siyaset
kadınların siyasetteki özgün duruşunu
reddeden, kabul etmeyen bir noktada.
Belki de ilk kez, kadınlar kadın kimliğiyle, kadın duruşuyla orada siyaset
yaptılar, kendi partisindeki erkekleri
dahi eleştirerek. Bu çok önemli bir
noktaydı.
Anayasa yapım sürecine kadınlar olarak müdahale etmek çok anlamlı olacak. Mecliste kadın hareketinden
kadınların olmasının, karşılıklı beslenme açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Toplumsal Özgürlük okurlarına ek
olarak neler söyleyebilirsiniz?
Toplumsal Özgürlük Platformu’na söyleyeceklerim var aslında. Kürt hareketiyle yan yana ve birlikte durmanın,
ortak mücadelede önemli bir nokta
olduğunu düşünüyorum. TÖP’ün bu
Blok içinde yer alıyor olması da çok
önemli. Ancak işimiz yeni başlıyor,
bunu da belirtmek gerekiyor. Bundan
sonraki süreci birlikte örmek, ortak
mücadele etmek, saldırılara karşı birlikte durmak çok önemli. Bu, seçim
sürecinden de önemli aslında. Seçimler
Türkiye’nin önüne zorla konulmuş bir
durum. Çünkü Türkiye’nin temel gündemleri var. O açıdan ortak mücadeleyi
ve birlikteliği yükseltmek, bu baskıları
da ortadan kaldırmak açısından önemli
olacak. Hepimizin yolu açık olsun diyorum.

Emek, Demokrasi, Özgürlük Gündemi Seçim 2011_duze19 29.05.2011 21:26 Page 5

EMEK, DEMOKRASİ
ve ÖZGÜRLÜK BLOKU

Haziran 2011

SEÇİM 2011

Emeğin ve özgürlüğün
yanında kendimizi
konuşlandıracağız, bu
birincisi. Bir kere, bunu
ihlal eden, bunu
sıkıntıya sokan hiçbir
edimin içerisinde
olmayacağımız çok
açık. İkincisi, bağımsız
olma hali bizler için
geçerli değil.
Ortaklaştığımız bir
manifestomuz var, bu
da bizi bağlıyor. Çünkü
bu manifestoyu, Blok
Türkiye Halklarına ve Yoksullarına Sivil Siyaset Alanı Kapatılamaz sürecinin başından beri
birlikte hazırlamış
sosyalist yapılanmalar
bir arada. Dolayısıyla,
bir grup disiplinine tabi
olacağız. Yani seçimden
sonra da, bizi bir grup
olarak göreceksiniz.
Röportaj: Çiğdem İlker - Erkan Gökber

Meclisi, Halkların Kurucu
Meclisine Dönüştürmeliyiz
Toplumsal Özgürlük: 12 Haziran
seçimlerine gidereken politik ortamı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu
seçimin Kürt Halkı ve emekçiler/ezilenler açısından politik önemi/anlamı nedir?
Sırrı Süreyya Önder: Bunun anlamını/önemini bizden önce egemenler
fark ettiler ve sivil siyaset alanını hem
Kürtlere, hem emekçilere, hem de sola
kapatmak için bir operasyon başlattılar. Bu, malumunuz YSK vetoları olarak
kendini gösterdi. Hem veto ederken,
hem de veto kararını geri alırken hukuku çok zorlayarak yaptılar. İlk defa
gerek sol kamuoyunun, gerek demokrat kamuoyunun, gerekse de
Kürtlerin ağırlıklı olarak verdikleri
büyük tepki ile; belki de yakın dönem
siyasi tarihimizde görülmemiş ölçüde
egemenlere geri adım attırıldı. Ancak
bu operasyon -herkes ortalık güllük
gülistanlık zannediyor- yoğun ve yaygınlaşan tutuklamalarla devam etti.
Neredeyse 4 bin sınırına yaklaşan sayıda insan, sudan gerekçelerle tutuklandı.
Birincisi bu. Yani operasyon hala
devam ediyor. İkincisi seçim bürolarımızın, konvoylarımızın ve gösterilerimizin güvenliği meselesi. Sürgit bir
polis kuşatması altında ve hep bir linç
histerisiyle siyasi çalışma yürütmek
durumundayız. Seçim bürolarımız tahrip ediliyor; seçim araçlarımız taşlanıyor; bize gelen kitleye saldırılıyor. Üniversitelere sokulmuyoruz ve daha bir
sürü provokasyon. Bu, sivil siyaset alanının Kürtlere, yoksullara, emekçilere
ve solculara kapatılması operasyonudur. Süreci böyle okumak lazım.
Peki, tam da bu noktada Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nu
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında ilk defa, bu kadar geniş temsil
niteliğine haiz bir yapılanma kuruldu.
Bu hepimiz için çok yeni. Bu nedenle
üzerine titriyoruz. Çünkü bir seçim
ortaklığı gibi tasarlanmamış; stratejik
bir ortaklığa dönüştürülmesi hedeflenmiş, bu anlamda bir manifestoya sahip,
yani kendi içerisinde bir ortaklaşma
pratiği. Üstelik bunu barış, özgürlük ve
emeğin yanında konuşlandıran bir
yapılanma. Bu anlamda, kıymetli bir
çaba ve muhafaza edilmesi gereken bir
ruh olarak görüyorum. Herkes de böyle
görüyor ve bunun hukukuna ve ruhuna uygun davranıyor. Gerisini süreç
içinde göreceğiz, ama umutlu olmamız
için gerekli olan her şey var.
Öyleyse sadece bir seçim ittifakı olarak görülemez.
Hayır kesinlikle görülemez.
Konuşmalarınız ve yazılarınızla toplumdaki çok farklı kesimlere seslenebildiğinizi görüyoruz. Sokaktaki seçmenin sizin adaylığına yaklaşımı
konusunda izlenimleriniz nelerdir?
Çok heyecan verici boyutlarda ve nitelikli bir ilgi var. Zaten kim size oy verecek: kim sizden ya da Blok’tan etkilenerek bu yola girmiş, bunu hissediyorsunuz. Bence bunu seçim sonuçları belirleyecek. Daha önce Baskın Oran aday
olduğunda 80 bin civarında bir oy toplamı vardı. Bunun üzerine eklenecek
her oyun, ağırlıklı olarak böyle okunması gerektiğini düşüyorum. Bizleri
oldukça heyecanlandıran bir ilgi gözlemliyoruz. Bu ilgi, şuna dönüştüğü için
heyecanlanıyoruz. Sadece ilgi göstermiyorlar; gelip, kendi kimliklerini açıklayıp “ben katkı sunmak istiyorum”
diyorlar. İşte burası çok önemli. Ya bir
seçim büromuzda görev alıyor, ya da
karınca kararınca ekonomik katkıda

bulunuyorlar. Çoğu kez ismini söylemeden destekte bulunan insanlarımız
var. Seçim bürolarımıza gittiğimizde,
zarf içinde bize bırakılmış maddi dayanışmayla karşılaşıyoruz.
Kürt Halkının özgürlük talebiyle,
genel olarak emekçilerin ve ezilenlerin talepleri ne ölçüde örtüşüyor? Bu
iki dinamik hangi biçimlerde ve
hangi perspektifle yan yana/iç içe
yürüyebilir?
Ülkemizde egemen sınıf varlığını iki
temel üzerinden yürütüyor. Birincisi,
Türkiye’nin hızla yoksullaştırılması.
Bunu yaparken de, Kürt meselesi üzerinden derin bir milliyetçiliği körükleyip, halkları birbirine düşman ediyorlar. İkincisi, Kürtleri, son 30 yıldır yürütülen politikalarla, kentlerin ucuz işgücü stokuna ekleyip; güvencesiz, sigortasız ve kayıtdışı çalıştırarak, hâlihazırda işi olanları bununla tehdit ediyorlar.
Dörtyol, Karabük, İnegöl vb. yerlerdeki
çatışmaların büyük çoğunluğu “Kürtler
geldi, her şey bozuldu” cümlesi üzerinden yürür. Bozulan, düşen ücretlerdir.
Ücretler yarıya düşer ama Kürtlere
yarıya düşmüş ücretin de yarısını
verirler. Dolayısıyla, bugün Kürtlerin
ulusal demokratik talepleriyle, sınıfın
talepleri ya da sorunları aynı yerden
besleniyor ve yan yana durmaları kadar
doğal bir durum yoktur. Evet, Türkiye
işçi sınıfı önemli oranda Kürtleşmiştir.
İşsizleri de buna dâhil edebiliriz.
Sosyalist bir milletvekili olarak
Mecliste ve Meclis dışında nasıl bir
çizgi izleyeceksiniz?
Emeğin ve özgürlüğün yanında kendimizi konuşlandıracağız, bu birincisi.
Bu bizim amentümüz, olmazsa olmazımız. Bir kere, bunu ihlal eden, bunu
sıkıntıya sokan hiçbir edimin içerisin-

de olmayacağımız çok açık. Hatta, bu
konuda biraz daha fazla titizlenmemiz
gerekiyor. İkincisi, bağımsız olma hali
bizler için geçerli değil. Ortaklaştığımız
bir manifestomuz var, bu da bizi bağlıyor. Hâlihazırda manifestomuzda, içinde birlikte yer alamayacağımız hiçbir
madde yok. Çünkü bu manifestoyu,
Blok sürecinin başından beri birlikte
hazırlamış sosyalist yapılanmalar bir
arada. Dolayısıyla, bir grup disiplinine
tabi olacağız. Yani seçimden sonra da,
bizi bir grup olarak göreceksiniz.
Dolayısıyla sonrasını, biraz da grup
içindeki görev, yetki ve sorumluluk
paylaşımı belirleyecek. Grup bize hangi
alanı uygun görürse, biz de o alanda
verilen görevleri eksiksiz yerine getireceğiz.
Konuşmalarınızda,
önümüzdeki
dönem için öne çıkardığınız bir kavram var, Kurucu Meclis. Bunu biraz
açar mısınız?
Aslında, bunu biraz spekülatif bir kavram olarak kullanıyorum. İnsanlar, bu
meclisin ya da bu kampanyanın farkına
varsınlar diye. Çünkü, 12 Eylül
Anayasası 40 yerinden delindi, yönetemez duruma geldiler, dayatmacı ve tekleyen bir anayasa yapıldı. 3-5 ay geçmeden 40 yerinden dikişleri patladı.
Bugün kimin gündemine bakarsanız
bakın, yeni Anayasayı bu Meclis yapacak. Kurucu Meclis kavramını çift
anlamlı olarak kullanıyorum. Birincisi,
yeni bir anayasanın yapılacak olması.
İkincisi, yeni Anayasada, Türkiye halklarının demokratik kimliklerinin temsilini içeren bir anayasal vatandaşlık tarifinin yer alması.
Tek etnisiteye dayalı bir
devlet tarifinin tasfiye
edilmesi. Bu da, bizim
program ve hedefle-
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rimiz arasında. Meclis’i, tüm hak ve
özgürlükleri anayasal bir teminat altına alan, bir Kurucu Meclise dönüştürmek doğrultusunda çaba sarf edeceğiz.
Önümüzdeki dönem Meclis’te oluşacak tabloya ilişkin öngörünüz nedir?
Devletin bir yeniden yapılanma
sürecinden geçtiğini görebiliyoruz.
Bir yandan Ordu’yla Hükümet uzlaşıyor, Kürtlere yönelik politikalara
da bu yansıyor. Diğer yandan, örneğin CHP’nin yeniden yapılandırılması, kasetlerle gündeme gelen şantaj
biçiminde de olsa, genelde düzen partilerine yönelik bir biçimlendirme
durumu var. Bunun bölgesel politikalarla bütünleşme yönü olduğu
kadar,
sermayenin çıkarlarıyla
bütünleşen bir yönü de var. Bu
anlamda Meclis’e dair nasıl bir
öngörüde bulunuyorsunuz?
Saydığınız siyasal yapıların hepsi,
başta AKP olmak üzere statükonun
temel bileşenleri. Biz de literatürden
biliyoruz ki, kendi içlerinde de sürgit
bir çatışma hali vardır. Zaman zaman
durulup, ittifaklar sağlansa da, her
çatışmanın sonunda yeni bir denge
durumu oluşur. Ama bu çatışma hali
hiç bitmez. Sadece yoksullar, emek
cephesi ve özgürlükler bahsinde yekvücut olur ve saldırırlar. İçlerinden
birinin siyasi alandan tasfiye edilmesi
ya da edilmemesi, son tahlilde Türkiye
halkları ve emek cephesi açısından bir
kazanım ya da kayba yol açmayacak
bir sonuçtur. Dolayısıyla, biz kendimizi
bu cephelerin tümünün karşısına
konuşlandırmış durumdayız. MHP
barajı aşar mı, öbürü geçer mi, bu şantajlar şöyle sonuçlara yol açar mı?
Bunlar bizim ilgi alanımız içinde “Alın
birini, vurun ötekine” noktasında
duruyor. Biz şunu biliyoruz ki, Blok’a
sivil siyaset alanını kapatmak için, ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Bugün bir üniversitede konuşamıyoruz, seçim araçlarımız bir yerden bir
yere taşlanmadan gidemiyor, 50’ye
yakın seçim bürosu açtık. Homojen
Kürt nüfusunun olduğu yerler hariç,
saldırıya uğramayanı neredeyse kalmadı. Mitingimize gelen kitleye saldırılıyor,
linç
edilmeye
çalışılıyor.
Dolayısıyla, böyle bir iradenin günlük
kodları bunlar. Bizim gündemimiz ise
çok farklı. Mümkünse yüzde 10 barajını kaldırmak. Eğer kaldıramıyorsak,
Türkiye halklarına bunun hemen eşiğinde olduğumuzu gösterecek bir performans göstermek. Başarılı olursak,
sivil siyaset alanında işler, hem bütün
Türkiye halkları ve yoksulları bakımından daha kolay olur, hem de düzen açısından daha tehdit edici bir ağırlıkta
dururuz; kolaylıkla tasfiye edilmeyiz.
Son olarak Toplumsal Özgürlük
okurlarına neler söylemek istersiniz?
Çok güzel bir dergi yapmışsınız.
Dergiyi güzel yapan, her şeyi güzel
yapar diye bir çıkarım yapabilirim.
Bütün yoldaşlara selamlar. Bütün alanlarda
Toplumsal
Özgürlük
Platformu’ndan arkadaşlarla yan yana
çalışıyoruz. Hatta bizimle birlikte en
çok çalışan arkadaşlar diyebiliriz.
Onun için de ayrıca bir teşekkür
borçluyuz. Bütün Blok adayları adına, devrimci duygularımızı, selamlarımızı gönderiyoruz.
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Egemenlere Karşı Seçimlerde Yanıtımız:

Birlikte Kazanacağız!*

Seçim Beyannamemiz tam bir “Demokrasi, Barış ve İnsan
Hakları” programıdır. Korkudan ve yoksulluktan kurtulmuş, eşitlikçi,
özgürlükçü demokratik bir toplum projesidir. Ezilen, emekçi
halklarımızın bu proje inşasına ve yaşama doğrudan katılımını
sağlamayı öngören bir ortaklık ve dayanışma belgesidir.
Anayasal ve yasal düzenlemeler sonucu -bunlara sığınan AKP iktidarının
tutumu nedeniyle- eşit, özgür ve
demokratik olmayan bir seçim sürecine girdik. Ama her türlü olumsuzluğa
rağmen, savaş ve çatışmalara karşı
çözüm; inkâr, baskı ve zorbalığa karşı
demokrasi; sömürü, işsizlik ve yoksulluğa karşı daha iyi bir yaşam için
olanaklar hiç olmadığı kadar güçlü bir
şekilde ortaya çıkmış ve özlenen, beklenen hedefe her zamankinden daha
çok yaklaşılmıştır.
Baskı, inkâr, asimilasyon ve Kürt
sorununda çözümsüzlükte ısrarın
devam ettiği; anadilde eğitim ve
savunma hakkının engellendiği; kadına yönelik her türlü ayrımcı uygulamanın, baskının, şiddetin ve katliamların tırmandığı; gençlerin YGS, LGS ve
KPSS gibi sınavlar yüzünden dershane kapılarında süründüğü; işsizliğin
pençesinde çırpındığı; borç batağına
saplanmış yığınlarda açlık, işsizlik ve
yoksulluğun kol gezdiği; kamu hizmetlerinin tasfiye edilerek özelleştirildiği; eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik
haklarının gasp edildiği; sömürünün
derinleştirildiği, emekçilerin sürekli
hak kaybına uğradığı; örgütlenme
hakkının kısıtlandığı ve sendikaların
sürekli baskı altında tutulduğu; siyasi
partilerin kapatıldığı; insan hakları
savunucularının, seçilmişlerin, muhalif siyasetçilerin tutuklandığı; muhalif
basın yayın organlarının susturulduğu; sürekli çatışmalı ortamın diri
tutulduğu bugünkü Türkiye’yi değiştirecek tek güç biziz.
Bu sorunların çözücü gücü Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nu
oluşturan güçlerin birliği ve dayanışmasıdır.

Eşitlikçi, Özgürlükçü ve
Demokratik Toplum Projesi

Çözüm Diyarbakır’dan
Ankara’ya Açılacak Kanaldadır

Seçim Beyannamemiz tam bir
“Demokrasi, Barış ve İnsan Hakları”
programıdır. Korkudan ve yoksulluktan kurtulmuş, eşitlikçi, özgürlükçü
demokratik bir toplum projesidir.
Ezilen, emekçi halklarımızın bu proje
inşasına ve yaşama doğrudan katılımını sağlamayı öngören bir ortaklık ve
dayanışma belgesidir. Halkımıza ilişkin kararlara başkalarının değil, kendilerinin bu süreçte söz, karar ve
yönetim hakkını edineceği bir sistemi
ve çıkışı sunuyoruz.

Demokratik ve barışçıl mücadele
kanallarımız kapatılıyor. Sivil itaatsizliğimizi, itirazımızı ve beklentilerimizi
açığa çıkarmak istediğimiz “Demokratik Çözüm Çadırlarımız” 56 yerde
sökülüp parçalanmıştır. İki ayda 30
ilde 1339 gözaltı olup, 605’i tutuklanmıştır. Bunlardan 189’u çocuktur.

Türkiye şimdi yeni bir kavşaktadır;
“ya gerçek demokrasi ya da hiç” ile “ya
özgürlük ya özgürlük” şiarı yükseltilecektir.
Çünkü, hiç kimsenin kişi güvenliği ve
özgürlüğü kalmamıştır. Hergün herkesin dinlendiği, özel yaşamına ilişkin
kasetlerin uçuştuğu korku ve kaygı
havası yaratılmıştır. Özgürlükler yerine;
şantaj ve tuzaklara, tertip ve oyunlara
teslim olmuş bir demokrasi olur mu?
Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü her
geçen gün kuşatılmakta, muhalefetsiz
bir toplum yaratılmaya kalkışılmaktadır. Cezaevinde 64 gazeteci bulunmakta. Bir yılda, dünyada basın özgürlüğüne saygıda 127. sıradan 138. sıraya geriledik.
Kürtler,
emekçiler, sosyalistler,
kadınlar, Aleviler ve gençler olmadan
kısacası ötekilerin olmadığı bir
demokrasi
isteniyor.
Türkiye
AİHM’de 2010 yılında mahkum edilen ülke sıralamasında 228 dosya ile
1. sırada yer almış ve 24,5 milyon
Euro tazminat ödemiştir.

Türkiye, yarı açık ve kapalı cezaevine
dönüştürülmüştür. Cumhuriyet tarihinde ilk kez tutuklu ve hükümlü sayısı 120 bini aşmıştır. Ağır hasta, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet mahkumlarıyla kanayan yaranın tedavisi
giderek güçleşmektedir.
Kürt sorununun çözümsüzlüğünün
yaşamın her alanında yıkıntıları ağırlaşmaktadır. Dünyada, anadilde eğitim
hakkı ve anadilin kamusal alanda kullanılmasına yasak konulan ülke neredeyse kalmamıştır.
Başbakan İstanbul kanalı projesiyle
övünüyor. Toplumun beklentisi ve
gereksinimi, İstanbul’da denizin iki
yanında açılacak kanal değil, Diyarbakır’dan Ankara’ya açılacak kanaldır.
Gaziantep ilimize ilişkin ekonomik,
sosyal ve kültürel sorunların tespitini
ve çözüm yollarını, Gaziantep’in
örgütlü yapıları ile birlikte bulacağız.
Emek örgütleri, meslek odaları, dernekler ve kültürel yapılar ile ilişkilerimiz derinleşerek sürüyor. Demokratik
çözüme Gaziantep’i de katacağız.
BİRLİKTE KAZANACAĞIZ!..
* Akın Birdal’ın, 11 Mayıs 2011 tarihinde,
Basın Emekçileri ile buluşmasında yaptığı
konuşmadan alınmıştır.
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Seçim Süreci Bizim Yeniden Kuruluş Pratiğimizi de Sınıyor

“Blok İkinci Parti Olacak”
Röportaj: Tarık Oruç
Toplumsal Özgürlük: Seçimlerin yapıldığı politik ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son gelişmelerle birlikte
12 Haziran seçimleri farklı bir ihtivaya büründü mü?
Ertuğrul Kürkçü: Seçimler çok kritik
bir döneme denk geldi. Çünkü Kürt
sorunu ve savaşın AKP tarafından
sonuçlandırılmayacağı, çözüme ulaştırılmayacağı aşağı yukarı bütün hatlarıyla beraber ortaya çıktığı bir dönemde ve barış ihtiyacının açığa çıktığı bir
dönemde gerçekleşiyor. Bu açıdan
seçimlerde Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku’yla AKP arasındaki
mücadele, savaş ve barış arasındaki bir
mücadele gibi cereyan ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu’nun veto kararı
ve bunu izleyen dönemde AKP’nin veto
protestolarına karşı orantısız bir şiddetle saldırması, bunun yol açtığı ölümler, ardından silahlı kuvvetlerin bölgede
yaptığı operasyonlarda düzinelerce
gerillanın hayatını kaybetmesi… Bütün
bunların yol açtığı öfke ve kızgınlık içerisinde, birden seçimlerin kendisi bile
bir tartışma konusu haline geldi. Şu an
için seçim kapısını açık tutma konusunda Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku, onun yanı sıra Demokratik
Toplum Kongresi (DTK) oldukça önemli çaba sarf ediyor.
Bu seçimlerin sonuçları itibari ile bakacak olursak… Türkiye bir anayasa tartışmasının eşliğinde seçime giriyor ve
bu parlamento anayasayı yapmak gibi
bir konuyu gündemine alacak. Tabii
AKP çoğunluğunun yapacağı bir anayasa, toplumun karşısında çok önemli bir
tehdit teşkil edecektir. Dolayısıyla biz,
bu anayasa sürecini mümkün mertebe
AKP’nin hâkimiyetinden sıyırmak, parlamento dışından da bu süreci denetleyebilmek için şimdiden parlamento dışı
muhalefeti de örgütleme çabasıyla
hareket ediyoruz. Çünkü neresinden
bakarsanız bakın olağan olmayan militer güçler parlamento mücadelesini
bizim üzerimizden sürdürüyor. AKP
tarafından da militarist bir parlamento
mücadelesi, savaşla ilişkilenmiş bir

seçim süreci olarak sürdürülüyor. Bu
daha önceleri hiç de rastlamadığımız
bir durum değildir.
Diğer toplumsal kesimler iktidarın
dayatmasına nasıl cevap verebilir.
Blok bu konuda nasıl bir rol oynayabilir?
Mevcut yaklaşımlarıyla CHP, AKP karşısında etkin bir muhalefet dinamiği
yaratması gerekirken oralı bile olmuyor. Genel olarak Blok’un açtığı yol ve
imkânları değerlendirmekten sistematik
olarak
kaçınıyor.
Örneğin
Dersim’de yerel teşkilatının hazırladığı
Zazaca seçim afişlerini kaldırmaya girişiyor. Ya da Diyarbakır’da CHP teşkilatı
ölümlere, şiddete, saldırılara karşı
kepenk kapatma eylemlerine açıkça
beyan ederek katıldıktan sonra CHP
Genel Merkezi’nden bunu tekzip eden
açıklamalar geliyor... Dolayısıyla bölgede AKP’ye karşı oluşan militan duyarlılığa eşlik edilmesinin önüne geçilmeye
çalışıldığını CHP’de açık bir şekilde
görüyoruz.
Bir yandan Zazaca afişler kaldırılırken
diğer yandan ise bir gün sonra ‘Her ne
pahasına olursa olsun Kürt meselesini
çözeceğiz’ böbürlenmesi hiç uyuşmuyor. Çünkü düşünün mesela CHP, Silahlı
Kuvvetler’in İç Hizmet Kanunu’nun
darbelere gerekçe yapılan 35. maddesini değiştireceğini söylemişti. Biz de o
zaman destek verdik “Bravo, değiştir”
diye. Ne oldu; değişiklik önergesi yapıldı. Ama Silivri’deki Ergenekon tutuklularını milletvekili yapmak, bu ultra
ırkçı insanlarla birlikte faaliyet göstermek, ve diğer taraftan Kürt özgürlüğü
için ne pahasına olursa olsun konuşmak, bütün bunlar birbirini tamamlamıyor. Korku ve büyük şüphe yaratıcı,
hiç güven verici olmayan bir söylem bu
tabii ki.
Diğer yandan sosyalistlerin genel olarak bu mücadelede, Blok’un bileşeni
olmasalar bile tek tek adayları destekleyerek ya da blok halinde destek sağlayarak Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku’nu yalnız bırakmamak için çaba
sarf ettiklerini görüyoruz. Bunlar sem-

bolik destekler de olsa çok önemli ve
değerlidir.
Politik ortam bu durumdayken
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku
kuruluş gerekçelerinin rotasında yol
alıyor mu? Gözlemleriniz nelerdir?
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku,
kuruluş gerekçeleri doğrultusunda yol
alıyor, fakat bu blokun yapısındaki aşırı
dengesizlik
durumu
dolayısıyla
BDP’nin Blok çizgisine aşırı hassasiyet
göstermemesi halinde sistematik olarak bu hattan sapabilme olasılığı ortada
duruyor. Çünkü bu; bir tarafına muazzam ağırlık yüklenmiş bir uçak gibi
düşünelim, uçak sürekli o tarafa doğru
çeker. Pilotun bunu öbür tarafa doğru
sürekli olarak dengelemesi gerekir.
Ben kimi zaman bu ağırlık yönüne kaymayı kendi çalışmalarımızda da görüyorum. Fakat hızlıca düzeltiliyor. Yine
de bu yalpalanmaların kamuoyunda
güçlü tereddütlere yol açması muhtemeldir. O nedenle burada özellikle
BDP’nin sözcülerinin bu yalpayı giderecek, dengeleyecek yönde faaliyet
göstermeleri beklenir. Tabii öbür taraftan sosyalist adayların da Kürt meselesiyle sosyalist bir programı eş koşmak
gibi bir hataya düşmemeleri gerekir.
Çünkü biri diğerinin dengeleyicisi
değildir. Kürt meselesi çözülmesi gereken demokratik bir görevdir. Zaten bu
görev sosyalist programın tamamlayıcısı, öznesidir.
Blok’un kuruluş aşamasında toplum-

Bu Blok sürdürülebilirse
(sürdürülmesini hem
kast ediyoruz hem
umut ediyoruz) ben
Blok’un Türkiye’deki
ikinci parti olabileceğini
düşünüyorum. Bütün
öteki partileri tek parti
olarak sayabilirsek eğer,
ikinci parti olacak.
Çünkü Kürtlerin desteği
sadece Kürt kimliğiyle
ilgili değil, aynı
zamanda emekçi
olarak, küçük esnaf
olarak, kadın olarak
Blok’a destek
veriyorlar. Bunun
üzerinde Blok kendisini
geliştirebilirse güçlü
sosyal kökleri olan,
bunların etrafında bir
siyasi kuruculuk iradesi
ortaya koyan bir politik
dinamik, politik güç
olma potansiyelini
barındırıyor.
sal ittifak zayıftı. Mersin’de Blok projesini olumlayan bir pratik süreç
yaşanıyor gibi. Sizin baktığınız yerden genelde Blok’un durumunu açtınız. Mersin’de de sizin adaylığınızla
birlikte bir değişimden bahsedebilir
miyiz?
Kısmen edebiliriz. Kaçınılmaz olarak
adayın biyografisinin uzun bir tarihi
geçmiş üzerinden biyografisinin oluşması (ben oluyorum burada) çok farklı
seçmen katmanlarının Blok’la ilgilenmesine yol açıyor. Şimdi bu şartlar
altında CHP tabanından, Alevi tabanından, Arap tabanından ve gençlerden bir
destek ve ilgi var. Fakat bunun henüz
bir toplumsal ilgiye dönüştüğünü söylemek için erken. Kürt Özgürlük
Hareketinin içinden konuşan ya da
Kürt kimliği dolayısıyla Blok’la ilgilenenlerin ötesinde geniş bir spektrum
üzerinde Blok’a yönelen bir ilgi var.
Bunu görebiliyoruz. Bunun ne kadarı
desteğe, oya dönüşür onu bilmiyorum.
İkincisi bir miktarda tereddüt hala var.

Türkiye bir anayasa tartışmasının eşliğinde seçime
giriyor ve bu parlamento anayasayı yapmak gibi bir
konuyu gündemine alacak. Tabii AKP çoğunluğunun
yapacağı bir anayasa, toplumun karşısında çok
önemli bir tehdit teşkil edecektir. Dolayısıyla biz, bu
anayasa sürecini mümkün mertebe AKP’nin
hâkimiyetinden sıyırmak, parlamento
dışından da bu süreci denetleyebilmek için
şimdiden parlamento dışı muhalefeti de
örgütleme çabasıyla hareket ediyoruz.
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Sosyalistlerin genel olarak bu mücadelede, Blok’un
bileşeni olmasalar bile tek tek adayları destekleyerek
ya da blok halinde destek sağlayarak Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nu yalnız bırakmamak
için çaba sarf ettiklerini görüyoruz. Bunlar sembolik
destekler de olsa çok önemli ve değerlidir.
sinden tutalım da gerontokrasiye
kadar… Onların verecek bir cevabı
olmasa da bizim ürettiklerimizi kalıcı hale getirmek açısından Blok neyi
ifade eder?

Dünya Çiftçiler Günü’nde
Kazanlı Beldesi’nde
üreticilerle bir araya geldi...

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vetosu
döneminde çok büyük bir manevi
kabarış oldu. Fakat biraz daha sükunet
arayan ve bu meselelerin gerilim
olmaksızın halledilebileceği beklentisi
içinde olanların tereddütlü davranmakta olduklarını görüyoruz. O yüzden
süreç içerisinde çalkalana çalkalana
gidecek bir destek tanımı var.

Mersin’de özel bir durum yaşanıyor.
Sosyalist kimliğiniz, tarihsel kişiliğiniz genel bir ilgi ve heyecan yaratmanın yanında Blok’un siyasal eksenini daha bütünlüklü icra ve ifade
ayrıcalığını Mersin’e verdi. Hem
Blok bileşenleri içinde hem de sistem
partilerinde ezber bozduğumuzu
düşünüyor musunuz?

Peki şunu söyleyebilir miyiz? Kürt
halkı kardeşlik elini, sizin aracılığınızla daha güçlü bir şekilde uzatmış
durumda. Bu aynı şekilde Kürt halkına diğer ezilenlerin sesini duyurmak
konusunda bir fırsat yarattı, değil
mi?

Beni en çok CHP şaşırttı. Çünkü CHP
tabanından gerçekten çok güçlü bir ilgi
patlaması oldu. Bunun oy desteğine
dönüşüp dönüşmeyeceğini bilmiyorum
ama bir ilgi patlaması muhakkak.
CHP’nin buradaki yönetimi ya da genel
yönetimi bununla nasıl başa çıkabileceğini hala öngörebilmiş değil. Bizim
politik tezlerimize karşı herhangi bir
yeni tez ortaya koymuyor.

Bu bir fırsat yarattı. Fakat bu fırsatın
bu seçim faaliyeti içinde yeterince
değerlendirilebildiğinden emin değilim. Mesela Mersin’deki Arap halkımıza henüz doğru dürüst ulaşamadık. Ben
bunun çok büyük bir eksiklik olduğunu
düşünüyorum ve seçim biterken bunu
hala tamamlamış olmayacağız. Burada
çok geriden geliyoruz. Çünkü Arap
halkı Mersin’de çok önemli bir yerde
duruyor. Buradaki Türk halkına da sosyalistler aracılığıyla benim üzerimden
uzatılan el büyük bir hoşnutlukla sıkılıyor. Fakat sosyalistlerin temsil kapasitesinin BDP’nin Kürtleri temsil kapasitesi kadar güçlü olmadığını söyleyebilirim. Bununla birlikte ben şunu gözlüyorum. Genel olarak burada her eğilimden, her siyasetten Türklerde bu
adaylık vesilesiyle yeni bir uzlaşma
imkanı olduğu düşüncesini hissediyorum, görüyorum. CHP’nin gericileri,
fanatikleri (CHP’nin hepsi böyle olmayabilir) çok düşmanca, MHP’den de
düşmanca davranıyorlar. Dolayısıyla bu
da alacalı bir karşılık ama genel olarak
bu çağrıya pasif de olsa olumlu bir karşılık aldığımızı söyleyebilirim.

Alttan alta iki türlü propaganda sürdürüldüğünü söyleyebilirim. Bir tanesi,
benim nasıl olsa seçileceğim, Türklerin
bana oy vermesinin gerekmediği görüşünü ileri sürmek; diğeri de itibar kırıcı söylentiler yaymak. Mesela AKP’nin
oylarını yükseltelim diye buraya gönderildiğim şeklinde söylentiler var. Kim
gönderiyorsa!…
AKP ilgilenmez gözüküyor. Fakat onlar
da tabanda dinsizlik bahsinde propaganda yürütüyorlar. Bütüncül olarak
Blok’un çıkışı genel olarak başka herhangi bir güç ile karşılaşmadan kendi
mecrasında akıyor. Dolayısıyla Blok
karşısında ne yapabileceklerine dair
geleneksel pislik dışında çok bir şey
üretebilmiş değiller. Ya daha çok duymamazlıktan gelmeyi tercih ediyorlar.
Ama blok bileşenleri ve sizin çalışmalarınızda sizin hemen her çelişkiyi adıyla çağırarak onun üzerine
propaganda yürüttüğünüzü gözlemliyoruz. Din çelişkisinden tutalım da
etnik kimliğe, emek sermaye çelişki-

Bu Blok sürdürülebilirse (sürdürülmesini hem kast ediyoruz hem umut ediyoruz) ben Blok’un Türkiye’deki ikinci
parti olabileceğini düşünüyorum.
Bütün öteki partileri tek parti olarak
sayabilirsek eğer, ikinci parti olacak.
Çünkü Blok’un çağrısı ve arkasındaki
sosyal destek, şimdi bu şaka değil, yani
şimdi burada Kürtlerin verdikleri destek sadece Kürt kimliğiyle ilgili bir destek değil; aynı zamanda emekçi olarak,
aynı zamanda küçük esnaf olarak, aynı
zamanda kadın olarak Blok’a destek
veriyorlar ve bütün bu damarlar çalışıyor. Şimdi bunun üzerinde Blok kendisini geliştirebilirse güçlü sosyal kökleri
olan, bunların etrafında bir siyasi kuruculuk iradesi ortaya koyan bir politik
dinamik, politik güç olma potansiyelini
barındırıyor. Zaten Blok şu andan itibaren de bu yöne dikkati çekti kamuoyunda…
Blok’un öngörülen 35 civarında milletvekilini ve tabii ki sizi Meclis’e
taşımasıyla, peki bu ülkede ne değişecek, Mersin’e ne yansıyacak?
Ülkede değişecek olan şey Meclis’te
AKP’nin karşısında gerçek bir muhalefet odağının bulunması olacaktır. Genel
olarak bir politik yeniden kuruluş istikametinde, AKP’yi kendi tezleri üzerinden sorgulayacak bir muhalefet oluşacak. İkincisi toplumsal hak mücadelesindeki kesimlerin yansıması olarak
bir muhalefet dinamiği oluşacak.
Nihayet üçüncüsü, Meclis ile sokak
arasında bir köprü oluşacak. Bunu
öngörebileceğimizi düşünüyorum ve
bunu umut ediyorum. Ve Mersin açısından ise bu saydığımız sebeplerle
Mersin’in Türkiye’deki sol merkezlerden biri olacağını düşünüyorum.
Mersin eğer beni buradan Meclis’e milletvekili olarak gönderecek olursa, bu
sosyalist hareketin bir yorumunun,
gücünün, dinamiğinin de sorumluluğunun üstlenilmesi anlamına gelecek ve o
kaçınılmaz olarak Mersin’e taşınacak.
Bizim pek çok hareket noktamız artık
İstanbul’dan ziyade Mersin olabilecek.

Siyaseten, toplumsal olarak… Bu nükleer santral yapımı ciddiye bindiği ölçüde
burası bir anti-nükleer protesto merkezi olacak. Burada sosyal ve ekolojist
eleştirinin çok ciddi bir pratiğe kavuşacağı, dolayısıyla bir sosyalist hareketin
yeniden kuruluşu bakımından önemli
bir merkez haline Mersin gelebilir.
Dolayısıyla, sanırım Mersin’in sermayesinin başına bela gelecek, onu söyleyebilirim.
Son olarak söylemek istediğiniz bir
şey var mı?
Bütün bu seçim süreci aslında bizim
yeniden kuruluş pratiğimizi de bir
bakıma sınıyor. Bir bakıma da onun
işlerini güçleştiriyor. Bir yeniden kuruluş pratiği ister istemez kimilerine
göre teknik tartışma pratiği olması
gerekirken şu an bunları yapamıyoruz.
Fakat burada yeniden kuruluş bileşenleri arasında eşitsizliklerin doğduğunu,
sürece katılımları bakımından eşit bir
yol alınamadığını görerek, seçim sonrası bir iç düzenleme ihtiyacı ortaya
çıkabileceğini söyleyebilirim.
Eğer milletvekilliğim söz konusu olabilirse, hem birliğe hareket özgürlüğünü
sağlayacak hem de daha yüksek sesle
bazı konuları dillendirmemizi sağlayacak. O yüzden de bunu bir avantaj olarak değerlendirebileceğimiz bir durum
var bizim için. Bu nedenle seçimler
sonrasında başarılı olabilirsek daha
disiplinli bir toparlanma süreci bizi
bekliyor, başarılı olmazsak eğer,
bunun bizim yürüyüşümüzü de etkileyebileceğini, bazı sıkıntılara yol açabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle yol
yakınken herkesin olumlu bir sonuç
için çokça çalışması iyi olur. Çünkü
sonuçta seçimi kazanamayabiliriz diye
girmedik.
Kesin başarı elde edilemezse iki taraflı
bir demoralizasyon ihtimali var. Şahsen benim moralim bozulmaz. Ama
insanlar buraya çok fazla manevi yatırım yaptılar. Buradaki sosyalistler Kürt
hareketiyle ittifak kurmak için gemileri
yaktılar. Kürt halkı bir kere daha yenilmek istemiyor. Bu kadar çabanın sonucunda başarının sağlanmaması, kötü
bir ihtimal olarak görülüyor. Burada bu
kadar çok yığınak yaptıysak bunun
hakkını vermemiz gerekir.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun
yapısındaki aşırı dengesizlik durumu dolayısıyla
BDP’nin Blok çizgisine aşırı hassasiyet göstermemesi
halinde sistematik olarak bu hattan sapabilme
olasılığı ortada duruyor. Diğer taraftan sosyalist
adayların Kürt meselesiyle sosyalist bir programı eş
koşmak gibi bir hataya düşmemeleri gerekir.
Çünkü biri diğerinin dengeleyicisi değildir.
Kürt meselesi çözülmesi gereken demokratik bir
görevdir. Zaten bu görev sosyalist programın
tamamlayıcısı, öznesidir.

