
Kürt Halkının, emekçilerin ve ezi-
lenlerin Emek-Demokrasi-Özgür-
lük Bloku 12 Haziran seçimlerin-
den büyük bir başarıyla çıktı. Önce-
ki seçimlere göre oy oranını arttı-
rırken, milletvekili sayısını 22’den
36’ya çıkardı. Fakat AKP iktidarı
başta Hatip Dicle olmak üzere
hapiste bulunan 6 milletvekilini,
hukuk kurallarını çiğnemek paha-
sına içerde tutmaya devam ediyor. 

AKP’nin “bu yargının işidir, bizim
ilgimiz yok” söylemi, bir yalandan
ibarettir. Türkiye’de -aslında tüm
kapitalist ülkelerde- yargının ger-
çek anlamda “bağımsız” olduğu, bir
efsaneden, kandırmacadan başka
bir şey değildir. AKP’nin yargıya
nasıl müdahalelerde bulunduğu,
mahkemeler üzerinde nasıl baskı
kurduğuna ilişkin yüzlerce örnek
bulunabilir. Kaldı ki vekillerimizin
hapiste tutulmasını sağlayan yasa-
lar AKP iktidarı tarafından çıkarıl-
mış veya 9 yıllık hükümet dönemle-
rinde korunmuş olan anti-demo-
kratik yasalardır. Vekillerimiz hak-
kında süren KCK davasının siyasi

sorumluluğu da doğrudan AKP’ye
aittir. 

Ayrıca, yakın zamana kadar, özel-
likle kendileriyle ilgili konularda
sıklıkla “millet iradesinin üstünlü-
ğü”nden dem vuran AKP, bugün
açıkça halkın oyu ile seçilen vekille-
rimizin görev yapmasını engelle-
mekte, gerekli yasal düzenlemeleri
yapmak için kılını kıpırdatmamak-
tadır. Geçmişte Hatip Dicle ile aynı
koşullarda bulunan, milletvekili
olması Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
tarafından engellendiğinde “millet
iradesi” söylemine sarılan ve yargı-
yı suçlayan Tayyip Erdoğan, bugün
bin türlü bahane getirerek
Dicle’nin önünü kesmektedir. 

Değişen nedir? Değişen, AKP’nin
egemenler arasındaki iktidar müca-
delesinde üstün duruma geçmesi,
devletleşmesidir. Başbakan Erdo-
ğan, küresel ve yerel sermayenin
güncel çıkarlarına uygun olarak
baskıcı, totaliter bir düzen kurar-
ken, Kürt Halkına, emekçilere ve
ezilenlere karşı giderek derinleşen
bir siyasal gerici söylemle saldırıla-

rı arttırmaktadır. Öte yandan AKP,
Emek-Demokrasi-Özgürlük Bloku
tarafından yenilgiye uğratılmış
olmanın, özellikle Kürt Halkının
gösterdiği güçlü irade ve örgütlen-
me becerisinin intikamını almakta-
dır. 

Ama AKP’nin saldırıları boşa çıkarı-
lacaktır. Halkın vekilleri önünde
sonunda bugün hapiste bulunan
arkadaşlarıyla birlikte Meclis’e
girecektir. Örgütlü bir halk yenile-
mez. Özgürlük düşüncesini kendi-
sinde cisimleştirmiş olan Kürt
Halkı ile emekçilerin ve ezilenlerin
ittifakı güçlenmekte ve yeni mevzi-
ler kazanmaktadır. Bu ittifakın
seçimlerdeki biçimi olan Blok’tan,
şimdi kalıcı bir örgütlenme olan
Ortak Parti’ye doğru yürünüyor.
Kürt Halkının özgürlük mücadele-
siyle işçi ve emekçilerin, kadınların,
gençlerin, doğa dostlarının, barışçı-
ların hak ve özgürlük talepleri aynı
kanalda buluşup ortak düşmanı
helak edecek bir sele dönüşüyor.
Zafer savaşan halkların, emekçi ve
ezilenlerin olacaktır.
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12. SAY FA Röportaj: HALİT ELÇİ27. SAY FA H. DURKAL

Köprüören Köyü en riskli bölgelerden biri-
si. Madenin aşağı tarafında kalıyor. Baraj
yıkılırsa köy diye bir şey kalmayacak.
Bugüne kadar toplu balık ölümleri görül-
müş. Yapılan su analizlerinde içme suyun-
da siyanür görülmemiş, ama köydeki her
iki derede de siyanüre rastlanmış.

12. SAY FA MERVE ÇAĞŞIRLI

Sintagma Meydanı’ndan
Yunanistan Direnişi

Siyanür ve Hayalet Köyler

Yunanistan, birkaç yıldır ülke çapında
yaşanan grevler ve sokak hareketle-
riyle dikkatleri üzerine çekti. Ülke,
2011 yılının başından bu yana dört
büyük genel greve tanıklık etti.

Samandağ’da, içinde sosyalistlerin etkin biçimde
yer aldığı Yerel Çalışma Platformu’nun başlattığı
süreç sonunda Belediye Başkanı seçilen Mithat
Nehir’le, 2,5 yıllık çalışmaları,  yaşanan değişimler
ve Halkçı Belediyecilik anlayışı üzerine konuştuk.

“RENKLİ DEVRİM”İN FİNALİ

CEPHEYİ BÜYÜTELİM

Seçim sonuçları, AKP’nin kurucusu
olduğu yeni statükonun kalıcılaşması
ve anayasal bir statüye ulaşması için
güçlü bir zemin oluşturuyor. Bu, aynı
zamanda, küresel sermaye güçlerinin
bir dizi ülkeye yayarak yürüttükleri
“renkli devrim” hamlelerinin
Türkiye’ye özgü biçiminin de finale
doğru yaklaştığını gösteriyor.

3. SAY FA  ALP AYDIN

Bir seçim dönemini daha geride
bıraktık. Sadece geçtiğimiz Mayıs
ayında 20 kadının öldürüldüğü ve son
7 yılda kadına yönelik şiddetin yüzde
1400 artığı ülkemizde 550 kişilik
Meclis’e 78 kadın milletvekili girdi. 

31. SAY FA  HİKMET SARIOĞLU

SEÇİMLERDE
PATRİYARKANIN ZAFERİ

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku
bizlere sürece müdahil olabilecek bir
özne yaratma imkanı vermektedir. Bir
yandan kimi tarihsel ve konjoktürel
gerekçelerle 1970’lerden bugüne ayrı
kanallardan akan Türk ve Kürt devrim-
ci dinamiğinin yeniden aynı kulvarda
buluşmasına zemin sağlarken, diğer
yandan da işçi sınıfının diğer toplum-
sal dinamiklerle ortak bir mücadele
programı etrafında yan yana gelişine
imkân tanımaktadır.

7. SAY FA  TUNCAY YILMAZ

ÖRGÜTLÜ HALK YENİLMEZ
VEKİLLERİMİZ ENGELLENEMEZ

Rö
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aj Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir

Samandağ’da Güzel Şeyler Oluyor



Bir seçim dönemini daha geride
bıraktık. AKP 3. iktidar dönemi-
ne, oylarını yüzde 50’ye yüksel-
terek, zaferle girdi. Parlamento
tarihimizde uzun zamandır gör-
meye alışık olmadığımız bir
biçimde, iktidarına hiç ara ver-
meksizin 3. kez seçimi kazandı.
Üstelik, seçim kampanyası
boyunca din, milliyetçilik söy-
lemlerini bolca kullanması, kadın
düşmanlığı yapması, siyasi rakip-
lerine karşı kullandığı dilin per-
vasızlığı ve saldırganlığı bir yana;
devletin bütün olanaklarını kulla-
narak edindiği her türden bilgiyi
kendisine seçim malzemesi yap-
maktan çekinmedi. En büyük
ihaneti de, AKP’yi iktidara taşı-
yanlar arasında bulunan başörtü-
lü kadınlara seçim listelerinde
yer vermeyerek yaptı.

Ancak AKP dışında bu seçimin
bir diğer galibi var. Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku.
Ana gövdesini Kürt Halk
Hareketinin oluşturduğu Blok,
Türkiyeli sosyalistler ve demok-
ratlar tarafından da desteklendi.
Blok’un Seçim Bildirgesi ve seçim
sonrası uygulayacağı siyasi prog-
ram; bu ülkenin bütün ezilmişle-
rini kapsaması, halkçı, demokra-
tik ve devrimci dönüşümü hedef-
lemesi bakımından Blok’un yeni
Mecliste AKP karşısındaki tek
gerçek muhalefet olacağının
kanıtıdır.

Blok, küresel ve yerel sermaye-
nin AKP eliyle yarattığı yeni sta-
tükoya şu yanıtı vermiştir: “Ülke-
nin kuruluşunda ortak mücadele
ettikleri halde sonradan yok sayı-
lan, horlanan, askeri darbeler ve
katliamlarla ortadan kaldırılmak
istenen, ülke yönetimine katılımı
her türlü yolla engellenen bütün
‘ötekiler’ ve bütün ezilenlerin
yani çoğunluğu oluşturan geniş
halk kesimlerinin elit yönetenle-
re karşı; ‘Artık yeter! Biz de varız

ve kazanacağız.’” 

Halkların iradesi ile Parlamento-
ya gönderilen 36 blok milletveki-
linden 6’sı iktidarın iradesi ile
veto edildi. Yani halkların irade-
sine karşı iktidarın iradesi.
Gazetemizin yayına hazırlandığı
şu günlerde Blok milletvekilleri
Meclis’e gitmeyerek bu kararı
tanımadıklarını ilan ettiler.

“Arap baharı” artık yaza giriyor
ancak yanıbaşımızdaki komşu-
muz Suriye’de bir insanlık dramı
yaşanıyor. Baas yönetimi kendi
halkına saldırırken; emperyalist-
ler ve bölgesel gerici güçler de
boş durmuyor; halkın demokrasi
ve özgürlük talepleriyle başlayan
mücadelesini kendi çıkarlarına
ve planlarına uygun bir rotaya
sokmaya çalışıyor. ABD ve işbir-
likçisi AKP yönetimi müdahale
tehditleri ve çeşitli manevralarla
şu anda İran’ın müttefiki olan ve
İsrail karşıtı bir konumda yer
alan Esat yönetimini yanlarına
çekmeye, olmazsa devirmeye
çalışıyor. 

Avrupa’nın yeni yoksullarına 
-müflis ülkelerine- İrlanda ve
Yunanistan’ın ardından yenileri
ekleniyor; İspanya ve Portekiz.
“Öfkeliler” Kuzey Afrika’da yanan
isyan ateşini İspanya ve Portekiz
meydanlarına taşıyorlar.

Tutuklu yazarlarımıza bir yenisi
daha eklendi. Gazetemiz yazarla-
rından Göksel Ilgın da Hopa’da
Metin Lokumcu’nun öldürülme-
sinin ardından Ankara’da gerçek-
leştirilen protestolar sırasında
gözaltına alındı ve çıkarıldığı
mahkemede tutuklandı. Ilgın’a
devrimci selamlarımızı gönderi-
yoruz.

21 Eylül Komplosu ile tutuklanan
gazetemiz yazarlarından
Oğuzhan Kayserilioğlu, Tuncay
Yılmaz ve gazetemiz okuru
Semih Aydın ile SDP’li yoldaşları-
mız 11 Ağustos 2011 tarihinde
yeniden mahkemeye çıkarılacak-
lar. Tutsak yoldaşlarımızla daya-
nışmak için bir kez daha kitlesel
biçimde mahkeme önündeki
yerimizi alacağız.

Yine bereketin, barışın ve halkla-
rın kardeşliğinin adı Temmuz
ayında, üstelik “Evvel Temmuz
Festivali”nin arifesindeyiz.
Festival bu yıl da salonlara sığma-
yacak ve Güney’in hırçın dalgalı
denizinin sahiline taşınacak.
Samandağ’dan yayılan dalgaların
sesinin, sahneden yükselen
konuşma ve müziklerle iç içe
geçip; barışa, özgürlüğe ve kar-
deşliğe söylenen bir türküye dön-
üştüğünü şimdiden duyar gibiyiz.
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Beklenen oldu. AKP gene kazandı,
hem de olası tahminlerin en yüksek
çıtasında oy alarak. TC tarihinde ilk
defa bir parti seçimleri 3 kez üst üste
ve üstelik oy oranını artırarak kazan-
dı. Yüzde 50’lik oran, net bir seçim
zaferini gösteriyor.

Seçim sonuçları, AKP’nin kurucusu
olduğu yeni statükonun kalıcılaşması
ve anayasal bir statüye ulaşması için
güçlü bir zemin oluşturuyor. Bu, aynı
zamanda, küresel sermaye güçlerinin
bir dizi ülkeye yayarak yürüttükleri
“renkli devrim” hamlelerinin
Türkiye’ye özgü biçiminin de finale
doğru yaklaştığını gösteriyor. Ordu
merkezli eski statükonun pürüzleri
temizleniyor ve Anadolu coğrafyası
küresel sermayenin daha rahat, hızlı
ve derinden yerleşebileceği “sorun-
suz” bir mekân oluyor.

Seçim zaferini arkasına alan AKP,
hemen yakındaki Ağustos YAŞ süre-
cinde, Ordu’nun içine uzattığı elini
“temizlik”ten “dizayn etme” noktası-
na sıçratmaya çalışacaktır. Epeyce
boşalan kritik görevlere “uygun” kişi-
lerin gelmesi ya da en azından “uygun
olmayanların” gelmemesi hedeflene-
cektir. Şayet başarılı olunabilinirse,
sürekli mevzi kaybeden Ordu mer-
kezli siyasal odak, iktidar alanında
daha da geride konumlanmak zorun-
da kalacaktır. Hatta, Ordu harcamala-
rının denetlenmesi, OYAK’ın tasfiyesi

ve nihayetinde Genelkurmay
Başkanlığı’nın Milli Savunma
Bakanlığı’na bağlanması da devreye
sokulabilecektir. Yeni Anayasa süreci
bu türden düzenlemeler için uygun
ortam yaratıyor. Sonucu güç dengele-
ri belirleyecektir.

Evet, AKP öncülüğünde yürütülen
“renkli devrim”in finali, YAŞ, Kürt
sorununun “çözümü” ve yeni
Anayasanın oluşmakta olan yeni sta-
tükoyu anayasal güvenceye kavuştu-
racak bir kimlikte kotarılmasıyla
yapılacaktır.

80 yıllık “1. TC” dönemi kapanacak
ve sonraları muhtemel başlangıç tari-
hi 2002 olarak gösterilecek olan “2.
TC” dönemi başlayacaktır.
Hedeflenen, 9 yıllık sürecin finalini
zaferle bitirmek.

Açmazdaki ve Zayıf Muhalefet 

AKP’nin başarısının zaaflı noktası,
karşıtları üzerinde bir hegemonya
kuramamak, tersine, onları AKP kar-
şıtlığında sertleştirmektir. Ancak, o
noktada da, elbette Kürt hareketinin
merkezinde olduğu Blok’u dışında tut-
mak kaydıyla, bu AKP karşıtlığı her
ne kadar sertleşse de, uygun bir siya-
sal öncüye sahip değildir.

CHP ve MHP söz konusu olduğunda,
her ikisi de bir dizi açmazla baskıla-
nıyor.

MHP, siyasal ömrünü tüketme nokta-
sında. AKP’nin bu yöndeki baskıları
şimdilik sonuç yaratamasa da, önü-
müzdeki dönemde hedefine varabilir.
Geriye düşen ve yenik eski statüko-
nun zemininde takılı kalan ve kendini
güncelleyemeyen MHP, üstüne yer-
leştiği zemini yeniden üretemeyerek
boşluğa doğru sürükleniyor. Ve, önce
yüzde 5-7 civarındaki çekirdek oyuna
doğru düşüp, sonra sahneden çekile-
bilir. 

MHP’nin oynadığı rolü yeni statüko
içinde pekala AKP’nin bir kolu oyna-
yabilir ve seçim sürecinde Erdoğan
bunun adımlarını attı. Cemil Çiçek,
Abdülkadir Aksu ve Kürşat Tüzmen
gibi politik öğeler, AKP’nin önemli
kadroları olarak MHP’nin politik
zeminini AKP’ye içerme görevini
başarabilirler ve Erdoğan koruyucu
bir şemsiye açarak onlara AKP’de
alan açabilir.

Evet, AKP’nin hedefi, elbette uygun
dönüşümlere uğratarak, MHP’nin
tabanını AKP’ye içermek ve kendisini
boşluğa yuvarlamak. Yeni statü ken-
disini MHP’ye de dayatıyor.

CHP ise, kaset komplosuyla devreye
sokulan ilk dizayn hamlesi sonrasın-
da, umulan güce ulaşamasa da kimi
umutları yeniden uyandırabildi.
Ancak, CHP’nin o zayıf umutları bile
taşıyabilecek güce sahip olduğu şüp-

heli. Başlıca 3 iç eğilim CHP’yi çekiş-
tiriyor. Baykal-Sav gibi eski statünün
özlemcileri, Kılıçdaroğlu’nu öne
süren ve yeni statüde kendilerine
alan yaratan kimi eski statü egemen-
leri ve nihayetinde Gürsel Tekin’i siv-
rilten doğrudan yeni statü egemenle-
ri.

3 eğilim CHP’yi kendi yönelimleri
doğrultusunda çekiştiriyor. CHP’nin
bu çekiştirmeleri ve yaratacağı geri-
limleri kaldıracak güce sahip olup
olduğu belirsiz. O ya da bu yönde bir
dönüşüme uğrama kapasitesini taşı-
dığı da şüpheli.

Öyle gözüküyor ki, CHP uzun süredir
devam eden can çekişmesini bir
dönem daha sürdürecek.  Ancak,
AKP’ye alternatif bir iktidar adayı ola-
cak güce ve yeteneğe ulaşması olduk-
ça zor. CHP şimdilik, inşa halindeki
yeni statüye “sol”dan meşruiyet üret-
meyle görevli ve ürettiği oranda
ayakta kalabilecek. Zayıf bir muhale-
fet olarak kalmak ve yeni statünün
inşasına “muhalefet” göreviyle hiz-
met etmeye yazgılılar.

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu ölme-
ye yüz tutmuş CHP’yi yeniden canlan-
dırmaya çalışsa da, o çabalar toplum-
sal meşruiyet üretemeyen ve fazla-

80 Yıllık I. Cumhuriyet Dönemi Kapanıyor

“RENKLİ DEVRİM”İN FİNALİ

ALP AYDIN

Başlıca 3 iç eğilim CHP’yi çekiştiriyor. Baykal-Sav gibi eski statünün
özlemcileri, Kılıçdaroğlu’nu öne süren ve yeni statüde kendilerine alan

yaratan kimi eski statü egemenleri ve nihayetinde Gürsel Tekin’i sivrilten
doğrudan yeni statü egemenleri. CHP’nin bu çekiştirmeleri ve yaratacağı

gerilimleri kaldıracak güce sahip olup olduğu belirsiz. O ya da bu yönde bir
dönüşüme uğrama kapasitesini taşıdığı da şüpheli.

Seçim sonuçları,
AKP’nin kurucusu
olduğu yeni statükonun
kalıcılaşması ve
anayasal bir statüye
ulaşması için güçlü bir
zemin oluşturuyor. 
Bu, aynı zamanda,
küresel sermaye 
güçlerinin bir dizi 
ülkeye yayarak 
yürüttükleri “renkli
devrim” hamlelerinin
Türkiye’ye özgü
biçiminin de finale
doğru yaklaştığını 
gösteriyor. Ordu 
merkezli eski 
statükonun pürüzleri
temizleniyor ve
Anadolu coğrafyası
küresel sermayenin
daha rahat, hızlı ve
derinden
yerleşebileceği 
“sorunsuz” bir 
mekân oluyor.
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sıyla operasyonel “mühendislik”
çalışmaları olarak kalıyor. Ötesine
sıçramıyor. CHP’nin görünen kaderi;
şayet olağanüstü bir sıçrama yapa-
mazsa, çıkışsızlık, zayıflık ve uzayan
bir can çekişme süreci içinde erimek.

Tarihten Güncelliğe AKP

AKP, sermaye biçimindeki modern
kapitalist toplumsal ilişki biçiminin,
tarihin derinliklerinden çıkıp gelen
antika tefeci-bezirgânlık toplumsallı-
ğını kendisine çekmesinin son dalga-
sının ürünüdür. 7000 yıllık tefeci-
bezirgân sermaye, bu topraklardaki
uzun tarihinde, Bizans’ta imparator-
la, Osmanlı’da padişahla “sinsi” den-
geler kurarak ve doğrudan üretimden
uzak durup, üreticiyi vurguncu tarz-
da sömürerek kendisini hep var etti.

TC’nin kurucu Kemalist iradesi, zayıf
Anadolu burjuvazisinin yönelimleri-
ne öncülük yaparak, bir yandan dev-
letin tüm imkânlarını seferber edip
“fideliklerde” onu “yukarıdan” ham-
leyle ve doğrudan tekelci sermayeye
sıçratırken; henüz çok zayıf olduğu
Anadolu coğrafyasında egemenlik
kurabilmesi için o toprakların binler-
ce yıllık yerleşik sermayesi tefeci-
bezirgânlıkla bir oligarşik egemenlik
ittifakı kurmasına da zemin oluştur-
du. Zaten, o antika sermayenin en iri-
leri de tekelci sermayenin içine çekil-
mişti.

TC’nin tarihi içinde, tefeci-bezirgan

sermaye, bir yandan kendini o ege-
menlik ittifakı içinde var edip sürdü-
rürken, bir yandan da sürekli olarak
ve dalgalar halinde, kapitalist serma-
yenin farklı düzeylerine sıçradı, evril-
di. İslam’ın özgün bir yorumu, tefeci-
bezirgan sermaye ve Anadolu’da
ondan sivrilip sıçrayan kapitalist ser-
mayenin toplumsal meşruiyet üreten
ideolojisi oldu. Erbakan ve onun fark-
lı siyasi partileri, Anadolu’daki bu
özgün sermaye oluşumlarının siyasal
sözcüleri oldular. Tekeller tarafından
hep kontrolde ve baskı altında tutulan
bu tekel-dışı sermayeler, 12 Eylül
sonrasında Özal’la birikimlerini daha
yüksek seviyelere sıçratma imkanı
buldu.

Özal, bir yandan Cumhuriyet’in
İstanbul’da odaklanmış tekelci ser-
mayesinin hızlı birikimine yol verir-
ken, öte yandan Anadolu’nun kapita-
list sermaye ilişkisine daha yaygın ve
hızlı çekilmesinin ve kapitalist pazar
ilişkilerinin derinlemesine yayılması-
nın önünü açıyordu. İşte, o süreçte
birikimlerini sıçratan Kayseri, Konya,
Denizli, Antep, Malatya gibi yereller-
de konumlanan tekel-dışı sermaye

grupları, doğrudan tekelci sermaye-
nin içine girebilmek için, Erbakan’ın
ham ve çatışmacı siyasetini terk edip
uzlaşmacı ve sistemle daha uyumlu
bir siyasetin arayışına girdiler. AKP,
bu arayışın partisidir.

AKP, hem Anadolu’da birikmiş kapita-
list sermayenin tekelci biçime sıçra-
ma çabasının, hem de kapitalizmin
Anadolu’yu daha derinden ve bütü-
nüyle kapsama yöneliminin partisi-
dir. 9 yıllık AKP dönemine bakılırsa,
her iki sürecin de hızla ve yoğun
biçimde işlediği görülecektir. Şimdi-
den sonra daha da hızlanıp yoğunla-
şarak süreç devam edecektir.

Kapitalizm Anadolu’yu fethederken,
Anadolu’nun “antika” tarihsel ege-
menleri kapitalizmin yerel ve bölge-
sel zirvelerine doğru tırmanıyorlar.
Elbette kendi doku ve bilinçlerini,
dönüşerek konumlandıkları kapita-
list sermayenin yerel dokusuna “sız-
dırarak”.

Evet, AKP, özgün tarihsel derinliğin-
den aldığı “toplumsal” yayılım, güç ve
meşruiyetle yol alıyor. Ama, o gücünü
sadece tarihsel derinliğinden almı-
yor, daha fazlasıyla güncel konjonk-
türde kendini yerleştirdiği
küresel/bölgesel stratejik yönelim-
den güç alıyor.

Türkiye’de sermaye birikiminin
önündeki siyasal-ekonomik pürüzle-
rin temizlenmesi AKP’nin kendisini
oturttuğu stratejik zeminin önemli
ayağıdır. Neo-liberalizmin, Özal son-
rası Derviş’le yeniden ivmelendirilen
yöneliminin sürdürülmesi ve bu çer-
çevede özelleştirmeler, kuralsızlaştır-
ma, kamu hizmetlerinin tasfiyesi gibi
uygulamalar, AKP’nin “başarı” hane-
sine yazgılıdır.

Aynı, zamanda Türkiye’de belli eşik-

lere ulaşan sermaye birikiminin böl-
gesel/küresel açılımının önünü
açmak, ona askeri-siyasi-moral
kanallar açarak destek olmak,
AKP’nin stratejik zemininin bir diğer
önemli ayağıdır.

Küresel sermayenin özellikle ABD
(kısmen AB) merkezli bölgesel açılı-
mının yerel taşeronu olarak, İslam
coğrafyasının küresel kapitalist sis-
teme daha derinden içerilmesi, ser-
mayenin hareketinin önündeki yerel
pürüzlerin tasfiyesi için askeri-poli-
tik hamlelerin yapılması, AKP’nin
stratejik zemininin başka bir belirle-
yici ayağıdır.

İşte, AKP’nin seçim başarısı, onun
tarihsel derinliğinin ve güncel strate-
jik zemininin bir ürünü olarak şekil-
leniyor. AKP, 2011 seçimlerinde,
kendi derinlik ve güncel gücüne
sahip düzen içi başka bir politik
zemin tarafından zorlanmadığı için
rakipsizdi. Sistemin sınırlarını zorla-
yan ve kendi özgün programatik
zeminine ve pratik gücüne sahip
“Blok”, devreye girebildiği oranda
AKP’yi zorladı. Zayıflamış bir zemi-
nin sözcüsü MHP ve ne olduğuna ya
da olacağına kendisi de pek karar
verememiş CHP’nin AKP’ye alterna-
tif olma şansı yoktu.

İkinci Galip: Blok!

Blok, herkesin de söylediği gibi, seçi-
min AKP’den sonraki ikinci galibidir.
Hem seçim kampanyası döneminde
hem de seçim sonuçlarında hedefleri-
ne ulaştı. Geniş bir toplumsal meşrui-
yet yaratıldı ve istenen milletvekili
sayısına ulaşıldı. Şüphesiz daha iyisi
olabilirdi, ancak, sonrası için çıkış
yapılabilecek bir politik zeminin
yaratıldığı açıktır.

Merkezinde Kürt halk hareketinin
yer aldığı Blok, Türkiyeli sosyalistler
ve demokratlar tarafından da ortakla-
şıldı ya da desteklendi. Seçim progra-
mı-bildirgesi, ülkenin halkçı, demo-
kratik ve devrimci dönüşümüne elve-
rişli bir zemine yerleşmiş durumda.
Şimdi yapılması gereken, farklı sınıf-
ları ve değişik toplumsal güçleri bir
araya getiren Blok’un, ayakta kalma-
sına ve kendisini yapısına uyum gös-
terecek yeni demokratik- devrimci
güçlere doğru genişletmesini sağla-
mak. 

Ayakta kalma ve genişleyip güçlen-
menin, Blok’a gerçek gücünü veren
kimliğini, duruşunu, programatik
zeminini koruyarak olması gereki-
yor. Blok, kimliğini koruyabildiği
ölçüde, o kimliği kendi doğrultusunda
daha da zenginleştirip güçlendirebil-
diği ölçüde, tarihsel ve kalıcı konuma
yerleşecektir. Kendi zemininde dura-
rak, kendisi olarak, kendi dilini,

Sadece AKP değil,
fazlasıyla ABD kazandı.
İslam’ı içerme, İslam
coğrafyasına 
kapitalizmin daha
derinden nüfuz etmesi,
küresel sermayenin
hareketinin, askeri-
politik hamlelerle
pürüzsüzleştirilmiş bu
coğrafyada daha hızlı
akmasını sağlamak
yönünde önemli bir
adım atıldı.

AKP’nin başarısının zaaflı noktası, karşıtları üzerinde bir hegemonya
kuramamak, tersine, onları AKP karşıtlığında sertleştirmektir. Ancak, o 
noktada da, elbette Kürt hareketinin merkezinde olduğu Blok’u dışında
tutmak kaydıyla, bu AKP karşıtlığı her ne kadar sertleşse de, uygun bir
siyasal öncüye sahip değildir.
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kendi örgütünü, kendi pratiğini adım
adım keşfedip hayata geçirerek, ger-
çek bir toplumsal güç olup, iktidar
adayı olma noktasına sıçranabilir. 

Blok, tekelci sermayeye karşı konum-
lanarak ve bürokratik-oligarşik siya-
si gericilikle sürekli hesaplaşarak,
emekçi ve halkçı demokratik-devrim-
ci güçleri sürekli toplayarak, kendi
bağımsız gücünü oluşturacaktır. Kürt
halkının kendi kimliğini özgürce
ifade etme süreci de, böylesi bir zemi-
nin içinde, hem kendi amaçlarına
ulaşacak hem de dost güçlerinin
önünü açacaktır. 

Sosyalist hareket, ekolojistler, kadın
kurtuluş hareketleri, barış hareketi,
Aleviler, kendilerini Blok’ta güçlendi-
rirken; Arap, Çerkez, Laz, Ermeni
gibi ulusal-demokratik hakları gasp
edilmiş toplumsal güçler de, Blok’la
kendilerini ifade ve özgürleştirme
imkânını bulacaktır. 

Blok, üstüne yerleştiği programatik
zemini korur ve kampanya dönemin-
deki pratiğini günün talepleri yönün-
de dönüştürüp uygun biçimlere soka-
rak devam ettirebilirse, parlamento-
da oluşacak güce de dayanarak, resmi
iktidara alternatif emekçi-halkçı bir
başka iktidar alanını toplumsal-poli-
tik meşruiyet alanı içine sokacaktır.

Evet, seçimle birlikte ilk ivmesi alı-
nan ikili iktidarın, meşru emekçi-
halkçı seçeneği olarak resmi serma-
ye iktidarına karşı kendini var etme,
başarılı Blok pratiğinin somut ürünü
olacaktır. O durumda, ikili iktidar ger-
çeği, önümüzdeki dönemin kısa
vadede çözüme ulaşması pek müm-
kün görünmeyen bir toplumsal- poli-
tik gerçeği olarak yaşanacaktır. 

Ve devamla, mevcut restorasyon
sürecinin gerici-totaliter yönelimleri-
ne karşı ve onunla iç içe bir demo-
kratik-halkçı-devrimci gerçeklik de,
toplumsal gerçeklik içinde kendine
ait meşru alana sahip olacaktır. Evet,
yeni Anayasa sürecinde kimi demo-
kratik öğelere yasal zeminde yer
açmak, başarılı Blok pratiğinin ürünü
olabilir. 

Gerçek Kazananlar: 
Sermaye ve ABD

Evet, aslında ortalıkta çok fazla
gözükmeseler de, seçimin gerçek
kazananları, küresel ve yerel serma-
ye güçleri ve küresel sermayenin
eskisine göre zayıflamış olsa da hala
en güçlü askeri-politik örgütü olan
ABD’dir.

Öyle demiyorlar mı? “Yaptıklarımız
yapacaklarımızın teminatıdır.”
Gerçekten de öyle. AKP şimdiye dek
yaptıklarını daha güçlü olarak yapa-
caktır.

Neo-liberal uygulamalar, hayatın
bütün alanlarına daha derinden nüfuz
edecek ve kalıcılık yeteneklerini güç-
lendirecekler. Anadolu’nun bütün
zenginlikleri, sermaye birikim süreç-
lerine daha yoğun aktarılacak. Kamu
hizmetlerinin tasfiyesi ve çalışma
yaşamındaki kuralsızlaştırma güçlen-
dirilecek. Yoksulluk derinleşecek ve
daha geniş alana yayılacaktır. 

Bölgesel açılıma ABD ile daha yoğun
ilişkilenilerek devam edilecek ve ser-
mayenin bölgedeki birikim sürecinin
önü açılıp, gereken askeri-politik
güvenceler sağlanacaktır.

Küresel sermayenin yerel sermaye
ile kaynaşması, daha derin noktalara
çekilecek ve Anadolu coğrafyası
küresel sermayenin yeryüzündeki en
güvenilir yerleşim-üslenme alanla-
rından biri haline getirilmeye çalışıla-
caktır. Bu süreç, yerel sermaye açı-
sından, kendi güvencelerini sağlam-
laştırma ve küresel sermayenin daha
üst noktalarına doğru tırmanma anla-
mına geliyor.

Seçim öncesi ve sonrası tutuklama-
larla yeniden ivmelendirilen
Ordu’nun siyasal gücünü budama-
törpüleme ve mümkünse onu sadece
askeri bir aygıta dönüştürme girişim-
leri sürecektir. Yakındaki YAŞ’da yeni
bir viraj alması muhtemel olan
Ordu’nun, oligarşik egemenlik ala-
nındaki özel-özgün ağırlığının tasfi-
yesi süreci, şayet istenen sonuca ula-
şabilirse, egemenlik alanının oligar-

şik tepesi tümüyle ve sadece serma-
yenin yerel ve küresel güçlerinin
eline geçecek, sermayenin başkala-
rıyla paylaşmadığı mutlak iktidarı
kurulacaktır. 

O noktada yerleşik yerel sermaye
güçleri açısından oluşan bir “pürüz”e
vurgu yapmalıyız. Sürecin yürütücü
gücü AKP ve onun “ılımlı İslam” poli-
tikasının ve onun temsil ettiği yeni
sermaye güçlerinin bir “güç fazlası”
oluşturma ve onu kalıcılaştırma,
“pastaya” ortak olmanın ötesinde
“fazlasını” da isteme eğilimleri orta-
dadır. Bu sürecin devamının,
Cumhuriyet’in “çocuğu” yerleşik ve
TÜSİAD’da konumlanan finans-kapi-
tal, AKP ya da her ikisi açısından kimi
sorunlar yaratma potansiyeli taşıdığı-
nı işaret etmeliyiz.

Sürecin diğer önemli kazananı,
AKP’nin arkasındaki ana güç olan
ABD’dir. Hem kendi coğrafyasında
üslenen küresel sermaye güçlerinin
Anadolu’ya daha yoğun sızmaları
kolaylaşacağı için; ve hem de İslam
coğrafyasını kapitalizme pürüzlerin-
den arındırarak daha derinden içsel-
leştirmekte TC ile daha iç içe geçebi-
leceği için. 

Evet, sadece AKP değil, fazlasıyla ABD
kazandı. İslam’ı içerme, İslam coğraf-
yasına kapitalizmin daha derinden
nüfuz etmesi, küresel sermayenin
hareketinin, askeri-politik hamlelerle
pürüzsüzleştirilmiş bu coğrafyada

daha hızlı akmasını sağlamak yönün-
de önemli bir adım atıldı.

Krizle sarsılan ABD egemenliğinin
oluşturduğu kimi boşlukları hesapla-
yarak bölgede bağımsız inisiyatif
geliştirmeye yönelen TC, “Arap baha-
rı” ve sonrasındaki gelişmelerle “der-
sini aldı” ve hızla yeniden ABD ile bire
bir örtüşen bir zemine yerleşti.
Suriye ve Libya konusunda tam bir
uyum sağlanırken, iptal edilen gemi
seferinin görünür kıldığı İsrail’le
yeniden stratejik ittifaka yönelme
eğilimi yaşanıyor. Irak’la sürekli
artan ticari-siyasi işbirliğinin askeri
öğeyle desteklenmesi beklenebilir.

Sürecin zirve noktası, şimdiye dek
sürekli gizlenen İran’la gerilimin
görünür hale gelmesi ve İran’a karşı
ABD ile “ortak resim” vermekten
çekinmemek olacaktır.

Suriye’deki gelişmeler bu “resmi”
hızla verebilir. İsrail’le ilişkilerin
yeniden düzelmesi TC’ye Filistin
sorununda “arabulucu” olma yetene-
ğini kazandırabilecektir. Filistin’in
direnişçi öğesinin tasfiyesi ve serma-
yenin ucuz emek deposu ve pazarı
olmaya indirgenmesi, sürecin içinde-
dir. Mısır’daki yeni yönetimle ilişkile-
rinse, karşılıklı ziyaretlerle-yoklama-
larla uygun bir zemine yerleştirilme-
ye çalışıldığı görülüyor.

ABD desteği TC’nin önünü açarken,
TC’nin yerellik yeteneği  ve gücü

12 Haziran seçimleriyle birlikte ilk ivmesi alınan
ikili iktidarın, meşru emekçi-halkçı seçeneği olarak
resmi sermaye iktidarına karşı kendini var etme,
başarılı Blok pratiğinin somut ürünü olacaktır. 
O durumda, ikili iktidar gerçeği, önümüzdeki
dönemin kısa vadede çözüme ulaşması pek
mümkün görünmeyen bir toplumsal- politik
gerçeği olarak yaşanacaktır.



ABD’nin bölgedeki hamlesine ciddi
destek sunuyor.

Ancak, TC açısından görünen
“pembe” ufukların bir anda “kâbusa”
dönüşme riski de yüksektir. Arkaya
ABD’yi alarak alınan inisiyatiflerin,
ABD’nin şekil vermesiyle bir anda
boşluğa düşüvereceği ve bir anda
yalnızlaşan TC’yi yoğun gerilim/ateş
altına sokacağı bellidir. ABD, ege-
menlerin böylesi “savaş hilelerini”
uygulamakta ustadır. ABD, TC’nin
gücünün törpülenmesine karar
verirse ya da TC ile olası çatallanma-
larda, o savaş hilelerini pratikleştir-
mekte tereddüt etmeyecektir.

Kürt Hareketi: 
“Çözüm” mü? Savaş mı?

Arkasına Türkiyeli sosyalistler ve
demokratlarla kurduğu Blok’un meş-
ruiyet alanını ve seçim zaferini alan
Kürt halk hareketi, onurlu barış ya
da “devrimci halk savaşı” seçenekle-
rinin her ikisine de hazır olduklarını
açıklıyor. 

Öcalan’la yapılan görüşmelerin belli
sonuçlar ürettiği ve “barış” için yol
açtığı görülüyor. Ancak sorun, bu
görüşmelerin ne amaçla yapıldığında
düğümleniyor. Ortada olan bir “oya-
lama” mıdır, yoksa gerçekten bir
“anlaşma” aranmakta mıdır? Cevap
kesin değil.

Üstelik sürecin akışı bazı gerçekleri
açığa çıkarıyor. Öyle anlaşılıyor ki,
devletin zirvesinde farklı tutumlar
bir arada bulunuyor ve net bir irade
oluşamıyor.

AKP içinde ve devlette bazı odakların
savaşta ısrar ettikleri günlük basın
düzeyinde tartışılıyor. Şayet devletin
zirvesinde böyle bir çatallanma
varsa, bu odakların gücünün ne
kadar olduğu önümüzdeki kısa
dönemde anlaşılacaktır. Ya da, topye-
kûn bir “oyalama” taktiği yürütül-
mektedir. O zaman, bu “oyalama”
taktiğinin pek akıllıca olmadığı ve
Kürt halk hareketinin manevra ola-
naklarını, meşruiyet alanını ve ittifak
güçlerini sürekli genişlettiğini sapta-
malıyız.

Kürt hareketi, devletten farklı olarak,
en azından şimdiki durumda, bir
irade çatallanması zaafı taşımıyor.
Ancak, şayet “çözüm” şu ya da bu
düzeyde kritikleşirse, farklı iradeler
ve çıkarların hareketin merkezi ira-
desinde belirleyici olmaya çalışacağı
açıktır. Kendilerini liberal, demo-
krat, İslamcı ya da sosyalist eğilimler
olarak ifade eden ve ittifakın ve hatta
PKK ve BDP’nin içinde konumlanan
farklı sınıflar ve diğer toplumsal güç-
ler, çözüm süreci ve sonrasında

açığa çıkacaktır.

Sistemin “çözüme” yönelmesinin
önemli bir dayanağı da, zaten belirt-
tiğimiz çözüm sonrası olası çatallan-
malardır. Bölgeye yönelecek başta
tekstil ve inşaat sektörü olmak üzere
sermaye yatırımlarının, dağıtılacak
kredi kartlarının ve sunulacak tüke-
tim olanaklarının ve nihayet biraz
“gevşekçe” dağıtılabilecek “KOBİ
kredileri”nin, direnişçi-devrimci
öğeyi çözeceği, liberal öğeyi güçlen-
direceği hesaplanıyor olmalıdır.
Gerillalar “girişimci” yapılacaktır!
Olamayanlar da özendirilecektir.
Geride kalan geniş yoksul yığınlar
ise tarikat veya “sadaka” ağına çeki-
lerek kontrole alınacaktır.

İran’la barışa yönelen Kürt halk
hareketininse savaşla ürettiği
meşru-fiili durumlara yasal-anaya-
sal güvenceler sağlamayı hedefledi-
ğini saptayabiliriz. Bu kazanımlara
dayanarak ve onca yıllık mücadele
sürecinin kazandırdığı devrimci-
demokratik reflekslere güvenerek,
tekelci kapitalizme karşı meşru-
demokratik bir halk hareketinin
yürütülebileceği açıktır. Sistemin
kapsama-içerme yönelimine, siste-
me karşı tepkilerin meşru halk hare-
ketine dönüştürülmesiyle cevap üre-
tilecektir.

Şayet “barış” süreci üste çıkarsa,
önümüzdeki dönemde, hem YAŞ’ta
özgün tasfiyelerin olacağını hem de
AKP içinde bir gerilim yaşanacağını
öngörebiliriz. Hatta “cemaat” olgusu,
sorgulanacağı ve kısmi mevzi kaybı-
na uğrayacağı bir özel durumun
içine sürüklenebilir.

Savaş süreci üste çıkarsa, Kürt hare-
ketinin barış sürecinde ürettiği meş-
ruiyet alanından ve ittifaklardan güç
alarak hızlı ve yoğun bir savaşı moti-
ve edeceği –savaşı bölgeselleştirece-
ği- ve sonunda “bölünme” olasılığı-
nın da olduğu özgün bir savaş tarzını
yürütmeye çalışacağı anlaşılıyor.
Yapılan açıklamalar, açıkça ve netçe
böylesi bir yönelime de hazırlıklı
oldukları yönünde.

Acil Görev: 
Komünist Reorganizasyon

Günümüzün özgün taleplerine cevap
üretebilecek yeteneklerle donanmış
bir yeni komünist öznenin yeniden
örgütlenmesi/reorganizasyonu, kar-
maşıklığı ve hızı gittikçe artan politik
ortama devrimci-komünist müdaha-
lenin gücünün/kapasitesinin artma-
sı için, engellenemez acil bir görev
olarak kendisini dayatıyor.

Emek, Barış ve Özgürlük Bloku, reor-
ganizasyon sürecine moral ve güç

veriyor, fazlasını da verecektir. Yeter
ki, onu almayı isteyen ve becerebilen
bir irade/yetenek olsun!

Blok oldukça geniş bir alanı, farklı
sınıfları ve çıkarları belli bir
momentte toplayabilmeyi becerebil-
miş olsa da, hem kalıcılığının hem de
komünist iradeye yol açacağının
garantisi yoktur. O garanti, esas ola-
rak Kürt halkının içindeki devrimci-
sosyalist özneyle ittifak yapacak
günümüzün komünist öznesi ola-
caktır.

Evet, Blok komünist öznenin kurulu-
şuna olanak sağlarken, komünist
özne de Blok’un devrimci kimliği-
nin/tekelci sermaye karşıtlığının ve
kalıcılığının önemli bir dayanağı ola-
caktır. 

Blok, hızla ve sürekli farklılaşarak
akan güncel politik ortam içinde
sürekli yeniden kurulmak ve yeni-
den kazanılmak zorunda.

Blok, “kaynaşmış” ve netleşmiş,
sınıfsal kimliği ve çıkarları apaçık
olan bir siyasal irade değil. O, “ittifak”
zemininde bir araya gelmiş, farklı
güçlerin ortaklaştıkları bir siyasal

irade. Oradaki her gücün olduğu gibi,
komünistlerin de kendi çıkarları
konusunda titizlenmeleri ve Blok içi
hegemonya gerilimlerinde yapıcı
inisiyatifler alması kaçınılmaz ve
meşrudur.

Blok’un yarattığı güncel imkânların
yanı sıra, yeniden kuruluş süreci,
süregiden ve daha da güçleneceği
belli olan neo-liberal soyguna karşı
meşru halk direnişlerinin de içinde
ve önünde olunarak, kendi canlılığı-
na ve bağımsız dokularına kavuşa-
caktır.

Hızlanacağı anlaşılan ekolojik yıkıma
ve kadına yönelik patriyarkal teröre
karşı direnişler, liseli ve üniversiteli
gençliğin demokratik muhalefeti de
reorganizasyon sürecinin içinde
kendisini inşa edeceği alanlar.

Ve nihayet, hızla yoğunlaşarak değil
de yoklayarak, adım adım dağınık
biçimde de olsa, kendini var etme
çabasında olan sınıf hareketi, komü-
nist öznenin kendi kuruluşunun
temelini/ana zeminini bulacağı
uygun ortamı, kurucu adaylarının
önüne devrimci bir fırsat olarak
koyuyor.

Şimdi, harekete geçme ve hangi kap-
asitede ve genişlikte olursa olsun,
günün komünist öznesini kurma
zamanıdır. Şimdi bunu becereme-
yenleri, tarih gelecekte mahkûm ede-
cektir.

26.6.2011
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Blok oldukça geniş bir alanı, farklı sınıfları ve çıkarları belli bir momentte
toplayabilmeyi becerebilmiş olsa da, hem kalıcılığının hem de komünist
iradeye yol açacağının garantisi yoktur. O garanti, esas olarak Kürt halkının
içindeki devrimci-sosyalist özneyle ittifak yapacak günümüzün komünist
öznesi olacaktır.



Kürt Özgürlük Hareketi, sosyalistler,
feministler, demokratlar bir kez daha
bu ülkenin tek gerçek muhalefeti
olduklarını ve sermayenin “kırk katır
mı, kırk satır mı” dayatması dışında
bir alternatifin mümkün olduğunu
dosta düşmana gösterdiler.

12 Eylül’de gerçekleştirilen anayasa
referandumuna “boykot” diyerek
emekçilerin ve ezilenlerin cepheleş-
mesini ilerleten ve daha da görünür
kılan bu dinamikler, 12 Haziran
seçimlerine Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku olarak girerek önem-
li bir başarıya imza attılar.

Referandumda yalnızca Doğu’da net
bir şekilde kendini hissettiren bu
odaklaşma, seçimle birlikte Batı’da da
somut bir görünürlük kazandı.
Mersin’de Ertuğrul Kürkçü,
İstanbul’dan Sırrı Süreyya Önder,
Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve
Adana’dan Murat Bozlak’la, başını
Kürt Halk Hareketinin çektiği ayağa
kalkış, Batı’daki genişleme/büyüme
rotalarını belirginleştirdi. Tabii ki bu
rota sadece milletvekili seçilebilen
illerle sınırlı değil, ancak elimizdeki
sonuçlar bu illerde hatırı sayılır bir
mücadele potansiyelinin biriktiğini
göstermekte.

Parlemento ve Sokak 

Blok’u oluşturan güçlerin büyük
kısmı parlamentoyu önemli bir
kürsü olarak görmekle birlikte, onun
demokrasi ve devrim mücadelesinin
enstrümanlarından “yalnızca” biri
olduğunun da bilincindedir. Bu yüz-
den asıl belirleyici olanın parlamento
tiyatrosu değil, halkın ve sokağın
örgütlü, kararlı duruşu olduğunu her

fırsatta belirtmektedir.

Öyleyse hepimizin önünde duran
somut görev emekçileri ve ezilenleri
örgütleyebilecek siyasal organizas-
yonu (parti, blok, platform vb) oluş-
turmak ve var gücümüzle sokağı,
parlamentoyu, fabrikaları, okulları,
medyayı, eşitlik, demokrasi ve özgür-
lük hedefiyle harekete geçirmektir.

Kalıcılık ve Süreklilik

Kürt halkının örgütlü ve kararlı duru-
şu, Türkiye emekçilerinin ve ezilenle-
rinin ayağa kalkabilmesi için önemli
bir avantaj sağlamış durumdadır.
Haklarını istemekten, söke söke alma
aşamasına geçen bu dinamizmi
Türkiye emekçilerinin ve ezilenleri-
nin temel talepleriyle buluşturmayı
başlatmak Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku’na düşmektedir. 

Bu noktada dikkat edeceğimiz en
önemli husus, Kürt Özgürlük
Hareketi’nin, Kürt halkını ayağa kal-
dırabilmek için onun en temel talep-
lerini doğru formüle edebilmesi ve
bunu halka benimsetebilmek için
gösterdiği muazzam çaba ve fedakar-
lıktır. Türkiyeli emekçiler ve ezilenler
de ancak böyle bir politik ve örgütsel
yaklaşımla ayağa kalkabilecektir.

Çatı Partisi Girişimi, Demokrasi İçin
Birlik Hareketi (DBH), Emek ve
Özgürlük Cephe Girişimi ve son ola-
rak Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku bu yolda elde edilen kazanımın
önemli basamakları oldu. Ancak geli-
nen aşama bizleri bu çabaları belirli
bir kurumsallaşmaya, kalıcılığa ve
sürekliliğe kavuşturmakla görevlen-
dirmiştir.

Tarihsel Buluşma

Bu görevi başarıyla yerine getirebil-
mek, Avrupa’da, Kuzey Afrika’da ve
Ortadoğudaki halk ayaklanmalarına
bir ses de Türkiye’den verebilmek
için enternasyonalist sosyalistlere
büyük sorumluluklar düşmektedir.
Stratejik hedeflerimizle, güncel tak-
tiksel ihtiyaçları doğru bir şekilde
harmanlamayı başararak akmakta
olan sürecin etkili bir öznesi olabil-
meyi sağlamalıyız.

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku
bizlere sürece müdahil olabilecek bir
özne yaratma imkanı vermektedir.
Bir yandan kimi tarihsel ve konjoktü-
rel gerekçelerle 1970’lerden bugüne
ayrı kanallardan akan Türk ve Kürt
devrimci dinamiğinin yeniden aynı
kulvarda buluşmasına zemin sağlar-
ken, diğer yandan da işçi sınıfının
diğer toplumsal dinamiklerle ortak
bir mücadele programı etrafında yan
yana gelişine imkan tanımaktadır.
Kürt halkının TC’nin tekçi, şovenist,
baskıcı, inkarcı ve asimilasyoncu
rejimine karşı açtığı mücadele cephe-
sinin Batı’ya doğru genişlemesinin
olanaklarını yaratırken, aynı zaman-

da bu direnişçi kimliğin kapitalizme
ve patriarkaya karşı tarihsel mücade-
le dinamikleriyle ilişkisinin daha da
derinleşmesinin yolunu açmaktadır.

Enternasyonalist sosyalistler, Blok’u
destekleyebilecek tüm toplumsal
kesimlerle stratejik hedeflerine ula-
şıncaya dek birlikte yürüyemeyebile-
ceğinin farkındadır elbet. Ancak
bugün için, stratejik hedefleriyle ters
düşmemeye özel bir hassasiyet gös-
tererek, sermayenin ulusalcı ve libe-
ral eğilimleri dışında üçüncü bir cep-
henin yaratılabilmesinin gerektirdiği
sorumlulukla Blok’u ele almalıdır.
Blok’a dahil olmuş, destekleyen kimi
bireyler ve çevreler sosyalistlerin
Blok’la ilişkisini zayıflatmak bir yana
daha da belirginleştirmesinin gerek-
çesi olabilir ancak.

Çatı Partisi

Elbette oluşturulacak yapı, bileşenle-
rin özgün tutumlarını özgürce ve
açıktan savunabilecekleri biçimle
kurgulanmalı. Şayet Türkiye’deki
seçim sistemi bir koalisyon olarak
seçimlere katılabilmeye imkan tanı-
saydı (Blok bunun için de mücadele
etmelidir), illa bir “Çatı Parti” formü-
lasyonu zorlanmayabilirdi. Blok,
belirli bir programatik çerçevede
birlikte hareket eden merkezi ve
yerel meclisler, koordinasyonlar ve
yürütmeler aracılığıyla mücadeleyi
örgütlemekte yetinebilirdi. Ancak
mevcut yasalar (değiştiremediğimiz
ölçüde) seçimlere bağımsız adaylarla
girmenin dezavantajlarından kurtula-
bilmek için bir “Çatı Parti” kurmaya
bizleri mecbur ediyor.

Blok bileşenlerinin seçimlerden
hemen sonra bir “Çatı Parti” kurma
tartışmasını başlattıklarını tüm
kamuoyu biliyor. Kimi bileşenler bu
konuda tereddüt gösterirken, seçim-
lerde Blokla davranmayan kimi çev-
relerse önümüzdeki süreçte Blok’a
katılacaklarını bildiriyorlar.

ESP’nin, ÖDP’nin, Halk Evleri’nin de
katıldığı, seçimlerde Blok’u destekle-
yen Partizan çevresinin varlığını kalı-
cılaştırdığı; Boykot Cephesinde bir-
likte hareket ettiğimiz DHF ve DİP’in
de bileşeni olacağı bir mücadele cep-
hesi, sadece Türkiye’nin değil, tüm
coğrafyamızın en önemli ve nitelikli
öznelerinden birisi olacaktır. Ve
ancak böyle bir cepheleşme yaklaş-
makta olan fırtınayı emekçilerin ve
ezilenlerin lehine çevirebilecektir.

28.6.2011 - Tekirdağ F Tipi Cezaevi

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku bizlere sürece müdahil olabilecek bir
özne yaratma imkanı vermektedir. Bir yandan kimi tarihsel ve konjoktürel
gerekçelerle 1970’lerden bugüne ayrı kanallardan akan Türk ve Kürt
devrimci dinamiğinin yeniden aynı kulvarda buluşmasına zemin sağlarken,
diğer yandan da işçi sınıfının diğer toplumsal dinamiklerle ortak bir
mücadele programı etrafında yan yana gelişine imkân tanımaktadır.
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Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku, Kürt halkının
TC’nin tekçi, şovenist, baskıcı, inkarcı ve

asimilasyoncu rejimine karşı açtığı mücadele
cephesinin batıya doğru genişlemesinin

olanaklarını yaratırken, aynı zamanda bu direnişçi
kimliğin kapitalizme ve patriarkaya karşı tarihsel

mücadele dinamikleriyle ilişkisinin daha da
derinleşmesinin yolunu açmaktadır.

CEPHEYİ BÜYÜTELİM

TUNCAY YILMAZ

Türk ve Kürt Devrimci Dinamikleri Yeniden Buluşuyor
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Hukuk, sınıfsal gerilimleri en çarpıcı
biçimde yaşadığımız alanlardan biri-
dir. Egemenler her zaman kendi
hukuklarını ve buna uygun işleyişe
sahip yargı organlarını devreye soka-
rak iktidarlarını sürdürürler. Genel
yargı ve herkes için uygulanması
gereken hukuk kurallarının dışında,
ikili bir hukuk anlayışıyla özel yetkili
mahkemelerin kurulması ve özel
yasaların çıkarılması da bu sistemin
gereklerindendir. Nitekim dönemsel
yargılamalar ve özel yetkili mahke-
melerdeki hukuk işleyişi, devletin
konjonktürel ve siyasal ihtiyaçlarına
uygun biçimde şekillendirilir.

Geçmişte İstiklal Mahkemeleri,
Sıkıyönetim Mahkemeleri, Devlet
Güvenlik Mahkemeleri gibi farklı
isimlerle varlık gösteren özel yetkili
mahkemeler, artık süreklilik halini
alan bir biçimde olağanüstü yargı
yetkisini kullanmaktadırlar. Devletin
ideolojik aygıtı gibi çalışan bu mahke-
meler, rejimin doğası gereği resmi
ideolojiye karşı her türlü muhalefeti
en büyük suç olarak görür; baskı ve
gözdağı uygulayarak toplumu cende-
reye alırlar. Sistem karşıtı güçleri
ezmenin, etkisizleştirmenin temel
amaç olduğu bir yargılama anlayışın-
da adaletin değil siyasallaşmış bir
cezalandırma mantığının egemen
olacağı açıktır. Nitekim sınıfsal çeliş-
kilerin yoğun olduğu bir sistemde
hukukun üstünlüğü, yargının bağım-
sızlığı ve tarafsızlığı gibi kavramlar-
dan bahsetmek ne kadar yersiz ve
saçmaysa, hukuku ve yargıyı devletin
bekası ve güvenliği için gerekli bir
araç olarak gören mahkemelerden
adalet beklemek de o kadar saçmadır.  

Resmi İdeolojinin Koruyucusu

Türkiye’de ve özellikle Kürdistan’da
egemen ulus milliyetçiliğinin ağır
bastığı, sömürgeci bir anlayışla hare-
ket edildiği koşullarda, resmi ideoloji-
nin sürdürücüsü ve tarafı konumun-
daki yargı tam bir baskı aygıtına
dönüşmüştür. Irkçı, militarist ve
şoven bir yaklaşımla hareket eden
yüksek yargının, ‘bölgenin özellikle-
ri’ gereği diyerek kolluk güçleri tara-

fından gerçekleştirilen infazları meş-
rulaştırıp teşvik ettiği bir ortamda
saldırılar artmakta, şiddet tırmandırıl-
maktadır. Bu yetmiyormuş gibi ideo-
lojik öç alma duygusuyla hareket
eden mahkemeler, devletin korunma-
sı uğruna hak ve özgürlüklerin nasıl
bertaraf edileceğini göstererek, acı-
masız bir yargı işleyişiyle toplumu
terörize etmektedirler. 

Yıllardır muhaliflerine baskı, zor ve
şiddet uygulayan devlet ‘Terörle
Mücadele’ adı altında, kendisi terör
uygulayarak özel yetkili mahkemele-
ri sınırsız yetkili mahkemelere dön-
üştürmüştür. Özel yetkili mahkeme-
lerin özel yetkili hakim ve savcıları,
özel yetkilerinden kaynaklanan güç-
lerini kullanarak egemenlerin istek-
lerini yerine getirmekte hiç tereddüt
etmemekte, polisin ve istihbarat
birimlerinin yönlendirdiği davalarda
en acımasız kararları vermektedir-
ler. Soruşturmaların bütünüyle poli-
sin inisiyatifinde ve gizlilik içinde
yürütüldüğü, savunmanın yargı dışı-
na itildiği, itirafçıların ve gizli tanıkla-
rın beyanlarının esas alındığı hukuk-
suz yargılamalar tehlikeli bir gidişata
yol açmaktadır. 

Hukuksuzlukta Sınır Tanımıyorlar

Hukuk güvenliğinin olmadığı bu sis-
temde siyasal suça ilişkin bütün
tarihsel ve toplumsal gerçekler yok
sayılarak, farklı bir siyasal düzen
kurma isteği, yani amacın kendisi
bile suç haline gelmiş durumdadır.
Hukuka aykırı, anti demokratik
düzenlemelerle, siyasal suçlarda fark-
lı yargılama kurallarını uygulayan bu
mahkemeler, muhalifler açısından
bırakalım örgütlülüğü, her türlü hak

ve özgürlük arayışını ve yasal etkin-
likleri dahi örgütsel faaliyet saymaya
başlamıştır ki bu artık hukuksuzlukta
sınır tanımamazlıktır. 

Siyasi alandaki faaliyetler bir yana,
kültürel ve sanatsal alandaki etkinlik-
lerin dahi örgütsel amaçlı görüldüğü,
kitap yazmanın bomba atmak kadar
tehlikeli suç sayıldığı koşullarda,
düzen içi kliklerin savaşında işkence-
ci polis şeflerinin hem silahlı
Marksist örgüt hem de başta gelen işi
devrimcileri katletmek, işkence
etmek olan devlet destekli darbe
planlayıcısı örgüt üyesi olmaktan
tutuklandığı, aynı dosyaya yasal sol
parti ve örgüt üyelerinin de dahil
edildiği bu yargı pratiğinde artık
hukuken söylenecek fazla bir şey kal-
mamıştır. 

Hukuk: Mücadelenin Bir Alanı

Eskiden önleyici müdahale adı altında
gerçekleştirilen hukukdışı gözaltıla-
rın kitlesel tutuklamalara dönüştüğü
ve cezalandırma aracı olarak kulla-
nıldığı, gösteri yapan, basın açıklama-
sında bulunan,  Hopa ve Ankara’daki
gözaltı ve tutuklamalardan da görüle-
ceği gibi yasal, Anayasal haklarını
kullanan insanların aynı anda birden
fazla yasadışı örgüte ya da soyut ola-
rak sadece ‘terör örgütü’ne üye
olmak suçlamasıyla yargılandığı, dev-
let tarafından öldürülen kızının res-
mini taşıyan analar hakkında suçu ve
suçluyu övmekten dava açıldığı, ölen
çocuklarının mezarları başında tören
yaptıkları ya da mezartaşlarına yaz-
dıkları yazılardan ötürü ailelerin ceza
aldığı bir ülkede Kafka’nın Dava
romanı çok masum kalıyor. 

Hukuk sınıflara aittir. En demokratik
ve özgürlükçü hukuk sistemi sınıfsal
çelişkileri kaldıracak olan işçi sınıfı-
nın hakim olduğu bir sistemde yaşam
bulacaktır. Ancak burjuva hümaniz-
minin bayraktarlığını yaptığı, gerçek-
te sosyalizmin tam manasıyla gerçek-
leştirebileceği hukukun evrensellik,
eşitlik, kardeşlik ve özgürlük idealine
bir parça yaklaşmak için öncelikle
askeri faşist darbenin ürünü 82
Anayasası’nın ve Terörle Mücadele
Kanunu’nun kaldırılması; TCK, CMK,
CİK vb. kanunlarda değişiklik yapıl-
ması, özel yetkili ağır ceza mahke-
melerinin görevlerine son verilmesi
gerekmektedir. 

Bu kargaşayı ve çözümsüzlüğü gör-
dükçe her şeyi devirip yeniden kur-
manın zorunluluğu bir kez daha orta-
ya çıksa da, küçümsenmemesi gere-
ken özgürlük mücadelemizin önemli
ayaklarından biri de hukuksal alanda-
ki bu engelleri aşabilmektir.

Kültürel ve sanatsal alandaki etkinliklerin dahi örgütsel amaçlı görüldüğü,
kitap yazmanın bomba atmak kadar tehlikeli suç sayıldığı koşullarda, düzen

içi kliklerin savaşında işkenceci polis şeflerinin hem silahlı Marksist örgüt hem
de başta gelen işi devrimcileri katletmek, işkence etmek olan devlet destekli
darbe planlayıcısı örgüt üyesi olmaktan tutuklandığı, aynı dosyaya yasal sol
parti ve örgüt üyelerinin de dahil edildiği bu yargı pratiğinde artık hukuken

söylenecek fazla bir şey kalmamıştır. 

Sistem karşıtı 
güçleri ezmenin,
etkisizleştirmenin
temel amaç olduğu
bir yargılama
anlayışında adaletin
değil siyasallaşmış
bir cezalandırma
mantığının egemen
olacağı açıktır.
Nitekim sınıfsal
çelişkilerin yoğun
olduğu bir sistemde
hukukun üstünlüğü,
yargının bağımsızlığı
ve tarafsızlığı gibi
kavramlardan 
bahsetmek ne kadar
yersiz ve saçmaysa,
hukuku ve yargıyı
devletin bekası ve
güvenliği için gerekli
bir araç olarak gören
mahkemelerden
adalet beklemek de
o kadar saçmadır.  

Devlet, Hukuk, Yargı ilişkileri İçinde 

ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER

Av. GÜLİZAR TUNCER
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Baskılar, yasaklamalar, tutuklamalar
ve her türden eşitsizlik, emeğin ve
özgürlüğün bitimsiz enerjisi karşı-
sında bir kez daha hükümsüz kaldı.
13 Haziran sabahına umutla, coşkuy-
la, yeni bir gelecek tasavvuruyla uya-
nanlar Emeğin, Barışın ve Özgürlü-
ğün düşünü kuranlar oldu. 

Ülkede yaşanan siyasi gelişmelerin
“İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği”
çizgisinde somutlanan bir siyasi ira-
denin oluşumunu, üçüncü cephenin
inşasını zorunlu kıldığını dile getiren,
temel siyasi yönelişini bu hedefi ger-
çek kılmak olarak belirleyen sosya-
listler açısından 13 Haziran sabahı
yeni umutlar, yeni olanaklar anlamını
taşımaktadır. 

Kendini dar ulusal kalıplar içine sıkış-
tıran, enternasyonalizmi soyut bir
ilke bildirimi düzeyinde kavrayan,
yanı başında duran mücadele dina-
miklerini göremeyenler açısından 13
Haziran sabahının anlamı ise, bir kez
daha sürekli görülen bir kabustan
uyanma ile eşanlamlıdır. Siyasi pro-
paganda ve söylemini CHP tabanının
siyasal ve ideolojik hassasiyetlerine
bağlı olarak şekillendirenler, bu
alemde “sağlam dostlar” bulamaya-
caktır. Bir kez daha görülmüştür ki,
sosyalistler açısından yegane sağlam
dostluk emekçi ve ezilenlerle kuru-
lanlardır. 

Emek Barış Özgürlük bloğunun özel-
likle metropollerde gösterdiği geliş-
me, bu siyasi yönelişte ısrarın ne tür
olanaklar barındırdığını açığa çıkar-
mıştır. Bu olanakların somut müca-
dele dinamiklerine dönüşmesinin
yolu, kesintisiz siyasi çalışmanın aynı
tempo ve tarzla sürekli kılınmasın-
dan geçmektedir. Siyasi çalışmanın
temel aracı siyasi aygıttır. Üçüncü
cephenin inşası, enternasyonalist
sosyalistler açısından istikrarlı ve
kurumsal bir siyasal aygıtı gerektir-
mektedir. Yaşanan gelişmeler bu
aygıtın inşası yolundaki enerji ve
motivasyonu arttırmaktadır. Bu ola-
nak değerlendirilmelidir.

Parlamento olanakları ile sokak
mücadelesi arasındaki ilişkinin diya-
lektik ve devrimci bir bakış açısıyla
kurulması içine girilen sürecin
önemli başlıklarından biri olacaktır.
Bloğun milletvekillerinin önemli bir
kısmının bir önceki parlamento
döneminde sergiledikleri pratikler bu
açıdan zengin bir deneyim kataloğu
oluşturmaktadır. 13 Haziran sabahı
başlayan yeni mücadele dönemi bu
kataloğun içerilerek aşılmasına ve
daha üst bir noktaya sıçratılmasına
olanak sağlayacak zenginliklerle
doludur. YSK’nın seçim sonrası aldığı
kararlar karşısında blok milletvekille-
rinin geliştirdiği tutum bu konuda
herhangi bir tartışmaya yer vermeye-
cek kadar net ve anlamlıdır.

Seçim sonuçlarının burjuva siyasi
düzlem açısından açığa çıkardığı en
temel gerçeklik, emperyalist metro-
poller ve Türkiye egemenleri açısın-
dan büyük önem atfedilen iki partili
denge zemininin büyük ölçüde kurul-
muş olmasıdır. MHP üstünde yürütü-
len operasyonlardan murat edilen
sonuç tam olarak alınamamıştır,
ancak MHP’ye yeni dönemin koşulla-
rına uyum sağlamadığı takdirde yaşa-
nabileceklere ilişkin ciddi bir ders
verilmiştir. 

Tayyip Erdoğan’ın Balkon
Konuşmasının üstünden saatler geç-
meden, sözlerinin gerçek anlamlarını
ifade eden yeni bir gözaltı ve tutukla-
ma furyası başlamıştı. Sivas’tan çatış-
ma haberleri gelmiş, üç gerillanın
katledildiği bildirilmişti. Önümüzde
açılan dönemin asıl karakterini sap-
tamak için bu verilere başvurmak

önem taşımaktadır. Seçimin hemen
ardından burjuva basını kapsayan
tartışmalar, yeni anayasa yapımına
ilişkin basında hemen herkesin
üstünde anlaştığı “büyük uzlaşma”
söylemleri, esas olarak Emek Barış
Özgürlük güçlerinin genişlettikleri
siyasi alanlarını daraltmaya dönük-
tür. 

Emek Barış Özgürlük güçlerinin
taleplerini sınırlandırmaya, bu güçle-
rin bağımsız siyasi çizgilerini
AKP’nin hegemonya alanına yerleş-
tirmeye dönük bu hamleleri bütün
yönleriyle analiz etmek ve bu tartış-
maların siyasi içeriğini görünür kıl-
mak büyük önem taşımaktadır.
Balkon konuşması,  yeni gözaltı ve
tutuklama dalgası ve YSK kararları-
nın,  aynı politikanın değişik enstrü-
manlarla icra edilen farklı boyutları
olduğunu son derece açık bir biçimde
ortaya koymak gerekiyor. Diğer türlü,
yeni bir liberal yanılsama dalgasının
siyasi ortamı kaplama olasılığı yük-
sek görünmektedir. 

Ortadoğu ve Afrika’da gelişen halk
hareketlerinin bugün gelmiş olduğu
noktayı dikkate aldığımızda, ideolojik
berraklık ve siyasi netliğin önemi
çok daha açık biçimde gözler önüne
serilmektedir. Emek Barış Özgürlük
bloğunun Yeni anayasa tartışmaları-
na yaklaşımında bu iki öğenin yol
göstericiliğinin altı bir kez daha çizil-
melidir. Anayasalar, Anayasa
Hukuku tekniklerine indirgenemeye-
cek derecede önemli siyasal belgeler-
dir. Siyasal ve sınıfsal savaşımların
hukuksal çerçevesini oluştururlar. 

Herhangi bir konuda hangi teknik

detaya sahip olursa olsun AKP’nin
yeni anayasası, sermayenin neo-libe-
ral toplum tasarımının siyasi-hukuki
çerçevesi olacaktır. AKP’nin yeni
anayasa tasarısı ile mücadele etmek,
neo-liberal toplum tasarımına karşı
çıkmak anlamını taşıyacaktır. Bunun
karşısına halkların, emekçilerin, tüm
ezilenleri anayasası ile çıkmak vazge-
çilmez bir görev olarak önümüzde
durmaktadır.

15.6.2011

Parlamento olanakları ile sokak mücadelesi arasındaki ilişkinin diyalektik
ve devrimci bir bakış açısıyla kurulması, içine girilen sürecin önemli
başlıklarından biri olacaktır. Blok’un milletvekillerinin önemli bir kısmının
bir önceki parlamento döneminde sergiledikleri pratikler bu açıdan
zengin bir deneyim kataloğu oluşturmaktadır. 13 Haziran sabahı başlayan
yeni mücadele dönemi bu kataloğun içerilerek aşılmasına ve daha üst bir
noktaya sıçratılmasına olanak sağlayacak zenginliklerle doludur.

EMEK-DEMOKRASİ-ÖZGÜRLÜK KAZANDI
Blok Vekilleri Sokağın Parlamentodaki Sözcüleri Olacak

MURAT DÜZGÖR

Herhangi bir konuda
hangi teknik detaya

sahip olursa olsun
AKP’nin yeni anayasası,
sermayenin neo-liberal

toplum tasarımının
siyasi-hukuki çerçevesi
olacaktır. AKP’nin yeni

anayasa tasarısı ile
mücadele etmek, 

neo-liberal toplum
tasarımına karşı çıkmak

anlamını taşıyacaktır.
Bunun karşısına

halkların, emekçilerin,
tüm ezilenleri anayasası

ile çıkmak vazgeçilmez
bir görev olarak

önümüzde durmaktadır. 
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Sermaye son on yıldır kendisi ile bir-
likte rejimi yeniden yapılandırmaya
hız vermiş durumda. Küresel serma-
yenin -özellikle de ABD sermayesi-
nin- Sovyetlerin çöküşü sonrası gir-
diği yeni yönelimlerle uyumlulaşma
çerçevesinde kimi ekonomik ve siya-
sal düzenlemeler gerçekleştirilmek-
tedir.

28 Şubat postmodern darbesi, Kemal
Derviş politikaları, Öcalan'ın uluslar-
arası bir komployla teslimi, 19 Aralık
cezaevi katliamları gibi önemli ker-
teriz noktalarını barındıran süreç,
asıl olarak ABD'nin 11 Eylül saldırısı
sonrası uygulamaya koyduğu yeni
paradigmayla hız kazandı.

Türkiye finans-kapitali asıl olarak
küresel sermayenin yeni paradigma-
sına uyum sağlarken bir yandan da
bu yeni düzenlemeden içte ve dışta
maksimum fayda sağlayabilmek için
Türkiye Cumhuriyeti'nin seksen yıl-
lık düzeninde değişiklikler gerçekleş-
tirmekte.

Ekonomide neoliberal yıkım politi-
kalarının sonuna kadar uygulanması
ve siyasette ordunun (ve bağlı tüm
“devlet sınıfları”nın) iktidar mekaniz-
masından uzaklaştırılarak ulusalcı-
laikçi Kemalist statükonun yerine
ekonomide neoliberal, sosyal hayatta
ılımlı İslamcı yeni statükonun inşa
edilmesi olarak özetlenebilecek süre-
cin ayrıntılı tahlili için önceki sayılar-
daki yazılarımıza bakılabilir. Ancak

bu yazımızda “İmamın Ordusu” kav-
ramlaştırması üzerinden, sermaye-
nin devam etmekte olan değişim
sürecinde “silahlı güçlerle” ilişkisini
irdelemeye çalışacağız.

İmamın Ordusu

Asıl olarak Fethullah Gülen
Cemaatinin polis teşkilatı içerisinde-
ki örgütlenmesini ifade eden
“İmamın Ordusu” isimlendirmesi,
genel olarak ılımlı İslam ideolojisinin,
özel olarak da Gülen Cemaatinin, yeni
statükonun inşası sürecinde ekono-
mi, medya ve devlet mekanizmaların-
daki örgütlenmesinin sembolik kav-
ramı olarak da kullanılıyor. Ahmet
Şık'ın basılmadan toplatılan kitabıyla
popülerleşen kavram, polis teşkilatı-
nın önemli noktalarının Cemaat tara-
fından ele geçirildiğini ve bu çerçeve-
de de TSK karşısında en önemli silah-
lı güç merkezinin ele geçirilmiş/geçi-
rilmekte olduğunu kısaca anlatmış
oluyor.

Kimin Ordusu?

Bu noktaya kadar AKP ve destekçileri
dışındaki herkes anlaşır görünüyor.
Ama bundan sonrasına ilişkin
yorumlar muhtelif.

Evet, AKP iktidarından nemalananlar
ya da ömrünü/aklını sermayenin
bekasına vakfetmiş liberal aydın-

lar(!) dışında kalan bütün kesimler
poliste, yargıda, medyada, bürokrasi-
de hatta Ordu’da Cemaatçi yapılanma-
nın izlerini kolaylıkla görebiliyor. Bu
duruma nasıl gelindiği ve bundan
sonra ne olacağına gelince, devreye
sınıflar savaşının şaşmaz pusulası
giriveriyor. Az sonra daha ayrıntılı
olarak açıklamaya gayret edeceğimiz
şeyi baştan kısaca ifade edelim:
İmamın Ordusu finans-kapitalin
ordusudur! Tıpkı TSK gibi!

Cemaat ve Finans-Kapital

Hitler faşizminin karanlığı adım adım
Almanya’yı sararken birçok kesim
Alman tekelci sermayesinin Hitler’in
bu yükselişini desteklemediğini,
Nazilerin asıl olarak orta sınıfın ve
küçük burjuvazinin temsilcisi oldu-
ğunu iddia etmişti. Faşizm iktidara
yerleştiğinde ise tekelci sermayenin
bu durumu “kerhen” destekledikleri-
ni savunmuşlardı. Oysa Macaristan,
İtalya, Polonya, Avusturya, Fransa,
İspanya ve Almanya’da yükselen/ikti-
darı ele geçiren faşizmi en küçük
nüansına kadar mercek altına alan
Komünist Enternasyonal bu hareke-
tin gelişmesinde ve iktidarında
finans-kapitalin rolünü ve çıkarlarını
tüm açıklığıyla ortaya koymuştu.
Buradaki derdimiz Hitler faşizmiyle
Gülen Cemaatini birebir aynılaştır-
mak değil ancak siyasal rejimin en
gerici/baskıcı formlarıyla finans-

Finans-kapital, 
küresel sermayenin
yeni yönelimlerinin
rüzgârını da arkasına
alarak düzenlemeler
yapıyor, Ordu’yu 
(ve diğer devlet
sınıflarını) siyasal
iktidar alanının dışına
çıkartıp, kendi mutlak
belirleyiciliğindeki
olağan görev
alanlarına doğru 
itiyor. Bunu yaparken
bir kez daha kazaya
uğramamak için ve de
küresel sermayenin
yeni paradigmasına
uygun olarak, ılımlı
İslam politikasıyla
uyumlu güçleri kitle
desteği ve rıza üretme
kanalı olarak devreye
sokuyor.

TSK'nın da, polis
teşkilatının da,

İmamın Ordusunun
da sermayenin

orduları olduğu 
tüm açıklığıyla

görülüyor.
Komünistler, 

güncel-konjonktürel
politika yaparken

egemenlerin 
iç çatışmalarından,

bu çatışmaların 
öne çıkan

tezahürlerinden
faydalanmayı 

bilse de mızrağın
sivri ucunu 

çıbanın başına, 
yani finans-kapitale

çevirmeyi ihmal
etmeyeceklerdir.

“İmamın Ordusu” da TSK ve Polis Gibi Finans-Kapitalin Hizmetinde

SERMAYENİN ORDULARI*

TUNCAY YILMAZ
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kapitalin bağını tarihsel bir örneklem
üzerinden hatırlatmaktır.

Sermaye, Ordu’yu (devlet sınıflarını)
siyasal iktidar alanının dışına iten
statüko değişimini (bu kez) becere-
bilmek için, ABD’nin “ılımlı İslam”
perspektifi ve desteğini de arkasına
alarak, 28 Şubat süreciyle darbelenen
“Milli Görüş” tabanını ABD–İsrail
kontrolündeki Fethullah Gülen
Cemaatiyle aşılayarak yönelimlerine
kitle tabanı yaratmıştır.

Demokratikleşmeyi, ona ihtiyacı
olanların mücadeleleriyle değil de
piyasanın (siz finans-kapitalin anla-
yın) görünmez elinde arayan kimse-
ler, sermayenin bu yönelimini hızla
fark edip AKP’yi demokratikleşme-
nin öncüsü ilan etmiştir.

Sermayenin baskı ve sömürü düze-
niyle sorunu olmayan ancak, laikçi-
Kemalist statükonun elden gitmekte
olduğu kaygısıyla hareket eden
kesimler ise, "şeriat geliyor” vaveyla-
sıyla kitleleri peşlerine takıp 80 yıllık
çıkar şebekelerini olduğu gibi muha-
faza etmek istemişlerdir. Daha çok da
sınıfsal gerçeklikleri böyle bir yüzey-
sel kavrayışla hareket etmelerinin
zemini olmuştur.

İşin enteresan yanı ise ezilenler ve
emekçiler cephesinden politika üre-
ten kimi çevreler ve bireyler de süre-
ce yaklaşımda yukarıda bahsettiğimiz
burjuvazinin iki temel kampına (ulu-
salcı/liberal) yedeklenme konumuna
düşmüştür. 

TÜSİAD-MÜSİAD Çatışması mı?

Kimi kesimler yaşanan gelişmeleri
TÜSİAD ile MÜSİAD (ve TUSKON)
çatışması üzerinden anlamlandırma-
ya çalışıp, sürecin baskıcı, gerici
gelişmelerinden neredeyse finans-
kapitali azade eden ve İslami serma-
yeyi/Anadolu sermayesini sorumlu
tutan bir yaklaşım geliştirmekteler.
Ellerinden gelse tarihi geriye doğru
sardırıp finans-kapital iktidarı yerine
serbest rekabetçi bir kapitalizmi
yeniden inşa edecekler.

Uygulanan ekonomi politikaları çer-
çevesinde aslan payını alan finans-
kapitalle, arta kalanları aralarında
paylaşan MÜSİAD ve TUSKON ara-
sındaki olağan ama eşitsiz kapitalist
rekabet, statüko çatışmasının merke-
zine koyuluyor. Ve buradan yola çıkı-
larak da “İmamın Ordusu”nun
MÜSİAD’ın, TUSKON’un ordusu oldu-
ğunu iddia ediyorlar.

Kimi kesimler ise küresel sermaye-
nin yerli finans kapitalle işbirliğini
gözardı edip, Fethullah Gülen’e,
AKP’ye verilen desteği MÜSİAD’a,
TUSKON’a mal ediyor. 

Tüm İktidar Finans-Kapitale!

Oysa olan biten tüm açıklığıyla orta
yerde duruyor. Artık Türkiye'deki
iktidar ilişkilerinin her alanında tek
belirleyici güç olması gerektiğine
kanaat getiren finans-kapital, küresel
sermayenin yeni yönelimlerinin rüz-

gârını da arkasına alarak düzenleme-
ler yapıyor, Ordu’yu (ve diğer devlet
sınıflarını) siyasal iktidar alanının
dışına çıkartıp, kendi mutlak belirle-
yiciliğindeki olağan görev alanlarına
doğru itiyor. Bunu yaparken bir kez
daha kazaya uğramamak için ve de
küresel sermayenin yeni paradigma-
sına uygun olarak, ılımlı İslam politi-
kasıyla uyumlu güçleri kitle desteği
ve rıza üretme kanalı olarak devreye
sokuyor.

Kendi çıplak gücüne dayanarak böyle
bir pozisyonu rüyasında bile elde ede-
meyeceğinin gayet farkında olan bu
güçler (AKP ve yandaşları), tarihsel
fırsatın kazanımlarını ekonomik ve
siyasal açıdan maksimum hale getir-
meye çabalıyorlar. Finans-kapitalin
çizdiği büyük resim içerisinde kendi
rengini daha belirginleştirmeye ve
kalıcılaştırmaya gayret ediyor.

Güçlü Polis, Güçlü Ordu!

Krizden çıkamayan kapitalizmin,
hızla büyüyen gelir dağılımındaki
eşitsizliğin, sermayenin yapısal ola-
rak düşen kâr oranlarını yükseltebil-
mek için devreye soktuğu neoliberal
politikaların, geri dönülemez noktala-
ra doğru hızla yol alan doğa-insan
dengesindeki bozulmaların işçi sınıfı
ve ezilenler üzerinde küresel çapta
yarattığı tepkiye ek olarak; ayaklanan
bölge halklarının sınıra dayanmış
etkisinin, doksan yıldır çözülemeyen
Kürt ve Alevi sorunlarının yarattığı
gerilimler, sermayeyi olası gelişmele-
re karşı önleyici ve vurucu gücünü
arttırmaya, disipline etmeye mecbur
bırakıyor. Finans-kapital sadece yük-
selen ve daha da yükselme potansiye-
li taşıyan muhalefeti bastırmak için
değil kurtlar sofrasına dönen bölgede
doğabilecek olası fırsatlardan yarar-
lanmak için güçlü polis teşkilatına,
güçlü orduya ihtiyaç duyuyor.
Ordu’yu iktidar alanından kışlasına
sürmek için bir yandan törpüleyip

terbiye ederken, diğer yandan vuruş
gücünü arttırmak için milyarlarca
dolar yatırıyor. Polis teşkilatını ise
asıl olarak kapitalizme karşı yüksele-
ceğinden emin oldukları muhalefete
karşı güçlendirirken, bir yandan da iç
dengelerini, henüz tam olarak sonuç-
lanmamış eski statüko-yeni statüko
çatışmasında yeni statükonun hizme-
tinde olacak biçimde düzenliyor,
geliştiriyor.

Mızrağın Sivri Ucu

Sermaye makas değiştirme operas-
yonunun sonuna doğru gelirken, koç-
başı alarak kullandığı muhafazakâr
AKP'yi son bir kez daha kullanmaya
hazırlanıyor. Bir dizi operasyonla
yeni statükoya hazır hale getirdiği
modernist yeni CHP'yi de, planladığı
siyaset tahtırevallisinin diğer ucu
olarak büyütmeye çabalıyor.

Tabloyu böyle bir bakış açısıyla oku-
duğumuzda TSK'nın da, polis teşkila-
tının da, İmamın Ordusunun da ser-
mayenin orduları olduğu tüm açıklı-
ğıyla ortaya çıkıyor.

Komünistler, güncel-konjonktürel
politika yaparken egemenlerin iç
çatışmalarından, bu çatışmaların öne
çıkan tezahürlerinden faydalanmayı
bilse de mızrağın sivri ucunu çıbanın
başına, yani finans-kapitale çevirme-
yi ihmal etmeyeceklerdir.

10.5.2011

* Bu yazı, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi
Cezaevi’ndeki yazarımız tarafından
10 Mayıs’ta yazılıp gazetemize gönde-
rildi. Ancak cezaevi yönetiminin
engellemeleri ve geç postaya vermesi
yüzünden elimize 25 Haziran’da ulaş-
tı. Bu gecikmeye rağmen, yazının ana
konusu ve analizler geçerliliğini koru-
yor. Bu nedenle yazıyı olduğu gibi
yayımlıyoruz. 

Finans-kapital
Ordu’yu iktidar
alanından kışlasına
sürmek için bir 
yandan törpüleyip
terbiye ederken, diğer
yandan bölgedeki
olası müdahalelerde
kullanmak üzere
vuruş gücünü
arttırmak için
milyarlarca dolar
yatırıyor. Polis
teşkilatını ise asıl
olarak kapitalizme
karşı yükseleceğinden
emin oldukları
muhalefete karşı
güçlendirirken, bir
yandan da iç 
dengelerini, henüz
tam olarak
sonuçlanmamış eski
statüko-yeni statüko
çatışmasında yeni
statükonun
hizmetinde olacak
biçimde düzenliyor,
geliştiriyor.



Samandağ’da ve Türkiye’de belki dünyada solun
model yaratmasının koşullarını oluşturmak

zorundayız. İnsanlara dünden daha iyi ne
sundunuz? Eğer aynı şeyleri yapacaksanız, aynı
mantıkla bakacaksanız niye sizi tercih etsinler.

Eğer buysa, dünkünden memnundular. Ama bu
değil. Bunları değiştirmek zorundayız. Daha
nitelikli, daha vasıflı, daha düzeyi yüksek bir

hizmet anlayışıyla bu ilçeyi geleceğe taşımak
zorundayız. Biz böyle bakıyoruz ve geleceği de

bu zeminde planlıyoruz.
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Toplumsal Özgürlük: Samandağ’da,
içinde sosyalistlerin etkin biçimde
yer aldığı Yerel Çalışma
Platformu’nun başlattığı bir süreç-
le, Halkçı Belediyecilik anlayışı
savunularak, ÖDP listesiyle beledi-
ye seçimleri kazanıldı. Siz de 2,5 yıla
yakın zamandır Başkanlık yapıyor-
sunuz. Burada oldukça etkileyici
çalışmalar yapıldığını görüyoruz.
Bu süreci ve 2,5 yıllık dönemin
sonucunu, bilançosunu görmek
istedik. Doğrusu Samandağ’daki
belediyecilik çalışmaları sol
kamuoyu tarafından bile yeterince
bilinmiyor. Burada ne olup bitiyor,
neler yapılıyor, bunların bilgisini
almak istiyoruz. 

Sorularımıza şöyle başlayabiliriz:
Belediyeyi aldığınızda durum nasıl-
dı? Bugüne kadar yapılanları nasıl
özetleyebilirsiniz?

Mithat Nehir: Şu anlayışla yola çık-
tık: Bizlerle ilgili kararlara müdahil
olmazsak, işin ucundan tutmazsak
birileri bizim adımıza kararları alıyor
ve bu kararlar biz istesek de isteme-
sek de bir şekilde hayata geçiriliyor.
Bu kentte yaşayan insanlar olarak
mevcut duruma itirazlarımız vardı ve
aynı kaynaklarla güzel şeyler yapıla-
bilecek imkanların olduğunun farkın-
daydık, bu belediyeyi kazanmadan
önce. Biz yaşama bütünlüklü bakıyo-
ruz. Hiç değilse kendi yaşadığımız
alanlarla ilgili daha medeni, daha insa-
ni, daha eşitlikçi, daha adil bir yöneti-
min olabileceği iddiasıyla yola çıktık.
Ve sadece solda yer alan kişiler değil,
toplumun bütün itiraz edenlerini yan
yana getirip ortak bir argüman geliş-
tirdik, Samandağ’la ilgili. Samandağ
daha iyi, daha yaşanabilir bir yer ola-
bilir. 

Buranın tozundan, çamurundan,
çöpünden, patlayan suyundan, deni-
zin kirliliğinden tutun, aklınıza gele-

bilecek yaşam kalitesini azaltacak ne
varsa hepsi vardı. Bu yaşam alanında
biz bir iddiayla gelmek zorundaydık.
Burası bizim topraklarımız. Bu coğ-
rafyada çok daha güzel şeyler olabilir.
Bu duruma müdahale etme anlayışıy-
la yola çıktık.

Yaklaşık 72 trilyon lira civarında bir
borç, bugün herkesin gündeminde
olan norm kadro yasasının çok üstün-
de bir personel yükü, ve ne yazık ki
çok vasıfsız bir personel istihdamı…
Belediye tıkanmış… binasından tutun
araçlarına kadar içler acısı bir durum
vardı. 40 kadar araç vardı ama bunla-
rın çalışabilenlerinin sayısı belki
20’yi bulmuyordu. Personelin elden
geçmesi gerekiyordu, belediye binası-
nın elden geçmesi gerekiyordu.
Belediyede hizmet verecek persone-
lin yaşam kalitesini yükseltmek gere-
kiyordu. Tam o zeminde “Ben bir
kurumdan hizmet alıyorum, bu
kurum bizim kurumumuz, bize
imkan yaratması gerekiyor” anlayışı-
nı vatandaşta oluşturmaya çalışarak
başladık bu işe.

O günden bugüne çok yol aldık. Önce-
liklerimizi sıraladık, planlama yaptık.
Bu ilçede biz yarını nasıl örgütleyece-
ğiz, insanların yaşam kalitelerine
katkı sunmaya nereden başlayabiliriz
diye bir adımla başladık. Bir defa çarşı
merkezimizin yolları dahil, bütün yol-
larımız çakır çukur, toz duman,
çukurlarla doluydu…

Ben de eski halini biliyorum. Daha
önceki gelişlerimde görmüştüm o
hali, terk edilmiş bir ilçe görünümü
vardı.

Önce yollardan, patlayan sulardan,
çöpün düzenli olarak toplanmasın-
dan, ardından belediye hizmet binası-
nın derlenip toparlanmasından, per-
sonele eğitim verilmesinden, mezba-
hanın ruhsatlandırılıp yeniden yapı-
landırılmasından işe başladık.

Vatandaşlar yolları, köprüleri olmadı-
ğı için ürünlerini bahçelerinden, tar-
lalarından taşıyamıyordu; köprü ihti-
yaçlarını karşılayan bir çalışma yap-
tık. Asfaltlama çalışmaları, ağaçlandır-
ma çalışmaları… Yani bir ilçede asgari
yaşam koşullarının hazırlanmasıyla
ilgili önceliklerle yola koyulduk.
Henüz bu önceliklerimiz dahi bitme-
di. O günden bugüne yaklaşık 350 bin
metrekarelik bir alanı kilitli taş par-
kelemeyle kapladık. Belki bir o kadar
daha yol yaptığımız zaman ilçede
nefes alacak bir ortam oluşacak, şim-
diden oluşmaya başladı. 

Şöyle bir gerçekle de karşılaşıyorsu-
nuz: Bugün yolunu yapıyorsunuz,
ertesi gün başka taleplerle gelmeye
başlıyor. Yani bir mahallenin yolu
biterken, öbür mahalle daha yol tale-
binde bulunurken yolu yapılan vatan-
daş daha farklı bir taleple geliyor.
“Niye oyun alanımız yok, niye spor
alanımız yok, niye taziye evimiz yok,
niye Cemevimiz yok?” Bunlar tabii
insanların hayatında önemli yerler
tutan şeyler.

Daha büyük projelere de ihtiyaç var.
Bunlar da bizim planlamalarımızın
içerisinde. Mesela sebze haline ihti-
yacımız var. Sanayi sitemizin yapıl-
ması gerekiyor. Otogara ihtiyacımız
var. Kültür merkezi bitme aşamasına
geldi, devam ediliyor. Bütünlüklü ola-
rak sahilin dizayn edilmesi, planlan-
ması ve buranın dokusunu bozmaya-
cak şekilde turizme açılması gereki-

yor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyo-
ruz fakat henüz sonuçlanmadı. İlçede
inanılmaz bir ihmal vardı. Bunlarla
boğuşmaya devam ediyoruz. 

Yani hizmetler yerine getirildikçe
insanlar daha üst düzeyde hizmet
bekliyor. 

Bu da çok doğal tabii.

Daha önce belediye çalışanları
ücretlerini alamıyordu, işçiler dire-
nişler yapıyordu paralarını alabil-
mek için. Şimdi sizin döneminizde
çalışanların durumunda neler
değişti? 

Bizim dönemimizde belediye perso-
nelinin ücretleri düzenli olarak,
aksatmadan, sektirmeden ödenmeye
başladı. Yani belediye personeli
bugün itibariyle tahakkuk eden maaş-
larını aldıkları gibi, ayrıca içerde geç-
miş dönemlerden kalan birikmiş ala-
caklarını da ödeyebiliyoruz. Bunun
dışında 2009’dan önce emekli olan
işçilere kıdem tazminatı olarak biz
gelene kadar ayda 300-500 lira para
veriliyordu, şimdi bu alacaklılara
paraları ödeniyor. Bunun planlaması
yapıldı. 

Uzun yıllardır ödenemeyen geçmişte
emekli olanların birikmiş kıdem taz-
minatları konusunda ise, yaklaşık 1
hafta önce daha kesin bir çözüm bul-
duk. İller Bankası’ndan kıdem tazmi-
natlarını ödemeye dönük bir teminat
mektubu talebinde bulunduk.

“Daha İnsani, Daha Eşitlikçi, Daha Adil Bir Yönetimin Olabileceği İddiasıyla Yola Çıktık”

SAMANDAĞ’DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR

Röportaj: HALİT ELÇİ

Hiç değilse kendi yaşadığımız alanlarla ilgili daha
medeni, daha insani, daha eşitlikçi, daha adil bir

yönetimin olabileceği iddiasıyla yola çıktık. Ve
sadece solda yer alan kişiler değil, toplumun bütün

itiraz edenlerini yan yana getirip ortak bir
argüman geliştirdik, Samandağ’la ilgili. Samandağ

daha iyi, daha yaşanabilir bir yer olabilir. 

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ile röportaj:
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Yaklaşık 2,5 trilyon civarında bir
paraydı bu, böylece 2009’dan önce
emekli olmuş işçilerimize, yıllar önce
hak ettikleri paraları ödeme şansı
bulduk. Bundan tam 10 yıl önce
emekli olup parasını bu sürede ala-
mayan insanlar vardı bunun içinde. 

Toplu sözleşme yapıldı, değil mi?  

Toplu sözleşmeyle ilgili, sendikacı
arkadaşlar ve işçilerle tümüyle çok
uyumlu bir süreç yaşadık. Biz gelene
kadar alacakları, ikramiyeleri, istih-
kakları için sürekli sorunlar çıkıyor-
du. Şimdi “O dönem kapandı. Bir daha
olmasın” diyen işçi ve sendikacı arka-
daşların söylemlerine tanıklık ediyo-
rum. Sendikayla uyum şundan kay-
naklanıyor. Biz de onların gözünden
bakıyoruz, bakmayı beceriyoruz.
Tabii bizim aynı zamanda tüm toplu-
mun kanayan yaralarını, sorunlarını
çözmek gibi bir görevimiz var. Üzeri-
mizde ciddi basınçlar var, onları
bütünlüklü olarak çözmek zemininde
durmamız gerekiyor. Ama elbette
dünyaya bakışımızın aynı yerden
olması nedeniyle ciddi bir uyum içeri-
sinde çalıştığımızı düşünüyorum.
Sendika’nın da (DİSK-Genel İş)
Belediye gerçekliğini gören bir
duruşlarının olduğunu ifade edebili-
rim. İyi bir uzlaşma oldu, yüzde 11
zam verdik. Bu zamla birlikte ödeme-
ler düzenli devam ediyor. 

İşçilerin ücretleri yıllarca ödenmi-
yordu, sizin döneminizde ise düzen-
li ödeniyor. Önceki belediye yöne-
timlerinin yapamadığını siz nasıl
yapıyorsunuz? 

Bunun birkaç ayağı var: Bir tanesi şu:
Biz gerçekleşen bütçeyle tahakkuk
eden bütçe arasında neredeyse bir
denge oturttuk. Tahakkuk eden bir
paramız var, onları tahsil etme
yönünde bir çabaya girdik. Daha önce
Belediye yine 10 trilyon bütçe harca-
yarak hizmet veriyordu, ama
Belediye’ye giren para bunun yarısı
kadar, yani 5 trilyondu. Bugün bizim
yaptığımız çalışmalarla, 2009 bütçesi-
ni söylüyorum, 10,5 trilyon civarında
bir harcama yapmışız, Belediye’ye
giren para 10 trilyon civarında. 2010
yılında 13 trilyon civarında bir para
girmiş, aşağı yukarı hizmete giden
aynı para, 10 trilyon civarında; ancak
SGK, Emekli Sandığı, Vergi Dairesi
gibi kurumlara ödenen borçlar da var.
Aradaki fark, oraya giden paradır.
Çünkü bugüne kadar hiçbir kuruma
olan borçlar, cari aylarda zaten hiç
ödenmiyordu. Bir ara borçlar yapılan-
dırılmış ama sonra o da bozulmuş.

Burada Belediye yönetiminin bir
sıkıntısının olduğunu biliyoruz.
Sizin dışınızda listenizden (ÖDP)
seçilen Meclis üyelerinin sayısı 5,
diğer üyelerin sayısı ise 10 (CHP’li
8, DSP’li 2 üye). Yani azınlıktasınız.
Bu sorunun üstesinden nasıl geldi-
ğinizi anlatır mısınız? Bu arada
halkın Belediye çalışmalarına katı-
lımı -düşünce olarak ve diğer yön-
lerden- nasıl oluyor? 

Önceki idareyle kıyaslanmayacak
şekilde çok daha etkili bir katılım

olduğunu söyleyebilirim. Daha önce
Belediye Başkanı’nın makam odası
Meclis toplantı odası olarak kullanılı-
yordu. Zaten Meclis üyeleri ve görevli
arkadaşlar (katipler vb) yerleşince,
dışarıdan en fazla 10-15 kişinin katı-
labileceği bir ortam oluyordu. Oysa
şimdi Meclis toplantılarını herkesin
izleyebileceği, hem de kayıt yapılabi-
len bir ortamda yapıyoruz. Bu aynı
zamanda bütün işlerimizi halka ve
oraya gelebilecek insanlara açmak
demekti; sonradan hesabını vereme-
yeceğimiz işlere girmeyeceğimizin
sözü ve kanıtıydı bu. Biz seçim süre-
cinde de bunları ifade ediyorduk.
Kapalı kapılar ardında bir şey olmaya-
caktı; her şey görülebilecek, izlenebi-
lecek şekilde yapılacaktı. Şu anda hatta
talep edilmesi halinde Meclis toplantı-
larının CD kayıtlarını bile verebilecek
durumdayız. 

Daha önce çok farklı zihniyetler ilçeyi
yönetmiş. O zihniyetlerin devamı olan
siyasi partilerin temsilcileri var. Fakat
arkadaşların o zeminde durmalarını
engelleyebilecek bir ortam oluştu
böylece. Ne oldu? Siz de bu zeminin
bir parçası olun, insanlar size de min-
net duysun, şükran duyguları besle-
sin. Bu sadece Mithat Nehir ve ekibi-
nin çalışması olmasın. Elbette biz de
insanız, hata yapabiliriz, eksiğimiz
olabilir. Siz orada iyi bir orkestra şefi
olursanız bu işi yürütebilirsiniz; yani
bütün sesleri, bütün tınıları alırsanız,
o sesleri doğru yönlendirebilirseniz
çok güzel bir ezgi ortaya çıkar. 

Muhalif arkadaşların bu zeminde dur-
ması çok önemli bizim açımızdan.
Yoksa biz hiçbir şekilde kendi başımı-
za, kendi parti temsiliyetimizle, kendi
çoğunluğumuzla orada olamadık. 5
Meclis üyesi ve ben toplam 6 kişiyiz.
Ama diğer parti temsilcileri 10 kişi.
Buna kalırsa hiçbir kararın geçme
şansı yok. Ama halktan yüzlerce kişi-
nin katıldığı Meclis toplantılarında
yapmak istediklerimizi rahatça
Meclis kararı haline getirebildik.
Zaman zaman buna ayak direyen
arkadaşlar olmadı mı, oldu. Ama top-
lantıların halka açık olması, kayıt altı-
na alınması bir baskı unsuru oldu.
Karşı duranlar sokakta “Neden engel
oluyorsun? Neden sıkıntı yaratıyor-
sun?” eleştirilerine muhatap oldular.
Bunun sonucu olarak bu süreci bir-
likte yürütme zorunluluğunun onlar
da farkına vardılar. Aldığımız kararla-

rın neredeyse hepsi ya büyük çoğun-
lukla, ya da oybirliğiyle alındı. O kerte-
ye gelindi. Çünkü halkın rahatsız ola-
cağı, halkın aleyhine hiçbir yasa, hiç-
bir karar çıkarmamak yönünde ciddi
tutumlarımız var.

Yani siz Meclis’te azınlık olma soru-
nunu, halkın basıncını işin içine
katarak çözüyorsunuz. Peki, bir de
sizin halk toplantıları ve Yerel
Çalışma Platformu toplantıları yap-
tığınızı biliyoruz. Bunlar hakkında
bilgi verir misiniz?

Şu rahatlıkla davrandık elbette: Bu
Belediye neyi hedefliyor? Belediyenin
geliri ne, imkanları ne, nereye harca-
dı, borcumuz ne, bundan sonra yap-
mayı planladığımız şeyler ne? Bunları
genişletilmiş halk toplantılarında açık
biçimde anlattık ve her toplantı sonra-
sı aslında onay alarak büyük bir keyif-
le, şevkle çıktık oradan. Tabii bunlar
en fazla 1500-2000 kişinin katıldığı
toplantılar oluyor. Ama mahallelerde,
ev toplantıları, sokak toplantıları da
yaparak daha geniş bir kitleye ulaşı-
yoruz. 200-300 kişilik, 30-40 kişilik
toplantılarla da insanlarla doğrudan
ilişki kuruyoruz. Oralarda hem dertle-
rini dinliyoruz, olanı biteni konuşu-
yoruz, hem de onların oturduğu alan-
larla ilgili gelecekte neleri planladığı-
mızı kolaylıkla ifade etme şansımız
oluyor. Aynı zamanda güven tazeleme
oluyor. “Biz böyle bir şey görmedik,
hiçbir Belediye Başkanı seçimden
sonra bir daha bizi ziyaret
etmedi”den tutun, kolay ulaşılabilir,
kapıları daima açık bir yönetim oldu-
ğumuza kadar çeşitli yorumlar alıyo-
ruz. Bunların da hep müspet sonuçla-
rını aldık. 

Mahalle toplantıları ne sıklıkla
yapılıyor?

Çok sık yapıyoruz. Neredeyse ayda 2-
3 tane yapıyoruz. 

Kadınlara ve gençlere yönelik çalış-
malarınız var mı?

Seçimlerde Yerel Çalışma
Platformu’nun en önemli iki ayağı
vardı. Biri kadın ayağı, diğeri gençlik
ayağı. Bu iki ayak da fazlasıyla görev
üstlenerek layıkıyla işlerini yaptılar. 

Öncelikli olarak kadınların ve gençle-
rin bu sürece katkılarını bilen bir yer-
den bir tutum almamız gerektiğini
biliyoruz. Seçim çalışmaları sırasında

“Kadın Danışma Merkezi” kuracağı-
mızı söylemiştik. Bugün Kadın
Danışma Merkezi’miz neredeyse hiz-
mete hazır. Şu anda İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü’nden bir arka-
daşımız haftanın bir günü geliyor. Biz
de önümüze şu görevi koyduk: Bir
psikolog, bir avukat Kadın Danışma
Merkezi’nde görev yapacak. Bölgenin
sosyo-ekonomik koşullarından kay-
naklı parçalanmış aileler çok ciddi bir
sorun olarak karşımıza çıkıyor. İşte
20-25 yaşında evlenen gençler… eşi
evlendikten sonra üç beş ay sonra ya
Lübnan’da, ya Suudi Arabistan’da, ya
Ürdün’de, ya Sudan’da… dünyanın
çeşitli yerlerinde çalışmaya gidiyor.
Eşler burada çoğu zaman birinci
derecede çocukların sorumluluğunu
üstleniyor, bir yandan da geleneksel
aile ilişkilerinin baskılarını yaşıyor.
Bu da psikolojik sıkıntılar yaratabili-
yor. Danışma Merkezi onların elinden
tutacak, yardımcı olacak, bilinç taşıya-
cak.

Gençlerle ilgili henüz istediğimiz gibi
somut bir adım atamadık. Bu arada
bazı çalışmalar, kimi sosyal ve kültü-
rel etkinlikler yapıldı. Ama bizim daha
uzun vadeli, gençleri geleceğe hazır-
layacak çalışmalar içine girmemiz
gerektiğini biliyoruz. Şu an koro
çalışmamız var, tiyatro vb hazırlıklar
var, spor etkinlikleri düşünüyoruz.
Önümüze bir amatör spor kulübü
kurma hedefini koyduk.

Samandağ Nusayri inancından hal-
kın yaşadığı bir ilçe. Bu inancın
rahatça yaşanabilmesi için Bele-
diye’nin yaptığı çalışmalar var mı?

İnsanlar inançları konusunda çok
hassaslar, inançlarını önemsiyorlar.
Biz de aynı noktadayız. Belediye ola-
rak kimi ortaklaşılacak alanlar oluş-
turma konusunda çalışmalar yapıyo-
ruz. Cenazelerde taziye yeri olarak
kullanılacak salonlar, adak kesim yer-
leri düzenleme konusunda bir hedef
koyduk önümüze. Vakıflar Bölge

Daha önce Belediye
Başkanı’nın makam
odası Meclis toplantı
odası olarak
kullanılıyordu. Oysa
şimdi Meclis
toplantılarını herkesin
izleyebileceği, hem de
kayıt yapılabilen bir
ortamda yapıyoruz. Bu
aynı zamanda bütün
işlerimizi halka ve oraya
gelebilecek insanlara
açmak demekti;
sonradan hesabını
veremeyeceğimiz işlere
girmeyeceğimizin sözü
ve kanıtıydı bu.



Müdürlüğü’ne ait araziler var, onları
bu amaçla kullanmayı hedefliyoruz.
Bu arada Samandağ çevresindeki dini
ziyaret yerlerinin çevre düzenlemele-
rini yapıyoruz. Yine Nusayri inancı
açısından özel bir önem taşıyan
mezarlıkların düzenlenmesi ve bakı-
mı konusunda çalışmalar yapıyoruz. 

Yeni Belediye yönetimi işbaşına
geldikten sonra silahlı saldırılara
kadar varan çeşitli saldırıların
olduğunu biliyoruz. Bunlar nere-
den, hangi odaklardan kaynaklanı-
yordu?

Evet doğrudur. Bu saldırılar oldu. İlk
göreve başlarken bütçemiz şuydu, şu
kadarını harcadık, şu kadarını tahsil
ettik, şuraya harcadık gibi açıklama-
lar yaptık. Önceden aynı bütçe, aynı
ilçe, aynı nüfus, ancak bu yapılanların
hiçbiri yapılmıyordu. Ama bu kaynak
bir yerlere akmış. Şimdi bundan
rahatsız olan kesim, o kaynakları
kesilen kesim. Bunu çok iyi biliyoruz. 

Yerel yönetimlerde biz ne yaparsak
yapalım mutlaka birileri bir menfaat
bekliyor, birileri rant bekliyor. Çünkü
ilçenin neredeyse bütün ekonomik
değerlerine müdahale etme hakkınız,
yetkiniz var. Bu yetkiyi eğer halk
adına daha iyi şeyler yapmak adına,

daha iyi bir zemin yaratmak adına
kullanırsanız, o zaman kamu yararı-
na bir iş yapmış olursunuz. Ama biri-
lerini önemseyen diğerlerini dışlayan,
birilerine imkan yaratmaya çalışan
bir hedefle ortaya çıkarsanız, çok
ciddi mağduriyetler yaratırsınız.
Birilerine de çok ciddi imkanlar yara-
tırsınız. Ama toplumun çoğunluğunun
memnuniyetini hedefleyen bir zemin-
de durursak -bizim duruşumuz böyle-
dir- biz inanıyoruz ki, öteki anlayışın
bir daha bu ilçede iktidar olma şansı
olmaz.

Sizin yönetimindeki Belediye’ye
karşı Yerel Çalışma Platformunun
dışında kalan solcuların, sosyalist-
lerin tutumu ne oldu? 

Bu ilçede 50 bin insan yaşıyor. Çevre
belde ve köyleri eklersek 100 bin
insanın yaşadığı bir yerleşim birimin-
de ne kadar bir sorumluluk üstlendi-
ğimizin farkındaydık, yönetime geldi-
ğimizde. Ama internet sitelerinde
yazılanlardan Almanya’da, Hollan-
da’da, Avusturya’da, Avustralya’da,
Amerika’da yaşayan yüzlerce kişinin
ve Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki
yaşama soldan bakan çok sayıda insa-
nın ilgisini çektiğimizi öğrendikçe;
aslında sorumluluğumuzun ne kadar
büyük, ne kadar ağır olduğunu biraz
daha fark eden bir yerden davranmak
zorunda olduğumuzu gördük. Ben
inanıyorum ki bu ilçede bugün olanlar
Türkiye’nin birçok yerinde belediye-
cilik anlamında model olabilecek.

Birçok yerde olan sıkıntıların aşılma-
sında anahtar olabilecek zeminde şey-
ler gerçekleştirildi bu ilçede.

Biz sol gruplardan bu Belediye’ye
sahip çıkmalarını, katkıda bulunmala-
rını, buradaki belediyeciliği
Türkiye’de model haline getirmenin
yollarını aramalarını beklerdik. Ama
sol grupların çoğuna haksız ve insaf-
sız biçimde eleştirmek, saldırmak
daha kolay geldi. 

Ben hiçbir zaman dar grup mantığıyla
davranmadım; işte şu siyası çizgi,
solun şu rengi, beni bunlar ilgilendir-
medi. Solun bütün renkleri beni ilgi-
lendiriyor. Bütün bu renklerle aslında
ortaklaşabileceğimiz, yol alabileceği-
mizi düşünüyorum. Burada bir realite
var, mutlaka solcular bu realiteyi
bilen, gören, bunlara belki de destek
sunan bir yerden hareket etmelidir.
Yanlış yapıyor olabiliriz. Birileri çık-
sın, şurada hatalısınız desin, şunu
şöyle yaparsanız daha doğru olur,
desin. Ama bizim gerçekliğimiz üze-
rinden desin. 

Bizim sol olmadığımız, solculuk yap-
madığımız, sermayenin bilmem hangi
kesimini temsil ettiğimiz yönünde
sürekli yazıp çiziyorlar. Bir tabir var,
“Kötü imam dinden çıkarır, kötü dok-
tor candan eder”. Bunlarınki biraz
buna benziyor. Somut ne öneriyorsu-
nuz? İmkanlar bunlar, kaynaklar bun-
lar, fırsatlar bunlar, ilçe bu. Buyurun
çözüm üretin.

Son olarak eklemek istediğiniz bir
şey var mı?

İnsanlar, biz yönetime gelmezden
önce, bir sürü eve gittiğimizde “Yahu
şimdi anlatıyorsunuz, iyi güzel söylü-
yorsunuz da, bu ilçe düzelmez ki”
diyorlardı bize. “Kim gelirse gelsin,
düzeltemez” anlayışı ile çok karşılaş-
tık. Ama bugün o algı artık neredeyse
yok. Bugün “Doğru insanlarla artık
çok daha doğru şeyler yapılabilir”
diyen, doğru insanları seçmekle çok
şeyin değişeceğini bilen bir halk var.
Biz bu toplumun baldırı çıplaklarıydık,
“ötekiler”dik yani. “Bu işi beceremez-
ler. Nereden çıktı bunlar?” denilen bir
harekettik. Bugün en alt birimdeki
arkadaşımıza saygı duyulur hale
gelindi. Bu çok anlamlı, çok önemli-
dir. 

Samandağ’da ve Türkiye’de belki dün-
yada solun model yaratmasının koşul-
larını oluşturmak zorundayız.
İnsanlara dünden daha iyi ne sundu-
nuz? Eğer aynı şeyleri yapacaksanız,
aynı mantıkla bakacaksanız niye sizi
tercih etsinler. Eğer buysa, dünkün-
den memnundular. Ama bu değil.
Bunları değiştirmek zorundayız. Daha
nitelikli, daha vasıflı, daha düzeyi yük-
sek bir hizmet anlayışıyla bu ilçeyi
geleceğe taşımak zorundayız. Biz
böyle bakıyoruz ve geleceği de bu
zeminde planlıyoruz.

Çok teşekkür ederiz.
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Belediyenin geliri ne,
imkanları ne, nereye

harcadı, borcumuz ne,
bundan sonra yapmayı

planladığımız şeyler ne?
Bunları genişletilmiş

halk toplantılarında açık
biçimde anlattık ve her
toplantı sonrası aslında

onay alarak büyük bir
keyifle, şevkle çıktık

oradan. Tabii bunlar en
fazla 1500-2000 kişinin

katıldığı toplantılar
oluyor. 

2009 Mart yerel seçimlerinde
Samandağ ilçesinin Belediye
Başkanlığı’nı Özgürlük ve Dayanışma
Partisi (ÖDP) listesinden seçime
giren Mithat Nehir ve ekibi kazandı.
Bu başarının arkasında ise 2 yıldır
özgün, yaratıcı ve kolektif bir çalışma
yürüten Samandağ Yerel Çalışma
Platformu (SYÇP) bulunuyordu.

Bu platformun nüvesi ilk olarak 2007
Mart ayında küçük bir grup tarafın-
dan oluşturuldu. Önce evlerde topla-
nan grup, daha sonra her mahalleden
ve sokaktan ilçe sakinlerinin katılı-
mıyla genişledi. Seçimlere kadar her
hafta düzenli olarak toplantı yapıldı.
Platformun koordinasyonuna aktif

olarak katılan üye sayısı 150’yi aştı.
Seçim öncesinde iletişim ağında ise
500’ü aşkın kişi bulunuyordu.
Toplumsal Özgürlük Platformu akti-
vistlerinin de en başından beri içinde
yer aldığı Platform’a her siyasi parti-
den, her kesimden Samandağlılar
katıldı. Çalışmalarda en geniş demo-
kratik işleyiş esas alındı.

SYÇP, uzun yıllardır Belediye’yi elinde
tutan ama Samandağ’ın belediyecilik
ve şehircilik bakımından utanç verici
bir duruma düşmesine neden olan
CHP’nin köhnemiş, yozlaşmış yöneti-
mine itiraz eden Samandağlılar tara-
fından kuruldu. SYÇP ilk olarak yeni
bir belediyecilik anlayışı oluşturmayı

hedefledi. İleriye dönük projeler ve
bir seçim programı hazırlandı.
Platform kendi amacını ve çalışmala-
rını yerel siyasetle, belediyecilikle
sınırlandırdı. 

Yerel seçimler yaklaşırken çalışmala-
rını yoğunlaştıran SYÇP, sürekli bildi-
riler ve broşürler çıkardı, Pazar gün-
leri mahallelere ziyaretler düzenledi.
Platform üyeleri seçim öncesinde
kapı kapı dolaşarak seçmenlerle bire
bir ilişkiler geliştirdi. Parti ayrımı
gözetilmeksizin toplumun her kesi-
minden destek istendi ve alındı.
Seçimden önce yapılan 3 genel halk
toplantısının her birine 1500-2000
kişi katıldı.

Halkın genellikle hem saygı duyduğu
hem de pek başarılı olacaklarına ina-
namadığı “devrimci gençler” ciddi bir

güç haline gelince, halktan insanlar
bir yandan destek veriyor, bir yandan
da “İnşallah kazanamazsınız.
Belediye enkaz halinde, başınıza bela
mı alacaksınız!” diye uyarıyordu.

Platform, bütün baskılara, ayak oyun-
larına rağmen seçimleri kazandı.
Demokratik biçimde belirlenen baş-
kan adayı Mithat Nehir ile 5 Belediye
Meclis üyesi seçildi. 

SYÇP, şu anda Belediye Başkanı’nın
katılımıyla ayda bir toplantı yapıyor ve
Danışma Meclisi olarak işlev görüyor.
Platform mahalle toplantılarını ve
genel halk toplantılarını düzenliyor,
Belediye’nin çalışmalarına destek
veren, yol gösteren çalışmalar yapı-
yor ve Belediye’nin faaliyetinin tanıtı-
mını yapan broşürler hazırlıyor.

Samandağ Yerel Çalışma Platformu
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Birçok kapitalist ülkede olduğu gibi,
Türkiye’de de bir ekonomi fetişizmi
yaygındır. Egemen anlayışa göre eko-
nomi bir ‘şey’dir; toplumsal ilişkile-
rin dışında, kendi başına hareket
eden bağımsız bir varlıktır.
Hükümetler bu başına buyruk yaratı-
ğı kontrol etmeye ve belirli bir doğ-
rultuda yönlendirmeye çalışırlar. Ve
bu konudaki başarılarına bağlı ola-
rak, ekonomi iyi ya da kötü durumda
olur. Bunu büyüme rakamları, borsa
ve döviz kuru gibi göstergeler ifade
eder. Ekonomi istikrarlı biçimde iyi
durumda olduğunda toplumsal refa-
hın artacağı kabul edilir. Gerçi ‘eko-
nomi iyi durumda’ denildiği zaman
ülkede yaşayanların çoğu genellikle
kötü durumdadır, ama bu pek önemli
sayılmaz. Önemli olan ekonominin
iyiye gitmesi, büyümenin ve istikra-
rın sürmesidir.

Gerçekliği tersyüz eden fetişistik (ya
da ‘şeyleştirilmiş’) ekonomi anlayışı,
hiç kuşkusuz burjuva düşüncesinin
temel biçimlerinden biridir. Günlük
yaşamın her alanında karşımıza
çıkar. Nitekim AKP’nin 12 Haziran
seçim galibiyetine dair açıklamalarda
da “ekonomik durumun belirleyici
olduğu” argümanına sıklıkla rastlan-
maktadır: halk, hizmete oy vermiştir;
AKP’nin hizmet odaklı politikaları ve
ekonomik alandaki ‘başarıları’, doğal
olarak bir dönem için daha tercih
edilmesine yol açmıştır.

Son on yılda Türkiye’de sermaye biri-
kiminin hızlandığı ve ülke ekonomi-

sinin büyüdüğü açık, bunu kimse
inkar etmeyecektir. Örneğin, 1998-
2010 arasındaki 12 yılda, büyük
ölçekli krizlere rağmen, toplam
Gayrisafi Milli Hasıla artışı yüzde 50
civarındadır. Ama bu büyüme hangi
toplum kesimlerinin yararına olmuş-
tur? Esas sorun budur ve bu açıdan
bakıldığında büyümenin hiç de her-
kesin yararına olmadığı ortaya çıkar.
Yine aynı dönemde, sanayide reel
ücretler yüzde 12.5 gerilemiş, buna
karşılık emek verimliliği yüzde 70
artmıştır. Bir başka deyişle, Türkiye
ekonomisinin büyümesi, emekçiler
üzerinde kurulan baskıya ve bunun
bir sonucu olan düşük ücretlere
dayanmaktadır.

Kuşkusuz, emekçi kesimler üzerinde-
ki baskı reel ücretlerdeki gerileme-
den ibaret değildir. Son yıllarda
güvencesiz çalışma, kayıt dışılık ve
taşeronlaşma yaygınlaşmış, giderek
norm haline gelmiştir. Öyle ki, taşe-
ronlaşmanın en fazla ilerlediği alan-
lardan biri kamu sektörüdür. Ayrıca,
bir yandan işsizlik artarken, diğer
yandan çalışma saatleri de artmakta-
dır.

Ekonomi Büyür, Ücretler Düşer

Son on yıldaki büyümenin en karak-
teristik yönlerinden biri, işsiz sayı-
sındaki ve işsizlik oranındaki ‘istik-
rar’dır. Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış olarak bakıldığında, işsizlerin
sayısının uzun süre 2.3 milyon civa-
rında kaldığı, Nisan 2008 – Nisan

2009 arasında yüzde 50’den fazla
artarak 3.6 milyonun üzerine çıktığı,
daha sonra yavaş bir düzelme ile
2011 Mart ayında ancak 2.6 milyona
düştüğü görülmektedir. Bu rakamlar,
yüzde 10 civarında değişen, sonra
yüzde 15’in üzerine çıkan ve daha
sonra yeniden yüzde 10’lara gerile-
yen bir işsizlik oranına karşılık gel-
mektedir (yine mevsimsel etkilerden
arındırılmış olarak). Bir başka deyiş-
le, işsizlik cephesinde ne oransal ne
de mutlak rakam olarak herhangi bir
iyileşme söz konusu değildir. Son iki
yıldaki göreli düzelme, gerçekte, kriz-
le birlikte ortaya çıkan bozulmayı
telafi etmeye bile yetmemektedir. Bu
rakamların sadece kayıtlı işsizleri
içerdiğini de unutmamak gerekir.

Haftalık Çalışma Saati 
54 Saate Çıktı

Çalışma sürelerine bakalım. Türkiye,
dünyada işçilerin en fazla çalıştığı bir-
kaç ülkeden biridir ve bu durum,
Türkiye kapitalizminin uluslararası
‘rekabet gücünün’ en önemli daya-
naklarından birini oluşturmaktadır.
2002-2009 yılları arasında, tüm sek-
törlerin ortalaması olarak, haftalık
çalışma saati 50 saatten 53-54 saate
çıkmıştır. Oysa, İş Kanunu bu süreyi
haftada 45 saatle sınırlandırmıştır.
Kısacası, yasanın belirlediği azami
sınır, pratikte en alt sınır olarak
uygulanmaktadır.

Dolayısıyla, emekçi sınıfın ve geniş
halk kitlelerinin yaşam koşullarının
AKP döneminde düzelmek bir yana
daha da bozulduğu bir gerçektir.

Sağlık, sosyal güvenlik gibi alanların
hızla piyasa ilişkilerine çekilmesi de
bu süreci yoğunlaştırmaktadır. Bir
yanda zenginlik artar ve sermaye
birikirken, diğer yanda yoksulluk ve
yoksunluk derinleşmektedir. Sistem,
‘sosyal yardım’ adı altında çeşitli ilave
ödemelerle yoksul kitleleri kendisine
tabi kılmaktadır. Bir başka deyişle,
yoksulluğun azaltılması değil, yönetil-
mesi söz konusudur.

Sosyal Yardım, Sosyal Sadaka

Özellikle kırsal kesimde, tarımsal
üretim desteklerinin sona erdirilme-
si ve ‘sözleşmeli üreticilik’ gibi yeni
modeller nedeniyle yoksullaşan köy-
lülük, küçük boyutlu ancak kırsal
yaşam koşullarında büyük önem taşı-
yan çeşitli ödemelerle AKP parti-dev-
letine bağımlı kılınmıştır. Kentlerde
ise gıda, sağlık, eğitim, barınma-ısın-
ma gibi konularda çeşitli ‘sosyal yar-
dımlar’ devrededir. Bu süreçte, top-
lumsal bir kontrol aracı olarak din de
etkili bir işlev görmektedir.

Sonuç olarak, kitleleri yoksullaştıran
ve yoksullaştırdığı ölçüde kendisine
bağlayan bir sistemle, akıl ve insanlık
dışı bir sistemle karşı karşıyayız.
Böyle bir sistemi şeyleştirilmiş bir
ekonomi anlayışıyla kavramak ola-
naklı değildir. Örneğin, kriz dönemin-
de, ekonomi denilen bu ‘şeyin’ bozul-
masının sosyalist hareket için kalıcı
politik kazanımlar yaratacağına dair
beklentiler artmıştır. Oysa, böyle oto-
matik bir mekanizma mevcut değil-
dir ve konjonktürel bir avantajın kalı-
cı bir başarıya dönüşmesi için politik
düzeyde etkili olabilmek gerekir.

Özellikle kırsal 
kesimde, tarımsal 
üretim desteklerinin
sona erdirilmesi ve
“sözleşmeli üreticilik”
gibi yeni modeller
nedeniyle yoksullaşan
köylülük, küçük boyutlu
ancak kırsal yaşam
koşullarında büyük
önem taşıyan çeşitli
ödemelerle AKP 
parti-devletine bağımlı
kılınmıştır.

Emekçi sınıfın ve geniş halk kitlelerinin yaşam
koşullarının AKP döneminde düzelmek bir yana
daha da bozulduğu bir gerçektir. Sağlık, sosyal
güvenlik gibi alanların hızla piyasa ilişkilerine

çekilmesi de bu süreci yoğunlaştırmaktadır. Bir
yanda zenginlik artar ve sermaye birikirken, diğer

yanda yoksulluk ve yoksunluk derinleşmektedir.

Kitleleri yoksullaştıran ve yoksullaştırdığı
ölçüde kendisine bağlayan bir sistemle, akıl ve
insanlık dışı bir sistemle karşı karşıyayız. Böyle

bir sistemi şeyleştirilmiş bir ekonomi
anlayışıyla kavramak olanaklı değildir.

“Ekonomi İyi Durumda” Denildiğinde Ülkede Yaşayanların Çoğu Genellikle Kötü Durumdadır

SEÇİM ve “EKONOMİ”

ÖZGÜR ÖZTÜRK
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‘Arap Baharı’ yaza girerken, artık
bizim yanı başımızda ve daha yakıcı
sonuçlar üreten bir pozisyon almış
görünüyor. Tunus’ta Muhammed
Bouazazi’nin çığlığından, Tahrir
Meydanı’nın coşkusuna, Yemen ve
Bahreyn’de süren kanlı iç savaştan,
Libya müdahalesine kadar yaşanan
tüm gelişmeler bizler için haber, köşe
yazısı ya da görüntülerden ibaretti.
Suriye’de yaşanan gelişmeler ise
bizim için gazete sayfalarını aşmış,
televizyon ekranından taşmış durum-
da.

Suriye İç Savaşın Eşiğinde

Suriye’de tam anlamıyla bir insanlık
dramı yaşanıyor, hep birlikte izliyo-
ruz. Baas yönetimi kendi halkına
karşı hiç kimsenin kaldıramayacağı,
tahammül edemeyeceği bir şekilde
saldırıyor, yapılanların İsrail'in
Gazze’lilere uyguladığı kıyımdan hiç-
bir farkı yok. İç savaşın eşiğine gelen,
çatışmaların ve ölümlerin durmadığı
ülkeden binlerce Suriyeli her şeyini
arkada bırakarak kaçıyor. Suriye’de
Cisr el Şuğur Kasabası’nda 6
Haziran’da 120 kişinin ölümüyle
sonuçlanan olaylarla başlayan süreç,
binlerce kişinin sınırı geçerek
Türkiye’ye sığınmasına yol açmıştı.
Hatay’a gelen mülteci sayısı on bini
aşmış durumda. Şiddet ve çatışma

ortamı tırmandıkça mülteci sayısının
100 binlere varacağı öngörülüyor.

Suriye Değişim Konferansı

Suriyeli aktivistlere göre bugüne
kadar ölenlerin sayısı bini aşmış
durumda. Tutuklananların sayısını
ise tam olarak bilinemiyor. Baas
yönetimi bir taraftan baskı ve katli-
amlara devam ederken, diğer taraftan
kısmi reformlar yaparak kendi kalıcı-
lığını sağlama telaşında. Suriye'de
Nisan ayında OHAL'in kaldırılmasının
ardından, geçtiğimiz günlerde Suriye
Devlet Başkanı Beşar Esad genel af
yasasını onayladı. Ancak bu konuda
da Esad’ın son yaptığı konuşmadan
anlaşılacağı üzere, bunun çokta ciddi-
ye alınabilecek bir boyutta olmadığı
anlaşılıyor. Genel af yıllardır keyfi
baskı ve tutuklamalara maruz kalan
Suriye halkı için çok önemliydi.
Ancak Baas yönetiminin bir yandan
af ilan edip, bir yandan yaptığı açıkla-
ma ve tutuklamalarla bunu zedeleyici
bir tutum içerisine girmesi muhalefe-
tin bundan umudunu kesmesine
sebep olmuştur. 

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da topla-
nan muhalif bazı kesimlerin temsilci-
leri, adını “Suriye Değişim
Konferansı” verdikleri bir toplantı
yaptılar. Müslüman Kardeşler’in ağır-

lığını hissettirdiği toplantı da, yöneti-
min yıkılması ve Müslüman
Kardeşler’den özür dilenmesi karar-
ları alındı. Daha çok kamuoyunun
dikkatini Suriye’ye çekmeyi amaçla-
yan toplantıda muhalif kesimin tem-
silcilerinin de aralarında farklı görüş-
lerin olduğu ortaya çıktı.

Küresel sermaye ve bölgesel güçler
ise, yıllardır devam eden baskı ve
sömürü düzenine karşı ayaklanan
Suriye halkının kendi kaderini belirle-
me iradesini elinden almak ve yeni bir
irade yaratma telaşındalar. Ama aynı
zamanda ABD merkezli küresel ser-
maye, mevcut İran- Suriye-Lübnan
ittifakını da bölgesel hesaplarının
önünde bir engel olarak görüyor.
Dolayısıyla ABD’nin Suriye’ye özel bir
hassasiyet(!) gösterdiğini, diğer ülke-
lere oranla daha fazla işin içerinde
olduğunu söylemek mümkün.    

Küresel Sermayenin 
Bölgesel Hesapları

Yaklaşık 8 yıldır Türkiye üzerinden
küresel sermayenin bölgesel hesap-
larının içerisine çekilmeye çalışılan
ve bu konuda hayli yol alınan Esad
yönetimi için süreç bir anda tersine
dönmüş durumda. Kuzey Afrika ve
Ortadoğu’da işbirlikçi despotik yöne-
timlere karşı ayaklanan halklara,

Baas yönetiminin baskısından buna-
lan Suriye halkının da eklenmesi
kaçınılmazdı. Küresel sermaye
Türkiye üzerinden Esad yönetiminin
bu sürecin gerektirdiği değişimi
hazırlaması ve yenilenmesi için

Küresel sermaye ve
bölgesel güçler ise,

yıllardır devam eden
baskı ve sömürü

düzenine karşı
ayaklanan Suriye

halkının kendi kaderini
belirleme iradesini 

elinden almak ve yeni
bir irade yaratma

telaşındalar. Ama aynı
zamanda ABD merkezli

küresel sermaye,
mevcut İran- Suriye-
Lübnan ittifakını da

bölgesel hesaplarının
önünde bir engel olarak

görüyor. Dolayısıyla
ABD’nin Suriye’ye özel

bir hassasiyet(!)
gösterdiğini, diğer

ülkelere oranla daha
fazla işin içerinde

olduğunu söylemek
mümkün.    

M. RAMAZAN

Yaklaşık 8 yıldır Türkiye
üzerinden küresel
sermayenin bölgesel
hesaplarının içerisine
çekilmeye çalışılan ve
bu konuda hayli yol
alınan Esad yönetimi
için süreç bir anda
tersine dönmüş
durumda. Kuzey Afrika
ve Ortadoğu’da
işbirlikçi despotik
yönetimlere karşı 
ayaklanan halklara,
Baas yönetiminin
baskısından bunalan
Suriye halkının da
eklenmesi kaçınılmazdı. 

Suriye’nin Geleceğine Emperyalizm Değil Suriye Halkı Karar Vermeli

SURİYE DENKLEMİNDE 
‘MODEL ORTAKLIK’ 
OYUNU MU OYNANIYOR?
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gerekli desteği verdi. Ancak gerek
Suriye’nin kendi iç dengeleri gerekse
bölgesel ilişki ağı bu hesapları bozan
bir denkleme sahipti. Üstüne Esad
yönetiminin beceriksizliği ve irade-
sizliği eklenince süreç bu noktaya
geldi. Gelinen noktada kartlar yeni-
den karılmış durumda. Bu çok yönlü
denkleme çok yönlü senaryolarla yön
verilmeye çalışılıyor.

Birincisi, ABD, İngiltere, Fransa gibi
küresel güçler, geçirdiği değişim son-
rası yeniden bölgenin liderliğine talip
Mısır’ın (dolayısıyla Müslüman
Kardeşler) arabulucuğuyla, Suriye
Müslüman Kardeşler’i üzerinden
süreci yönetme hamleleri yapıyor.
İkincisi, İran küresel güçlerin bu
hamlelerini görmüş durumda. O da
Lübnan Hizbullah’ıyla ortaklaşarak
Suriye yönetimine her türlü desteği
veriyor. Bunun karşısında küresel
güçler Suudi Arabistan üzerinden
Suriye’nin en zayıf karnı olan mez-
hep farklılıklarını kaşıyor. Yeni bir
Alevi-Sünni çatışmasının dolayısıyla
iç savaşın önü açılıyor. İran ve
Arabistan ise Suriye denkleminde bir
savaşa tutuşmuş durumda. 

Türkiye “Bölgenin Lideri Benim”

Üçüncüsü, Türkiye’de Erdoğan
Hükümeti son seçimlerde kazandığı
zaferle yeniden güven tazelemekle
kalmadı; bölge üzerinden tüm dünya-
ya şu mesajı gönderdi:  “Bölgenin
lideri benim!” Model ortaklık
(ABD’nin belirlediği ve sınırlarını
çizdiği bir alt ortaklık) zemininde
bölgenin dizaynı ve kontrolünün sağ-
lanması doğrultusunda ABD ile yeni
bir süreç başlatılıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gelen
CIA Başkanı’yla bölgesel planlar üze-
rine çalışıldığı söylenebilir.
Türkiye’den, Libya müdahalesinde
gösterdiği ikircikli tavrı gösterme-
mesi ve bitirici hamleler yapması
bekleniyor. Bu yüzden seçim sürecin-
de bile Türkiye Suriye’deki gelişmele-
rin müdahil gözlemcisi pozisyonun-
daydı. Türkiye “çekilen tüm restleri
görüyorum” der gibi, adeta Mehdi
pozisyonuna büründü. Bir taraftan
Esad ile görüşmeler sürerken, diğer
taraftan muhaliflere kapılarını açarak
ve onlarla görüşerek ikili oynamayı
tercih etti. Böylece seçim sürecinde
zaman kazandı. Baas yönetimini iste-
nilen zemine çekme yönünde çok

çaba sarf etti. Gelinen aşamada
Türkiye’nin Esad’tan umutlarının
tükenmeye yüz tuttuğu algısı oluşmuş
durumda. Karşılıklı restleşmeler
bunu gösteriyor. Türkiye’nin hem
Suriye muhaliflerinin Antalya
Konferansı hem de ilk mülteci akı-
nında belirleyici bir rol aldığı görülü-
yor. Yakın zamanda yaşanan hızlı
mülteci akını bahane edilerek önce-
likle Suriye içinde bir tampon bölge
oluşturma, sonrasında ise BM veya
NATO destekli olası bir müdahalenin
meşru zemini yaratılıyor.

Suriyeli Kürtler Özerlik ve 
Ana Dilde Eğitim İstiyor

Öte yandan Suriye muhalefeti çok
parçalı bir görüntüye sahip. Son gün-
lerde yaşanan çatışmalı protestolara
katılmak istemeyen, mevcut iktidar-
dan demokratik değişim beklentisi
içerisinde olan bir kesim var.
İçerisinde bazı Kürt grupları, komü-
nist parti ve sosyalist parti de yer alı-
yor. Onların ne tarafta yer alacakları-
nı önümüzdeki dönem oluşacak den-
geler belirleyecek. Bu gruplar Baas
yönetiminin şiddet politikasını des-
teklememekle beraber çatışma ve
şiddetle aralarına mesafe koyuyorlar.
Öte yandan Selefiler, Müslüman
Kardeşler, bazı insan hakları örgütle-
ri ve Kürtlerin bir kısmı Baas yöneti-
mine karşı muhalefet cephesini örü-

yor. Kürtlerin diğer bir kısmı ise,
mevcut konjonktürü kendi lehlerine
çevirecek bir denge siyaseti izliyor.
Vaat edilen kimlik hakkının yanında
Esad’la görüşerek özerklik ve anadi-
linde eğitim haklarının da tanınması-
nı istiyorlar. 

İran’dan Türkiye’ye Tehdit

Ankara ile Şam yönetimi arasında
ipler kopmuş durumda. Türkiye’nin
yeni Ortadoğu projelerini rejim deği-
şikliği dalgasından sonraya ertelediği-
ni, muhataplarını değiştirdiğini göre-
biliyoruz. Bu aynı zamanda model
ortaklık zemininde geliştirilmeye çalı-
şılan bölgesel sömürü ağının kaderini
belirleyecek. Esad’ın Türkiye’yi
İran’a şikâyet etmesi ve İran’ın “vuru-
ruz” tehdidi, gelinen noktayı göster-
mesi açısından çok önemli.

Bölgede savaş tamtamları çalıyor.
Türkiye’nin bunun bir tarafı olma
hevesi hepimizi kaygılandırıyor.
Emperyalistlerin, kendi çıkarları doğ-
rultusunda bölgeyi ateşe verme
hesaplarını tüm bölge halkları boz-
malı ve bunu teşhir etmelidir. Öte
yandan Esad yönetiminin kendi hal-
kına uyguladığı baskı ve zulmü kını-
yoruz. Beşar Esad derhal halkın haklı
taleplerine, özgürlük ve demokrasi
yönündeki isteklerine uymalıdır.

Suriye’de Nusayrilerin arkalarına

burjuvaziyi alarak dikta yönetimin
bir parçası olmaları ne kadar olum-
suz sonuçlar üretmişse, aynı şekilde
muhalefetin başını çeken Müslüman
Kardeşler’in Nusayrilere karşı takın-
dığı tehditkâr söylemlerde bir o
kadar kaygılandırıcıdır. Yaşanan bu
gelişmeler Hatay’da yaşayan
Nusayriler üzerinde de şok etkisi
yaratmaktadır. Bir taraftan Hatay’a
gelen mültecilerin İhvancılar olduğu
ve erkeklerin tekrar savaşmak üzere
Suriye’ye geri döndüğü yönündeki
söylentiler, diğer taraftan gelen mül-
tecilerin kalıcı olduğu ve AKP’nin
bununla Hatay’daki demografik yapı-
yı bozma hesapları yaptığı değerlen-
dirmeleri kaygıları arttırıyor. Bütün
bunlar basında çıkan ve Nusayriliğe
saldıran yazı ve haberlerle birleşince
yerelde tansiyon artıyor. Tüm bu kay-
gıları giderecek açıklamalara ihtiyaç
olduğu aşikâr. Ayrıca Türkiye bölge
halklarının özgürlük ve demokrasi
taleplerine saygı duyduğunu ve des-
teklediğini, emperyalizmin bölgesel
hesaplarının bir parçası olmayacağı-
nı açıklamalıdır.

Görünen o ki, yakın gelecekte
Türkiye-Suriye sınırı sadece on bin-
lerce mültecinin akınına uğramaya-
cak. Belki de, yakın bir tarihe kadar
görülmemiş en büyük askeri hare-
ketliliğe de ev sahipliği yapacak.                 

19.6.2011

ABD, İngiltere, Fransa gibi küresel güçler, geçirdiği
değişim sonrası yeniden bölgenin liderliğine talip

Mısır’ın (dolayısıyla Müslüman Kardeşler)
arabulucuğuyla, Suriye Müslüman Kardeşler’i

üzerinden süreci yönetme hamleleri yapıyor.
İkincisi, İran küresel güçlerin bu hamlelerini

görmüş durumda. O da Lübnan Hizbullah’ıyla
ortaklaşarak Suriye yönetimine her türlü desteği

veriyor. Bunun karşısında küresel güçler Suudi
Arabistan üzerinden Suriye’nin en zayıf karnı olan

mezhep farklılıklarını kaşıyor.

Türkiye’de Erdoğan
Hükümeti son
seçimlerde kazandığı
zaferle yeniden güven
tazelemekle kalmadı;
bölge üzerinden tüm
dünyaya şu mesajı gön-
derdi:  “Bölgenin lideri
benim!” Model ortaklık
(ABD’nin belirlediği ve
sınırlarını çizdiği bir alt
ortaklık) zemininde
bölgenin dizaynı ve
kontrolünün sağlanması
doğrultusunda ABD ile
yeni bir süreç
başlatılıyor.



Hatay’daki emek, demokrasi ve
özgürlük güçleri olarak, komşu
Suriye’deki toplumsal ve siyasi geliş-
meleri genelde bölgede, özelde ilimize
olası yansımalarını endişeyle izliyo-
ruz. 

Komşumuz Suriye’deki yangın gün
geçtikçe daha büyük boyutlara eriş-
mektedir. BOP çerçevesinde
Ortadoğu’nun yeniden şekillendiril-
mesi çalışmaları kesintisiz bir şekilde
devam etmektedir. Bu daha fazla kan,
gözyaşı ve istikrarsızlık demektir. İlk
başta Suriye’deki olaylar Arap
Baharı’nın devamı gibi görünse de,
tamamen farklı dinamik ve koşullara
sahiptir. Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’daki halk direnişlerine baktığı-
mızda özellikle Libya ve Suriye’ye
ABD ve müttefiklerinin sert müdaha-
leleri ve provokatif tutumları dikkat
çekmektedir. Dün Irak halkına sözde
demokrasi ve özgürlük götürme iddia-
sında olan ABD ve batılı güçler, bugün
aynı çorabı Suriye’nin başına örmeye
hazırlanmaktadır. Arap Baharı’nı
kendi lehlerine çevirmeye çalışan
emperyalist güçler; bir yandan
Filistin, Lübnan, Suriye ve İran’ı terbi-
ye etmeye, diğer yandan halk hareket-
lerini manipüle etmeye çalışmaktadır. 

NATO üyesi olan Türkiye, kamuoyu-
nun etkisi ile Irak’taki savaşta aktif
yer almamıştı. Bunu kabullenmeyen
ABD, Suriye müdahalesinde farklı
yöntemlerle Türkiye’yi topun ağzına
sürmeye çalışmaktadır. Buradan
hareketle;

1.
Başta ABD olmak üzere
bütün emperyalist güçler
derhal elini Suriye’den çek-

melidir. Burada kendilerinin varlığı
çözüm yerine, çözümsüzlüğü derin-
leştirecektir. Bölgedeki sorunlar
emperyalizmin müdahaleleriyle
çözülemez. Suriye halkı kendi iç
dinamikleriyle çözüm üretmelidir. 

2.
AKP’nin, Suriye’den gelen
insanların barınması için
kurduğu çadır kentler, sınırı

açık tutma yöntemi göçü teşvik
etmektedir. Bu durum Suriye karşıt-
larının elini güçlendiren ve çözüme
hizmet etmeyen bir hale evirilmekte-
dir. Ayrıca Hatay halkı bu göç akı-
mından tedirgindir. Bunun bir nede-
ni Hatay’da oluşma ihtimali olan ger-
ginliktir. Yaygın kanı provokasyon
yaratan kesimlerin Türkiye’ye geldi-
ğidir. Farklı etnik gruplarla bugüne
kadar kardeşçe yaşamış olan kenti-
miz, olası mezhep çatışmalarının kış-
kırtılmasından ciddi olarak endişe-
lenmektedir. Hatay halkının ikinci
tedirginlik konusu buradaki demo-
grafik yapının bozulmasına ilişkin
uzun vadeli planlar olma ihtimalidir.

Tıpkı Ovakent ve geçmişte yaşanan
benzer örneklerde olduğu gibi.
Yetkililer bu konuda halkı rahatlatan
açıklamalar yapmalıdır. 

3.
Türkiye’de bazı kesimler
orada yaşanan olayları özelde
Nusayri, genelde Alevi toplu-

muna karşı nifak tohumları ekmek
için kullanmaktadır. Bazı gazete ve
haber portalları oradaki olayları
objektif olarak kamuoyuna taşımak
yerine, Alevilerin Sünnileri katlettiği
şeklinde yansıtmaktadır. Ayrıca daha
ileri giderek Aleviliğin sapkın bir din
olduğu gibi iddialarda da bulunmakta-
dırlar. Bu anlayış fikren mahkûm
edilmelidir. Bu kampanyayı yürüten-
ler hakkında halkı kin ve düşmanlığa
teşvik gerekçesiyle savcıları göreve
davet ediyoruz. 

4.
Suriye’de yaşanan olaylar dış
güçlerin yansıttığı gibi mez-
hep meselesi değildir. Ülkede

demokrasi, temel hak ve özgürlükler
sorunu vardır. Suriye Hükümeti’nin
bu konularla ilgili daha ciddi adımlar
atması, gerçek anlamda demokrasi
talep eden halkın sesine kulak verme-
si gerekmektedir. Dış güçlerin baskı-

larını reddederek, kendi iç demokra-
sisinin kanallarını bütün kurumları
için özgürce açmalıdır.  

5.
Türkiyeli demokrasi ve barış
güçleri olarak, emperyalist
güçlerin İsrail ve işbirlikçile-

rinin Ortadoğu’da güçlendirilmesi
hamlelerine karşıyız. Başta Filistin,
Lübnan ve Kürt halkına karşı yürütü-
len ikiyüzlü politikalarla demokrasi
ve barış yanlısı olunamayacağı bilin-
melidir. Demokrasi çıkarlara uydu-
rulan kılıf değil, evrensel bir değerdir.
Komşu Suriye’ye karşı her türlü dış
müdahaleyi reddederken, Suriye hal-
kının gerçek anlamdaki demokrasi,
barış ve özgürlükçü güçlerin yanında
olduğumuzu ilan ediyoruz. 

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku
(Sosyalist Parti, SGPH, BDP, TÖP,
AKDD, SDP, EMEP, SODAP, AKA-DER)
İHD, DİSK, ÖDP, HALKEVLERİ, ESP
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Dün Irak halkına sözde demokrasi ve özgürlük götürme iddiasında olan 
ABD ve batılı güçler, bugün aynı çorabı Suriye’nin başına örmeye

hazırlanmaktadır. Arap Baharı’nı kendi lehlerine çevirmeye çalışan 
emperyalist güçler; bir yandan Filistin, Lübnan, Suriye ve İran’ı terbiye

etmeye, diğer yandan halk hareketlerini manipüle etmeye çalışmaktadır.

Hatay Emek, Demokrasi ve Özgürlük Güçlerinin
Suriye’deki Gelişmelere İlişkin Açıklaması:

EMPERYALİST GÜÇLER DERHAL
SURİYE’DEN ELİNİ ÇEKMELİDİR!

Türkiyeli demokrasi ve
barış güçleri olarak,
emperyalist güçlerin
İsrail ve
işbirlikçilerinin
Ortadoğu’da
güçlendirilmesi
hamlelerine karşıyız.
Başta Filistin, Lübnan
ve Kürt halkına karşı
yürütülen ikiyüzlü
politikalarla
demokrasi ve barış
yanlısı olunamayacağı
bilinmelidir.
Demokrasi çıkarlara
uydurulan kılıf değil,
evrensel bir değerdir.
Komşu Suriye’ye karşı
her türlü dış
müdahaleyi
reddederken, Suriye
halkının gerçek
anlamdaki demokrasi,
barış ve özgürlükçü
güçlerin yanında
olduğumuzu ilan
ediyoruz. 
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1962’de yaşanan füze kriziyle
ABD’nin ablukasına maruz kalan
Küba, Sovyetler Birliği yıkılana kadar
Sosyalist Blok’un dayanışmasıyla
ayakta kalmıştı. Fakat Sovyetlerin
yıkılışı Küba’yı zor durumda bırak-
mıştı. Öyle ki, Küba’nın gayri safi milli
hasılasında 1989-1993 yılları arasın-
da yüzde 34,8, yani üçte bir oranında
bir kayıp yaşanmıştı. Ve Küba bu
daralmayı aşıp nefes alabilmek için
“Özel Dönem” adını verdikleri bir
döneme girdi. Bu dönemde başta
turizm olmak üzere, çeşitli alanlarda
kontrollü bir şekilde özel sermayenin
yatırımlarına ve bireysel mülk edinil-
mesine izin verilmişti. Küba, abluka-
nın giderek artmasına rağmen “Özel
Dönem”de yapılan değişikliklerle
ayakta kalmayı başardı.

“Özel Dönem”den sonra biraz nefes
almaya başlayan Küba’yı, bu kez
1929 Buhranı’ndan sonra dünyada
yaşanan en büyük ekonomik kriz
bekliyordu. Elli seneye yakın
ABD’nin ablukası altında yaşayan ve
hammadde açısından dışarıya bağım-
lı bu küçük adayı, yine bir “Özel
Dönem” süreci ufukta bekliyordu.
Nitekim ağabeyi Fidel’den görevleri-
ni devralan Raul Castro “ekonomik
modelin güncellenmesi” adı altında,
yeni bir “Özel Dönem”in sinyallerini
verdi ve bu dönemin kararı 16-19
Nisan 2011’de Havana’da yapılan
Küba Komünist Partisi’nin (KKP) 6.
Kongresi’nde alındı.

6. Kongre

9 yıl aradan sonra yapılan 6.
Kongre’ye 997 delege katıldı.
Kongre’nin temel konusu alınacak

ekonomik tedbirlerdi. Nitekim bu
doğrultuda “Parti ve Devrim´in
İktisadı ve Toplumsal Siyaset İlkeleri
Taslağı” isminde bir belge hazırlandı.
Bu belge ülke çapında başta işçiler ve
öğrenciler olmak üzere, 9 milyon kişi
tarafından 163 bin farklı yerde tartı-
şıldı. 3 milyondan fazla kişinin sundu-
ğu önerilerle birlikte, ilk haline göre
yüzde 68 oranında değişikliğe uğra-
yan taslak Kongre’ye sunuldu. Yapılan
tartışmalar sonucunda kabul edilen
taslağa göre, Küba’da yeni ekonomik
modelin hayata geçirilerek sosyaliz-
me devam edilmesine, ülkenin eko-
nomik açıdan geliştirilmesine karar
verildi. 

Bu doğrultuda devlet işgücünün yeni-
den yapılandırılmasını, sosyalizmin
kuruluşa yardım edecek şekilde kamu
sektörü dışındaki özel sektörün
gelişmesini, temel üretim araçlarının
verimliliğinin arttırılmasını ve eğitim
ile sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve
kaliteli bir şekilde sürmesini sağlaya-
cak. Ayrıca yeni ekonomik modele
göre, devlete ait işletmelerin yanı sıra
yabancı yatırımlar, küçük tarım işlet-
meleri gibi serbest çalışmayı ve
verimliliği arttıracak uygulamalar
hayata geçirilecek. Bu uygulamalarla
kamu sektöründe işten çıkarılan 500
bin işçinin de istihdamı planlanıyor. 

Küba’da Sosyalizm Yenilgiye
Doğru Mu Gidiyor?

Ekonomi alanında yapılan bu değişik-
liklerin dünyadaki yankısı çok büyük
oldu. Başta kapitalizm çığırtkanları
olmak üzere Küba’nın düşmanları
“komünizmin son kalesi”nin yıkıl-

mak üzere olduğunu büyük bir heye-
canla dünyaya bildirirken, bu tartış-
ma Küba’da solcular arasında da bir
ayrıma yol açtı. Solcuların bir kısmı
Küba’da yapılan değişikliklerin kapi-
talizme doğru evrilmenin ilk adımları
olduğunu düşünüyorlar. Başta yaban-
cı sermaye olmak üzere, özel serma-
yeye verilen imtiyazlarla birlikte
Küba’da kapitalizm ruhunun doğaca-
ğına ve Sosyalist Blok’ta olduğu gibi
bir çöküşe yol açacağına inanıyorlar.
Bu bürokratik ve tepeden inme deği-
şikler yerine, halkın özyönetimine ve
öz örgütlenmesine dayanılarak yeni
bir devrimci çıkışın yapılmasını öne-
riyorlar. 

Başta Fidel Castro olmak üzere, bir
diğer kısımda bunun bir zorunluluk
olduğunu, Küba’daki sistemin artık bu
şekilde işleyemediğini belirtiyor.
Nitekim Komünist Parti’nin yayın
organı Granma “Reformların amacı,
sosyalizmi korumak, sürdürmek ve
mükemmelleştirmeye devam etmek-
tir” diyerek; değişikliklerin amacının
aslında kapitalizmi evriltmek değil,
sosyalizmde daha da ileriye gitmek
olduğunu söylüyor.

“Biz Daha Yeni Başladık!”

Sovyetlerin yıkılmasından sonra
yaşanan “Özel Dönem”in başlangı-
cında da benzer tartışmalar yaşanış
ve bu sürecin sonucunda Küba sosya-
lizme doğru adımlarını sıklaştırmıştı.
Küba yine zorlu bir sınavla karşı kar-
şıya. Ya kapitalizme doğru yol alacak
ya da elli yılı aşkındır süren mücade-
lesine yeni zaferler katarak
Sosyalizme devam edecek. Küba’nın

tarihsel geçmişi ve örgütlü Küba
halkı sonucun ne olacağını, Küba
Türkiye Büyükelçisi Jorge Quesada
Concepción’un şu sözlerinde gösteri-
yor: “Küba Devrimi, düşmanlarımızın
bütün yanlış bilgilendirme uğraşları-
na rağmen ayakta kalacaktır. Bu yap-
tığımız dönüşümler başarılı olsa bile
insanların kafalarını karıştırmaya
devam edecekler. Dostlarımız bize ve
yaptıklarımıza güvensin. Küba’da bir-
çok şeyin değiştiğini görebilirsiniz,
ama tek değişmeyen sosyalizm ola-
cak. Bir ülkenin tarihinde 50 yıl hiç-
bir şeydir. Bu 50 yılda çok şey başar-
dık ve en önemli kazanımlarımızdan
birisi de eğitimli bir halk oldu. Küba
halkının büyük çoğunluğu sosyaliz-
me sahip çıkacak olgunluğa sahiptir.
Biz daha yeni başladık!”
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Küba Türkiye
Büyükelçisi Jorge
Quesada Concepción: 
“Küba Devrimi,
düşmanlarımızın bütün
yanlış bilgilendirme
uğraşlarına rağmen
ayakta kalacaktır. Bu
yaptığımız dönüşümler
başarılı olsa bile
insanların kafalarını
karıştırmaya devam
edecekler. Dostlarımız
bize ve yaptıklarımıza
güvensin. Küba’da
birçok şeyin değiştiğini
görebilirsiniz, ama tek
değişmeyen sosyalizm
olacak. Bir ülkenin
tarihinde 50 yıl hiçbir
şeydir. Bu 50 yılda 
çok şey başardık 
ve en önemli
kazanımlarımızdan
birisi de eğitimli bir
halk oldu. Küba
halkının büyük
çoğunluğu sosyalizme
sahip çıkacak 
olgunluğa sahiptir.
Biz daha yeni 
başladık!”

Ekonomik Krizin Etkisi Küba’yı Değişime Zorluyor!

KÜBA’NIN ATEŞLE İMTİHANI

C. MALATYA

Dünyayı saran ve
sarsan ekonomik kriz,
başta Avrupa ülkeleri

olmak üzere, bütün
Dünya ülkelerinde 

etkilerini sürdürmeye
devam ediyor. ABD’nin
yanı başında her türlü

ambargo, baskı ve
teröre rağmen

usanmadan, yılmadan
sosyalizm 

mücadelesine devam
eden Küba da bu

ekonomik krizden
payına düşen alıyor.



2008’de patlak veren küresel ekono-
mik krizin halkların yaşamında yol
açtığı tahribat günden güne belirgin-
leşiyor. Krizin derinleşen etkileri,
Arap coğrafyasında gerici iktidarlara
duyulan öfke ile birleşerek halk
isyanlarının patlak vermesine yol
açarken, yaşlı kıta Avrupa’da kapita-
lizmin meşruiyeti gitgide daha sorgu-
lanır bir hâl alıyor. Fransa’da emekli-
lik yaşının yükseltilmesi sebebiyle
art arda düzenlenen genel grevler ve
gerçekleştirilen kitlesel eylemler,
İngiltere’de öğrenci harçlarına zam
yapılması sebebiyle gençliğin meşru
militan eylemler düzenlemesi ve
hükümetin bulaştığı bir rüşvet skan-
dalının açığa çıkmasıyla
Arnavutluk’ta halkın sokağa dökül-
mesi ilk anda akla gelen örnekler.
Devletin iflas bayrağını çekme nokta-
sına geldiği Yunanistan’da ise
Papandreou yönetimi tarafından kri-
zin bedelinin emekçilere ödetilmeye
çalışılmasının, her gün emekçilerin
yeni eylemleriyle cevaplandığına
şahit oluyoruz. Son günlerde gözü-
müzün kulağımızın yaşanan gelişme-
leri yakından takip ettiği bir isyan
noktası da İspanya oldu.

Tahrir Meydanından 
Güneş Kapısına

15 Mayıs’ta sosyal paylaşım siteleri
üzerinden örgütlenen ve “gerçek
demokrasi” çağrısıyla harekete
geçen on binlerce insan, başta
Madrid ve Barcelona olmak üzere
yaklaşık 50 kentte sokağa çıktı.
Yürüyüşlerle başlayan eylemler kısa
süre içerisinde biçim değiştirerek
şehir meydanlarında kamp kurmaya
dönüşürken, Tahrir Meydanı’nı andı-
ran ve pankartlarıyla Tahrir’e çokça
da atıfta bulunulan eylemlerin sembo-
lü Madrid’teki Puerta Del Sol ( Güneş
kapısı) Meydanı oldu. Bu hareket
basının münasip gördüğü ve eylem-
cilerce de sahiplenen “Öfkeliler” (Los
Indignados) adının yanı sıra eylemin
başladığı tarihi işaret eden “15-M
Hareketi” ve “Şimdi gerçek demokra-
si!” anlamına gelen “Real Democracia
Ya!” gibi farklı isimlere sahip oldu. 

Madrid’teki eylem, 17 Mayıs sabahı
yaşanan polis saldırısının ardından
kitleselliğini hızla arttırdı ve burjuva
basının eylemleri görmezlikten gel-
meye ve eylemlerin içeriğini çarpıt-
maya dayalı stratejisi işlevsizleşti. 22
Mayıs’ta yerel seçimlerin gerçekleşti-
ği ülkede seçim yasakları ile tehdit
edilen ve eylemlerini sonlandırmaları
istenen eylemciler, bu tehdide boyun
eğmek yerine eylemin süresini yerel
seçimlerden bir hafta sonrasına
kadar uzattıklarını açıklarken; barış-
çıl hareketin meşruiyetini daha da
arttırmasından endişe eden hükümet
eylemlere tekrar müdahale etmeyi
göze alamadı. İspanyol gazetesi El
Pais’in eylemler sırasında sonuçlarını
yayınladığı bir kamuoyu yoklaması
halkın yüzde 66’sının “Öfkeliler”in
eylemini desteklediğini gösteriyordu.

Bizim Düşlerimiz Sizin
Oy Sandığınıza Girmez!

Nisan sonunda açıklanan resmi
rakamlara göre İspanya’da işsizlik
oranı yüzde 21.3’ü (4.9 milyon kişi)
bulurken, bu oran gençler arasında
yüzde 45’e yaklaşıyor. Ekonomisinin
motor gücü inşaat ve turizm sektörü
olan ülkede, 2008 finans krizinden
sonra inşaat sektörünün yaşadığı
daralma beraberinde işten çıkarma-
ları da getirirken, yükselen krediler
evsizlerin sayısının hızla artmasına
yol açtı. Krizin ilk gününden beri
emekçilerin haklarına dönük saldırı-
lar gerçekleştirerek, kapitalistlerin
krizden en az hasarla çıkmasını sağ-
lamaya çalışan Zapatero Hükümeti
tasarruf bahanesiyle kamu emekçile-
rinin maaşlarını dondururken, geçen
yıl çıkarılan iş reformu yasası ile
işten çıkarmalar kolaylaştırılmış ve
işten çıkarma tazminatları sınırlandı-
rılmıştı.

Hak gasplarının yakıcılığını günlük
hayatında derinden hisseden emekçi-
lerin ve işsizlikle boğuşan gençlerin
düzen siyasetine duyduğu güven ise
günden güne azalıyor. Esasen iktidar-
daki merkez sol PSOE’nin (İspanyol
Sosyalist İşçi Partisi) ve muhalefette-
ki merkez sağ PP’nin (Halkçı Parti)
varlıklarında somutlaşan ve seçim
sisteminin bir sonucu olarak ortaya
çıkan fiili iki partili siyasal sistem
halkın tepkisini üzerine çekiyor.
Öfkelilerin eylemleri boyunca bu
tepki sürekli dile getirildi. Ancak kit-
lelerin basitçe bu iki partiyi eleştir-
mekle yetindiğini sanmak hata olur.
“Liberal demokrasi” denilenin ser-
mayenin diktatörlüğünden başka bir
şey olmadığını, içinden geçtiğimiz
kriz yıllarında deneyimleyerek tekrar
bilince çıkaran İspanyol halkı kapita-

lizmi ve burjuva siyasetini hedef tah-
tasına koyuyor. "Eğer pazar yöneti-
yorsa, demokrasi yoktur!",
“Politikacıların ve bankacıların elin-
deki bir mal değiliz!”, “Bizim düşleri-
miz sizin oy sandığınıza sığmaz!”,
“İspanya şirket değildir, biz de köle
değiliz!” eylemcilerin en çok kullan-
dıkları sloganlar olarak öne çıkıyor.

Sermayenin demokrasi yalanlarıyla
maskelediği hükümranlığından bıkan
eylemciler, onun kendilerine empoze
etmeye çalıştığı tüketime dayalı birey-
ci kültürü reddederek, meydanlarda
sürdürülen kamp kurma eylemi
boyunca dayanışmaya dayanan yeni
bir yaşamın mütevazi örneklerini inşa
etmekten de geri durmadılar. Alandaki
tentelerin bakımından, temizlik,
yemek, iletişim, basınla ilişkiler kuru-
lan komitelerce halledilirken, her gün
farklı düşüncelerin tartışıldığı çeşitli
forumlar düzenlenerek kolektif akıl
büyütüldü. Haciz için polisin geleceği
kimi evlerin etrafında blokaj eylemleri
yapılarak hem hacizler engellendi,
hem de dayanışmanın ve yaratıcılığın
güzel örnekleri hayata geçirildi.

“Öfkeliler” 60 Şehirde Yürüdü

Ancak Tahrir’den Atina’ya dek halk-
ların isyan bayrağını yükselttiği
günümüzde, İspanya’daki 15-M hare-
keti de bizlere umut aşılasa da henüz
en temel sorunlarını çözebilmiş değil.
Kapitalizmin ve onun sahte demok-
rasisinin reddiyesi ancak onun tek
alternatifi olan sosyalizmin benim-
senmesi ile gerçek anlamını bulacak-
ken, İspanyol eylemcilerin geneli
henüz bu politik bilinç seviyesine
varmış değiller. Bu durumun belki de
en önemli sebebi, hükümetle danı-
şıklı dövüşten öteye gidecek bir adım
atmaktan bir hayli uzak olan CCOO
(İşçi Komisyonları Sendikal

Federasyonu) ve UGT ( Genel İşçi
Sendikası) gibi güçlü sendikaların
etkisi altında olan işçi sınıfının henüz
meydanlara inmemiş olması. Tıpkı
Yunanistan’da olduğu gibi, İspanya’da
da toplumsal muhalefeti devrime
giden kanallara akıtma becerisi ser-
gileyecek çapta devrimci komünist
bir öznenin görünürde olmayışı da,
işçi sınıfının kapitalizme karşı tarih-
sel rolünü oynayamayışında önemli
bir faktör olarak göze çarpıyor.

13 Haziran’da meydanlarda sabahla-
maya son verip mahalle meclislerini
güçlendirerek, halkın eyleme katılı-
mını arttırmayı önüne koyan “Öfkeli-
ler” son olarak, 19 Haziran’da 60
şehirde kitlesel yürüyüşler yaptılar.
Dünyada bu eyleme destek için 98
farklı eylem daha düzenlendi. Sürecin
bundan sonra sönümlenerek yok
olması da bir olasılık. Ancak eylem-
den öğrenen kitlelerin politik bilin-
cinde sıçramalar yaşanması da başka
bir olasılık. Hangi olasılığın hayatta
can bulacağını ise önümüzdeki gün-
lerde göreceğiz.
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“Liberal demokrasi” denilenin sermayenin diktatörlüğünden başka bir şey
olmadığını bilince çıkaran İspanyol halkı kapitalizmi ve burjuva siyasetini
hedef tahtasına koyuyor. "Eğer pazar yönetiyorsa, demokrasi yoktur!"

ÖFKELENMEK 
GÜZELDİR!
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Yunanistan, son birkaç yıldır ülke
çapında yaşanan grevler ve sokak
hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Ülke, 2011 yılının başından bu yana
dört büyük genel greve tanıklık etti.
Öncelikle, Avrupa Birliği’nde yaşanan
kriz dalgası ve krizin Yunanistan’da en
yakıcı haliyle hissedilmesi, sonra
Kuzey Afrika’da (Mısır, Libya, Tunus)
yakın zamanda peş peşe meydana
gelen direnişler, Yunanistan’da sokağa
rengini veren önemli olaylar olarak
değerlendirilebilir. 

Hükümete yönelik öfkenin arkasında
yatan en önemli nedenlerden biri,
hükümetin uygulamaya koymayı
düşündüğü tasarruf paketleri.
Yunanistan Başbakanı Papandreou,
Avrupa Birliği ve IMF'nin yardım
paketlerinden yararlanabilmek için,
hükümetin vergi artırımı ve kamu har-
camalarında ek kesintiler yapmayı
planlıyor. Hükümetin 2012-2015
dönemini kapsayan ek önlem paketi
28 milyar Euro tutarında. Tüm bu
kemer sıkma politikalarında fedakârlık
yapması beklenen kesim ise işçi sınıfı.

Korku siyasetinin söylemleriyle ilişki-
lerini güvensizlik üzerine ören, yalnız-
laşan ve kitlelerden kopuşan, hüküme-
tin uyguladığı neo-liberal ekonomi
politikalarıyla tüketim kültürüne esir
edilen orta sınıfı; Yunanistan sokakla-
rına öfkeli ve talepleri olan kalabalık
bir kitle olarak taşıyan olaylar dizisi-
nin, ilk olarak 2008’de başladığını söy-
leyebiliriz. 2008 Aralık İsyanı’nda
ağırlıkla öğrencilerden oluşan eylemci-
ler tarafından Atina’nın merkezine
dikilen dev çam ağacına çakılan ilk
kıvılcım*, aslında orta sınıfın korkula-
rına ve egemenlerin neo-liberal söy-
lemlerine çakılmıştı. 15 Mayıs’ta
İspanya’da meydanlarda toplanan kala-
balık, Yunanistan’da bütçe açığını
kapatmak için planlanan kemer sıkma
politikalarını televizyon karşısında
umutsuzlukla izleyen orta sınıfa inan-
cını geri getirdi.

Bunun üzerine, daha önce 1974 yılın-

da ülkedeki askeri diktatörlüğün
düşünden sonraki eylemlerde benzeri-
ne rastlanan kalabalık ve heterojen bir
kitle 25 Mayıs’ta alanlara indi.
Eylemlerin ilk günlerinde, burjuva
medya, sağcı muhalefet ve hatta
PASOK Hükümeti, meydanda toplanan
kitlenin uysal ve kısmen ulusalcı sayı-
labilecek kimi niteliklerine övgüler
düzdü. Hatta meydanlardaki bu yeni
kitle ile 2008 eylemlerindeki öğrenci-
ler, kullanan şiddet üzerinden karşı
karşıya getirilmeye çalışıldı. Kurulan
meclisler ve buluştuğu işçi sınıfı ile
örgütsüzlüğünü ve apolitikliğini bir
kenara atmış olan alandaki bu yeni
kalabalık kitle, artık hükümet için teh-
dit oluşturmakta. Polisin sert müdaha-
lesi karşısında mücadeleden kaçınma-
yan bu yeni kitle, mücadelenin yeniden
yükseleceğinin müjdecisi bizlere.
Eylemlerde neler olup bittiğinin geri
kalanını ise ilk günden bu yana meclis-
leri heyecanla takip eden Nikolas
Kosmatopoulos’tan dinledik.

15 Haziran’da Kamu ve İşçi sendika-
larının çağırısıyla ülke çapında
genel grev örgütlendi ve 25
Mayıs’tan bu yana da Sintagma
Meydanı’nda gittikçe büyüyen öfkeli
ve coşkulu bir kitle var. Biraz neler
olup bittiğini anlatır mısın bize?

Farklı sınıflardan ve gruplardan farklı
kitlelerin katıldığı bir eylemler dizisi
sürekte Sintagma’da. Eylemlerde ilginç
ve yaratıcı protesto yöntemleri aranıp,
geliştiriliyor. Önceden kitleyi önemse-
meyen polis, artık son iki-üç haftadır
tavrını sertleştirmiş durumda. 

Sintagma’da yapmaya çalıştığımız şey
“doğrudan demokrasi” ilkesi talebine
dayanıyor. Her akşam saat dokuzdan

gece ikiye kadar halk meclisleri kuru-
yoruz. Oraya gidiyoruz ve o gün için
tartışılacak konuları öneriyoruz.
Tartışma esnasında konuşmak iste-
yenler bir numara seçiyorlar ve çeki-
lişte kimin sayısı gelirse, o kişi konuş-
ma hakkını elde etmiş oluyor.
“Doğrudan Demokrasi” dışında, barın-
ma hakkından kapitalizme, eylemlilik-
lerden sosyal medyaya, alanda topla-
nanlar için yiyecekten kendi radyomu-
zu kurmaya kadar her konuyu meclis-
lerde tartışarak çözüme ulaştırmaya
çalışıyoruz. Şimdiye kadar en başarıy-
la yürüttüğümüz tartışma “doğrudan
demokrasi” üzerine olan idi.
Tartışmalar devam eden bir sürecin
parçası. Tüm bu toplantıların merke-
zinde ise “Hükümeti nasıl durdurabili-
riz” sorusu yer alıyor. Bununla bağlan-
tılı olarak da ekonomi tartışmaları.
Dünya ekonomisi, kapitalizm ve kriz
gibi alanlarda çalışmalar yürüten
muhalif isimleri konuşmacı olarak
davet ediyoruz. Önümüzdeki günlerde
IMF ve sermayenin sosyal haklara
müdahalesi üzerine daha fazla eğilece-
ğiz. Polis şiddetine karşı direniş yolları
hakkında da her gün önemli tartışma-
lar ve atölyeler düzenliyoruz. 

Yunanistan örgütlü işçi mücadele-
siyle bilinen bir ülke. Ülke çapında
büyük destek gören genel grevler
istisnai durumlar değil. Ancak bu
eylemleri öncekilerden farklı kılan
kimi özellikler var. Sence nedir bun-
lar?

Bu eylemlerle ilgili en kafa karıştırıcı
şeylerden birisi de, eyleme katılan kişi-
lerin şimdilik belli bir siyasi yapının
içine yerleştirilememesi. Yani, daha
çok şu siyasi grubun ağırlığı var diye-

bileceğimiz bir durum yok ortada.
Farklı kılan diğer bir şey de, İspanya ve
Mısır’ın etkisi. Örneğin, eylemler
İspanya’daki olaylardan sonra, belli bir
politik yapıya dahil olmayan bir gru-
bun tıpkı Mısır’da olduğu gibi,
Facebook üzerinden yaptığı çağrı ile
gerçekleşti. Yunanistan’da şimdiye dek
pek çok grevin olduğu doğru. Ancak
durum bu sefer farklı. Farkı da şu; artık
alanlarda orta sınıfı da görüyoruz. Bu
aslında hükümet açısından sorun teş-
kil etti. Çünkü nasıl müdahale edecek-
lerini bilemediler. İki hafta önce Atina
sokaklarını 500 bin kişilik öfkeli bir
kitle doldurdu. Sağcısından solcusuna,
gencinden yaşlısına ve hatta çocuğuna,
göçmenine kadar herkes oradaydı. 

Sintagma Meydanı’nındaki, daha
önce siyasetle ilgilenmeyen bu yeni
grubun süreç içinde nasıl bir deği-
şim yaşadığını gözlemledin? Örne-
ğin örgütlülük ve kapitalizm karşıt-
lığı noktalarında hangi dönüşümleri
yaşadılar?

Alana gelen bu yeni kitlenin hepsi, eşit
bir toplum arayışı içinde olan insanlar-
dan oluşuyor. Ancak, başlangıçta
zaman içinde bir şeylerin değişeceğine
dair bir inançsızlık gelişmişti. Şimdi
ise tam da ihtiyaç duydukları şeyi yapı-
yorlar. İnsanlar, diğer insanlarla ileti-
şim kurmaya ve tanışmaya ihtiyaç
duyuyorlar. İnsanlar, siyasetçilerin
kendilerine ne yapmaları gerektiğini
söylediği televizyon ekranından kur-
tulmaya ve evlerinden sokağa çıkmaya,
bir araya gelmeye, birbirlerini dinle-
meye ihtiyaç duyuyorlar. Politik
anlamda örgütlü olmaya ve daha çok
soru sormaya ve sorgulamaya ihtiyaç
duyuyorlar. Şu an yeni fikirler için ina-
nılmaz bir açlık var; “Ekonomiyi, siya-
seti, insan ilişkilerini, insanlığı” nasıl
yeniden örgütleyebileceğimizi teoride
ve pratikte bulmaya çalışıyoruz. Artık
farklılıklarımız yerine ortak noktaları-
mızın ne olduğunu bulmaya çalışıp,
bunun üzerinden beraber yürüyebile-
ceğimiz yolları belirliyoruz. Ve, en
sonunda ortak düşmanımız kapita-
lizmle nasıl mücadele edeceğimiz nok-
tasına varıyoruz.

Eylemlerde temel talepleriniz neler?

Birinci talebimiz IMF’nin ülkemizden
çekilmesi. Sonra sırasıyla hükümeti
değiştirmek ve sosyal-ekonomik adalet
taleplerimiz geliyor. Direniyoruz ve
kazanacağız.

Notlar:

* 2008 Aralık Ay’ında Atina Belediye
Başkanının “Avrupa’nın En Büyük Noel
Ağacı” övgüleriyle Sintagma meydanına
konulan dev Noel ağacı bir yanıyla tüketim
kültürünü de simgeliyordu. Bu Noel ağacı, pek
çok banka, ATM ve mağaza gibi eylemcilerin
hedefi olmuştu. Aynı yıl Lehman Brothers’ın
çöküşü sonrası Yunanistan’da genç nüfusun
kendilerine dayatılan geleceksizliğe karşı ver-
miş oldukları savaşın bir parçası olarak orta-
ya çıkan eylemler küresel krizin nasıl bir hal
alacağını önceden habercisiydi.
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Avrupa Birliği’nde yaşanan kriz dalgası ve krizin Yunanistan’da
en yakıcı haliyle hissedilmesi, sonra Kuzey Afrika’da (Mısır,

Libya, Tunus) yakın zamanda peş peşe meydana gelen
direnişler, Yunanistan’da sokağa rengini veren önemli olaylar

olarak değerlendirilebilir. 

SİNTAGMA MEYDANI’NDAN 
YUNANİSTAN DİRENİŞİ
“Ekonomiyi, siyaseti, insan ilişkilerini, insanlığı” 

nasıl yeniden örgütleyebileceğimizi teoride ve pratikte 
bulmaya çalışıyoruz. Artık farklılıklarımız yerine ortak noktalarımızın ne
olduğunu bulmaya çalışıp, bunun üzerinden beraber yürüyebileceğimiz
yolları belirliyoruz. Ve, en sonunda ortak düşmanımız kapitalizmle nasıl

mücadele edeceğimiz noktasına varıyoruz.
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Günümüzde daha çok Figo, Cristiano
Ronaldo gibi futbol yıldızlarıyla adını
duyuran Portekiz, 40 yıllık Salazar
diktatörlüğünden sonra tarihinin en
büyük felaketlerinden biriyle karşı
karşıya; ekonomik kriz. Önce AB’nin
çevre ülkelerinde (Litvanya, Estonya)
başlayan kriz, şimdi AB’nin merkezi-
ne (Yunanistan, İrlanda) doğru iler-
lerken, AB’nin “solcu”su Portekiz’de
de önemli gelişmelere neden olmak-
tadır.

“Solcu” Portekiz

Her ne kadar Hitler, Mussolini ve
Franco’ya göre arka planda kalsa da,
Salazar bu üç faşiste rahmet okutma-
yacak derecedeki zulmüyle 1974’e
kadar Portekiz’e hükmetti. Ülkemiz-
de solcular arasında en çok okunan
kitaplardan biri olan “Yarın Bizimdir
Yoldaşlar” kitabında anlatıldığı gibi
komünistler Salazar faşizmine karşı
güçlü bir mücadele yürüttü. Daha
sonra, başta komünistler olmak
üzere, antifaşistlerin, Angola ve
Mozambik gibi sömürge halklarının
mücadelesiyle 1974’te gerçekleşen
Karanfil Devrimi, Portekiz’in ekseni-
ni sosyalizme doğru yöneltmişti. 

Nitekim, yapılan ilk seçimin sonu-
cunda Portekiz Komünist Partisi
(PCP) tarafından hazırlanıp kabul
edilen anayasa ile sosyalizme yöneliş
anayasal güvence altına alınmıştı.
Ancak, gerek Sovyetler Birliği’nin
yıkılışı, gerekse PCP’nin güç kaybet-
mesiyle Portekiz’in ekseni sosya-
lizmden serbest piyasaya ve oradan
da AB’ye kaydı. Yine de Portekiz’de
“sol” söylemin etkisini yitirmediği,
hiç olmazsa parti isimlerinde devam
ettiği görülüyor. 2009 seçimlerinde
“Sosyalist Parti” (PS) birinci, “Sosyal
Demokrat” Parti (PSD) ikinci, “Sosyal
Demokrat Merkez – “Halk Partisi”
(CDS-PP) üçüncü, “Sol Blok” dördün-
cü, PCP ve Yeşillerin oluşturduğu

koalisyon beşinci sırada yeraldı. 

Ekonomik Kriz Kimin Krizi?

Yunanistan ve İrlanda gibi Porte-
kiz’de de sanılanın aksine, ekonomik
krizin sebebi çalışmaktan çok tatil
yapan halk değil, başta Almanya ve
Fransa olmak üzere AB ülkeleriydi.
Portekiz, Almanya ve Fransa’nın sağ-
ladığı kredileri kendisine kısa sürede
kâr getirecek olan iç tüketim ve dışa-
lıma yatırmıştı. Fakat bu işleyiş,
Portekiz’in kendisini yeniden finanse
edebilmek için sürekli dış krediye
ihtiyaç duymasına yol açıyordu. 

Bu kredi ihtiyacı doğal olarak
Almanya ve Fransa’nın kredi faizleri-
ni yükseltmesine, böylece Portekiz’in
giderek borcunu ödeyememesine yol
açtı. Portekiz’in borcunu ödeyeme-
mesi ise başta emekçiler olmak üzere
bütün halkın sırtına yükleniyor, dev-
let borçlarını kapatmak için tekrar
borca giriyordu. Ve bu durum borcu
borçla ödeme kısır döngüsüne dön-
üştü. Öyle ki, sırf Portekiz’in 235 mil-
yar dolarlık borcunun 42 milyar dola-
rı Fransa’ya, 37 milyar doları
Almanya’ya ait. 

Sermaye İçin  
Gelen Gideni Aratmıyor

Borçların kısır bir döngü içine gire-
rek ödenemeyecek noktaya gelmesiy-
le, Portekiz Başbakanı Jose Socrates
(aynı zamanda PS’nin Başkanı) AB ve
IMF’den dış yardım(!) almamak için

kemer sıkma paketini açıkladı. Oysa
Socrates Hükümeti, “İstikrar ve
Kalkınma Programı” adını verdiği
paketle tasarruf hacmini 1,8 milyar
Euro olarak belirlemiş, ancak AB
Komisyonu’nun baskısıyla bu hacmi
3,5 milyar Euro’ya çıkartmak zorun-
da kalmıştı. Bu da Portekiz hükümeti-
nin dış yardım almamak için ne kadar
çırpındığını ve bunun karşısında AB
iç demokrasisinin de ne olduğunu
göstermiş oldu. Nitekim hazırlanan
bu istikrar ve kalkınma(!) paketinde
işsizlik ödentisinin düşürülmesi,
kamu çalışanlarının ücretlerinin don-
durulması, kamu istihdamının daral-
tılması ve dolaylı vergilerin arttırılma-
sı gibi emekçilerin yaşamını zorlaştı-
racak maddeler bulunmaktaydı.
İstikrar ve kalkınma paketi açıklan-
dıktan sonra, meydanları dolduran
Portekizli emekçiler ile öğrencilerin
protestoları sonucu muhalefet
Meclis’te red oyu verdi ve paketin
uygulanması şimdilik durduruldu.
Daha doğrusu paket ileride tekrar
sunulmak üzere rafa kaldırıldı.
Paketin reddedilmesi üzerine Jose
Socrates seçime gitme kararı aldı.  

Fakat ekonomik krizin yarattığı bas-
kının artması üzerine, Socrates
Hükümeti seçime kadar dayanama-
yarak, yeni bir kurtarma paketi için
AB’ye başvurmak durumunda kaldı.

Bunun sonucunda Socrates
Hükümeti AB ve IMF ile 3 yıllık bir
program karşılığı anlaşarak, 78 mil-
yar Euro tutarında yardım aldı.
Nitekim 5 Haziran’da yapılan seçim
sonucunda PSD birinci parti çıkarak,
230 sandalyeli Meclisin 105’ini alıp,
24 sandalye kazanan CDS-PP ile koa-
lisyon kurmak üzerine anlaştı. Ve
PSD lideri Pedro Passos Coelho da ilk
açıklamasında “Kamu sektörünü,
seçim programında ve aynı zamanda
AB ve IMF ile yapılan anlaşmada
mutabakata varıldığı şekilde yeniden
yapılandıracağız” diyerek gelenin
gideni aratmayacağını göstermiş
oldu.

Sıra Portekiz’de

Portekiz siyaseti her ne kadar sol
söyleme sahip partilerle dolu olsa da,
gerek AB çemberinin içinde olması,
gerekse de uluslararası finans-kapi-
talin baskısı “sol” söylemlerin sözde
kalmasını sağlıyor. Fakat temel hak
ve özgürlüklerini savaşarak ve büyük
bedeller ödeyerek almasını bilen
Portekiz halkı, başta Arap Baharı ve
Yunanistan isyanı olmak üzere gittik-
çe büyüyen emekçilerin ve ezilenle-
rin isyanına katılmak üzere sırasını
bekliyor. Ve bu sıra gelince ne Fado,
ne Fiesta ne de Futbol, egemenleri bu
isyan ateşinden kurtarabilecek.

Yunanistan ve İrlanda gibi Portekiz’de de sanılanın aksine, ekonomik krizin
sebebi çalışmaktan çok tatil yapan halk değil, başta Almanya ve Fransa

olmak üzere AB ülkeleriydi. Portekiz, Almanya ve Fransa’nın sağladığı
kredileri kendisine kısa sürede kâr getirecek olan iç tüketim ve dışalıma

yatırmıştı. Fakat bu işleyiş, Portekiz’in kendisini yeniden finanse edebilmek
için sürekli dış krediye ihtiyaç duymasına yol açıyordu.

Ekonomik Kriz Avrupa Halklarını Mücadele İçin Uyandırıyor!

AVRUPA’DA İSYAN SIRASI PORTEKİZ’DE

C. MALATYA
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KESK’e bağlı sendikalar genel kurul-
larını tamamladı. Şimdi sıra
Konfederasyon’un 1–3 Temmuz’da
yapacağı genel kurulda. Böylece
genel kurullar süreci noktalanacak.
Görünen köy kılavuz istemez. KESK
Genel Kurulunun şimdiden ne olaca-
ğı belli. Devrimci Sendikal
Dayanışma (DSD) ve Yurtsever
Emekçiler’in (YE) baştan anlaşarak
gittiği bir yönetim oluşturulacak,
hepsi o kadar. Öyle bir genel kurul
düşünün ki “sadece yönetim” belirle-
necek. Bir siyaset yok, bir perspektif
yok, bir ruh yok.

Eğitim-Sen, 8. Genel Kurulunu yapar-
ken kamu emekçileri hareketinin
kötü gidişatının işaretlerini gördük.
Sendika tarihinin en coşkusuz, ilgi-
den en yoksun, en göstermelik karar-
larının alındığı genel kurulu oldu.

2008 genel kurullar sürecinde yük-
selen işçi sınıfı hareketi, Türkiye
politik atmosferi ve en önemlisi ÖDP-
EDP ayrışması sendikanın yönetici
kliğinde çatlama oluşturmuş “kutsal
4’lü ittifak”(DSD, YE, Sendikal Birlik,
Emek Hareketi) bozulmuştu. Bu, sta-
tükonun bozulması ve sendika içinde
yeni devrimci önderlik olanaklarının

umut verici bir konuma gelişini gös-
teriyordu. Nitekim bu gerçekliğe
uygun ittifaklar da oluşturuldu. Bütün
gruplar benzer kavramlarla “yeniden
yapılanma” diyordu. Ama sonraki
genel kurullarda çıka çıka eski statü-
konun “yeniden yapılanması” çıktı.
Bu, sendika tarihimizin talihsiz bir
gerçekliğidir. Mevcut durumun oluş-
masındaki esas sorumluluk sayısal
olarak en güçlü grup konumundaki
Yurtsever Emekçiler’indir. Her ne
kadar yönetim YE inisiyatifinde oluş-
sa da sonuçta yönetimde çoğunluk,
“ulusalcılık” etkisindeki sendikal
siyasetlerdedir.

İçinden geçtiğimiz süreçte, kamu
emekçileri hareketinin zaaflarını
şöyle belirginleştirebiliriz.

1- Sınıf Siyasetinden Uzaklaşma

Sınıf siyaseti emek-sermaye çelişki-
sine dayanarak yapılan siyasettir.
Emeğin sömürüsü gerçekliğini üreti-
min her yerinde, her anında dile geti-
rir. Bu haliyle sendikalar, sivil toplum
örgütlerinden ayrılır. Genel bir
demokrasi, özgürlük, anayasa vb
mücadelesi sendikaların birincil gör-
evi olamaz. Oysa Eğitim sen’in çalış-

ma raporuna bakarsanız kamu
emekçileri hareketi bir demokrasi
hareketi gibi tarif edilir.

“Demokrasi sorunu emekçilerin
öncelikli sorunudur” (Eğitim Sen 8.
Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu,
sayfa: 20) şeklindeki başlık altında şu
açıklama yapılır: “Kürt sorununun
demokratik çözümü, Alevilerin inanç
özgürlüğü, azınlık haklarını kapsayan
talepler için tüm demokrasi güçleri-
nin birleştirilmesi, elbette
Türkiye’nin içinden geçtiği süreç göz
önüne alındığında birincil önemde-
dir.” (a.y.) 

Sendikal siyaset böyle olursa, bizler
de sermayenin emek sömürüsüne
karşı özlük haklarımız, ekonomik-
demokratik haklarımız için mücadele
eden sendikal örgütlenmeden uzak-
laşırız. Genel bir “demokrasi müca-
delesi veren halk hareketi” ya da daha
özelinde mevcut hükümete karşı
konumlanmış bir halk muhalefeti
oluruz. Biz parti değiliz, sivil toplum
hareketi de değiliz. Sınıf örgütüyüz.
Ona göre davranmalıyız. 

Sendikal mücadele içinde siyasal,
demokratik haklar için mücadele
tabiî ki verilmelidir. Siyasi demokra-
tik taleplerden sendikal mücadeleyi
ayrı tutamayız. Aksi halde bizim de
ısrarla eleştirdiğimiz ekonomik hak-
lar mücadelesine indirgenmiş, ücret
sendikacılığına düşülmüş olur. Doğru
sendikal çizgi ise, sınıfın ekonomik
hakları için mücadele ile demokratik
ve siyasi çıkarları için mücadeleyi
uygun bir denge içinde birlikte sür-
dürmeyi gerektirir. Bizim eleştirdiği-
miz konu, mevcut yönetimin sendi-

kaların asli görevi olan sınıfın ekono-
mik haklarını savunmayı aksatması
ve geri plana itmesidir. 

2- Yasalcı-Bürokratik Yönetim

Sendikalarımız “yasalcı” zihniyetle
yönetilmektedir. Bu haliyle devrimci
bir ruhla değil bürokratik bir zihni-
yetle olaylara yaklaşılmaktadır. İşte
bunun en somut örneği genel kurul-
lar sürecinde alınan kararlardır.
Tüzükte kimi değişiklikler yapılmış-
tır. Ama bu “yeniden yapılanma”
ruhuyla yapılmamış, mesele tüzükte-
ki bazı maddeleri değiştirmeye indir-
genmiştir. Anadilinde eğitim hakkını
bürokratik zihniyetle tekrardan tüzü-
ğe koymuşsunuz neye yarar, sayın
yöneticiler. Yarın bir zorla karşılaşıl-
dığında aynı yasalcı-bürokratik zihni-
yetle kaldırırsınız. 

3- İlkesiz Siyaset Anlayışı

Sendikal hareketimizde ayırıcı ilkele-
rimizden ikisi çok önemliydi. Birisi
anadilinde eğitim hakkı, diğeri
“Kadının beyanı esastır” ilkesidir.
İkisinde de çuvalladık. İlkesizce hare-
ket edilerek bu yönlerdeki bütün
birikmiş değerler harcandı. İlkesizlik
omurgasızlıktır. Yönsüzlüktür.

4- Nesnelci-Statükocu Siyaset

Siyasette nesnelci anlayış devrimci
öncü davranışı engeller. Devrimci
yaratıcı bir enerjiyle olanakları ger-
çekliğe dönüştürme ruhunu kemirir.
Geriye kuru bir akılcılık kalır. Sadece
görünür olan, olgusal olan değerlen-
dirilir. Yönetici klik kamu emekçi
hareketini yükseltme doğrultusunda
herhangi bir girişimde bulunmuyor;
olsa olsa işçi eylemliliği yükseldiği
zaman harekete geçebiliyor. İşçiler
ayaklanacak, kamu emekçileri de
harekete geçecek. Anlayış bir kere
böyle olunca olaylar içinde izleyici ya
da en iyimser haliyle yardımcı olunur
çıkılır. 2007 yılları işçi hareketinin
yükseliş yıllarıdır. Bunun doruk nok-
tasını“Tekel İşçileri Direnişi” oluştur-
du. KESK, buna destek veren bir iki
eylemden öte gidemedi. Olanaklar
devrimci enerjiyle sınıf hareketini
daha da yükseltmeye götürülemedi.

Sonuç

Bütün bu gerçeklik içinde KESK hala
içinde devrimci olanakları barındır-
maktadır. Yeniden yapılanma pers-
pektifiyle sendikalarımız ve konfede-
rasyonumuz kendi temellerinde
yeniden oluşturulmalıdır. Biçimsel
değişiklikler bizi kurtaramaz.
Değişimi gerçekleştirecek olan dev-
rimci bilinç ve ruhtur. Sendikal siya-
setlerin ve üyelerin kapsayıcı, kolek-
tif katılımı en büyük gücümüz olacak-
tır.
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Görünen Köy Kılavuz İstemez

KESK’in yönetici kliği kamu emekçi hareketini
yükseltme doğrultusunda herhangi bir girişimde
bulunmuyor; olsa olsa işçi eylemliliği yükseldiği
zaman harekete geçebiliyor. İşçiler ayaklanacak,
kamu emekçileri de harekete geçecek. Anlayış bir
kere böyle olunca olaylar içinde izleyici ya da en
iyimser haliyle yardımcı olunur çıkılır.

GENEL KURULLARIN ARDINDAN KESK’E BAKIŞ

H. ARIKUŞU

KESK hala içinde devrimci olanakları barındırmaktadır. Yeniden
yapılanma perspektifiyle sendikalarımız ve konfederasyonumuz

kendi temellerinde yeniden oluşturulmalıdır. Biçimsel değişiklikler
bizi kurtaramaz. Değişimi gerçekleştirecek olan devrimci bilinç ve

ruhtur. Sendikal siyasetlerin ve üyelerin kapsayıcı, kolektif katılımı
en büyük gücümüz olacaktır.



EMEK24 TEMMUZ 2011ÖZ GÜR LÜKTOP LUM SAL

Kapitalizmin yapısal krizi ve finans-
kapitalin sosyal yıkım politikaları,
Avrupa’da sınıf mücadelesini güçlen-
dirdi. 

2011 yılında, mücadele daha da yay-
gınlaştı. Kıtanın Akdeniz havzasında-
ki gelişmeler, merkezdeki ülkeleri de
etkilemeye başladı. Mart ayı sonunda
Belçika’da, AB liderler zirvesinin
yapıldığı Avrupa Konseyi Binası 10
binlerce gösterici tarafından kuşatıldı.
Sendikaların çağrısıyla gerçekleşen
bu eyleme, eşzamanlı destekler geldi.
İspanya, Fransa ve Almanya işçi sını-
fı kitlesel protesto gösterileri yaptı.
Eylemlerin odağını Merkel ve
Sarkozy’nin önerisi olan, “Rekabet
Paktı” adı verilen yeniden yapılanma
tasarısı oluşturdu. Tasarı, özünde

konsantre sosyal yıkım programları-
nı içeriyor. Ayrıca bu programın tek
merkezden (AB’den) koordineli bir
şekilde uygulanması yönünde düzen-
lemeleri kapsıyor. Önermenin içeriği
kısaca şöyle: AB ülkelerinde emekli-
lik yaşının kademeli bir şekilde yük-
seltilmesi, bazı temel hak kayıpları-
nın yasalaştırılması, ücretlerde siste-
matik düşüşler sağlanması, esnekleş-
tirme ve sosyal güvenlik sisteminin
çökertilmesi ve hızla özelleştirilmesi. 

AB Coğrafyasında İşçi Sınıfına
Sistematik Saldırılar

Pakt, 24 Mart’ta yapılan zirve toplan-
tısında kabul edildi. Anlaşmayla bir-
likte AB, kriz bahanesiyle tek tek

ülkelere emeklilik yaşının yükseltil-
mesi, işçi ücretlerinin düşürülmesi ve
sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesi
için baskı yapabilecek. Yani artık AB
coğrafyasında işçi sınıfına yönelik
daha konsantre ve sistematik saldırı-
lar gündeme gelecek. 

Finans-kapital, sınıfa karşı stratejik
bir saldırıya hazırlanıyor. İşçi sınıfı
bu gelişmeler ve krizin yıkıcı sonuç-
larına (kemer sıkma politikaları diye
de adlandırılıyor) karşı kıta düzeyin-
de hareketlendi. 

Avrupa’da Genel Grevler 

Belçika’da pakt karşıtı eylemleri,
Mayıs ayının başında öğretmenlerin
bir günlük grevi izledi. Ülkede öğret-
menler 15 yıl aradan sonra ilk grevle-
rini gerçekleştirdi. 

Almanya Mayıs ayına grevle girdi. 2
Mayıs’ta Berlin’de bulunan 3 büyük
üniversite hastanesinde çalışan sağ-
lık emekçileri grev başlattı. 2200 işçi-
nin iştirak ettiği grevin en önemli
özelliği katılımcıların büyük bir

çoğunluğunun taşeron işçi olmasıydı.
Çalışma koşullarının ve ücretlerin
düzeltilmesi için başlayan grev, etkili
oldu. Grev, Almanya’da güvencesizleş-
tirmenin en önemli operasyonların-
dan biri olan ve hızla yaygınlaşan
taşeronlaştıramaya karşı etkili bir
pratik olarak dikkat çekti. 

İtalya’da, en büyük konfederasyon
olan CGIL’ın çağrısıyla genel grev
yapıldı. Kemer sıkma politikalarına
karşı işçi sınıfı (6 Mayıs’ta) bu yılın
ilk genel grevini gerçekleştirdi. 24
saatlik genel grev, hava yolları, demir
yolları, kamu kuruluşları ve okullarda
etkili oldu. Özellikle ülkede, başta
metropoller olmak üzere, ulaşım sis-
temi kilitlendi. 

Portekiz işçi sınıfı da 6 Mayıs’ta
sokaklardaydı. Mali kriz sarmalına
giren Portekiz’de, ücretlerin dondu-

AB’nin Yeni Karşı Devrimci Saldırısı: “Rekabet Paktı”

Almanya Mayıs ayına grevle girdi. 2 Mayıs’ta
Berlin’de bulunan 3 büyük üniversite hastanesinde
çalışan sağlık emekçileri grev başlattı. 2200 işçinin
iştirak ettiği grevin en önemli özelliği katılımcıların
büyük bir çoğunluğunun taşeron işçi olmasıydı. 

AVRUPA’DA SINIF MÜCADELELERİ
VOLKAN YARAŞIR

Eylemlerin odağını
Merkel ve Sarkozy’nin
önerisi olan, “Rekabet

Paktı” adı verilen
yeniden yapılanma
tasarısı oluşturdu.

Tasarı, özünde
konsantre sosyal yıkım
programlarını içeriyor.

Ayrıca bu programın
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kapsıyor. Önermenin

içeriği kısaca şöyle: AB
ülkelerinde emeklilik
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sosyal güvenlik
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ve hızla

özelleştirilmesi.
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rulmasına, sosyal yardımlarda yapıla-
cak kesintilere, vergilerin artırılması-
na karşı kamu çalışanlarının etkin
olarak katıldığı grev gerçekleştirildi.

Britanya’da işçi sınıfı Mart sonunda
ayağa kalktı. TUC önderliğinde ger-
çekleşen eylem yeni sosyal saldırılara
ve kemer sıkma politikalarına karşı
100 binleri harekete geçirdi. Son yıl-
ların en kitlesel eylemiyle neo-liberal
politikalar lanetlendi. 500 bin kişinin
katıldığı protesto eylemi, 2003 yılında
Irak savaşına karşı yapılan eylemden
sonraki en büyük gösteri olarak iz
bıraktı. 26 Mart’ta TUC üyesi işçiler
greve çıktı ve alanlarda kitlelerle kay-
naştı. Üniversite öğrencileri okul
işgalleriyle işçilere destek verdi.
Britanya’da resmi işsizlik oranı 2010
yılında %8’e ulaştı. Bu oran son 20
yılın en yüksek seviyesini işaret edi-
yor. TUC’un grevlerini ve büyük kitle
gösterisini Nisan başında sağlık çalı-
şanlarının sağlıkta reform ve özelleş-
tirme politikalarına karşı eylemleri
izledi. Britanya’da emeklilik yaşının
yükseltilmesine ve emeklilik fonuna
katkıların arttırılmasına karşı TUC’a
bağlı kamu sendikaları tarafından
genel grev çağrısı yapıldı. Genel gre-
vin yasak olduğu İngiltere’de, bu
yasağın “koordineli grev”le aşılması
hesaplanıyor. Genel greve 750 bin
kamu çalışanının katılması bekleni-
yor. 

Neo-Faşist Hareketler Yükseliyor

Fransa’da Mart ayında yapılan iki
aşamalı seçimlerde Sarkozy düşüşe
geçti. Yerel seçimlerden sosyalist ve
soyal demokrat parti zaferle çıktı. Bu
arada faşist parti FN’de oylarını artır-
dı. Bu oran bazı bölgelerde %10 ve
%12 oranına ulaştı. Krizin yarattığı
koşullar, ve sosyal yıkım programları
sadece Fransa’da değil, İsviçre,
Almanya, Avusturya, Hollanda,
Danimarka, Finlandiya, İsveç,
Norveç, Britanya ve doğu Avrupa
ülkelerinde neo-faşist hareketin yük-
selişinin önünü açtı. Krizin etkisiyle
diskriminasyon politikaları, rasizm
uygulamaları, göçmen düşmalığı ve
İslamofobi yaygınlaştı. Faşizmin yük-
selişi kıtada sınıfsal antagonizmanın
keskinliğini işaretliyor. 

Mayıs ayı ortalarında İspanya’da
gençlik Madrid’de bulunan Puerto
Del Sol meydanını işgal etti. Metropol
bir simge ve tüketim toplumunun
mabedi olan meydan Tahrir
Meydanı’na çevrildi. Gençliğin tem-
silcileri eylemlerinin esin kaynağının
Tahrir Meydanı olduğunu açıkladı.
Benzer gelişmeler Lizbon, Porto
Batelha meydanında yaşandı. Aynı

şekilde İtalya, Almanya ve
Yunanistan’da da meydanlar gençlik
tarafından işgal edildi. Gençlik gele-
ceğin gaspına ve neo-liberalizme
karşı ayağa kalktı. Geleceği kazan-
mak için metropollerin nabzı olan
alanları işgal etti. Yarattığı fiili
durumlarla, tahakküm ve otoriteyi
işlevsizleştirdi. Mekanın özgürleşme-
sini sağladı. Meydanları fiilen işgal
eden, yoğunluğu gençlerden oluşan
bu kitleye “öfkeliler” adı verildi. 

Gençliğin bu hızla yayılan ve etkisi
artan meydanları işgal etme eylemle-
ri, neo-liberal virüsün yaydığı sinik
ve pesimist havayı dağıttı, yani zama-
nın ruhunu değiştirdi. Gençlik özgür-
leştirdiği meydanlarda, özgürlük ve
eşitlik özlemlerini dile getirdi. Daha
önce Yunanistan, İtalya, Fransa ve
Britanya’da olduğu gibi gençlik gele-
ceğini arıyor. Özgürlük ve eşitlik
özlemlerini işçi sınıfının mücadele-
siyle bütünleştiriyor. Gençliğin
potansiyel proleter kimlikleriyle ara-
yışları, sınıfla kaynaştığı oranda sar-
sıcı sonuçlar yaratacaktır. Daha önce
bu yönde önemli pratikler yaşandı.

“Öfkeliler” Hareketiyle 
Grev Kaynaştı 

Bütün bu gelişmeler Avrupa’da sınıf
mücadelesinin yükselişini işaret edi-

yor. Yunanistan’da 10 Mayıs’ta ger-
çekleşen grev de bunun somut gös-
tergelerinden biri oldu. 10 Mayıs’taki
grevi 15 Haziran’da gerçekleşen daha
büyük ve daha yaygın genel grev izle-
di. 3 milyona yakın işçi genel greve
katıldı. Yunanistan’da 2011 yılının
3’üncü genel grevi ve son 16 ayın
12’nci genel grevi yaşandı. “Öfkeli-
ler” hareketiyle grev kaynaştı. Genel
grev PASOK hükümetini sarstı. Aynı
zamanda düşük yoğunluklu bir ayak-
lanmaya dönüştü. 

Ayrıca Portekiz’de yaşanan mali kriz
süreci periferideki yeni kriz senkro-
nudur. Portekiz’in, İspanya’nın toksik
bankacılığının üssü olması,
İspanya’yı hızla borç krizi anaforuna
sokabilir. Avrupa’nın beşinci büyük
ekonomisi olan İspanya’da toplumsal
gerilim artmaktadır. Krizin yıkıcı dal-
galarının İspanya’yı sarsması uzun
süreden beri sessizlik içinde olan
İspanya işçi sınıfını ayağa kaldırabi-
lir. Çünkü neo-liberal saldırılar işçi
havzalarında sınıfsal öfke ve kin
birikmesine yol açtı. İspanya gençli-
ğinin eylemleri bu noktada katalizör
bir etki yaratabilir. Gençlik eylemle-
riyle İspanya’da uzun zamandır süren
eylemsizlik dönemini sonlandırdı.
Özellikle Puerto Del Sol meydanının
işgali, ülkede müthiş bir atmosfer

yarattı. Gençliğin yayınladığı mani-
festo, şu an için şekilsiz, eklektik ve
melez tanımlamalar içerse de gençli-
ğin özlemi, arzu ve eylemlerinin
yarattığı aura önemlidir. Kıta gene-
linde ve özelde İspanya’da yeni bir
dönemin ve dinamiğinin habercisi-
dir: Yeni ve genç proletaryanın.

Kıtada Yunanistan işçi sınıfı, bir öncü
müfreze gibi hareket ediyor. Bunun
yanında kıtada sınıf hareketinin yeni
ateşleyicisi İspanya ve Portekiz işçi
sınıfı olabilir. Bu arada İrlanda’nın
“kurtarılma operasyonları” halen
sürmektedir. İrlanda bankalarının ek
olarak 24 milyar €’luk finansal ihti-
yacı ortaya çıktı. 

Kısaca mali kriz senkronu yayılıyor.
Önümüzdeki dönem Portekiz ve
İrlanda’da ekonomik çöküşler günde-
me gelebilir. İspanya borç krizine
girebilir. Periferiyi giderek saran kri-
zin, çekirdeği etkilemesi kaçınılmaz-
dır. 

Önümüzdeki Dönem Yeni Sınıf
Kavgalarına Gebe

Önümüzdeki dönem yeni sınıf kavga-
larına gebedir. Mali krizin yayılması,
senkronizasyon özelliği, çöküş risk-
leri kıta düzeyindeki sınıfsal antago-
nizmayı keskinleştiriyor ve yoğunlaş-
tırıyor. Bu yoğunlaşma hali kıta
çapında büyük toplumsal altüst oluş-
ların ve patlamaların önünü açıyor.
Artık önümüzdeki dönem genel grev
dalgalarına ve yaygın büyük kitle gös-
terilerine gebedir. Artık Avrupa’nın
her büyük meydanı Tahrir meydanı
olmaya adaydır. Sorun proletaryanın
yeni birleşenleriyle yıkıcı gücünün
açığa çıkarılması ve kristalize edil-
mesidir. 

Bütün bu gelişmeler Avrupa’da sınıf mücadelesinin yükselişini işaret ediyor.
Yunanistan’da 10 Mayıs’ta gerçekleşen grev de bunun somut
göstergelerinden biri oldu. 10 Mayıs’taki grevi 15 Haziran’da gerçekleşen
daha büyük ve daha yaygın genel grev izledi. 3 milyona yakın işçi genel greve
katıldı. Yunanistan’da 2011 yılının 3’üncü genel grevi ve son 16 ayın 12’nci
genel grevi yaşandı. “Öfkeliler” hareketiyle grev kaynaştı. Genel grev PASOK
hükümetini sarstı. Aynı zamanda düşük yoğunluklu bir ayaklanmaya dönüştü. 
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Soya fasulyesinin adını son zaman-
larda çok sık duymaya başladık. Uzak
Doğu’nun mucizevî bitkisi olarak
sunulan soya fasulyesinin tohumla-
rından sıvı yağ ve margarin hâlinde
kullanılan yemeklik bir yağ çıkarıl-
maktadır. Ayrıca günümüzde soya
fasulyesi, pasta, bisküvi, kurabiye,
dondurma, şekerleme, hayvan yemi,
yeşil gübre, makarna, tarhana,
ekmek imalatı ile bebek mamalarında
da büyük oranda kullanılmaktadır. Bu
bakımdan soya fasulyesi sarı altın
veya asrın bitkisi olarak da adlandı-
rılmaktadır. 

Soya fasulyesinin besin değerinin
yüksek olduğu bir gerçektir. Ancak
soyanın nasıl üretildiği önemli bir
noktadır. Çünkü özellikle ülkemize
giren soyanın büyük bölümü dünya-
nın en büyük GDO’lu soya üreticileri
olan ABD ve Arjantin’den gelmekte-
dir. (Bu arada Arjantin’de hızla artan
soya üretiminin kontrolsüz bir biçim-
de büyümeye devam ettiğini, 1971'de
tarlaların sadece 37 bin 700 hektarı
soya üretimine ayrılmışken, bu sayı-
nın son 10 yılda 14.2 milyon hektara
ulaştığını da belirtelim.*) Geçtiğimiz
yıllarda, Greenpeace’in soya yüklü
Arjantin gemisine yönelik eylemiyle
gündemi işgal etmesinin ardından
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği bir
açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya
göre Türkiye’ye giren 1 milyon ton
GDO’lu soyanın bir bölümü hayvan
yemi olarak değerlendirilmiş, kalanı
ise soya yağı yapımı amacıyla yağ
fabrikalarına gitmiştir. 

Düşük Yaptıran Yemler

Öte yandan yapılan araştırmalarda
GDO’lu soyadan yapılan yemlerin
hamile hayvanlarda düşüğe yol açtığı
tespit edilmiştir. Yapılan araştırma-
larda transgenik soyada herbisitlere
(böcek öldürücü ilaçlar) karşı
dirençli olmasını sağlayan bir tole-
rans genine rastlanmıştır. Bu tole-
rans geni  sadece elektron mikrosko-
buyla görülebilen (36,000X), orta
büyüklükte bir virüs boyutunda,
kendi kendine çoğalabilen, daha fazla
mikro mantarlara benzeyen "mikro
mantar" tipi bir organizma. Patojenin
çok nadir görülen bir şekilde hem
bitki, hem de memelilerde hastalığa
yol açtığına dair güçlü kanıtlar bulun-
duğu belirtilen araştırmada, bu genin

fasulyesi ve mısırın yanı sıra, fer-
mente yem ürünlerinde, ürün artıkla-
rında, domuz midesi içeriğinde,
domuz ve sığır plasentasında yüksek
miktarlarda bulunduğu da belirtilmiş-
tir. Bu gen hamile hayvanların düşük
yapmalarına neden olmaktadır.**

Gıdada Soya Oyunu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi soya
fasulyesinden ayrıca yağ da elde edil-
mektedir. Bu yağ ise piyasada bulu-
nan bütün gofret, çikolata, bisküvi,
hazır çorba, cips, kahvaltılık gevrek,
çikolatalı krema ve bebek mamaları-
nın yapımında kullanılmaktadır.
Nedeni ise çok basit: soya yağının
ucuz olması. Kapitalizmin altın kural-
larından biridir. Rekabet etmek ve
ayakta kalmak istiyorsanız, üretim
maliyetlerinizi rakiplerinizden daha
düşük tutmak zorundasınız. Yoksa
pazarı ele geçiremez, üretimi genişle-
temezseniz. Bunu yapmadığınız tak-
dirde sistemin dişlileri sizleri de öğü-
tür. İşte bu zorunlu kural insan sağlı-
ğının hiçe sayılması için yeterli bir
sebep. Maliyet düşsün yeter ki.
Çamur bile yedirirler. 

Biyoçeşitlilik Üzerinde 
Soya Baskısı

Soya endüstrisinin bir de biyo-çeşitli-
lik üzerindeki etkisi var tabi. Daha
önceki yazılarda değinildiği gibi
mono kültür üretimi biyo-çeşitlilik
üzerinde çok ciddi bir baskı yaratı-
yor. 2000'den beri Arjantin'de mil-
yonlarca hektar orman soya ekimi
için yok edildi ve bu sayı artmaya
devam ediyor. Bolivya, Paraguay ve
Güney Brezilya'da da orman alanları
soya üretimi için tahrip ediliyor. Bu
bölgeler dünyanın en karma orman
ekosistemleri olarak kabul ediliyor-
lar. Ayrıca soya üretimindeki artış,
geleneksel üretim yapan çiftçinin de
bu alana yönelmesine neden olmuş-
tur. Soya üretimi deyince akla ilk
gelen ülkelerden biri olan Arjantin’de
pirinç ve mısır üretimi hızla düşer-
ken, mandıraların sayısı da hızla azal-
maktadır. Bunun yanında soya üreti-
mi büyük bir hızla artmaktadır.*** 

GDO’nun İdeolojisi

Daha önce de değindiğimiz gibi, GDO

insanlara açlığa çare olarak sunul-
muştur. Ayrıca gıda fiyatlarındaki
yükselişleri önlemek gibi bir iddiayla
da karşı karşıyayız. Birincisi yaşadı-
ğımız gezegen GDO gibi tartışmalara
yer vermeksizin nitelikli ve herkese
yetecek kadar besin üretebilecek
kapasiteye sahip. Söz konusu proble-
mi GDO olmadan da çözebiliriz.
Bunun için öncelikle beli bükülmüş,
toprağını boş bırakmak zorunda kal-
mış (IMF politikaları, kota uygulama-
sı, tarım girdilerinin maliyetlerinin
yüksek olması) çiftçinin tekrardan
üretime girmesi gerekir. Yalnızca
Brezilya’da 120 milyon hektar tarım
toprağının boş olduğunu hatırlatmak-
ta fayda var. Bu toprakların kullanıl-
ması ciddi bir üretim miktarı sağlaya-
cağı gibi, Dünyanın akciğerleri olan
Amazon ormanlarının yok edilmesini
de engeller. 

Şirketlerin Kâr Oyunu

Öte yandan gıda fiyatlarındaki artışın
temel sebebi kıtlık değildir. Bu artışın
en büyük sebebi mali spekülasyon-
lardır. Yani gıda fiyatlarının yüksekli-
ğini bahane ederek, GDO üretimini
meşrulaştırmaya çalışan şirketler
aynı zamanda açlık üzerinden spekü-
lasyon yaparak kar sağlamaktadırlar.
Bunun kanıtları bulmak için, gıda
fiyatlarının yükselişte olduğu yıllarda
uluslararası gıda şirketlerinin kar

göstergelerini incelemek yeterli.
Örneğin 2004-2008 yılları arasında
yaşanan gıda fiyatları krizi dönemin-
de dünyanın en büyük tarım şirketle-
rinden biri olan Syngenta, kârını  6
milyar dolardan 11 milyar dolara yük-
seltti.

Başka deyişle, aç insanların sayısı
artarken şirketler zenginliğine zen-
ginlik katıyor.

ÇUŞ’ların Kirli Çamaşırları

Bu şirketlerin sahip olduğu etki alanı-
nın bir kanıtı da Wikileaks belgelerin-
de ortaya çıkmıştır. Wikileaks belge-
lerinden, ABD’li diplomatların tüm
dünyada GDO’lu ürünleri hükümet
açısından ve ticari açıdan stratejik bir
zorunluluk olarak dayattıkları anlaşıl-
maktadır. Ayrıca ABD Dışişleri
Bakanlığı’nın biyoteknoloji özel
danışmanı ve Kenya’daki hükümetin
biyoteknoloji danışmanları, Papa’nın
GDO’lu ürünlere destek vermesi için
Vatikan yetkilileri nezdinde lobi faali-
yetlerinde bulunmuşlar. Tüm bu faa-
liyetlerin arkasında ise çok uluslu
tohum tekeli Monsanto yer alıyordu.

* http://www.greenpeace.org/turkey/tr/
news/arjantin-ve-birle-ik-soya-cum/

** http://www.focapoyrazi.com/yazdir.asp?
id=6089

*** http://www.greenpeace.org/turkey/ tr/
news/arjantin-ve-birle-ik-soya-cum/
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gıda şirketlerinin kar göstergelerini incelemek

yeterli. Örneğin 2004-2008 yılları arasında yaşanan
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SOYA’DA GDO OYUNU

H. DURKAL

Soya fasulyesinin besin değerinin yüksek olduğu
bir gerçektir. Ancak soyanın nasıl üretildiği

önemli bir noktadır. Çünkü özellikle ülkemize
giren soyanın büyük bölümü dünyanın en büyük
GDO’lu soya üreticileri olan ABD ve Arjantin’den

gelmektedir.

GDO’lu Ürünler Gıda Fiyatlarını Düşürmez



Kütahya-Tavşanlı yolunun yaklaşık
30. km’sinde inip köylere doğru yürü-
yoruz. Köy yolunda 06 plakalı bir
araca otostop yapıyoruz. Duruyor,
“Nereye” diye soruyor. “Gümüş
Köyü’ne” diyoruz. “Ne yapacaksınız
orada” diye soruyor. Köylülerle
röportaj yapmak istediğimizi söylü-
yoruz. Yüzünü ekşitiyor, “Sizi ala-
mam” diyor. Camı kaldırıp yoluna
devam ediyor. Belli ki, Eti Gümüş
çalışanı. Sonra Sadık Ağbiye rastlıyo-
ruz. Bizi arabasına alıp, önce Eti
Gümüş’e götürüyor; ancak tesise gir-
memize izin verilmiyor. Firma çok
yoğun güvenlik önlemleri almış. Bir
şeyleri gizlemeye çalıştıkları kesin.
Sadık Ağbi çok konuksever. Bizi ara-
basıyla önce Gümüş Köyü’ne, sonra
da Köprüören köyüne götürüyor. 

Gümüş Köyü

Gümüş Köyü’nün meydanındaki kah-
veye varıyoruz. Kahvede Süleyman
Ağbi’yle karşılaşıyoruz.   Önce tem-
kinli yaklaşıyor Süleyman Ağbi.
“Vardı felaket, ama geçti gitti...” diyor.
Sonra çay söylüyor bize. Çayı içtikçe

açılıyor. Başlıyor anlatmaya. Önce
fotoğraf çektirmeye yanaşmadıysa
da, bizimle konuştukça güveni artı-
yor, fotoğraf çekmemize de izin veri-
yor.

Gümüş Köyü’nün adının öyküsü
Frigler’e dayanıyor. Frigler zamanın-
da bu köyde -tam da oturduğumuz
kahvenin bulunduğu yerde- ilkel yön-
temlerle gümüş işletmeciliği yapıl-
mış; bu nedenle de köye “Gümüş” adı
verilmiş. 

Siyanür faciası, köylünün gelir kay-
nağı olan ürünlerini satmasını engel-
lemiş. Köylüden süt alan firmalar süt
almayı kesmiş bir on gün kadar.
Elma, vişne, çilek elde kalmış. Gümüş
Köyü adını duyan, köyün ürünlerini
almamaya başlamış. 

Süleyman Ağbi “Bizim köy yine iyi
durumda.” diyor. “Köyümüz yüksek
yerde olduğundan ve içme suyu yuka-
rıdaki tepeden geldiğinden madenin
suyu kirletmesi söz konusu değil.
Ama tarlalar aşağı tarafta. Siyanürlü
su sızmaya başlarsa, tarlalar hepten
yok olur. “

Taşeronlaşma-Denetimsizlik-
Sermaye Yoğun Üretim

Süleyman Ağbi Şeker fabrikasından
emekli bir işçi. Aynı zamanda köyün
eski muhtarı. O emekli olduktan
sonra tüm işçileri 4-C’li yapmışlar.
18 yıl sendika yöneticiliği yapmış.
“Bizim sendika doğruyu söylemek
gerekirse solcuydu” diyor.
Gülüyoruz. Kapitalizmin çelişkilerini
en iyi mağdurları bilir ya, Süleyman
Ağbi de öyle biri. Eti Gümüş özelleş-
tikten sonra köyün yaşam şartlarında
ne gibi değişiklikler oldu diyoruz. “Ne

mi oldu? Hepsi 600-700  TL’ye asgari
ücretle kapitalizme köle oldu, getirisi
o oldu.” diyor. Gülüyoruz yine. En çar-
pıcı bilgilerden birisi de, Eti
Gümüş’ün özelleştirilmeden önceki
üretim kapasitesi ile özelleştikten
sonraki üretim kapasitesine ilişkin.
Yine Süleyman Ağbi’den dinliyoruz:
“Devletin elindeyken aylık 7 ton
gümüş üretirlerdi; şirket aldıktan
sonra aylık üretim miktarı 30 tona
çıktı, fabrikayı çok genişlettiler;
ancak altyapıya ilişkin hiçbir şey yap-
madılar. Bunun sonuçları hepimizin
gördüğü gibi ortada. 960 çalışanı var.
Bir tanesi bile sendikalı değil. Büyük
bir kısmı taşeron işçi. Öcü gibi görü-
yorlar sendikayı. Oysaki anayasal
haktır örgütlenmek.” Kapitalist üre-
tim mantığını, neoliberalizmi daha
iyi anlatamazdı herhalde. 

Basına İtibar Etmeyin

Daha önce benzer olaylar yaşandı mı
diye soruyoruz. Köyün bakkalı
Hüseyin Ağbi söze giriyor. “2008’de
bir gecede 18 koyun telef oldu.”
Fabrika yöneticileri de bu ölümlerin
siyanürden olduğunu teyit etmiş.
Aralarında halletmişler. Hayvanları
ölen köylü, o köyde yaşayan, aynı
zamanda fabrikada işçi olan insanla-
rın işten çıkarılma riskiyle karşı kar-
şıya olmalarından dolayı şikayetçi
olmaya çekinmiş ve nihayetinde
olmamış. 1998’de de 5-6 hayvanın
telef olduğunu, O zamanlar fabrika
devlete ait olduğu için şikayetçi olma-
dıklarını söylüyor Hüseyin Ağbi. 

Fabrika sahipleri baskı yaptılar mı
diyoruz, gelip “Basına konuşmayın,
itibar etmeyin.” demişler.
Konuşanların yakınlarının işten atıl-
dığını söylüyorlar.

Yanımıza engelli bir genç geliyor.
Bugün işe başlamış fabrikada. Engelli
kotasından girmiş. Şaşırıyoruz. Ne
zamandır yürürlükte olan yasa
nedense yeni hatırlanmış ve engelli
genç işe alınmış. Köylüler ise olaya
iyimser yaklaşıyorlar.

Köydeki işçilerin sağlığını soruyoruz.
“Şimdilik bir problem yok, ama ileri-
de ne olur bilemeyiz.” diyor Hüseyin
Ağbi.

Gümüş Köyü’nden ayrılırken
Toplumsal Özgürlük Gazetesi’ni veri-
yoruz köylülere. Arka sayfadaki yazı-
nın başlığı dikkatini çekiyor
Süleyman Ağbinin: Öldüren Siyanür
Değil, Kapitalizmdir. “İşte bak bu
doğru” diyor.  Bir dahaki sayıyı da
getirme sözü vererek ayrılıyoruz
köyden.

Köprüören Köyü

Köprüören Köyü en riskli bölgeler-
den birisi. Madenin aşağı tarafında
kalıyor. Baraj yıkılırsa köy diye bir
şey kalmayacak. Bugüne kadar toplu
balık ölümleri görülmüş. Yapılan su
analizlerinde içme suyunda siyanür
görülmemiş, ama köydeki her iki
derede de siyanüre rastlanmış. Köylü
tedirgin. Fabrika yetkilileriyle tartış-
mışlar, ama fabrika yetkilileri kimse-
ye bir zararları olmadığını iddia
etmişler.

Dulkadir Köyü’ne gidemiyoruz.
Ulaşım sıkıntısı var. “Zaten gitseniz
de pek kimseyi bulmazsınız” diye
söze giriyor Hüseyin Ağbi,
Köprüören Köyü’nün kahvesinde.
Orası hayalet gibi bir köy. Arsenik ve
asbest yüzünden köyün nüfusunun
önemli bir kısmı kanserden ölmüş.
İnsanların ömrü kısa. Bir de siyanür-
lü sudan yüzlerini yıkayan köylüler
soluğu hastanede almışlar.
Söylentilere göre Eti Gümüş A.Ş. bu
köyü satın almak istiyor. Bu yüzden
köylülerin gözünü korkutup, onları
köyden sürmenin yollarını arıyor-
muş.

Hüseyin Ağbi’nin dediğine göre,
Porsuk Çayı’nın kaynaklarından biri-
si burada ve olası bir siyanür karış-
ması, Porsuk Çayı ile Ankara’nın
Polatlı ilçesine, Sakarya’ya ve
Eskişehir’e kadar ulaşır. 

Siyanürsüz sudan demledikleri çayla-
rı içip köyden ayrılıyoruz.
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Siyanür faciası, köylünün gelir kaynağı olan
ürünlerini satmasını engellemiş. Köylüden süt alan
firmalar süt almayı kesmiş bir on gün kadar. Elma,
vişne, çilek elde kalmış. Gümüş Köyü adını duyan,
köyün ürünlerini almamaya başlamış. 

SİYANÜR HAYALET KÖYLER YARATIYOR

H. DURKAL

Köprüören Köyü en
riskli bölgelerden birisi.

Madenin aşağı
tarafında kalıyor. Baraj
yıkılırsa köy diye bir şey

kalmayacak. Bugüne
kadar toplu balık

ölümleri görülmüş.
Yapılan su analizlerinde

içme suyunda siyanür
görülmemiş, ama 

köydeki her iki derede
de siyanüre rastlanmış.
Köylü tedirgin. Fabrika

yetkilileriyle
tartışmışlar, ama 
fabrika yetkilileri

kimseye bir zararları
olmadığını iddia

etmişler.

Siyanürlü Su Sızmaya Başlayınca, Tarlalar Yok Olacak!
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LYS'ye Karşı Liseliler
Alanlardaydı!
Geçtiğimiz aylarda YGS'de patlayan şifre
skandalının ardından alanları dolduran
liseliler, bu kez de LYS'ye karşı sokakla-
ra indiler. 

İSTANBUL- Her yıl geleneksel olarak
Haziran ayında, Yükseköğretime Geçiş
Sınavı başta olmak üzere eleme sınavla-
rına karşı Kadıköy'de gerçekleştirilen
miting bu sene 13 Haziran'da gerçekleş-
tirildi. Liseli Kıvılcım'ın da coşkulu kor-
tejiyle yer aldığı miting yürüyüşü Tepe
Nautilus önünden başlayıp Kadıköy
İskele Meydanı'nda sona erdi. Yapılan
konuşmalarla eleme sınavlarına karşı
sokakta mücadele çağrısı yapıldı. PTT ve
Ontex işçileri adına yapılan destek ve
selamlama konuşmasının ardından
Grup Emeğe Ezgi, Munzur ve Adalılar'ın
sahne almasından sonra miting sona
erdi.

MERSİN- Mersin'de de liseliler LYS'yi
protesto ettiler. 4 Haziran'da Akdeniz
Belediyesi önünden Taş Bina'ya uzun
bir yürüyüş gerçekleştiren liseliler Taş
Bina önünde bir açıklama yaptılar.
Açıklamanın ardından, "eğitim sistemi-
ni ve şifreleme iddiasını" anlatan kısa
bir tiyatro oyunu sergilendi. Grup bir
süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Adana’da Gözaltılar 
25 Mayıs Çarşamba günü, içlerinde 3
ÖGD üyesinin de bulunduğu 23 kişi
sabah 05:00 sularında eş zamanlı yapı-
lan ev baskınlarıyla gözaltına alındılar.
6 Mayıs'ta düzenlenen Deniz Gezmiş,
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anması ile
18 Mayıs'ta düzenlenen İbrahim
Kaypakkaya anmasına katıldıkları
gerekçesi ile gözaltına alınanlar, bir
gece gözaltında kaldıktan sonra 26
Mayıs Perşembe günü savcılığa çıkar-
tıldılar. Gözaltına alınanlardan 16'sı sav-
cılıktan serbest bırakılırken, 9 kişi ise
mahkemeye sevk edildikten sonra
tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldılar.

31 Mayıs günü Hopa'da, AKP
mitingini protesto etmek isteyen
eylemcilere müdahale edilmesi
sonrasında, emekli öğretmen
Metin Lokumcu gaz bombasın-
dan etkilenerek yaşamını yitirdi.
Metin Lokumcu'nun öldürülmesi
Türkiye'nin pek çok şehrinde
protesto edildi. Olay günü
Ankara'da yapılan eyleme poli-
sin sert müdahalesi sonrasında
90'a yakın insan gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar dört gün

boyunca gözaltında kaldı. Gözaltı
esnasında darp edilen ve işken-
ceye uğrayan, aralarında TÖP
üyesi Göksel Ilgın'ın da bulundu-
ğu 5 kişi, 3 Haziran gecesi çıkar-
tıldıkları mahkemede tutuklandı.
Tutuklular Sincan L tipi Kapalı
Cezaevine götürüldüler.
Göksel Ilgın'a mektup yazmak
isteyenler için mektup adresi:
Sincan Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu, 1 No'lu L Tipi Cezaevi,
Koğuş: A 4 Sincan/Ankara

Göksel Ilgın Tutuklandı!

İstanbul Nurtepe'de her yıl gele-
neksel olarak gerçekleştirilen
işçi şölenin dördüncüsü, 25
Haziran Cumartesi günü gerçek-
leşti. Geçen senelerden farklı ola-
rak, bu yıl İşçi Şöleni 21 Eylül
komplosuyla tutuklanan sosya-
listler şahsında tüm devrimci tut-
saklara atfedildi. Şölende tutuklu
devrimcilere gönderilen selamla-
ma mesajlarına da yer verildi.
Trabzon Horon Ekibi ve
Adalılar’ın sahneye çıkmasının
ardından başlayan yağmur şöle-
nin tasarlandığı gibi devam etme-
sine engel olsa da; tertip komite-
sinin yoğun çabası sonucunda
gerekli önlemler alınarak coşku-
lu şölen Erdoğan Emir ve Aynur
Doğan'ın da sahne almasıyla
tamamlandı. Ayrıca Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku

İstanbul 2. Bölge Milletvekili Sırrı
Süreyya Önder'de sahneye çıka-
rak geceyi selamlayan bir konuş-
ma yaptı. İlginin ve coşkunun bir
hayli yüksek olduğu gecede, sık
sık "Yaşasın İşçilerin Birliği
Halkların Kardeşliği" ve
"Devrimci Tutsaklar Onurumuz-
dur" sloganları atıldı. Geceye, 21
Eylül komplosunda tutuklanan
TÖP üyeleri Oğuzhan
Kayserilioğlu, Tuncay Yılmaz ve
Semih Aydın ortak bir mesaj
gönderdiler. SDP Genel Başkanı
Dr. Rıdvan Turan'ın ve Sincan L
Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu
bulunan Göksel Ilgın'ın mesajları
da okundu. Gecede ayrıca ara-
mızdan ayrılışının 6. yılında
Kazım Koyuncu anıldı.

Nurtepe'de 4. İşçi Şöleni Yapıldı
Bu yıl İşçi Şöleni 21 Eylül
komplosuyla tutuklanan
sosyalistler şahsında tüm
devrimci tutsaklara
atfedildi. Şölende tutuklu
devrimcilere gönderilen
selamlama mesajlarına
da yer verildi. Trabzon
Horon Ekibi ve Adalılar’ın
sahneye çıkmasının
ardından başlayan
yağmur şölenin
tasarlandığı gibi devam
etmesine engel olsa da;
tertip komitesinin yoğun
çabası sonucunda gerekli
önlemler alınarak
coşkulu şölen Erdoğan
Emir ve Aynur Doğan'ın
da sahne almasıyla
tamamlandı. 
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TAKSİM- Hatip Dicle'nin milletve-

killiğinin YSK tarafından kabul edil-
memesini protesto etmek için
Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku'na bağlı üyeler ve çeşitli des-
tekçi kurumlar 22 Haziran Çarşam-
ba günü Taksim Meydanı'nda bir
araya geldi. Blok tarafından seçilen
milletvekilleri Sebahat Tuncel,
Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya
Önder ve Levent Tüzel'inde arala-
rında bulunduğu grup, basın açıkla-
masını yaptıktan sonra İstiklal

Caddesi'ne doğru yürümek istedi.
Yürüyüşüne polis tarafından izin
verilmeyen grup, Tarlabaşı istika-
metine doğru yürüyüşe geçti. Polis
gruba gaz bombası ve biber gazı
sıkarak saldırdı. Binlerce insanın
etrafa kaçışması sonrasında polis
civardaki dükkan ve işyerlerine de
gaz bombası attı.

ŞİŞLİ- 26 Haziran Pazar günü

Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku'na bağlı örgütler ve çeşitli

destekçi kurumlar Şişli Cami civa-
rında bir araya gelerek bir basın
açıklaması gerçekleştirdiler. Basın
açıklamasına katılan binlerce kişiye
polis sert bir biçimde müdahale
etti. Atılan gaz bombalarıyla etrafın
bir anda bembeyaz olduğu eylemde
polis elektrikli cop kullandı, ara
sokaklarda ve dükkanlarda yakala-
dığı eylemcileri sert bir biçimde
darp etti. 30 kişinin gözaltına alındı-
ğı eylemde gözaltına alınanlardan 5
kişi tutuklandı.

SİVAS- Bu yıl Sivas Katliamı’nın 18.
yıldönümünde, Sivas Valiliği’nin
“yasak” kararına rağmen, birçok
ilden kente yola çıkan on binlerce
kişi, 2 Temmuz günü Madımak
Oteli önünde biraraya geldi ve
anma eylemini gerçekleştirdi.

Otobüslerin kent girişinde durdu-
rulmasından, pankartlara el koyma
girişimlerine, otelin etrafının ve
otele çıkan yolların polis barikatla-
rıyla kapatılmasına kadar çeşitli
engelleme girişimlerine ve polisin
gaz bombalarıyla kitleye saldırma-
sına rağmen kararlı duran binlerce
insan Madımak Oteli önünden

dağılmadı, mitingini gerçekleştirdi.
Ve “Madımak Utanç Müzesi Olsun”
tabelasını şimdiki adıyla “Bilim ve
Kültür Merkezi” olan Madımak
Oteli’ne astı.

Mitingde konuşan İbrahim Şahin
ise Sivas katliamının insanlığa
karşı işlenen bir suç olduğunu
belirtti ve “Bu vahşete seyirci
kalanlar, izleyenler, planlayanlar
bütün insanlık değerlerini kaybet-
tiklerini unutmamalıdır. Çağrımız
insanlığadır. Sivas katliamının gün-
demde tutulması vicdani bir görev-
dir. Onun için Madımak, Utanç
Müzesi olmalıdır” dedi.

İSTANBUL- Sivas Katliamı, 18.

yılında, Nurtepe Mahallesi’nde,
Toplumsal Özgürlük Platformu’nun
gerçekleştirdiği yürüyüş ile protes-
to edildi. Sivas’ta yitirdiğimiz 33
canı unutmamak ve unutturmamak
gerektiğinin, anılarını mücadele-
mizde yaşatamamız gerektiğinin
belirtildiği eyleme 70 kişi katıldı.
Eylemde yapılan açıklamada
Sivas’ta yakılan ateşin 18 yıldır sön-
mediği, Madımak Oteli’nin “Kültür
Merkezi” değil “Utanç Müzesi”
olması gerektiği ve ülkemiz halkla-
rının bu katliamlarla yüzleşmesinin
önemli olduğunu dile getirildi.

SYK-PG Denizli’de
Panel Düzenledi
22 Mayıs’ta Denizli'de Sosyalist Yeniden
Kuruluş Parti Girişimi “Geçmiş Birlik
Deneyimleri ve Yeniden Kuruluş” baş-
lıklı bir panel düzenledi. Halit Elçi,
Yeşim Dinçer, Muhsin Dalfidan ve Musa
Piroğlu'nun konuşmacı olarak bulundu-
ğu panelde, Emek Demokrasi ve Özgür-
lük Bloku Denizli bağımsız milletvekili
adayı Kemal Beler de salondaki katılım-
cılar arasındaydı. Geçmiş birlik dene-
yimlerinin değerlendirildiği panelde,
ayrıca Yeniden Kuruluş konusu farklı
noktalardan ele alınarak önemi vurgu-
landı. 14.00’da başlayan panel, katılımcı-
ların sunumlar üzerinden görüşlerini
bildirdikleri ve konuşmacılara sorular
yönelttiği forum kısmının ardından saat
17.00’da sona erdi.

Genç Sen YÖK’e
Karşı Sokaklardaydı! 
27-29 Mayıs tarihleri arasında Swiss
Otel'de “Yeni Yönelimler ve Sorunlar”
başlığıyla gerçekleştirilen Uluslararası
Yükseköğrenim Kongresi, Öğrenci
Gençlik Sendikası tarafından çeşitli
eylemlerle protesto edildi. Katılımın
ücretli olması ve kongrenin üniversite-
lerde değil, lüks otellerde gerçekleştiril-
mesi gibi gerekçelerle Kongreyi tanıma-
dıklarını söyleyen Genç Sen'liler, 27
Mayıs günü Dolmabahçe'den
Swissotel’e doğru yürüyüşe geçtiler.
İnönü Stadı civarında polis barikatıyla
karşılaşan Genç Sen'liler, burada otur-
ma eylemine başladılar. Eğitim Sen ve
diğer grupların basın açıklamalarını
tamamlamasının ardından, kendi basın
açıklamalarını otelin önünde yapmak
istediklerini söyleyen Genç Sen'liler
yürüyüşe başladılar. Yürüyüşe geçen
Genç Sen'lilere polis sert bir biçimde
müdahale etti ve 10 öğrenci gözaltına
alındı. Aynı gün saat 16:00'da Genç
Sen'liler, bu kez Dolmabahçe'deki baş-
bakanlık konutunun karşısında, kendi-
lerini yola zincirleyerek bir eylem ger-
çekleştirdiler. 6 Genç Sen'li polis tara-
fından gözaltına alındı. Genç Sen'lilerin
gerçekleştirdiği bir diğer eylem de 28
Mayıs günü Bahçeşehir Üniversitesi
önündeydi. Bahçeşehir Üniversitesi
Beşiktaş kampüsü girişine kendisini
zincirleyen 6 Genç Sen'li, sloganlar ve
ajitasyon konuşmaları ile söz konusu
kongreyi ve eğitimde yaşanan dönüşü-
me yönelik tepkilerini dile getirdiler. İki
saat süren eylemin sonunda Genç
Sen'liler eylemlerini sonlandırdılar.

YSK Komplosuna Karşı Halk Sokaklarda

Sivas’ın Işığı Sönmedi 
Madımak Utancını Aydınlatıyor!



Gençlik mücadelesinin ülke günde-
minde kendisine geçmişe oranla
daha fazla yer açabildiği bir seneyi
geride bıraktık. 4 Aralık’ta
Dolmabahçe eylemleriyle başlayan
süreç “Başkaldırıyoruz!” ve Erzurum
eylemleriyle üniversiteli ayağında
belli bir sınıra ulaşırken “şifre” krizi-
nin patlaması sonrasında liseliler
eleme sınavlarına karşı alanları dol-
durdular. İngiltere, Tunus, Mısır ve
İspanya’da ise dünyanın gündemine
oturan büyük eylemlerin ve ayaklan-
maların merkezinde ise yine gençlik
vardı.

Bütün bu eylemleri geliştikleri süreç-
te analiz etmiştik. Bugün gelinen
noktada -toplumsal muhalefetin bütü-
nünü de göz önünde bulundurarak-
gençlik mücadelesinde resmin bütü-
nüne ilişkin bir değerlendirme önü-
müzdeki dönemin görevlerini belirle-
mek adına bir ihtiyaçtır.

Gençlik Mücadelesinin 
Bir Dönemi

Gençlik mücadelesinde geçtiğimiz
süreçte özellikle Genç Sen içerisinde
yürüttüğümüz tartışmalarda kendisi-
ni ortaya koyan “öğrencilik”e işçi
sınıfı misyonu biçen ve işçi sınıfının
tarihsel görevlerini öğrencilere hava-
le eden sınıf perspektifinden yoksun
bir çalışma tarzı gündemimizdeydi. 

Geçtiğimiz dönemde öğrenci hareke-
tinde yer edinen bir diğer tarz da
“öğrenci” çalışmasını görece doğru
kavrasa da popülist bir biçimde kitle
kuyrukçuluğu hatasına düşen, etkili
ama anlık eylemler örgütleyen ve
mücadelede kalıcılık vaat etmeyen bir
tarzdı.

Dostlarımız pratik anlamda mücade-

lenin gereklerini yerine getiren yol-
daşlarımızdır. Ayrıca eleştiri yapar-
ken; “Gerçek öncünün, doğum sancı-
sını azaltamadığı noktalarda başkala-
rı pratiği kavrama daha doğrusu
sezme yetenekleriyle açılışı yapacak.
O alandaki boşluğu dolduracaktır.
Elbet her yiğidin bir yoğurt yiyişi
vardır.  Herkes kendi stiliyle çalışa-
cak, o boşluğu kendi stiliyle doldura-
caktır. O stilleri eleştirmek, sancıları
azaltmak için gerekir, ama daha
önemlisi boşluğun varlığıdır.” 1 nok-
tasını da gözden kaçırma lüksümüz
yok.

Bu iki tarzın da zaaflarını göz önünde
bulundurarak olmayanı layıkıyla ger-
çekleştirme sorumluluğuyla karşı
karşıyayız. Öğrenciliğin işçileşen
kesimleriyle uzun erimli ve sınıf
perspektifli bir mücadele perspekti-
fiyle buluşmaya yönelik tartışmaları-
mızı daha somut örgütsel mekaniz-
malarda cisimleştirmeliyiz. Öte yan-
dan “eski”ye nazaran sınırları daral-
mış olsa da üniversite mücadelesinin
kendi özgün dinamiklerini ve taleple-
rini bir an olsun kaçırmaksızın bu
mücadelenin Türkiye Devrimiyle
bağını güçlü bir biçimde kurmalıyız. 

Gençlik Mücadelesi 
ve Yeni Dönem

Türkiye’de kitlesel ve militan bir
mücadeleyi var etmenin koşulları-
hele ki gençlik saflarında- son derece
olgundur. Mücadelenin her yeni eşik-
te bir üst seviyeye sıçrama potansi-
yelini göz önünde bulundurduğu-
muzda toplumsal muhalefetin hâliha-
zırda en diri kesimlerinden bir tanesi
olan gençlik mücadelesinin bundan
etkileneceği aşikârdır. Üniversitelere
ve yükseköğretim sisteminin bütü-

nüne yönelik kapsamlı saldırılar
kapıdayken öğrencilerin etkin bir
muhalefet örmesine öncülük etme
sorumluluğu omuzlarımızdadır.
Gençliğin ekoloji alanında vereceği
mücadele, kültür-sanat alanında ken-
disini ifade etmesi, genç kadınların
vereceği kurtuluş mücadelesinin bay-
rağı ellerimizdedir.

Özgürlükçü Gençlik olarak geçtiğimiz
zaman zarfında gençlik mücadelesi-
nin bizden talep ettiklerine yanıt
üretme konusunda en başlarda çok
atıl kaldık. Bu konuda özellikle Mart-
Mayıs sürecinde epeyce mesafe kat
ettik. Geldiğimiz yerin farkındayız.
Ancak, içinde bulunduğumuz koşul-
larda hayat bizden daha fazlasını talep
etmektedir. Bu sayfalarda yazdığımız
satırların altını dolduracak irade ve
kararlılığı kuşanmak olmazsa olmazı-
mızdır. I. Konferansımızdan aldığımız
güç bizlere böylesi bir süreci göğüs-
leme iddiası vermektedir.

Mücadelenin bizden talep etiklerine
karşı Che’nin ’68 Mayıs’ında Paris’te
bayraklaşan “Devrimcinin görevi
devrimi yapmaktır. Devrim ya ruhu-
muzdadır ya hiçbir yerde.” sloganını
kendimize temel şiar edineceğiz.

Vardık, Varız, Varolacağız!

Özellikle seçim sürecinde Hopa’da
Metin Lokumcu’nun öldürülmesi
sonrasında gerçekleşen tutuklama-
larla devletin verdiği mesajı doğru
okumak zorundayız. Devlet devrimci-
leri bir seçim yapmaya zorlamakta,
adeta; “Benim siyaset alanıma girer-
sen gaz, cop, işkence ve cezaevine
razı olman gerekli. Ya bunları göze
alacaksın ya da bu alanın dışına çıkıp
‘uslu uslu’ oturacaksın” demektedir. 

Gerek seçim öncesi geliştirilen “sal-

dırgan” tutum, gerek seçim sonuçları-
nın işaret ettikleri ve sonrasındaki
tutuklamalar safların daha belirgin
şekilleneceği yeni bir dönemin kapı-
sını aralayan bir eşik olmuştur. Yeni
dönem, mücadelede sokağın geçmişe
oranla çok daha önem kazanacağı
hatta olmazsa olmaz bir hal alacağı
bir süreç olacaktır. Sokakta daha
etkin olmak, Türkiyeli devrimciler-
den geçmişle karşılaştırıldığında daha
fazla emek, enerji ve zaman talep etti-
ği gibi aynı zamanda devletle daha
fazla sıcak temasa girilmesi, mücade-
lenin keskinleşmesi anlamını taşıyor.
Çok boyutlu bir militanlık kavrayışı
önümüzdeki süreci hakkıyla karşıla-
yacak yegane tarz olacaktır. Yeni
dönem Türkiyeli devrimcilerin böyle-
si bir döneme girilirken kendilerine
“Var mıyız? Yok muyuz?” sorusunu
ciddi bir biçimde sormalarını gerekli
kılıyor.

Devletin bize meydan okurcasına
sorduğu soruya devrimcilerin verdiği
cevap bugüne kadar her zaman açık
ve net olmuştur. Bugün yine Rosa’nın
bundan 92 yıl önce söylediği gibi tüm
gücümüzle meydanlarda haykıraca-
ğız;

“ ‘Berlin’de düzen hüküm sürüyor!’
Sizi budala çakallar! Sizin düzeniniz
kum üzerine inşa edilmiş. Yarın dev-
rim “zincir şakırtıları içinde” ayağa
kalkacak ve dehşetinize karşılık
trompet sesleriyle haykıracaktır:
Vardık, Varız, Varolacağız!”

1 Sadece Kahramanlık mı?, Yol Dergisi, 1987
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Yeni Dönemin Parolası

Öğrenci hareketinde olmayanı layıkıyla gerçekleştirme sorumluluğuyla karşı
karşıyayız. Öğrencilerin işçileşen kesimleriyle uzun erimli ve sınıf yönelimli bir
mücadele perspektifini daha somut örgütsel mekanizmalarda cisimleştirmeliyiz.

ÖĞRENCİ MÜCADELESİNİ DEVRİME BAĞLAMAK

ULAŞ TAŞTEKİN

Türkiye’de kitlesel ve
militan bir mücadeleyi
var etmenin koşulları
-hele ki gençlik
saflarında- son derece
olgundur.
Mücadelenin her yeni
eşikte bir üst seviyeye
sıçrama potansiyelini
göz önünde
bulundurduğumuzda,
toplumsal
muhalefetin
hâlihazırda en diri
kesimlerinden biri
olan gençlik
mücadelesinin
bundan etkileneceği
aşikârdır. 
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Bir seçim dönemini daha geride
bıraktık. Sadece geçtiğimiz Mayıs
ayında 20 kadının öldürüldüğü ve son
7 yılda kadına yönelik şiddetin yüzde
1400 arttığı ülkemizde 550 kişilik
Meclis’e 78 kadın milletvekili girdi.
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku,
seçim bildirgesinde kadınların talep-
lerine en geniş şekliyle yer veren tek
siyasal yapı oldu. Üstelik Blok’un
Meclis’e giren kadın milletvekili sayı-
sının toplam Blok milletvekili sayısına
oranı, burjuva partilerine göre daha
yüksek oranda gerçekleşmiştir.
Bloktan 11 kadın milletvekili Meclis’e
girerken, 67 kadın milletvekili söy-
lemlerinde cinsiyetçi dili sakınmadan
kullanan düzen partilerinden AKP,
CHP ve MHP saflarından geliyor.

Hiç kuşkusuz TC devleti; kapitalizm
ve patriyarkanın kol kola girerek
Cumhurbaşkanlığı makamından baş-
lamak üzere, Meclis’ten başbakanlık
ve ona bağlı bütün bakanlıklara, vali-
liklerden kaymakamlıklara, polis
örgütünden eğitim kurumlarına
kadar ülkemizi bir uçtan diğerine eril
bir anlayışla ve eril bir dille yöneten
bir iktidar aygıtı. Eril iktidar aygıtı
dilini doğrudan kadını hedef alarak,
din, namus ve ahlak kuralları üzerin-
den kurgularken, aile kavramını kut-
sallaştırır ve kutsal aile kurumunun
dışına çıkan ya da çıkma cesareti gös-
teren kadınlara bedeni ve cinselliği
üzerinden saldırır. İktidarın dili cinsi-
yetçidir. 

“Aile Reisi Erkektir, 
Kadın İçİşleri Bakanı”

Ülkemizde bugün kadınlara karşı
erkekler tarafından açıkça bir savaş
yürütülmektedir. Hayatın her alanın-
da kadına yönelik fiziksel ve psikolo-
jik şiddet hızla artmakta, bizzat
Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından
cinsiyetçi ve nefret içeren konuşma-
lar yapılmaktadır. Başbakan “ülkenin
reisi” olarak kadınlara ve LGBTT
bireylere karşı eril otoriter gücünü
kıyasıya kullanmaktan çekinmemek-
tedir.

Başbakanlarının “erkek adam”, “deli-
kanlı”, “racon adamı” ve “ağır abi”
tavırlarının yanı sıra, “aile reisi erkek-
tir, kadın iç işleri bakanı” sözlerinden
cesaret alan erkekler patriyarkal dev-
let-yargı-medya ortaklaşmasında
daha bir kavi, daha bir güvenle evde
ve sokakta kadınları dövüyor, öldürü-
yor, bıçaklıyor, yakıyor. Devlet-yargı-
medya üçlüsü bu saldırıları meşrulaş-
tıran cinsiyetçi bir dil kullanarak
erkeklere tam desteğini sürdürüyor.
İktidarın cinsiyetçi/eril dili “ötekiler”
yani kadınlar, çocuklar ve lgbtt birey-
ler üzerinde patriyarkal baskının
uygulanmasındaki en önemli araç
olmaya tüm hızıyla devam ediyor.

12 Haziran seçimleri öncesinde ülke-
mizin en büyük iki partisinin, yani
AKP ve CHP’nin seçim kampanya

konuşmalarını incelendiğimizde eril
siyaset dilinin ne menem bir şey
olduğunu daha somut görebiliriz.

Erdoğan’ın“Yiğit,Mert Kardeşleri”

AKP Genel Başkanı ve Başbakan
Tayip Erdoğan, hemen hemen bütün
seçim konuşmalarının açılışını “sev-
gili kardeşlerim” diye yaparken,
bulunduğu ile göre bazen “Yiğit, mert
kardeşlerimi, yani Dadaşları gönülden
selamlıyorum”, bazen “Sivaslı yiğido-
ları selamlıyorum” bazen de “Sevgili
Gakkoşlar” diyerek doğrudan erkekle-
re hitap etmiş. Kadınlara konuşması-
nın içinde mutlaka yer vermeye çalış-
mış. Bazen “kadınlarımız” bazen de
“hanımefendiler” demeyi tercih
etmiş. Seçim konuşmalarında cinsi-
yetçi dile dair en çarpıcı cümleler
şöyle sıralanabilir:

“Sivaslı hanım kardeşim oyunu
AKP’ye ver.”  “Değerli hanım kardeş-
lerim 8,5 yıl sizin için çalıştık.
Evinizde huzur, mutfağınızda bereket
olsun diye çalıştık.” “Hanımların
emeği karşılığını bulsun, hanımların
sesi daha da yükselsin siyasette.” “Ah
benim anacığım, ah benim bacım”,
“Evlerdeki içişleri bakanı ne diyorsa o
olacak.” “Batıda Helga’nın, Mary’nin
evde konforu olacak da, benim Ayşe
bacımın, Fatma bacımın niçin olma-
sın.” 

“Güya Bayansın, Yerini Bil”

Başbakan Erdoğan’ın seçim konuş-
malarında sergilediği cinsiyetçi dil
her zaman bu kadar “üsluplu ve
yumuşak” değil hiç kuşkusuz.
Gazeteci yazar Nuray Mert’i, Emek,
Demokrasi ve Özgürlük Bloku’na ver-
diği destek nedeniyle eleştirirken, eril
dilinin saldırganlığını ve nefretini giz-
lemeye gerek duymamıştır. “Güya
bayansın, Cizre’de yakılan Kürt
çocuklarını görmezden gelip,
BDP’nin, PKK’nın sırtını neden böyle
sıvazlıyorsun?” Erkekliğin lügatında
yeralan “Mert” kelimesini “Namert”
olarak kullanarak yazarın soyadına
atfen kelime oyunu yapan Erdoğan,
Nuray Mert’e “Yerini bil” diye seslen-
miştir. Erdoğan siyasal saldırıda
bulunmanın yetersiz kalacağını
düşündüğünden olsa gerek, Nuray
Mert’e cinsiyetinden dolayı da saldır-
mıştır.

Erdoğan, Hopa olaylarını protesto için

Ankara’da düzenlenen gösteride,
polis dayağı sonucu komaya giren
Dilşat Aktaş’la ilgili konuşurken;  “Çık-
mış panzerin üstüne kız mıdır, kadın
mıdır bilmem” diyerek hem polis şid-
detine destek vermiş, hem de kadınla-
rın bacak arasını sorgulamıştır.
Panzerin üzerine çıkan, geceleri de
sokakları da isteyen, protestocu,
eylemci bütün kadınlar aslında erkek
iktidar için “ar damarı ve kızlık zarı
yırtılmış” iffetsiz kadınlardır.

Hatırlayalım, halka şiddet uygulayan
polis müdürünü durdurmak için
tokat atmak zorunda kalan Sebahat
Tuncel için de Başmüzakereci
Egemen Bağış “kadın demeye dilim
varmıyor” demişti. 

“Sen Adam Değilsin!”

Türkiye’nin ana muhalafet partisi
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun, seçim kampanyası
boyunca yaptığı konuşmalarda,
kadınların uğradığı cins ayrımcılığına
dair hiçbir konuya yer vermediğini
görüyoruz. Kılıçdaroğlu, kadınların
karşı karşıya kaldığı sorunlara yöne-
lik olarak hiçbir talebi gündeme getir-
mezken, sadece bir konuşmasında
artan yoksulluktan bahsetmek için
“Bir anne çocuğuna sabah kahvaltısı
veremiyorsa” diyerek, yine kadının
toplumsal statüsünü ev kadınlığından
öteye geçirmemiş. Bırakın kadınların
siyasal, ekonomik ve sosyal talepleri-
ni, her geçen gün sayısı katlanarak
artan nefret cinayetlerinden bile bir
kez olsun bahsetmemiş. 

Kılıçdaroğlu, seçim meydanlarında
toplananların ya tümünü erkek var-
saydığından ya da kadınları göreme-
diğinden olsa gerek tüm seçim konuş-
malarında içinde bolca “adam” keli-
mesi geçen cümleler kullanmış:
“Demokraside bir adam bunu söyle-
mez mi?”, “Akil adamlar önerisi”,
“Sormazlar mı adama”, “Adam gibi
görüşülür”, “Sen adam değilsin”,
“Yanında adamlarıyla, iyi bilen adam-
ları ile gelsin.”

“Senin Kız Arkadaşın Var mı?”

Ancak seçim gezileri esnasında dinle-
nirken küçük bir erkek çocukla yaptı-
ğı sohbet, Kılıçdaroğlu’nun siyasi
rakibi Erdoğan’dan aşağı kalmadığını
ve eril dile ne kadar hakim olduğunu
çarpıcı bir şekilde göstermektedir.
İlköğretim 8. sınıf öğrencisi bir erkek
çocuğa “Senin kız arkadaşın var mı?”
diye soran Kılıçdaroğlu’na çocuk
“Çok” diye yanıt vermiş. Bunun üzeri-
ne Kılıçdaroğlu, 8 yaşındaki çocuğa
“Sen çapkın bir erkeksin o zaman,
dikkat et kasetin çıkmasın” diyerek
sohbeti bitirmiş. Sanırım bu diyalog
kendi yorumunu da içinde barındırı-
yor. Fazla söze hacet yok.

Erdoğan, Hopa olaylarını protesto için Ankara’da düzenlenen gösteride,
polis dayağı sonucu komaya giren Dilşat Aktaş’la ilgili konuşurken;

“Çıkmış panzerin üstüne kız mıdır, kadın mıdır bilmem” diyerek hem polis
şiddetine destek vermiş, hem de kadınların bacak arasını sorgulamıştır.

Panzerin üzerine çıkan, geceleri de sokakları da isteyen, protestocu,
eylemci bütün kadınlar aslında erkek iktidar için “ar damarı ve kızlık zarı

yırtılmış” iffetsiz kadınlardır.

Eril iktidar aygıtı, dilini doğrudan kadını hedef
alarak, din, namus ve ahlak kuralları üzerinden

kurgularken, aile kavramını kutsallaştırır ve kutsal
aile kurumunun dışına çıkan ya da çıkma cesareti
gösteren kadınlara bedeni ve cinselliği üzerinden

saldırır. İktidarın dili cinsiyetçidir. 

Seçim Döneminde Artan Cinsiyetçi Söylem Meclis’e Taşınıyor

SEÇİMLERDE PATRİYARKANIN ZAFERİ

HİKMET SARIOĞLU



Yıllar su gibi akıp gidiyor. Geleceğe bakar-
ken, çok uzun gibi gelir. Ancak geçmiş
sanki hızlıca akmış, dün gibi hafızalarda
kalır. Biliriz ki birçok şeyi yaşamış tarih
yaşlı, olgun ama bir o kadar geleceği kurma-
ya hevesli bir dinamik. Başarılarıyla-başarı-
sızlıklarıyla, mutluluklarıyla-mutsuzlukla-
rıyla, savaşlarıyla-barışlarıyla geçmiş bizi
geleceğe taşır. Tarih o kadar gerçek ki, asla
yok sayılamaz. İnkâr edilemez, değiştirile-
mez. Devletlerin resmi tarihi genellikle
sınav sorularını yanıtlamak içindir. Gerçek
tarih ise insanların beynine kazınmıştır.
Arap müzisyen Feyruz’un bir şarkısı akla
gelir: Bir çocuk nenesine “Kimliğim nere-
de” der. Nine ise “Filistin kan ağlıyor. İkiye
bölünüyor. Kimliği taşa, duvara sakladım.”
der. Tarih taşlarda, yüreklerde, toprakta ve
elbette halkın bilincinde saklı.  Tankların,
topların gücü bilinçleri yok edemez. Tarih
bunu defalarca kanıtladı.

Festivalin Tarihsel Geçmişi

Hızla akıp giden günlerden sonra yine
Temmuz ayındayız. Temmuz bereketin adı-
dır. Temmuz barışın, halkların kardeşliği-
nin adıdır. Miladi Takvim’e göre ayın 14’ü,
Rumi Takvim’de ayın biridir. “Bir”
Arapçada “Evvel”  diye ifade edilir. Bu
nedenle 14 Temmuz, Türkiye’de yaşayan
Arap Alevilerin inanışlarına göre “Evvel

Temmuz” olarak kabul edilir. Evvel
Temmuz 4000 yıl öncesine kadar uzanan
tarihi geçmişte, çok tanrılı dinler dönemin-
de hasadın yapıldığı ve bir sonraki hasat
döneminin bereketli geçmesi için bereket
tanrısı Tammuz’a kurbanların adandığı
gündür. Tek tanrılı dinlere geçişten sonra
da bu gelenek, bu coğrafyada devam etti.      

Uzun yıllardan beri Samandağ’da Samandağ
Kalkındırma Derneği ve Akdeniz Kültür
Dayanışma Derneği’nin organizasyonuyla
Evvel Temmuz Festivali düzenlenir.
Festival, kurumlar arası dayanışmayı da
güçlendirmeyi hedefleyerek, ortak doku
oluşturabilenleri de bir araya getirir.
Etkinlikler küçük salonlarda başlar. Halkın
yoğun olarak sahiplendiği festival salonlara
sığamaz olur. Ve Güney’in hırçın dalgalı
denizinin sahiline taşınır. Dünyanın en
güzel sahillerinden birine sahip olan
Samandağ denizinin dalgaları, rüzgârla bir-
leşince kendine özgü bestesiyle dile gelir.
Doğallığında yayılan dalgaların melodisi,
sahneden yükselen konuşma ve müziklere
karışır. Oturacak sandalye de yoktur. Çünkü
geniş kumsalında çok rahat ve samimice
oturulabilir. Ahenkle dans eden kumlar bin-
lerce insana ev sahipliği yapmanın mutlulu-
ğunu yaşar. Kum taneleri o kadar tek ve
yalın görünürler ki, bir o kadar da kardeştir-
ler. Misafirperverlikleri bundan olsa gerek.

Bu yıl da yoğun bir festival
programı var. Festivalin vaz-
geçilmez yerel ezgileri yani
“müvvel”,  Arapça, Türkçe film
gösterimleri, satranç turnuva-
sı… Hatay’ın bir çok beldesin-
de sergilenen ve oldukça beğe-
ni kazanan Mesreh-el Emel
Tiyatro Topluluğu’nun “Fıkır-
istan”adlı oyunu Tekebaşı
Beldesi’nde sergilenecek.
Etnik ve dinsel farklılıklar
Anadolu topraklarında yüzyıl-
lardır çözülemeyen bir sorun-
dur. Medeniyetlerin beşiği
Hatay’da bugüne kadar farklı-
lıklar kardeşleşmeyi başar-
mıştır. Bu başarının harcı olan
Alevilik kültürünü konu alan
panele araştırmacı Dr. Öner
Uluçay ve Samandağ Alevi
Değerleri Derneği Derneği
Başkanı Zülfikar Çiftçi katılı-
yor. Türkiye’nin tek Ermeni
köyü olan Vakıflı’da “Yeni
Anayasa Tartışmaları Çerçe-
vesinde Azınlıklar” konulu
panelin katılımcıları Rober
Koptaş, Doç. Dr. Cengiz Aktar
ve Tatyos Bebek. 

Devrimci Arap sanatçı Marsel
Halife’nin “Asfur”unu halkın
diline nakşeden, kıt olanakla-
ra rağmen “halkların kardeşli-
ğini” şiar edinerek bir çok
dilde müzik yapan Grup
Nidal’in Vakıflı Köyü’nde ‘Sarı
Gelin’i söyleyecek olması sanı-
yorum ki çok anlamlı olacak.
Demokratik hakları için soka-
ğa çıkan gençler ne yazık ki
biber gazı ve coplarla karşıla-
şıyor. 

Gençlik panelinde yaşadıkları
baskıları dile getirmek isteyen
gençler yazar Temel Demirer,
Özgürlükçü Gençlik Derneği
yöneticileri Meral Çınar ve Ali
Cabir’in katılımıyla ileri
demokrasiyi sorgulayacak.
Ezilenlerin ezileni kadınlar
yeni atlattığımız genel seçim-
lerde yine yok denecek kadar
az seçildiler. Kadınların siya-
sete katılımları önündeki
engelleri daha çok bilince
çıkarmak üzere Kadın Emeği
Derneği’nin katkılarıyla Prof.
Dr. Büşra Ersanlı ve Selda
Özgür’ün katılımıyla kadın
paneli gerçekleşecek.
Festivalde, bu toplumda kadın
kadar ihmal edilen çocuklara
da yer veriliyor.  Yrd. Doç. Dr.
Sevgi Usta’nın katılımıyla
“Çocuk Hakları: Türkiye’de
Çocuk Olmak” konulu panel
düzenlenecek. 

İçeriden ve Dışarıdan
Konuklarımız

Türkiye’nin temel sorunların-
dan biri olan Anayasa ile ilgili
panele Eğitim-Sen Genel
Başkanı Ünsal Yıldız; hala
Meclis’e giremeyen, “Meclis
halkın kendisidir” diye düşü-
nen Milletvekili Sırrı Süreyya

Önder ve Av. Şükran Dağ katı-
lıyor. Sürekli emperyalizmin
oyunlarına sahne olan, son
zamanlarda kendi uyanışını
meydanlara taşıyan, ancak
halkın direnişlerini kendi
kanallarına akıtmaya izin
verilmeyen Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’dan da misafirlerimiz
var. “Ortadoğu’nun Yeniden
Yapılanması” konulu panele;
Mısırlı yazar Cemal Fehmi,
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi
Dış İlişkiler Sorumlusu Fuad
Ebu Ahmed, Suriye Birleşik
Komünist Partisi Genel
Sekreteri Kadri Cemil ve
Sosyalist Gelecek’ten Berket
Kar katkı sağlayacak. “Yerel
Yönetimler ve Kentleşme”
konulu panelde konuşmacı
olarak TMMOB Genel Başkanı
Mehmet Soğancı ve Samandağ
Belediye Başkanı Mithat
Nehir yer alıyor. Türkiye’de ve
dünyada yaşanan sorunların
çözümü sorunları doğru
tanımlamaktan ve örgütlen-
mekten geçer. Tek çözümü-
müz, sol/sosyalist anlayışla-
rın ortak örgütlenmesi gibi
gözüküyor. Bu çerçevede
Türkiye’de solun neden birli-
ğe ihtiyaç duyduğu ve nasıl bir
birliğin gerçekleşebileceğini
tartışmak üzere “Solda Örgüt-
lenme ve Yeniden Kuruluş”
konulu söyleşimiz olacak.
Söyleşiye ÖDP Genel Başkanı
Alper Taş ve TBMM’nde koltu-
ğu şimdilik boş olan
Milletvekili Ertuğrul Kürkçü
katılıyor. 

Festivalde her zaman konuğu-
muz olan ve özgür olsalardı
mutlaka aramızda olacağını
bildiğimiz dostlarımız
Oğuzhan Kayserilioğlu ve
Tuncay Yılmaz yine manevi
konuklarımız olarak en önde
yerlerini alacaklar. Rıdvan
Turan, Günay Kubilay ve daha
adını sayamadığım dostlarımı-
zın özgür olsalardı fiziken ara-
mızda olacaklarına inanıyo-
rum. Tutsaklıklarının kısa
sürede bitmesini umuyorum.

Ve Şiir... Ve Müzik...

Festivalde yazarlar, düşünür-
ler, siyasetçiler kadar şair ve
sanatçılar da olacak. Şair
Şükrü Erbaş, Orhan Demirel
“Taşa Hapsedilmiş Güzellik,
Yabancılaşma ve Şiir” konulu
sunum yapacaklar. Her günün
gece etkinlikleri kapsamında
finalde Nihat Çay, Pınar Sağ,
İlkay Akkaya ve Yeni Türkü
sahne alacak. Elbette festival-
lerin vazgeçilmezi “Farfur”
Arapça parodilerle bizleri
hem güldürecek, hem ağlata-
cak, hem de düşündürecek.
Festivalin afiş fotoğrafı olan
gökkuşağının bütün renkleri-
ni buluşturan kök üzerinden
yükselen ağaç sizleri Evvel
Temmuz Festivali’ne davet
ediyor.

Uzun yıllardan beri Samandağ’da Samandağ Kalkındırma
Derneği ve Akdeniz Kültür Dayanışma Derneği’nin

organizasyonuyla Evvel Temmuz Festivali düzenlenir. Festival,
kurumlar arası dayanışmayı da güçlendirmeyi hedefleyerek,

ortak doku oluşturabilenleri de bir araya getirir. 

Samandağ’da Tarihten Geleceğe Uzanan Şenlik

EVVEL TEMMUZ FESTİVALİ

TÜLAY HATİMOĞULLARI

Yine Dolu Dolu Bir Program


