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AKP FAŞİZMİ YOKLUYOR
AKP, kendisi “model iktidar” oluyor
ve bu süreç içinde geri kalan her şeyi
de kendisine içermek, toplumsal ve
siyasal alanı bütünüyle kendisinin
damgaladığı özgün bir oligarşiktotaliter yapıya sokmak istiyor.
OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU 4. SAYFA

ORTADOĞU’DA YENİ
DENGELER KURULUYOR
NATO güçleri Kaddafi’nin linç görüntüleriyle, bölge halklarının uyanışını,
özgürlük taleplerini ve ‘Arap Baharı’
olgusunu yerle bir etmek istemiştir.
Arapların cani, özgürlük ve demokrasiden anlamayan insanlar olduğunu
düşündürtmek istemiştir. Böylece
‘Arap Baharı’nın dünyaya yayılan etkisini kırma niyetini taşımaktadır.
M. RAMAZAN 20. SAYFA

SİYASALLAŞAN DOĞAL AFET
Valilik, sadece iki tane çadırkent kurup,
hem el koyduğu hem de elinde bulunması gereken çadırları dağıtmayarak
deprem sonrasında insanların büyük
bir kısmını bölgenin ağır kış koşullarının
oluşmaya başladığı bir dönemde dışarıda bırakma sorumsuzluğunu gösterdi.
Valiliğin insanlara “Kime oy verdiyseniz
oraya gidin” diyerek neyi amaçladığı
ortadadır.
MUHAMMET ALKIŞ 9. SAYFA

KÜRESEL KRİZ
DERİNLEŞİRKEN
Krizin şimdiki evresinin temel karakteristiği, bütçe açıklarının olağanüstü artmış olması nedeniyle artık tek tek firmaların değil, bizzat devletlerin iflasa
sürüklenmesi. 500 milyar dolara yakın
borcu bulunan Yunanistan’ı kurtarma
operasyonu bir türlü tamamlanamadı,
ancak turbun büyüğü heybede.
ÖZGÜR ÖZTÜRK 14. SAYFA

AKP BATAKLIĞA KOŞUYOR!
“Ustalık Dönemi”nin ne olduğunu
hep beraber yaşayarak öğreniyoruz. Evet, hakikaten artık daha usta
bir AKP var.

oynuyor ve bölgesel savaşın öncülüğü için çırpınıyor. O savaşın yüksek gerilimli şiddeti Anadolu topraklarına sıçrama eğiliminde.

Kürt sorunundaki çözümsüzlük,
eskisinden daha yüksek şiddet ve
gerginlik üretiyor. Öyle görünüyor
ki, gittikçe daha büyüyerek gelen
bir ateş topu Türkiye’nin toplumsal
dokularını sarsacak.

“Ustalık” her konuda daha ileri ve
gözü kara hamle anlamına geliyor.

Kapitalizmin küresel krizi şimdi de
“devlet iflasları” biçiminde kendini
göstereceği yeni bir zirveye doğru
yükseliyor. O yeni zirve, AKP’nin
“büyüme” balonunun patlayacağı
anlamına geliyor. “Usta”nın daha
yoğun ve daha hızlı bir neo-liberal
saldırısından emin olabiliriz.
Öte yandan, AKP ve kontrolündeki
medya tarafından, şimdi Suriye’de
yoğunlaşan ama esas hedefi İran
olan yeni bir emperyalist savaş için
zemin hazırlanıyor. AKP, ateşle

Borç Krizi Kıskacında
Yunanistan ve İtalya

Dersim 38: Hirise Heşttı
Ma Qır Kerdime

Avrupa’daki borç krizinin derinleşmesiyle birlikte “benzersiz” demokratik
duyarlılıklara sahip olduğu varsayılan
Avrupa kamuoyunda “teknokratlar
kabinesi”nden söz edilmeye başlandı.

Dersim’de 1937-38’de olan, 60 binin
üzerinde insanın katledildiği, bir o
kadarının sürgün edildiği bir katliamdır. 37-38 Katliamının hazırlıkları için
1935’li yıllarda yasa çıkarılmıştı.

22. SAYFA CENK AĞCABAY

6. SAYFA CEM ÇEKİL

Peki, AKP “macera” peşinde bir
sersemlik mi içinde?
Hayır. Kapitalizmin krizi, emperyalizmin acil talepleri ve yerel sermayenin zorunlu bölgesel açılım ihtiyaçları, AKP’yi iteliyor ve yaptıklarını yapmak zorunda. Kendisini var
eden güç dengeleri AKP’ye emrediyor, o da yapmaya mecbur.
Bakmayın burunlarının havada
olduğuna, aslında yüksek gerilim
altında zorlanıyor, sarsılıyor ve
ayakta kalmaya çalışıyorlar.
AKP ilerledikçe yaptıkları onu sarıyor ve sıkıştırıyor. O bir Amok
Koşucusu. Acı bir sona doğru coşkuyla ve bütün gücüyle koşturuyor.

İleri doğru attığı her adım, yarattığı
çeşitli yüksek gerilimleri AKP’nin
ve Türkiye’nin üstüne boşaltıyor.
Üstelik, şimdi arkasında olan destekçileri, yaşaması kaçınılmaz olan
sarsıntılarda onu hırpalamak için
fırsat kollayacaklardır. Onların ilişkisi “Çakalların Kardeşliği” olarak
yürüyor. AKP, ilerledikçe bir dizi
“hava boşluğu” ile karşılaşacak ve o
boşluklar onu içine almaya çalışacak.
Şimdi, halkın sürekli saldırı altında
olan her düzeydeki haklarını, işçi
sınıfının sistem karşıtı bağımsızdevrimci zemininde konumlanarak
savunmak zamanıdır. Şimdi, biriken her güç hiç beklenmeyen bir
anda kendini kat be kat yükseltme
potansiyeline sahiptir.
Eskiler öyle demiyor muydu, gün
doğmadan gebe geceden ne çıkacağını kim bilebilir ?

Occupy (İŞGAL ET) Hareketi
Occupy hareketinin karşı çıktığı yüzde 1,
ABD’de 1979’da bütün gelirlerin yüzde 7’sini
elde ederken, 2007’de bu oranı yüzde 17’ye
çıkardı; 2005 ile 2007 arasında ise, toplumun üstteki yüzde 25’i, kalan yüzde 75’inden daha fazla gelir sahibiydi; ve bu rakamlar mülk dağıtımı üzerine bir şey söylemiyor!
24. SAYFA

ALP KAYSERİLİOĞLU

2
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EMEKÇİLERİN KRİZE
YANITI: DİRENİŞ
Dünya kapitalizminin krizi derinleşiyor. Kriz geçtiğimiz haftalarda
Avrupa’nın iki ülkesinde (Yunanistan ve İtalya) hükümetleri
devirdi. Bu ülkelerde, küresel
sermayenin temsilcilerinin, teknokratların kilit roller oynadığı
hükümetler kuruldu. Krizin
önemli sonuçlarından biri de,
şimdiden Avrupa Birliği’nin (AB)
geleceğini tartışmalı hale getirmesidir.
Kapitalistler her zaman olduğu
gibi krizin yükünü işçi sınıfı,
emekçi kitleler ve ezilen halkların sırtına yüklemeye çalışıyor.
Buna karşılık işçi ve emekçiler,
tüm ezilenler son onyıllarda
görülmemiş bir yaygınlık ve kitlesellikle, Yunanistan’dan Malezya’ya, Portekiz’den ABD’ye yüzlerce şehirde milyonlarca kişinin
katıldığı eylemlerle tekellere,
neo-liberalizme ve giderek kapitalizme karşı harekete geçiyor.
Her ülkedeki eylemler diğer
ülkelerin emekçi ve ezilenlerine
ilham veriyor, dünyanın dört
bucağında aynı taleplerle eylemler geliştiriliyor. Bir küresel direniş dalgası hızla dünyaya yayılıyor ve insanlığın geleceği için
umudu yeşertiyor.
Bir boyutu da neo-liberalizmin
sonuçlarına karşı direniş olan,
ama bölge coğrafyasının özgün
özelliklerinin damgasını vurduğu
Arap Baharı, özellikle emperyalistlerin müdahaleleriyle önce
Libya’da ve şimdi Suriye’de
rayından çıkartılmış durumda.
Emperyalistler, halkların bu kahramanca direnişinden ve politikada aldıkları inisiyatiften rahatsız ve tedirgin olsalar da, ellerindeki büyük imkanlar ve halkların
devrimci/sosyalist bir öncülükten, örgütlülükten yoksun olmaları sayesinde sinsice bu fırtına-

nın gücünü kendi planlarını gerçekleştirmek üzere yönlendiriyorlar. Ama halkların direniş ateşini söndüremediler. Bu ateş bir
orada bir burada parlamayı sürdürüyor. Mısır’da Tahrir Meydanı
direnişinin, vaatlere, seçim aldatmacasına ve askeri yönetimin
şiddetine rağmen yeniden, ve bu
kez Müslüman Kardeşler olmaksızın canlanması, yeni ve daha
devrimci bir dalganın gelebileceğini gösteriyor.
AKP yönetimindeki Türkiye’nin
“eksen kayması” tartışmalarının
mürekkebi kurumadan, daha
önce gazetemizin sayfalarında
ayrıntılı biçimde ortaya koyduğumuz gibi, AKP-Cemaat ittifakının
bölgede aldığı inisiyatifin arkasında ABD’nin olduğu, TC
Hükümeti’nin yerel sermayenin
çıkarlarını korumanın yolunun
ABD/küresel sermayenin taşeronluğunu yapmakta gördüğü
gün gibi açığa çıktı. Tayyip
Erdoğan ile Barack Obama arasından su sızmıyor. ABD yetkilileri (son olarak Türkiye’yi ziyaret eden Joe Biden dahil)
Türkiye’ye övgüler düzüp duruyor. Türkiye, Arap Baharı’nın
rüzgarıyla hızla dönüşüm sürecine giren Ortadoğu/Kuzey Afrika
ülkelerine model ülke olarak
pazarlanıyor.
Tabii bu muhabbetin bir bedeli
olmalı. Görünen ilk bedel,
ABD’nin stratejik hasımları olan
Rusya, Çin ve İran’a yöneltilen
bir saldırı sistemi olan Füze
Kalkanı Projesinin radarlarının
Anadolu’nun ortasına yerleştirilmesinin kabul edilmesidir.
Radarların Malatya-Kürecik’e
yerleştirilmesi demek, bölgede
çıkacak bir savaşta Anadolu’nun
ilk vurulacak hedef haline gelmesidir. Yani Türkiye kendisini,

Görünen ikinci bedel, Türkiye’nin, emperyalistlerin bölgede
gerekli ama “pahalı” ve “riskli”
gördüğü pis işleri onların yerine
yapmasıdır. Bunun son ve en
açık örneği Suriye’ye yönelik TC
politikasıdır. Daha düne kadar
“kardeşlik” edebiyatı yapılan
Esad yönetiminin birdenbire
diktatörlük ve kendi halkının
düşmanı olduğu keşfediliverdi.
Şimdi TC, Suriyeli Batı yanlısı
muhalefete kucak açmaktan,
muhalif silahlı güçleri topraklarında barındırmaya ve destek
vermeye kadar, her türlü pis işi
üstleniyor. Sonuç olarak Türkiye,
kapitalistlerin kasalarını biraz
daha doldurmak uğruna bölgede
çok tehlikeli oyunların içine giriyor. AKP Hükümeti, bölgede alacağı sınırlı inisiyatifin icazetinin
bedeli olarak ortaya haklarımızın
kanını koyuyor.
İçeride ise finans-kapitalin modern gericiliğiyle tefeci-bezirgan
geleneğin kadim gericiliğini birleştiren AKP, “ileri demokrasi”
adı altında toplumun her kesimini -işçi ve emekçileri, kadınları,
gençliği, Kürt halkını, Alevileri ve
tüm diğer ezilen kesimleri- daha
inceltilmiş, daha “teknik” ama
daha az şiddet içermeyen yöntem
ve politikalarla boyunduruk
altında tutuyor. Devlet tarafından
son derece yaygın biçimde yapılan telefon dinlemeleri, elektronik takip vb teknik yöntemlerle
“üretilen” hukuk ve mantık dışı
kanıtlarla, gözaltı ve uzun tutukluluk süreleriyle tüm muhalifler
yargısız infaza uğratılıyor.
Türkiye, büyük bir hapishane
hale getirildi.
Ama egemenlerin baskı ve terörüne karşı emekçilerin ve ezilenlerin yanıtı da direniş oluyor.
Kürt Halkının örgütlü gücünü
imhaya yönelik saldırılara, 4 bini
aşkın Kürt siyasetçisinin tutuklanmasına rağmen, en son
Diyarbakır mitingine katılan
onbinlerce kişi özgürlük mücadelesine nasıl bütün bir halk olarak sahip çıkıldığını bir kez daha
gösterdi. Türkiye’nin tüm halklarını, inanç topluluklarını, işçi ve
emekçi kitleleri, aydınları, kadınları, gençleri ve tüm ezilenleri
ortak bir bayrak altında toplamayı
hedefleyen
Halkların
Demokratik Kongresi’nin kuruluşu ve tüm Türkiye sathında
örgütlenip harekete geçmesi de
kendi başına egemenlere verilmiş bir yanıttır.
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Sermaye AKP Aracılığıyla Her Tarafa Saldırmaya Devam Ediyor

DURMAK YOK SALDIRIYA DEVAM
C. MALATYA
Türkiye Cumhuriyeti, 88. yılına
büyük biraderin emri, ustanın uygulamasıyla sonuca ulaşan “renkli devrimi” ile girdi. Tabii bu “devrim”in
sonucu biz emekçiler ve ezilenler için
daha fazla baskı, daha fazla sömürü
ve daha fazla zulüm demek.

Daha Fazla Çalış, Daha Az Yaşa
12 Haziran Milletvekili Genel
Seçimini kazanmasıyla birlikte işçi
sınıfına yönelik saldırılarına kaldığı
yerden hız vererek devam eden AKP
Hükümeti, kıdem tazminatı tartışmaları bitmeden mesai saatlerini gündeme getirdi. Geçen sene “İşçiler gerekirse 16-18 saat çalışacak” sözüyle
fikrini dilen getiren Enerji Bakanı
Taner Yıldız “Güneş ışığından daha
fazla yararlanmak için işe erken başlamalıyız” diyerek bu fikrinin nasıl
uygulamaya geçirileceğini de ortaya
koydu. Bu niyet, sermayenin işçinin
tüm zamanını, yaşamının her anını
istediğini gösteriyor.
İktidara geldiği günden beri sermayenin çıkarları doğrultusunda hareket
eden AKP Hükümeti, “güncelleme”
adı altında doğalgaz ve elektriğe yaptığı zamlarla da emekçileri günden
güne yoksullaştırıyor.
Finans-kapitalin AKP eliyle yaptığı
saldırılar işçilerle sınırlı kalmayarak
kamu emekçilerine de uzanıyor. 657
sayılı yasanın eskidiği söylenerek
kamu emekçilerini esnek, güvencesiz
çalışmaya zorlayacak yeni bir yasanın hazırlığı yapılmakta.
2008 kriziyle birlikte sermaye sınıfı
emekçilere yönelik saldırılarını arttırırken, emekçiler de bu saldırılara
genel olarak yerellerde verdikleri
direnişlerle karşılık verdi. Fakat sermayenin bu saldırılarını püskürtmek
için bu yerel direnişleri genele yayarak, sermayeye hak ettiği cevap geniş
çaplı bir direnişle verilmelidir.
Bunun için de komünist/devrimci
güçlere birleşik bir mücadele hattı
kurma görevi düşmektedir.

Ya Benimsin ya da Benimsin
AKP’nin saldırıları emekçilere olduğu
kadar Kürt halkına karşı da dur durak
bilmeden devam ediyor. Kazan
Vadisi’nde 36 PKK’linin öldürülmesi,
KCK operasyonu adı altında Prof. Dr.
Büşra Ersanlı ve yayıncı Ragıp
Zarakolu’nun tutuklanması, bu saldırıların şiddetinin artarak devam edeceğini gösteriyor. Ayrıca Başbakan’ın
“KCK’yı destekleyenler kendilerini
gözden geçirsinler” sözleri bu saldırıların devrimci/demokrat kesimlere
de uzanacağına işaret ediyor.
Böylece AKP yanına çekebildiği
Kürtleri ve demokratları (!) kendisi-

Sermaye kurduğu sistemle işçileri, emekçileri, halkları, inançları,
doğayı, kadınları ve gençliği esir alıyor. Buna karşı direnenleri ise
AKP Hükümeti ve kolluk güçleriyle bastırmaya çalışıyor. Sermayenin
bu saldırılarına karşılık vererek eşit, özgür, sömürüsüz, sınıfsız ve
sınırsız bir dünya kurmanın yolu sistem karşıtı güçlerle ortak, birleşik
bir mücadele hattı kurmaktan geçiyor.
ne boyun eğdirerek, çekemediklerini
de tutuklama, baskı yoluyla teslim
almaya çalışmakta.
Bütün bu saldırılarla birlikte; Van
depremiyle açığa çıkan milliyetçi histeri, devletin geç gelen yardımları (!),
sermayenin kâr ve rant hırsı sonucu
yaptığı çürük binaların altında kalarak yüzlerce insanın can vermesi
devrimci/demokrat güçlere Halkların Demokratik Kongresi’nin mücadelesini büyütme görevini veriyor.

Katli de, Tecavüzü de Vaciptir
AKP’nin olağanlaştırdığı sömürü ve
şiddetin somut olarak yöneldiği en
önemli toplumsal kesimlerden biri de
kadınlar. 13 yaşındaki N.Ç.’ye tecavüz
ettikleri iddiasıyla 2003 yılından bu
yana yargılanan 26 kişi hakkında
Yargıtay 26 kişinin N.Ç.’nin ile onun
rızasıyla birlikte olduğuna karar
verip cezalarında indirime giderek
serbest bıraktı. Bunun üzerine gösterilen tepkilere karşı kararı veren yargıcın “Yasalara ve vicdanımıza uygun
bir karar verdik” sözleri de devletin
yasasını, vicdanını ve cinsiyetini ortaya koyuyor.
Kadın cinayetlerini, tecavüzleri yasalarına ve vicdanına uygun bulan devlete karşı kadın mücadelesi önemini,

haklılığını ve gücünü arttırarak
devam ediyor.

Doğa da Benim
Kolluk Kuvvetleri de
Sermayenin sömürüsü yönünü işçi
ve emekçilerden sonra doğaya
yöneltmiş durumda. Nükleer santraller ve HES’lerle Anadolu insanının
yaşamına ve doğasına göz diken sermaye, her yerde yerel halkın direnişiyle karşılaşıyor. Doğasını ve yaşamını savunmak için sabaha kadar
nöbet tutan Solaklı Halkına devletin
kolluk kuvvetleri kadın ve çocuk
demeden saldırıyor, Gerze’de büyük
bir direniş sergileyen 6 kişiyi de
tutuklayarak bu direnişi kırmaya
çalışıyor. Fakat Karadeniz halkı
büyük bir direniş gerçekleştirerek
bu saldırıları “şimdilik” geri püskürtmüş durumda. Sermayenin doğayı
talan etme saldırısına, doğa dostu güçlerle komünist güçlerin ortak bir
direniş örgütleyerek karşılık verme-

leri gerekiyor.
Genç Sen’in kapatılmasıyla öğrenci
gençliğe yönelik saldırılarına hız
veren sermaye, YÖK’ü yeni sömürüsüne uyacak şekilde değiştirerek
paralı ve gerici eğitim sistemini
gençliğe reva görmeye devam ediyor.
Öğrenci gençliğin mücadelesi, kendisine geleceksizlik, işsizlik, paralı ve
gerici eğitim sunan sisteme karşı
cevabını örgütlü ve birleşik mücadelesiyle verecektir.

Ya Direniş Ya Direniş
Sermaye kurduğu sistemle işçileri,
emekçileri, halkları, inançları, doğayı,
kadınları ve gençliği esir alıyor. Buna
karşı direnenleri ise AKP Hükümeti
ve kolluk güçleriyle bastırmaya çalışıyor. Sermayenin bu saldırılarına karşılık vermenin, eşit, özgür, sömürüsüz, sınıfsız ve sınırsız bir dünya kurmanın yolu sistem karşıtı güçlerle
ortak, birleşik bir mücadele hattı kurmaktan geçiyor.

Türkiye Cumhuriyeti, 88. yılına büyük biraderin
emri, ustanın uygulamasıyla sonuca ulaşan “renkli
devrimi” ile girdi. Tabii bu devrimin sonucu biz
emekçiler ve ezilenler için daha fazla baskı, daha
fazla sömürü ve daha fazla zulüm demek.
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Devletleşen AKP Özgürlükler Alanını Daraltıyor

AKP FAŞİZMİ YOKLUYOR

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU
AKP’nin “ustalık” döneminin nasıl bir
yapıya sahip olduğu ve kurmayı
hedeflediği “İleri Demokrasi” ismi
verilen yeni rejimin içeriği, her geçen
gün daha bir netliğe kavuşuyor.
AKP, kendisini destekleyen güç dengeleri belli bir eşiği aşarak, yüksek
gerginlik taşıma kapasitesi olan
güvencelerle kuşatılmış bir alan
yarattıkça, o alanın içine yerleşiyor ve
kimi yoklamalarla kendi rejimini
kuruyor. O, artık kendi özgün bilincini, kültürünü, dokularını ve reflekslerini, kendisi olarak ve kendisi için
davranarak ve sadece hükümet olarak değil, devletin bütününe yayılıp
onu içermeye çalışarak, hem oluşturuyor hem de fiilen inşa ediyor.
AKP, “kendisi”/”model iktidar” oluyor
ve bu süreç içinde geri kalan her şeyi
de kendisine içermek, toplumsal ve
siyasal alanı bütünüyle kendisinin
damgaladığı özgün bir oligarşik-totaliter yapıya sokmak istiyor. Ve,
devam eden süreç, şayet her şey
AKP’nin istediği gibi giderse, restore
edilen ve eski oligarşik-totaliter
karakterini koruyan yapının yeni
konumlanışının, faşist bir diktatörlükle arasındaki sınırların bulanıklaştığı bir kimlikte olacağı veya eskisinden daha kolayca faşist bir zemine
sıçrayabileceği bir melez yapıya
sahip olacağı görülüyor.

Siyaset Alanı Daralıyor
Sistem içi muhalefete (Sözgelimi,
başta CHP bütün “ulusalcı” güçlere),
sürekli bir gerilim uygulanarak zayıf
ve moralsiz duruma sokulup iç “asabiyet”leri çözülüyor. Sistem dışı güçleri ise (sosyalistleri ve Kürt hareketinin meşru-yasal alanını), devlet
güvenlik ve yargı güçlerinin “av
alanı” konumuna yerleştirip, sürekli
ateş altında tutarak olabildiğince tasfiye etmek hedefleniyor.
Son Anayasa değişiklikleriyle yürütmeyi
yasama
ve
yargının
mutlak/doğrudan hakimi konumuna
sokup, hükümetin ve giderek iktidarın/devletin yoğunlaşma düzeyini,
hareket yeteneğini ve vuruş gücünü
arttıran AKP, aynı zamanda ve bakışımlı bir sürecin içinde, bu güç alanını doğrudan tekeline/kontrolüne alıyor.
İşte, öyle oluyor ki, AKP, kendi damgasını vurarak restore ettiği devleti
ve onun iktidar/güç alanını, 60’lı yıllardan sonra yükselen halk muhalefetinin bileğinin gücüyle/alnının teriyle
kazandığı yasal ya da meşru özgürlükler alanına karşı bir savaşa yöneltiyor. Kontrollü bir sürecin içine yayılarak, soğukkanlıca ve tepkileri kollayarak yürütülen bu savaşta hedef,
eskinin kazanılmış demokratik-toplumsal haklarının tasfiyesi yoluyla
özgürlükler alanının mümkün olduğunca daraltılması ve hatta mümkün-

AKP, kendi damgasını vurarak restore ettiği devleti
ve onun iktidar/ güç alanını, 60’lı yıllardan sonra
yükselen halk muhalefetinin bileğinin gücüyle/
alnının teriyle kazandığı yasal ya da meşru
özgürlükler alanına karşı bir savaşa yöneltiyor. Bu
savaşta hedef, eskinin kazanılmış demokratiktoplumsal haklarının tasfiyesi yoluyla özgürlükler
alanının mümkün olduğunca daraltılması ve hatta
mümkünse sadece göstermelik bazı şeylerle sınırlı
bir “gösteri” alanına çevrilmesi.

se sadece göstermelik bazı şeylerle
sınırlı bir “gösteri” alanına çevrilmesi.
“Alan Daraltma” sürecinde, eskiden
bir biçimde yasal ya da meşru olarak
konumlanan politik ya da farklı toplumsal güçler, yeni “daraltılmış” rejimin yasallığının dışında kalıyor. O
durumda, ya bu güçler daha daralmış
alana doğru geri çekilecekler ya da
devlet güvenlik ve yargı güçleri tarafından “zor” kullanılarak ezileceklerdir. Alan daraltma, aynı zamanda,
“dışarıda” kalanın tasfiyesi anlamına
geliyor.

Rejim Krizi Devam Ediyor
Elbette, süreç tek yönlü ve tek aktörlü değil; bütün diğer toplumsal güçler
de, zayıf ve güçlü yanlarıyla aynı
sürecin içindeler ve öyle ya da böyle
süreci ve dolayısıyla geçiş döneminin
sonunda oluşacak yeni toplumsal statüyü/rejimi belirlemeye çalışıyorlar.
Evet, AKP şimdi önde ve oldukça
avantajlı bir konumda, ama süreç
halen sonlanmış değil. AKP’nin hamleleri ve diğer sistem içi güçlerin
farklı biçimlerdeki tepkileri ya da sistem dışı güçlerin devrimci-demokratik muhalefeti, aynı sürecin elemanları olarak birbirlerini etkileyerek yol
alıyorlar ve sürecin rengi ve hedefi o
farklı güçlerin mücadelesinin içinden
çıkıp gelecek.
Sürecin halen sürüyor olması, şimdilik çözülmüş gözüken OrduHükümet çatışmasının damgasını
vurduğu rejim krizinin devam ettiği
anlamına geliyor. Ordu-Hükümet
çatışması halen sürse ve devam eden
rejim krizinin bir ögesi olsa da, şimdilik AKP’nin açık üstünlüğü ele
geçirmesiyle geriye düştü.

Krizin Dinamikleri
Rejim krizi, farklı bir dizi dinamik
tarafından sürekli yeniden üretiliyor.
Öne çıkanları sıralarsak; ilkin, yeniden ve bu sefer daha yüksek bir
zemine yerleşen Kürt sorunundaki
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AKP, kendisi “model
iktidar” oluyor ve bu
süreç içinde geri kalan
her şeyi de kendisine
içermek, toplumsal ve
siyasal alanı bütünüyle
kendisinin
damgaladığı özgün bir
oligarşik-totaliter
yapıya sokmak istiyor.
Ve, devam eden
süreçte, şayet her şey
AKP’nin istediği gibi
giderse, restore edilen
ve eski oligarşiktotaliter karakterini
koruyan yapının yeni
konumlanışının, faşist
bir diktatörlükle
arasındaki sınırların
bulanıklaştığı bir
kimlikte olacağı veya
eskisinden daha
kolayca faşist bir
zemine sıçrayabileceği
bir melez yapıya sahip
olacağı görülüyor.
çözümsüzlük ya da tıkanmanın ürettiği gerilimi vurgulamalıyız. Ulusal
sınırları aşarak bölgesel ve giderek
küresel düzeydeki güç dengelerinin
taşıyabileceği kapasitede yüksek
gerilim üreten sorun, ulusal düzeydeki rejim krizinin ana ögelerinden
birisi olurken; aynı zamanda, yeni
rejimin bir türlü rahat edememesinin
ve kendisini kalıcı bir statüye kavuşturamamasının güncel nedeni oluyor.
İkincisi, Kapitalizmin küresel krizinin sürmesi ve muhtemelen birbirini
ateşleyen “devlet iflasları” biçimine
bürünerek, önümüzdeki kısa dönem
içinde yeniden zirve yapacağı gerçeğidir. Eski “zirve”den daha yıkıcı olacağı anlaşılan yeni “zirve”nin yaratacağı yeni yoksullaşma ve işsizlik dalgasının yeni rejimin hedeflediği toplumsal stabiliteyi bozucu toplumsal
tepkiler üretme potansiyeli yüksektir.
Sermaye birikiminin yeni soygun
alanı olarak öne çıkan doğanın talanına yönelik güncel uygulamaların da,
özgün toplumsal tepkiler üreterek
bir muhalif toplumsal/siyasal oluşturmaya başladığı görülüyor.
Evet, yeniden ve eskisinden daha
hızlı ve yoğun olarak devreye sokulan
neo-liberal soygunun diğer hamleleriyle birlikte düşünüldüğünde, rejim

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

ARALIK 2011

krizinin henüz zayıf olsa da gittikçe
güçlenme potansiyeli taşıyan bir
ögesinin de, sermaye birikiminin
neo-liberal soygun biçiminde yürütülüşüne karşı oluşan muhalif alanda kendisini oluşturduğu görülüyor.
Ve, bu süreç aynı zamanda sermayenin kendisine karşı bir devrimci
yönelimin toplumsal zemininin de
filizlenmesi anlamına geliyor.
Üçüncüsü, kapitalizmin küresel
krizine bir çözüm olarak uygulanan
bölgemize yönelik emperyalist
savaş ve işgal politikalarının güncel
yönelimlerinin Türkiye devletini de
devreye sokma aşamasına gelmesidir. Yerel sermayenin bölgesel
pazar ve ucuz emek talepleriyle
tümüyle desteklediği bu emperyalist savaş süreci, her an bütün bölgeyi bir ateş topuna çevirme potansiyeli taşıyan olağanüstü yüksek
gerilimleriyle,
içine
aldığı
Türkiye’yi de alışık olmadığı sertlikte sarsıntılarla zorlayacak ve
mevcut rejim krizinin belki en
önemli ögesi olma potansiyellerine
sahip.

Muhalefetin Önündeki
Olanaklar
Rejim krizinin yoğunlaşma noktaları, aynı zamanda yürütülen yeni
rejimi inşa faaliyetinin esneme ya
da kırılma noktaları. Oralarda oluşan ve oluşmakta olan ve hem farklı siyasal zeminlerde şekillenen
hem de çok çeşitli biçimlere bürünen muhalif hareketler, kendi güçleri ve diğer muhalif güçleri kapsama ve belli bir hedefe yönlendirebilme yetenekleri oranında yüksek
inisiyatif kazanabilir.
Hangi sınıfın ya da hangi başka toplumsal gücün hangi biçimdeki
hareketinin, hangi siyasal zeminde
neyi nasıl yapacağının tarihsel
önem taşıdığı ve kalıcı tarihsel-toplumsal sonuçlar yaratabileceği bir
özel tarihsel momentte yaşıyoruz.
En geniş muhalif güçlerini doğru
siyasal zeminde toplayabilen ve
doğru hedefe yönlendirebilen bir
politik özne, hiç kimsenin ve hatta
kendisinin bile beklemediği bir
anda yüksek politik inisiyatif kazanabilir.
İşte, AKP yol alıyor ve kendi
faşizmle melezlenmiş yeni rejimini
hızla kurmaya çalışıyor. Ama, Kürt
sorunu momentinde açıkça filizlenen ikili iktidar olgusunun başka
kriz momentlerinde de kendini var
etmesi ve hatta bütün o halkçıdemokratik-devrimci yönelimlerin
ortaklaştığı alternatif bir politiktoplumsal “kendilik” de, alttan gelen
ve henüz zayıf bir eğilim olarak
yaşadığımız zamanın somut toplumsal gerçeği içinde kendisini
somut bir gerçeklik olarak oluşturuyor.
Tarihin nasıl akacağı, biraz da bu
sonuncu devrimci-demokratik olasılığın kendisini hangi oranda güçlendirebileceğine bağlı.
3.12.2011
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“Yeni CHP” Tarihinin Yükü Altında Eziliyor

CHP’DEKİ ÇATLAK
DEĞİL FAY HATTI
Konu nereden açılırsa açılsın tartışma CHP’nin
eski statükoya uyumlu kadrolarıyla, yeni
statükoya uyumlu kadroları arasındaki
bitmeyen kavgaya bağlanıyor. İşin bu kısmı
“CHP’deki çatlaklar” biçiminde tariflenebilir. Bu
çatlaklar CHP’yi eninde sonunda ya kapsamlı bir
tasfiyeye ya da yeni bir bölünmeye taşıyacaktır.
TUNCAY YILMAZ
CHP’nin sorunları bir kez daha
Dersim Katliamı-CHP-Atatürk tartışması aracılığıyla ortalığa saçıldı.
Skandallar, ayak kaydırmalar, toplum
mühendislikleriyle yeni statükoya
uyumlu hale getirilen CHP’nin sümen
altı ettiği gerilimler her çatlaktan
politika sahnesine sızıveriyor.
Yarım kalmış bu hesaplaşmanın adı
kâh Gürsel Tekin’in parti içi kadrolaşması, kâh Sezgin Tanrıkulu’nun
Kürt meselesi üzerine açıklamaları,
kâh Hüseyin Aygün’ün Dersim çıkışı
oluyor.
Konu nereden açılırsa açılsın, tartışma CHP’nin eski statükoya uyumlu
kadrolarıyla, yeni statükoya uyumlu
kadroları arasındaki bitmeyen kavgaya bağlanıyor.
İşin bu kısmı “CHP’deki çatlaklar”
biçiminde tariflenebilir. Bu çatlaklar
CHP’yi eninde sonunda ya kapsamlı
bir tasfiyeye ya da yeni bir bölünmeye taşıyacaktır. Kesin olan şu ki,
sonucu halklarımızın gerçek sorunları/ihtiyaçları değil, parti içi güç dengeleri, yerli-yabancı sermayenin beklentileri ve konjonktürel gelişmeler
belirleyecektir.
Meselenin “çatlak” olarak değil, “fay
hattı” olarak tariflediğimiz kısmı
burasıdır.
CHP’nin kanatları arasında çatlaklar
vardır. Ama asıl olan CHP’yle, halkın
ihtiyaçları, sorunları arasındaki fay
hattıdır. CHP kendisini başka bir
zeminde inşa etmediği sürece -ki bu
CHP’nin kendini inkarı demektir- bu
fay hattıyla baş etmesi mümkün
değildir. CHP’nin üzerine inşa edildiği bu fay hatlarına biraz daha yakından bakalım.

Son Dersim katliamı tartışmasından
yola çıkarsak, CHP esaslı bir Alevi
“fay hattının” üzerine inşa olunmuştur. Bu ülkedeki 20 milyona yakın
Alevi 90 yıldır yok sayılmaktadır, kıyıma, dışlanmaya ve asimilasyona
maruz kalmaktadır. Resmi olarak ibadetini yapamamakta, çocuklarını
okullardaki Sünni asimilasyon derslerinden muaf tutamamakta ve kendilerine hizmet vermeyen Diyanet İşleri
Başkanlığı’na vergi (haraç) ödemektedir. Ve oy tabanı olan bu insanlar
için CHP bir iki siyasi mızmızlanma
dışında hiçbir etkili faaliyet geliştirememektedir, geliştiremez.
Bir diğer fay hattı olarak; CHP kendisinin “emekten yana” konumlandığını iddia ediyor, ama ana fay hattı tam
da bu alanda. CHP büyük patronlar
kulübünün (TÜSİAD) istemediği tek
bir ekonomik politikayı savunamaz.

CHP Muhalefet Yapabilir mi?
Emekçilerin belini büken neoliberal
uygulamalardan hangisine gerçek bir
muhalefet geliştirebilir CHP? Özelleştirmelere karşı çıkabilir mi örneğin? Koç’a “Sana TÜPRAŞ’ı peşkeş
çektiler, ben halkın emeğine sahip
çıkacak ve TÜPRAŞ’ı yeniden kamulaştıracağım” diyebilir mi? Ya da kölelik ücreti düzeyindeki asgari ücreti
en azından yoksulluk sınırının üzerine çekecek bir politikayı savunabilir
mi?
Bu örnekler gerçek bir emek politikasının bebek adımlarıyken, CHP bu
kadar sallantıyı bile karşılayabilecek
gerçeklikte değildir.
CHP’yi her gün zangır zangır sallayan
bir başka fay hattı Kürt sorunudur.
Gözlerindeki ve sözlerindeki nefretle

Emekçilerin belini büken neoliberal
uygulamalardan hangisine gerçek bir muhalefet
geliştirebilir CHP? Özelleştirmelere karşı çıkabilir
mi örneğin? Ya da kölelik ücreti düzeyindeki
asgari ücreti en azından yoksulluk sınırının üzerine
çekecek bir politikayı savunabilir mi?

şovenist nutuklar atan Muharrem
İnce’nin yaklaşımıyla, bir arayış içindeki Sezgin Tanrıkulu’nun konuşmaları arasında salınıp duran CHP,
meselenin özüne yanaşamamıştır
bile. Bir adım ileri, iki adım geri açıklamalarla durumu idare etmeye çalışan Kılıçdaroğlu, bu fay hattındaki
gerilimin büyüklüğünü gördükçe
aslını inkar edecek noktaya kadar
sürüklenmiştir.
Halkın gerçek sorunlarıyla, CHP’nin
varlığı arasında irili ufaklı daha birçok fay hattı saymak mümkün. CHP
bir iki kaset skandalı, yeni statükoya
ayak uyduramayanlar hakkında üç
beş istihbarat sızıntısı, daha olmadı
Gürsel Tekin’in Önder Sav’dan öğrendiği delege oyunlarıyla içindeki çatlaklarla baş edebilir belki. Peki, bu
fay hatları ne olacak?
CHP içinde yaşanan tartışmaların
ardından, AKP’lilerin ikiyüzlü tutumlarına değinerek bitirmek istiyorum.
“Dinime küfreden Müslüman olsa”
sözünü hatırlatırcasına, Tayyip
Erdoğan CHP’yi tarihiyle hesaplaşmaya çağırıyor. Sanki kendileri tarihleriyle hesaplaşmış gibi pişkin pişkin
konuşuyor siyaset kürsülerinde.
Daha yeni Madımak’ta 35 canın katlinin baş sorumlularından Vahit
Kaynar’ın Polonya’da serbest bırakılışına göz yummamışlar gibi…
İnsanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ele alınabilecek Hizbullah katliamlarının sorumlularını salıvermemişler gibi…
Komünizmle Mücadele Dernekleri
pratiklerine özenerek sürdürdükleri
KCK tutuklamaları devam etmiyor
gibi…
Sermaye partilerinin hepsi tarihleriyle asıl hesaplaşmayı, bu yıkıcı fay hatlarının sosyalizmin yapıcı ideolojisiyle buluştuğunda görecekler. O zaman
sorulacak hesap da, hesap soracak
olan da bambaşka olacak.
20.11.2011, Tekirdağ F Tipi Cezaevi
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Ne AKP, Ne CHP: Katliam Yapanlar Tarihleriyle Yüzleşemez

HİRİSE HEŞTTI MA QIR

KERDİME *

Alevisin kabul et” diyerek, seçim
meydanlarında Kılıçdaroğlu üzerinden Aleviliği yuh’latan AKP, şimdi de
Dersim üzerinden CHP’ye yüklenerek Dersim Katliamını kendi kirli
siyasetine malzeme yapmaya çalışıyor.

AKP Kendi Tarihine Bak

CEM ÇEKİL
Cumhuriyet tarihinin en büyük
katliamlarından biri olan “Dersim
Katliamı” yine kirli siyasetin malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor.
CHP Dersim Milletvekili Hüseyin
Aygün’ün bir gazetede çıkan röportajıyla alevlenen bu katliamla ilgili tartışma üzerine; AKP, CHP’yi tarihiyle
hesaplaşmaya çağırıyor, CHP ise içindeki çatlak seslerden başka, doğru
dürüst halktan yana hiçbir siyaset
üretemeyeceğini bir kez daha göstermiş oluyor.
Hüseyin Aygün Dersim’de katliam
yaşandığını, bu katliamdan CHP ve
Atatürk’ün haberdar olduğunu hatta
bizzat katliamın mimarları olduğunu
söyledi. İşte bu andan sonra özellikle
CHP’nin içi karıştı. Bunu fırsat bilen
AKP, bu mesele üzerinden CHP’ye
yüklendi ve “tarihinle hesaplaş” diyerek köşeye sıkıştırmaya çalıştı.
Dersim’de 1937-38’de olanlar, 60
binin üzerinde insanın katledildiği,
bir o kadarının sürgün edildiği bir
katliamdır. 37-38 Katliamının hazırlıkları için 1935’li yıllarda yasa çıkarılmış, ilk iş olarak Dersim bölgesinde
silahlar toplatılmıştı. Yollar yapılmış
ve askerler Dersim bölgesine sevk
edilmeye başlanmıştı. Yani “İsyan
çıktı, devlet de isyanı bastırdı” şeklinde yapılan açıklamaların hiçbir doğruluğu yoktur.
Dönemin tek partisi CHP ile dönemin
Başbakanı, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere o

AKP hangi yüzle Dersim üzerinden “tarihi
gerçeklerle yüzleşen parti” görüntüsü
verebiliyor? AKP önce kendi suçlarıyla
yüzleşmelidir. Sivas katliamının faillerini,
insanlığa karşı suç işlemiş olan Hizbullahçıları
serbest bırakan, Sivas katliamının faillerinin
avukatlığını yapan kişileri milletvekili, bakan
yapan AKP ve Erdoğan değil mi? BDP/Blok
milletvekillerinin Dersim üzerine verdikleri
önergeleri reddeden, Hakikatleri Araştırma
Komisyonu kurulmasına karşı çıkan, arşivlerin
açılması talebini yanıtsız bırakan AKP değil mi?
dönemin bütün yöneticileri ve TBMM
bu katliamın sorumlusudur. Mustafa
Kemal Atatürk askeri harekâtın stratejisini inşa eden, manevi kızı Sabiha
Gökçen’i bombardıman uçağına bindiren ve başarılı bombalamalardan
dolayı kendisine madalya veren kişidir. “Atatürk hastaydı, haberi yoktu”
iddialarının safsata olduğu belgelerle
de kanıtlanmıştır.

CHP Dersim Katliamında
Suçludur
CHP, ağırlıkla yoksul Alevi tabanına
dayanan ve esas gücünü oradan alan
bir parti olmasına rağmen, Alevilerin
sorunlarına çözüm olmak bir tarafa,
söz söylemekten bile acizdir.
İki yıl önce Onur Öymen tarafından

Dersim’de 1937-38’de olanlar, 60 binin üzerinde
insanın katledildiği, bir o kadarının sürgün edildiği bir
katliamdır. 37-38 Katliamının hazırlıkları için 1935’li
yıllarda yasa çıkarılmış, ilk iş olarak Dersim
bölgesinde silahlar toplatılmıştı. Yollar yapılmış ve
askerler Dersim bölgesine sevk edilmeye başlanmıştı.
Yani “İsyan çıktı, devlet de isyanı bastırdı” şeklinde
yapılan açıklamaların hiçbir doğruluğu yoktur.

dillendirilen katliam, o sırada CHP ve
Kılıçdaroğlu tarafından sahiplenilmiştir.
Oysa
Kılıçdaroğlu
Genel
Başkanlığından önce Dersim Katliamı üzerine araştırma ve İhsan Sabri
Çağlayangil’le röportaj yapmıştır.
Çağlayangil, o röportajda Dersim’de
uyguladıkları vahşetin boyutlarını ve
mimarlarını uzun uzun anlatmıştır.
Bu da, Kılıçdaroğlu’nun hem konuyla
ilgili hem de ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Aynı kişi
yıllar sonra İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı olduğu
dönemde Dersim Katliamı sorulduğunda “Orada bir isyan çıkmış, devlet
isyanı bastırmıştır, günün koşulları
öyle
gerektirmiştir”
diyordu.
Dersimli
Kürt
Alevi
Kemal
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı
seçildikten sonra da hem Dersim
Katliamını, hem Aleviliğini ve hem de
Kürtlüğünü inkâr etmekte, saklamaya çalışmaktadır.
Katliamla ilgili sürekli çelişkili açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu kâh
“tarihçilere bırakalım” diyor, kâh
“özür yetmez arşivler açılsın” diyor,
kah “devlet gereğini yapmıştır” diyor.
CHP ve Kılıçdaroğlu’nun tutarsızlığı
AKP için bir fırsata dönüşüyor. Her
fırsatta Kılıçdaroğlu’na “Sen Kürtsün,

Peki, AKP hangi yüzle Dersim üzerinden “tarihi gerçeklerle yüzleşen
parti” görüntüsü verebiliyor? AKP
önce kendi suçlarıyla yüzleşmelidir.
Sivas katliamının faillerini, insanlığa
karşı suç işlemiş olan Hizbullahçıları
serbest bırakan, Sivas katliamının
faillerinin avukatlığını yapan kişileri
milletvekili, bakan yapan AKP ve
Erdoğan değil mi? KCK adı altında
binlerce Kürt siyasetçiyi, belediye
başkanlarını, avukatları, yazarları
tutuklayan; askeri operasyonlarla
Kürt halkının örgütlülüğünü imha
etmeye çalışan AKP ve Erdoğan değil
mi? Birkaç yıl önce “Dersim 38” adlı
belgeseli yasaklayan AKP değil mi?
BDP/Blok milletvekillerinin Dersim
üzerine verdikleri önergeleri reddeden,
Hakikatleri
Araştırma
Komisyonu kurulmasına karşı çıkan,
arşivlerin açılması talebini yanıtsız
bırakan AKP değil mi?
AKP ve CHP, bu konu üzerinde gerçekten halkı, onların çıkarlarını ya da
haklarını savunmak için değil, acılarımızı ve duyarlılığımızı alet ederek
kendi kirli siyasi çıkarlarını korumak
için çatışıyorlar.
Madem AKP bu meseleyi bu kadar
önemsiyor o zaman aşağıdaki talepleri yerine getirsin.
1) Dersim adı iade edilsin, siyanürlü
altın arama, barajlar, hidroelektrik
santralleri projeleri hemen iptal edilsin.
2) Sürgün edilen, evleri yakılan,
yakınları katledilen, toprakları elinden alınan ailelere tazminat ödensin.
3) Ailelerinden koparılan Dersim’in
kayıp kızlarıyla ilgili Araştırma
Komisyonu kurulsun.
4) Toplu mezarlar açılsın, Seyit Rıza
ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın.
5) Devlet arşivleri açılsın, hakikatleri
Araştırma Komisyonu kurulsun.
6) Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına
yazılı ve sözlü özür dilensin.
Ama ne AKP’nin bu meseleyi aydınlatmak gibi bir niyeti var, ne de
CHP’nin tarihiyle hesaplaşmaya cesareti. Hesap soracak olan halklardır.
Tarihi boyunca halka eziyet etmiş,
işçileri sömürmüş, Kürtleri, Alevileri,
Ermenileri katletmiş bir gelenekten
hesabı işçiler, emekçiler ezilen halklar soracaktır.
* 38’de bizi katlettiler
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Halk Güçlerinin Kazanımlarının Teminatı Olacak Bir Anayasa İstiyoruz

SERMAYENİN ANAYASASINA
KARŞI EZİLENLERİN ANAYASASI

HİKMET SARIOĞLU
Sınıflı toplumlarda anayasalar; eşitlikçi, demokratik ve özgürlükçü bir
zeminde, toplumun bütün sınıflarını
ortak çıkarlar etrafında bir araya getiren toplumsal mutabakat metinleri
olamaz. Anayasa metni esas olarak
egemen sınıfların kendi aralarında
vardıkları mutabakat sonucu oluşturulur. Ancak emekçi sınıflar, verdikleri demokrasi mücadelesiyle kendi
hak ve taleplerinin bir kısmının, burjuvazinin mutabakat metni olan anayasada yer almasını sağlayabilirler.
Deyim yerindeyse, anayasaya devrimci/demokratik zorlarıyla sızarlar.
TC Anayasası da, Türkiye burjuvazisinin ideolojisi doğrultusunda yapılmıştır. 1961 Anayasası, 1982
Anayasası ve 2010 (12 Eylül değişiklikleriyle) Anayasası da esas olarak
egemenlerin kendi aralarındaki
mutabakat metnidir.
1980 askeri darbesiyle kabul koşulları
hazırlanan ve Türkiye egemen sınıfları tarafından koşulsuz desteklenen
1982 Anayasası, devrimci-demokratik mücadelenin yeniden yükselişe
geçmesiyle; inanç özgürlüğü, halkların temsiliyeti, emekçilerin örgütlenme hakları, kadına yönelik cinsiyetçilik, doğal kaynakların talanının engellenmesi, özelleştirme, düşünce özgürlüğü gibi çatışma noktaları açısından
sorgulanmaya başlandı.

Anayasa 17 Kez Değiştirildi
1982 Anayasası çeşitli dönemlerde,
ya Meclis tarafından ya da halk oylaması ile tam 17 kez değiştirildi ve 80
civarında maddesi yenilendi. Son

Kimi liberal solcular
AKP’nin yeni anayasasının
savunuculuğunu yapıyor.
Bu, solcu liberallerin AKP
ile el ele vererek,
demokratik bir anayasa
için verilecek mücadeleyi
karartma çabalarından
başka bir şey değildir.

Anayasa değişikliği 2. AKP Hükümeti
döneminde 12 Eylül 2010 tarihinde,
referandumla yapıldı. 26 maddesi
değiştirilen Anayasa’nın, 1982
Anayasası ile birebir aynı anayasa
olduğunu söylemek çok doğru olmasa
da, 1982 Anayasasının omurgası
halen korunmaktadır. 12 Eylül referandumunun AKP iktidarı açısından
çok önemli iki sonucu var. AKP,
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu
(HSYK) ile ilgili maddelerde yapılan
değişikliklerle, yargı denetimini ele
geçirdi, yani hakim atama yetkisine
sahip oldu. İkinci olarak, askeri yargıyı ilgilendiren anayasa maddelerinde
askeri yargının alanını yapabildiği
ölçüde sınırlandırmaya çalıştı.
Mevcut Anayasa’da hak ve özgürlüklere yönelik bütün maddelerin ilk
cümlelerinde tarif edilen haklar,
“ancak, lakin” diye başlayan ve “millî
güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve
genel ahlâkın veya başkalarının hak
ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir” diye
devam eden diğer bir cümle ile geri
alınmaktadır. İşte bu “ancak” ve
“lakin” ibareleri AKP tarafından
Anayasa’da aynen bırakılmıştır.
Anayasa’nın ilk 3 maddesinde TC
vatandaşlığı Türk olmak üzerinden
tarif edilmekte, üstelik ilk 3 madde
“değiştirilemez”
ibaresiyle
4.
Maddede garanti altına alınmaktadır.
Kürt açılımı lafazanlığına rağmen
AKP,
2010
referandumunda
Anayasanın 4. maddesiyle ilgili tek
kelime etmemiştir.

AKP Kendi Anayasasını
Yapmak İstiyor
Bugünkü siyasi konjonktürde, hem
yükselen muhalefeti denetim altına
almak, hem de kendi demokrasi makyajını tazelemek isteyen AKP,
Meclis’teki tüm partilere “Gelin yeni
anayasayı birlikte yapalım” diyor.
Üstelik MHP ve CHP ile yeni anayasanın yapılması ve TBMM’de onaylanması konusunda uzlaştı. Hazırlık
komisyonunda, CHP, MHP’nin yanı
sıra BDP’den milletvekilleri de yer alıyor. Ancak BDP’nin içinde yer aldığı,
Meclis dışında bazı demokratik
örgütler
ve
akademisyenlerce
Demokratik Anayasa Hareketi (DAH)
kuruldu. DAH, TBMM’yi tamamen dışlamamakla beraber, yeni bir Anayasa
Meclisi öneriyor. DAH, öncelikli olarak siyasi partiler kanununun değişmesi, seçim barajının kalkması,
inanç özgürlüğü ve Kürtlerin kimliğinin tanınması önündeki engellerin
kaldırılması gibi temel konularda
anayasa değişikliklerinin yapılması
gerektiğini savunuyor.
CHP, MHP, BDP, burjuvazi, sendikalar, meslek örgütleri, kadınlar, gençler, Kürtler, Aleviler yani toplumun
hemen hemen her sınıf ve kesimi bu
Anayasa’nın değişmesini istiyor. AKP
de istiyor. Ama AKP, 1982
Anayasasına yönelik ortaklaşılmış bu
tepkiyi, kendi yeni totaliter rejiminin
anayasasını yapabilmek için kapsamaya/içermeye çalışıyor. Böylece
sermayenin yeni rejimine toplumsal
meşruiyet yaratılmış olacak. AKP’nin
kendi anayasasına meşruiyet sağla-

12 Eylül 2010 referandumuyla Anayasa’da
değişiklik yapılan önemli maddeler:
Madde 10 - Kanun Önünde E şitlik

Mahkemesi

Madde 20 - Özel Hayatın Gizliliği

Madde 156 - Askeri Yargıtay

Madde 41 - Ailenin Korunması ve
Çoc uk Hakları

Madde 149 - Anayasa Mahkemesi
Çalışma ve Yargılama Usulü

Madde 53 - Toplu İş Sözleşmesi ve
Toplu Sözleşme Hakkı

Madde 147 - Anayasa Mahkemesi
Üyeliğinin Sona E rmesi

Madde 166 - E konomik hükümler
Madde 159 - HSYK

Madde 146 - Anayasa Mahkemesi
Kuruluşu

Madde 157 - Askeri Yüksek İdare

Madde 145 - Askeri Yargı

Günümüz Türkiye’sinde,
uygun bir politika ve
mücadele çizgisiyle,
emekçi ve ezilen
kitlelerin sürece daha
etkin müdahalesinin
sağlanmasıyla, yeni
anayasaya demokratikhalkçı kimi öğelerin
katılabilmesi
mümkündür. Bunun
başarılamaması
durumunda ise AKP,
kurmakta olduğu yeni
rejimin hukuki
çerçevesini ve meşruiyet
zeminini oluşturacak,
sermayenin
egemenliğini daha da
pekiştirecek ve sürekli
kılacak bir anayasa
yapıp, onaylatacaktır.
ma çabaları sol saflar içinden de destek buluyor. Kimi liberal solcular
AKP’nin yeni anayasasının savunuculuğunu yapıyor. Bu, solcu liberallerin AKP ile el ele vererek, demokratik
bir anayasa için verilecek mücadeleyi
karartma çabalarından başka bir şey
değildir. Solcu liberallerin bu “çabaları” sosyalistler tarafından deşifre
edilmelidir.

Yeni Anayasa ve
Sosyalistlerin Görevleri
Anayasa konusunda sosyalistlere
düşen görev ise; merkezine finanskapitalin tasfiyesini koyan demokratik halk iktidarının önünü açacak,
devrimci siyasal alanının kendini
kurup güçlenmesine olanak sağlayacak ve işçi sınıfı ve halk güçlerinin
kazanımlarının teminatı olacak bir
anayasayı savunmaktır.
Her halükarda anayasanın nasıl oluşacağı konusu, toplumsal/siyasal
güçlerin çatışmalı ilişkilerine, güçler
dengesine
bağlıdır.
Günümüz
Türkiye’sinde, uygun bir politika ve
mücadele çizgisiyle, emekçi ve ezilen
kitlelerin sürece daha etkin müdahalesinin sağlanmasıyla, yeni anayasaya
demokratik-halkçı kimi öğelerin katılabilmesi mümkündür. Bunun başarılamaması durumunda ise AKP, kurmakta olduğu yeni rejimin hukuki
çerçevesini ve meşruiyet zeminini
oluşturacak, sermayenin egemenliğini daha da pekiştirecek ve sürekli
kılacak bir anayasa yapıp, onaylatacaktır.
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Van Depremi Neo-Liberal ve Şovenist
Fay Hatlarını Harekete Geçirdi

DEPREMİN ARDINDAN
AKP hükümeti, yardımlar konusunda yaşanan
organizasyonsuzluk ve başarısızlığını, felaketten
-kendisi için- fırsat yaratma konusunda
göstermedi. Ustalığın, sosyal politikalarda değil
sermaye birikimini artırma konusunda olduğunu
bir kez daha kanıtladı. Depremzedelerin
çadırlara ulaşamadığı, soğukta yaşamaya
çalıştığı, enkaz altından cesetlerin henüz
tamamen çıkarılamadığı bir dönemde hükümet
ağzındaki baklayı çıkardı: Kentsel Dönüşüm.
E. SANDIKÇI
600’ü aşkın kişinin ölümüne, 4125
kişinin yaralanması, on binlerce insanın evsiz kalmasına yol açan Van
Depremi, Van halkında büyük bir
travma yaratırken; ekonomik, politik
ve sosyal bir çok sorunu da bir kez
daha gözler önüne serdi. Van depremi ile birlikte adeta ülkenin iktisadi
ve sosyal fay hattı da hareketlendi.

Şovenizm Bir Kez Daha
Başını Kaldırdı
Ülkede savaşın yükselişe geçtiği ve
şovenizmin tırmandırıldığı bir
dönemde Kürt coğrafyasında meydana gelen deprem, şovenizmin ne
kadar geniş bir kitleyi etkisi altına
aldığını gösterdi. İlk etapta, deprem
olur olmaz, orta sınıf “beyaz
Türkler”in Kürt karşıtı bilinçaltları
sosyal medyada ortaya döküldü. Adeta
depremle bir “oh” çekildi, sevinç gösterilerinde bulunuldu. Ardından medyada kimi bilinçsiz kimi gayet bilinçli
dile dökülen söylemlerin arkasında
yer alan ırkçı zihin yapılanmalarına
şahit olduk. Bunların ardından, deprem yardımları içerisinde gönderilen
taş-çakıllar ve bayraklarla şovenizm,
yardım kutularını açan deprem mağdurlarının yüreklerinde derin yaralar
açtı.

Felaketten Fırsat Yaratma
Anlayışı Harekete Geçti
AKP hükümeti, yardımlar konusunda
yaşanan organizasyonsuzluk ve
başarısızlığını, felaketten -kendisi
için- fırsat yaratma konusunda göstermedi. Ustalığın, sosyal politikalarda değil sermaye birikimini artırma
konusunda olduğunu bir kez daha
kanıtladı. Depremzedelerin çadırlara
ulaşamadığı, soğukta yaşamaya çalıştığı, enkaz altından cesetlerin henüz
tamamen çıkarılamadığı bir dönemde
hükümet ağzındaki baklayı çıkardı:
Kentsel Dönüşüm.
AKP, 2012 Yılı Programının
“Makroekonomik Amaç ve Politika-

ları” bölümünde yer alan Kentsel
Dönüşüm’ü uygulamakta kararlıydı.
Başbakan, Van’da yıkılan binaların
arasında gecekonduların çok az bir
miktarda olmasına rağmen “gecekonduları yıkacağız” dedi. Kent merkezlerinde yaşayan yoksul halk için evlerinin ellerinden zorla alınması, sermaye için ise büyük rant anlamına
gelen “Kentsel Dönüşüm”; deprem
bahanesiyle, AKP’nin felaketten fırsat
yaratma anlayışıyla yasa tasarısı olarak sunuldu.

başlanmıştır. 1999 depreminden
sonra çıkarılan yapı denetim kanunu
ile kamu hizmeti olması gereken yapı
denetim yetkisi özel sektöre devredilmiştir. AKP döneminde kamu
kurumlarının denetim mekanizmalarından çekilme süreci hızlanmıştır.

“Kentsel Dönüşüm ”müjdesine en çok
sevinen kuşkusuz inşaat sektörü
oldu. AKP iktidarı döneminde patlama
yaşayan inşaat sektörü, 2010 yılında
yüzde 15’lik bir büyüme gerçekleştirdi. Yine 2010 yılında 88,7 milyarlık
inşaat yatırımıyla, tüm yatırımların
yüzde 46,1’ini oluşturmaktadır.
Hükümet tarafından yapılan, 10 yıl
içinde 5 milyon konutun yıkılacağı
açıklaması, bu parlayan sektörün
iştahını kabarttı.

Yardımlardaki Aksamanın
Sorumlusu Hükümet

Kuşkusuz deprem için binaların güçlendirilmesi ve yeniden yapılması
gerekmektedir. 1999 depremi sonrası toplanan 44 milyon lira ile bu yeniden yapılanma rahatlıkla gerçekleştirilebilirdi. Ama Maliye Bakanı’nın
açıklamasına göre toplanan vergiler
duble yol yapımı için harcanmış.
Depreme karşı önlem için olmasa da,
yine bir şekilde inşaat sektörüne kaynak aktarımı yapılmış.

Neoliberalizmle Birlikte Devletin
Değişen Rolü Ölümleri Artırdı
17 Ağustos depreminden 12 yıl sonra
meydana gelen Van depreminde bu
kadar büyük yıkımlar yaşanmasının
en önemli nedeni binaların denetiminin düzgün biçimde yapılmamasıdır.
1980’lerde başlayan Dünya Bankası
politikaları ile temel mühendislik
hizmeti veren Karayolları, Devlet Su
İşleri gibi kamu kurumlarının içi boşaltılmış, temel mühendislik hizmetleri özel sektör tarafından verilmeye

Depremde meydana gelen yıkımlar
özel sektör tarafından yürütülen
denetim mekanizmasının işlemediğini göstermiştir. Parasını kendin ödediğin denetim şirketinin seni nasıl
denetleyeceği sorusu, hala makul bir
cevap bulmayı beklemektedir!

Depreme müdahale ve yardım anında, bölgede fiili olarak var olan ikili
iktidar sürecine bağlı olarak, yardımlar ve müdahaleler devlet ve BDP olarak iki ayrı koldan ilerlemiştir. BDP,
gerek depremden sağ kurtulan üyelerinin olağanüstü gayretleri, gerekse
bölgenin diğer belediyelerinin yoğun
desteğiyle Van halkının dertlerine
derman olmaya çalışmıştır. Devlet ve
AKP ise elindeki muazzam olanakları
Van’a aktarmakta ağır kalmış, yardımlarda büyük aksamalar ve gecikmeler olmuştur. Dahası, devlet güçleri BDP ve diğer demokratik/sosyalist

kurumların gönderdiği yardım kamyonlarına el koymuş, BDP’li
Belediye’nin çalışmalarını engellemiştir. Hiç kuşkusuz depremle
yaşamları altüst olan, yakınlarını kaybetmiş ve travma yaşamakta olan Van
halkının çadırsız, giyecek ve yiyeceksiz kalmasının sorumlusu AKP
Hükümetidir.
AKP ve devlet güçlerinin engellemeleri bir yana, genel olarak demokratik ve sosyalist güçlerin Van halkıyla
dayanışma çabaları elbette samimi
ama oldukça yetersiz kalmıştır. Özellikle yeni kurulmuş olan Halkların
Demokratik Kongresi (HDK), Van
depremi ile erken bir sınav vermek
zorunda kalmış, henüz yatay ve dikey
örgütlülüğünü tamamlayamamasının
sonucu olarak ancak sembolik
düzeyde bir dayanışma örgütleyebilmiştir. Bu dayanışmanın güçlendirilerek sürdürülmesi gerekir.
HDK ve tüm sosyalist güçler Van depreminden gerekli dersleri çıkarmalı,
herhangi bir zamanda herhangi bir
bölgede yaşanabilecek afetler karşısında hızla organize olup halkın yaralarını sarmak, onların yanında olmak
için hazırlıklarını hızla tamamlamalıdır. Bu, sadece insani değil, aynı
zamanda politik bir görevdir.

Devlet ve AKP, elindeki muazzam olanakları Van’a
aktarmakta ağır kalmış, yardımlarda büyük
aksamalar ve gecikmeler olmuştur. Dahası, devlet
güçleri BDP ve diğer demokratik/sosyalist
kurumların gönderdiği yardım kamyonlarına el
koymuş, BDP’li Belediye’nin çalışmalarını
engellemiştir. Hiç kuşkusuz depremle yaşamları
altüst olan, yakınlarını kaybetmiş ve travma
yaşamakta olan Van halkının çadırsız, giyecek ve
yiyeceksiz kalmasının sorumlusu AKP Hükümetidir.
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Van Depremi: AKP’nin Kürt Halkı ile Hesaplaşması
Valilik, sadece iki tane
çadırkent kurup, hem el
koyduğu hem de elinde
bulunması gereken
çadırları dağıtmayarak
deprem sonrasında
insanların büyük bir
kısmını bölgenin ağır kış
koşullarının oluşmaya
başladığı bir dönemde
dışarıda bırakma
sorumsuzluğunu
gösterdi. Valiliğin
insanlara “Kime oy
verdiyseniz oraya gidin”
diyerek neyi amaçladığı
ortadadır.
MUHAMMET ALKIŞ
Deprem sonrasında Van’da karşılaştığımız en büyük engel, ne yardım malzemelerinin yetersizliği veya ihtiyaca
uygun olmaması, ne Van halkının
deprem öncesinde yıkıcı boyuta ulaşmış yoksulluğu, ne de ağır yaşam ve
doğa koşullarıydı. En büyük engel
Devletin bir yandan yardımlara el
koyarken bir yandan da belediyenin
dağıttığı yardımları engellemesiydi.
Evet, Van Valiliği TMŞ ekipleri ve
Jandarma ile ortak hareket ederek
yardım kamyonlarına el koyuyor ve
elinden kaçırdıklarının da dağıtılmaması için uğraşıyordu. Devlet bununla
yetinmeyip BDP’li Belediye’nin çalışmasını engellemek için her türlü
“önlemi” aldı; Valilik Belediye’nin
hesaplarını dondurdu. Deprem öncesinde sadece Van’da 550 üyesi KCK
tutuklamalarıyla hapse atılan BDP ve
Belediye bu koşullar altında yardım
çalışmalarını zorlukla ama başarıyla
sürdürdü.

Devletin Sorumsuzluğu
İlk günlerde yerel kurumlar ne yapacağını bilemeden panik halinde çırpınıyordu. Ama Gölcük-Sakarya depreminde en üst seviyede deneyime ulaşmış olması gereken Devlet, işi ağırdan
alıyordu. Van Valiliği Polis lojmanlarına ve stada kurulan çadırkentler
dışında hiçbir yardım faaliyetinde
bulunmadan, sadece gelen yardımlara
el koyarak günlerce bekledi. Devletin
bu beklemesinin amacı, Belediye kriz
masasını bloke etmekti. Bu engellemelerin sonucunda vatandaşlar kendi
ihtiyaçlarını yardım kamyonlarını
talan ederek gidermeye çalıştı.
Valilik, sadece iki tane çadırkent
kurup, hem el koyduğu hem de elinde
bulunması gereken çadırları dağıtmayarak deprem sonrasında insanların

SİYASALLAŞAN DOĞAL AFET

Van depremi olur olmaz bölgeye gidip 15 gün yardım çalışmalarına katılan
okurumuzun izlenim ve değerlendirmelerini sunuyoruz.
büyük bir kısmını bölgenin ağır kış
koşullarının oluşmaya başladığı bir
dönemde dışarıda bırakma sorumsuzluğunu gösterdi. Valiliğin insanlara “Kime oy verdiyseniz oraya gidin”
diyerek neyi amaçladığı ortadadır.
Basına yönelik göstermelik bir kaç
faaliyetin yanı sıra Belediye’nin depoladığı malzemelere el koyarak, direnen insanlara biber gazı sıkarak deprem felaketini büyütmekten başka bir
şey yapmayan Devlet Van’da gerçek
yüzünü gösterdi.
Van merkezde depremde çöken binaların büyük çoğunluğunun 2000’den
sonra yapılmış olması dikkat çekicidir. Yaşanan felaket, Van’ın 2000
yılında afet bölgesi olmaktan çıkartılıp
hızlı ve yüksek yapılaşmanın önünün
açılmasının bir sonucudur. Burada,
kentlerin yapılaşmasının denetiminin
yerel yönetimlerden alınıp özel yapı
denetim şirketlerine verilmesinin
sonuçlarını da görmekteyiz.

Yağmacı Çeteler
Özellikle köy korucularının etrafında
topladıkları gençlerle çeteler kurarak
yardım malzemesi avına çıkması,
dışardan gelenler ve Van halkından
oluşan gönüllüler ekibinin çalışmalarını engelliyor ve kentte paniğe yol
açıyordu. Bu çeteler bazı geceler
depoları yağmalamaya kadar ileri gittiler, ancak Van halkının duyarlılığı ve
erken örgütlenmesi sayesinde ilk haftadan sonra bu gibi durumlar ile karşılaşmadık.

Yardım Çalışmaları
Ben Van’a ilk ulaştığımda, benden
önce oraya ulaşan gönüllü arkadaşlar
ile toplantı yaptık. Neler yapabileceğimizi konuşup Kriz Koordinasyon
Merkezinin yardım dağıtımında görev

aldık. Gelen -karışık haldeki- yardım
malzemelerinin tasnifinin yapılmasından, evleri yıkılan veya dışarıda
kalan halkın ihtiyaçlarının belirlenmesine, yardımların köylere, mahallelere, ailelere dağıtımına kadar pek çok
çalışmada yer aldım.

Halkların Kardeşliği Çadırı
Van’da bulunan diğer devrimci arkadaşlarla birlikte sağdan soldan topladığımız malzemelerle bir çadır kurduk. Çadırın ismini, oraya gelen her
kesimden gönüllünün çalışmalara
katılabilmesi için Halkların Kardeşliği
Çadırı koyduk. Aynı gün TKP’li ve
Halkevleri’nden arkadaşlar da birer
çadır kurdu. Biz Halkların Kardeşliği
Çadırı olarak önce kendi içimizde bir
inisiyatif seçtik ve Van Kriz Masasıyla
koordineli bir şekilde çalıştık. Kriz
Masası gelen yardımların depolanması tasnif edilmesi mahallelerde ailelerin ihtiyacının belirlenmesi ve yardım
malzemelerinin dağıtımı işini bizimle
birlikte plan ve organize ediyordu.
Bizim dışımızda grup olarak veya
bireysel olarak gelen ve benzeri çalışmaları yürütenler de vardı. Biz o
arkadaşlarla da görüşerek bütün
çalışmanın bir merkezden yürütülmesini istedik ve bunu da büyük
oranda başardık. Çadırımıza gelen
Belediye Başkanı Bekir Kaya ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantı
sonucunda da Halkların Kardeşliği
Çadır İnisiyatifi Kent Kriz Koordinasyonu’nda yer aldı.

Yardıma Devam
Van’da meydana gelen 7,2’lik depremin sonuçları henüz tam olarak ortaya çıkmamakla beraber ne kadar yıkıcı olduğu görüldü. Van’da depremde
ölenlerin sayısı enkazlar kaldırıldıkça
artıyor. Hasar gören binaların yıkıl-

maya başlamasıyla birlikte artacak
konut ve kira fiyatları, depremden
dolayı artan işsizlik ve zaten var olan
yoksulluk, devletin sadakacı zihniyetiyle birleşince Van halkını daha da
zor durumda bırakacak.
Van’da yapılacak çok iş var. Bu işler
daha aylarca sürecek. Van halkının
yaralarını sarmak, çeşitli alanlarda
yardımda bulunmak için çalışacak çok
sayıda gönüllüye ihtiyaç var. Gerek
Van’a gidip orada yerel yönetimle
bağlantılı biçimde çalışarak, gerekse
bulunduğumuz bölgelerde yardım
kampanyaları düzenleyerek Van halkının yanında olmak hepimizin en acil
insani ve politik görevleri arasındadır.

Van’da yapılacak çok iş
var. Bu işler daha aylarca
sürecek. Van halkının
yaralarını sarmak, çeşitli
alanlarda yardımda
bulunmak için çalışacak
çok sayıda gönüllüye
ihtiyaç var. Gerek Van’a
gidip orada yerel
yönetimle bağlantılı
biçimde çalışarak,
gerekse bulunduğumuz
bölgelerde yardım
kampanyaları
düzenleyerek Van
halkının yanında olmak
hepimizin en acil insani
ve politik görevleri
arasındadır.
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Halkların Demokratik Kongresi Kuruldu

DERELERİN BİRLEŞECEĞİ NEHİR: HDK
Kürt sorunundaki yakıcı gelişmeler çoğu zaman
gündemde öne çıksa bile, bu alandaki faaliyetin
Kongre’nin tek ve belirleyici faaliyeti haline
gelmesine izin verilmemelidir. Kongre,
kapsamayı ve ilişkilenmeyi hedeflediği tüm
toplumsal dinamiklerin özgün talepleri
doğrultusunda politika üretip hayata geçirmeyi
becerebildiğinde, ancak o zaman, ortaya attığı
-tüm halk güçlerini birleştirme- tezini gerçeğe
dönüştürmüş olacaktır.
HALİT ELÇİ
15-16
Ekim’de
Ankara’da
Türkiye’nin dört bir yanından gelen,
halk toplantılarıyla belirlenmiş 900’ü
aşkın delege tarafından Halkların
Demokratik Kongresi’nin (HDK)
kuruluşu kabul ve ilan edildi. HDK 1.
Genel Kurulu’nda bu coğrafyanın ezilen etnik, inançsal toplulukları, işçi ve
emekçiler, kadınlar ve lgbtt örgütleri,
ekolojik/yeşil hareketler, gençler ve
sosyalist/devrimci siyasi yapıların
temsilcilerinden oluşan çok renkli,
geniş bir yelpaze, güçlerini birleştirip
ortak mücadele yürütme iradesini
ortaya koydu.

Güçleri Birleştirme İradesi
Türkiye’de ilk kez gerçekleşmiş, son
derece değerli ve etkili bir birleşimdir bu. Ancak unutulmamalıdır ki, bu
çok farklı niteliklere sahip toplumsal
dinamiklerin/örgütlenmelerin çoğunun Kongre’ye katılımı henüz “temsili” ve “sembolik” düzeydedir (siyasi
örgütlerin durumu farklı). Alevi derneklerinden kadın kurtuluş hareketine, sendikalardan ekolojik inisiyatiflere, etnik topluluklara kadar çeşitli
tür ve nitelikteki örgütlülüklerden
Kongre’ye katılımlar “resmi temsilcilik” şeklinde değil, bireysel düzeyde
oluyor.
Bu, başlangıç için anlaşılır bir durumdur. Hatta ileride de, çok farklı politik
tercihi olan insanların oluşturduğu
bu tür toplumsal hareketlerin birçoğunun, bir bütün olarak ve “resmen”
Kongre’ye katılması söz konusu
olmayacaktır. Ancak Kongre, tüm bu
toplumsal güçlerin -işçiler, kadınlar,
Kürtler, etnik ve inanç toplulukları,
ekolojistler, lgbtt vb- taleplerini ve
mücadelesini kapsadığı ve her bir
bileşen diğerlerinin duyarlılıklarını
paylaşıp destek olduğu ölçüde, tüm
toplumsal dinamiklerin buluşup birbirini beslediği, önünde durulamaz
büyük bir nehir haline gelecektir.
Kuşkusuz bu, oldukça zorlu, bir hayli
emek ve beceri isteyen bir iştir. İki ay
gibi kısa bir sürede tüm Türkiye sathında -üç aşamada- yüzlerce dar veya

geniş katılımlı toplantı gerçekleştirdik, delegelerimizi belirledik, program ve tüzüğümüzü oluşturduk ve
tüm halk güçlerinin ortak mücadelesini birlikte örme istek ve irademizi
ilan ettik. Bu, kendi başına çok
önemli bir gelişmedir.

Yapı Taşları: Meclisler
Daha işin başındayız. Tezimizi ortaya
koyduk ve ilk adımı attık. Ama asıl iş
bundan sonra başlıyor: Şimdi tezimizi hayatın içinde sınamamız ve gerçeğe
dönüştürmemiz
gerekiyor.
Sıfırdan başlamayacağız. Bugüne
kadarki güçbirlikleri, ortak seçim
blokları/çalışmaları (özellikle sonuncusu), 2008’deki Çatı Partisi Girişimi
ve Demokrasi İçin Birlik Hareketi
oldukça zengin bir deneyim ve birikim oluşturdu. Dahası, Kongre’yi
örgütleme çalışmalarında 1000’e
yakın aktivist doğrudan yer alırken,
10 bini aşkın kişi de geniş halk toplantılarına katılarak Kongre’ye destek
verdi. Daha Kongre’nin kuruluşu ilan
edilmeden ciddi bir örgütlenme ve
ortak çalışma deneyimi sağlandı.
Şimdi, asıl işimiz il ve ilçelerde
mümkün olduğunca yerele giderekMeclislerimizi kurup onlar üzerinden
ortak faaliyetimizi örgütlememizdir.
Kongre hazırlıkları için illerde ve ilçelerde yapılan halk toplantılarında bir
araya gelen topluluk yerel meclislere
dönüştürülmeli, süreklilik, yaygınlaşma ve derinleşme sağlanmalıdır.
Halkların Demokratik Kongresi’nin
yapı taşlarını, doğrudan demokrasinin
uygulandığı bu Meclisler oluşturacaktır. Kongre bu yerel Meclisler yoluyla
toplumun kılcal damarlarına ulaşacak,
yerel dinamiklerle buluşacak ve toplumsal bir gerçeklik haline gelecektir.

Kongre’nin Görevleri
ve Öncelikleri
Kürt sorununun Türkiye’nin en
önemli ve öncelikli sorunu olduğu,
yaşamın tüm alanlarını derin biçimde
etkilediği ve yer yer belirlediği de
açıktır. Doğal olarak HDK’nın önce-

likli işlerinin başında Kürtlerin
özgürlük mücadelesiyle dayanışma ve
eşitlik temelinde onurlu bir barış için
çalışma gelir. Kaldı ki Kürt sorunundaki gelişmeler neredeyse günlük
olarak Türkiye’nin gündemine en üst
sıralardan giriyor ve siyaset sahnesini belirliyor. Kongre’nin de bu gelişmelere yanıtlar üretmesi, sorunlara
halktan ve emekten yana müdahalelerde bulunması onun başlıca görevlerindendir.
Bununla birlikte, Kürt sorunundaki
yakıcı gelişmeler çoğu zaman gündemde öne çıksa bile, bu alandaki faaliyetin Kongre’nin tek ve belirleyici
faaliyeti haline gelmesine izin verilmemelidir. Kongre, kapsamayı ve
ilişkilenmeyi hedeflediği tüm toplumsal dinamiklerin özgün talepleri doğrultusunda politika üretip hayata
geçirmeyi becerebildiğinde, ancak o
zaman, ortaya attığı -tüm halk güçlerini birleştirme- tezini gerçeğe dönüştürmüş olacaktır.
Kongre ancak, siyasi iktidarın
Kürtlere yönelik kirli savaşını boşa
çıkarmanın yanı sıra, sözgelimi
kıdem tazminatının kaldırılmasına ve
çalışma koşullarının kötüleştirilmesine karşı; kadınlara yönelik şiddet ve
taciz/tecavüze karşı; HES’lere, nükleer santrallara karşı; Alevilere, diğer
inançlardan insanlara yönelik ayrımcılığa karşı; homofobiye karşı vb
ortak mücadeleyi hayata geçirmeyi
başardığı zaman amacına ulaşmış
olacaktır.
Çünkü Kongre’nin özellikle Batıdaki
emekçi ve ezilen kitlelerle buluşabilmesinin, toplumsal meşruiyet zeminini güçlendirmesinin yolu buradan
geçiyor. Kürt Özgürlük Hareketinin
öteden beri dile getirdiği “stratejik
ittifak”, ancak bu zeminde yükselen
birleşik devrimci-demokratik hare-

Şimdi, asıl işimiz il
ve ilçelerde -mümkün
olduğunca yerele
giderek- Meclislerimizi
kurup onlar üzerinden
ortak faaliyetimizi
örgütlememizdir.
Halkların Demokratik
Kongresi’nin yapı
taşlarını, doğrudan
demokrasinin
uygulandığı bu
Meclisler
oluşturacaktır. Kongre
bu yerel Meclisler
yoluyla toplumun kılcal
damarlarına ulaşacak,
yerel dinamiklerle
buluşacak ve toplumsal
bir gerçeklik haline
gelecektir.
ketle “gerçek”, “maddi” temeller üzerinde kurulabilir. Gündemin dayatması ve pratiğin zorlamasına boyun
eğip yalnızca veya esas olarak Kürt
sorunuyla ilgili politika yapan bir
Kongre, kaçınılmaz biçimde, bileşenlerinin ihtiyaçlarına yanıt veremeyerek bir süre sonra o geniş toplumsal
yelpaze özelliğini, renkliliğini ve zenginliğini kaybeder, etkisizleşir. Bu
nedenle Kongre, gerekirse iradi zorlamada bulunarak işçi ve emekçilerin,
kadınların,
ekolojistlerin,
Alevilerin, halkların vb özgün talepleri doğrultusunda bir birleşik mücadele hattı örmelidir.
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Kongre’de Erkeklerle Birlikte, Erkeklere Karşı

HDK BİR İLK OLABİLİR
Kadın hareketi içinde farklı yerlerde duran kadınlar, ilk kez karma bir örgütte ortak bir politika
yapmak için bir arada: Feministler, sosyalist feministler, sosyalist kadınlar, Kürt Kadınlar ve diğer
etnik kimlikleri ve inançları için mücadele veren kadınlar, cinsel kimlik mücadelesi yürüten
eşcinsel ve trans kadınlar. Esasında bu bileşimin “çoğulluğu” kadınlar cephesinde bir zorluğa
işaret etse de, yeniyi oluşturabilmek adına heyecan verici.
F. ÇAY

Geçtiğimiz Ekim ayında Halkların
Demokratik Kongresi’nin (HDK)
kuruluşu ilan edildi. HDK’nın kuruluşuna kadar geçen sürecin çok da
olgunlaşarak örülmediğini söylemek
mümkün. Bu nedenle HDK’nın kuruluş süreci halen devam etmekte.
Ancak toplumsal bir proje olarak
“Başka bir hayat mümkün, bir araya
gelerek başarabiliriz” şiarındaki ısrarı umut verici. Üstelik, ortak siyasi
hayat yaratma konusunda geçmişte
başarısız deneyimlere sahip pek çok
yapıyı bir araya getirebilmesi, şimdiden bir başarı olarak görülmeli.
HDK’nın temel iddiası, her toplumsal
kesimin kendisine hayat bulabileceği
bir politik zemin yaratmak. Bu
anlamda henüz yolun çok başında.

Feminizmi Dışlayan
Karma Örgütler
Geçmişteki yanlışlardan arınmış,
eskisinden farklı bir politik kültürle
siyaset yapacağını ilan eden; siyasi ve
demokratik yapıların yanı sıra bireylerin de kuruculuk ve işleyişte asli
unsur olarak görüldüğü HDK’da,
kadınlara çok iş düşüyor. Kadınlar
bugüne kadar yeraldıkları karma
örgütlerde, ne kendilerini özgürce
ifade edebildiler, ne de kadın bakış
açısıyla siyaset yapabildiler. Karma
örgütlerin erkek egemen yapısı
kadın politikalarına pek yaşam şansı
tanımadı, halen de tanımıyor. Karma
örgütlerde yeralan kadınların yaptığı
işler ya yok ya da önemsiz sayıldı.
Kadınları ilgilendiren politikalara
çoğunlukla erkekler karar verdi ve
kadınlar da uyguladı.
Tabii ki, 80’li yıllardan itibaren kadın
hareketinin gelişimi, bütün bu handikaplarla yüzleşerek değişimin düğmesine bastı ve önemli bir yol kat
etti. Ancak yine de, karma örgütlerde

çalışma yapan kadınların mücadelesi
erkek bakış açısıyla belirlenmiş bir
politik yaşamdan yeterince arınmış
değil. İşte tam da bu nedenle, bağımsız kadın mücadelesi yürüten kadınların HDK içinde yer alma biçimi
diğer kesimler gibi heyecan dolu
olmadı. Hatta başlarda kadın hareketi
beklenen ilgiyi göstermedi.

Kadınlar HDK’da İhtiyatlı
Evet, kadınlar birlikte yaşama ve birlikte mücadeleye inanıyor elbette.
Ancak yaşanılmış olumsuz deneyimler, özellikle kadın mücadelesi içindeki aktif kadınların HDK’ya, “HDK’yı
irdeleyerek” girmelerine neden oldu.
HDK içerisinde kadınlar açısından
yeni bir durum var. Kadın hareketi
içinde farklı yerlerde duran kadınlar,
ilk kez karma bir örgütte ortak bir
politika yapmak için bir arada:
Feministler, sosyalist feministler,
sosyalist kadınlar, Kürt Kadınlar ve
diğer etnik kimlikleri ve inançları
için mücadele veren kadınlar, cinsel
kimlik mücadelesi yürüten eşcinsel
ve trans kadınlar.
Esasında bu bileşimin “çoğulluğu”
kadınlar cephesinde bir zorluğa işaret etse de, yeniyi oluşturabilmek
adına heyecan verici. Kadınların tarihinde daha önce buna en benzer
deneyim ÖDP’de yaşanmıştı. Ancak,
oradaki kadınların çoğunluğu sosyalist bir geçmişe sahip olan feminist
kadınlardı. Şimdi HDK’da bir araya
gelen kadınlarsa; 25 Kasım, Kadın
Cinayetleri, 8 Mart vb gibi eylem platformları dışında ortak bir deneyime
sahip değil. Bu kadınlar birlikte ve
sürekli bir kadın siyasetini hem oluşturmaya hem de uygulamaya çalışacaklar.
Karma bir yapıda kadın olarak siyaset yapmak çeşitli olanakların yanında zorluk ve riskler de taşıyor.

Zorluğu halihazırda yine erkeklerin
çoğunlukta olduğu bir karma örgütte
siyaset yapacak olmak. Riski ise
kadınların kendi içinde ortak zemin
oluşturamama olasılığı.

HDK’ya Feminist Müdahale
Şu ana kadar HDK içerisinde kadınlar
-özellikle feminist kadınlar- etkin
müdahalelerde bulundular ve başarılı
oldular. Yönetim mekanizmalarına
girdiler. Komisyon olarak tarif edilen
HDK içi örgütlenme modelinin
“Meclis” olarak değiştirilmesini sağladılar. Ama esas iş bundan sonra
başlıyor. HDK’lı kadınların da bir parçası olduğu bağımsız kadın hareketinin yürüttüğü mücadeleden bağını
koparmadan; kadın hareketinin oluşturduğu politikalara destek vermek
ve orada oluşan havayı HDK içine
yansıtıp, HDK’nın gündemine taşımak Kongre’de yeralan kadınların işi
olacaktır.
Kadınlar, bir kez daha, erkek egemen
kültüre karşı kadın duyarlılığı ile politika yapma mücadelesi yürütecek.
İşin zor tarafı, HDK’da aktif siyaset
yapan erkekler her ne kadar değişimden bahsetseler de, halihazırda sahip
oldukları erkek egemen birikim ve
tavırlarla oradalar. Değişmiş bir
erkek tavrı yok karşımızda.
Bu aşamada; HDK’nın vaat ettiklerine
uygun olarak, kadınlar erkeklerden

erkek egemen halleriyle yüzleşmelerini istemelidir. Öncelikle kurulan
dilden başlayarak, HDK’nın sözünü
üreteceği bütün alanlarda erkek egemen tavır ve yaklaşımlardan arınması ile yeni bir politik kültür ve yeni bir
siyasi yaşam kurulacağına göre;
erkeklerin bu değişimi gerçekten
istemesi ve çaba harcaması gerekir.

Kongre İçinde
Kadın Dayanışması
Sonuç itibariyle; kadınlar açısından
HDK’da henüz sadece çerçevesi belirlenmiş bir program, şu ana kadar ki
karma örgütlerden daha eşitlikçi ve
kadınlara fırsat tanımaya hazır bir
tüzük ve nasıl çalışacağı henüz belli
olmayan bir Kadın Meclisi var.
HDK’daki tüm bireyler ve dolayısıyla
örgütler, ülkedeki tüm sorunlara
kadınlar açısından da bakarak bir
politik hat oluşturmayı hedefler ve
bunun için çaba harcarlarsa yeniyi
kurmaya başlayabiliriz. Burada en
büyük pay da kadınların olur.
En önemlisi de, kadınlar, kendi içlerindeki farklı yaklaşımları ortak ilkeler, disiplinli bir çalışma ve kadın
dayanışması ile aşmayı başarırlarsa
bir ilki gerçekleştirmiş olacaklar. Ve
Kongre’den çıkacak olumlu sonuçlar,
kadın hareketinin mücadele tarihine
yazılacak.

Kadınlar bir kez daha erkek egemen kültüre karşı
kadın duyarlılığı ile politika yapma mücadelesini
yürütecek. İşin zor tarafı, HDK’da aktif siyaset
yapan erkekler her ne kadar değişimden
bahsetseler de, halihazırda sahip oldukları erkek
egemen birikim ve tavırlarla oradalar. Değişmiş
bir erkek tavrı yok karşımızda.
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çalışmadan, Kürt Hareketiyle ilişkiye,
ulusalcı ve liberal hareketlere mesafeden kadın ve ekoloji hareketlerine
yaklaşıma kadar, birbirinin benzeri
taktikler, pratikler ürettik.
İki hareketin kadro kimliğindeki
farklılıkların üstesinden gelmek birlikte yürütülecek bir devrimci mücadelenin içerisinde hiç de zor olmayacaktır. Zaten pratik olarak buluşulabilen çalışmalara bakıldığında bu karşılıklı etkileşim kolaylıkla görülebilir.

Geleneklerimizi Ortak Partiye Akıtalım ve Birlikte Aşalım

TARİHİ SORUMLULUK

21. yüzyılda devrim dinamiklerinin geldiği nokta, tarihsel
deneyimlerimizin bizlere öğrettiği, işçi sınıfı ve ezilenlerin dünya
deneyimleri, kapitalizmi aşmayı ve sosyalizmi kurmayı hedefleyen
komünist öznenin mücadelelerin barındırdığı farklılıkları kapsayabilecek
bir örgütsel yapıya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. 21. yüzyıl Bolşeviklerinin
çok daha kompleks, iç içe geçmiş bir yapıyla beraber stratejik netliğini
koruyabilen bir kadro-örgüt modeline ihtiyacı vardır.
TUNCAY YILMAZ

Bir yılını doldurmaya doğru ilerleyen
Sosyalist Yeniden Kuruluş (SYK)
çalışmaları, ilk yoklamaların ardından ittifak ve tartışma zeminini
muhafaza etme hassasiyetiyle bir
durum muhasebesi noktasında varlığını sürdürmekte.
Bütünlüklü olarak daha ileriye doğru
adım atılamaması SYK’nın ortak faaliyetini ve SYK bileşenlerinin birbirleriyle kurdukları daha derin ilişkilerin
ilerlemesini engellemiyor elbette.
İlerlediği, geliştiği söylenen diğer
ilişkilerle ilgili yeterli bilgim olmamakla birlikte, cezaevi koşulları
elverdiği ölçüde TÖPG ile SGPH arasındaki görüşmeleri takip etmeye
çabalıyorum. Her şeyden önce şunu
belirteyim ki, bu tür görüşmeleri SYK
sürecini de destekleyecek olumlu
gelişmeler olarak görüyorum.

TÖPG-SGPH İlişkisi
Bugünkü ilişkilerimiz üç-beş yıllık
bir birikime değil, hemen hemen
oniki-onüç yıllık bir deneyimin üzerine inşa olmaktadır. ÖDP sürecinden
başlayan yan yana duruşumuz, çeşitli kesintiler ve farklılaşmalara rağmen on yılı aşkın bir birikime yaslanmaktadır. Bu iki hareketin kadroları
ve kitleleri birbirlerini teorinin griliği
ve hayatın yeşilliği içerisinde dene-

yimlemişlerdir. Dolayısıyla bugünkü
görüşmeler bir başlangıç değil,
devamlılık ve derinleşmedir.
Ayrı siyasi özneler olarak hareket
ettiğimiz süreç boyunca yaşanan
nesnel ve öznel gelişmeler bizleri
yeniden bir düğümü çözmek sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktı. Hayat
uslanmaz bir aşık olarak bizi, bir
daha “21. yüzyıl sosyalizmi”ne davet
etmekte.
Şimdi daha geniş kapsamlı bir yeniden kuruluşa da önemli katkılar sağlayacak bir “önkuruluş”un eşiğindeyiz.Ya bu devrimci/yapıcı iradeyi
gösterecek ve sürece ebelik edeceğiz,
ya da ayrıntısını hepimizin bildiği
gelişmelerde etkili bir özne olamamayı kabul edeceğiz. Tercihimiz,
tarihte nasıl yargılanacağımızın
önemli göstergelerinden birisi olacaktır.

Birikimi Görünür Kılmak
TÖPG ve SGPH arasında özellikle 21.
yüzyıl sosyalizmi, Marksist yenilenme hususlarında çok önemli ortaklıklar var. Gerek SGPH’nin önceki yıllarda yayınladığı “Bir Çağ Dönümünün
Eşiğinde” broşürü, gerek Oğuzhan
Kayserilioğlu’nun kaleme aldığı ve
Sosyalist Forum dergisinde bir özeti
yayınlanan “Zamanımız ve Biz” çalışması, her iki hareketin Konferans
belgeleri bu ortaklaşmayı tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.
Bu teorik ortaklaşmanın pratik-taktik
alana yansımasında büyük ölçüde bir
benzerlik, her iki örgütün alan ve
bölge çalışmalarına bakıldığında
hemen görülecektir. Tüm gündemlerde aynı tutumu aldığımızı iddia
etmiyorum elbette. Ancak neredeyse
tüm kritik konularda aynı safta yer
aldık. Kamu emekçileri içerisindeki

İki siyasi özne arasında makasın en
çok açıldığı konu ise örgütsel form
tartışmasıdır. Şüphesiz bu konu çok
önemlidir ve diğer tüm ortaklaşmaları etkileyebilecek bir potansiyel taşımaktadır. Dolayısıyla bu soruna yaklaşımımız politik liderlik kapasitemizi de ortaya koyacaktır. Zira, politik
liderlik teorik ve taktik ustalığın yanı
sıra, kriz yönetme ve sorun çözme
becerisidir. Ancak bu kapasitenin
tamamına birden sahip olan bir siyasal özne, bu ve benzeri sorunlardan
sıyrılarak devrimin gerçek özneleriyle buluşabilecektir.

Politik Liderlik
Şimdi örgütsel forma ilişkin farklı
yaklaşımları tasnif edecek olursak iki
tarz kolaylıkla kendisini gösterecektir:
Birincisi, bu konudaki farklılığı
gerekçe edip geriye kalan tüm olumlulukları ateşe veren, berhava eden
tarzdır. Bu tarz yaklaşım, olumlulukları görmezden gelerek, olumsuzlukları her şeyin önünü kapatır tarzda
ele almaktadır. Farklı yaklaşımları
derinliğine kavrayıp tartışmayı öze
ilişkin yapacağına, meseleye yüzeysel yaklaşıp biçimsel bir tartışmayla
noktayı koymak istemektedir.
İkinci tarz ise örgütsel forma ilişkin
farklı yaklaşımların olmasını meşru
görüp ciddiye almakla birlikte, sorunu aşmaya odaklanır. Öz kadar önem
taşıyan biçim tartışmasını sadece
dönemsel çıkarsamalar baskısı altında değil, tarihsel bütünlük ve 21. yüzyıl sosyalizmi iddiasının gereklilikleri çerçevesinde ele alır.
Şüphesiz ki ihtiyacımız olan, ikinci
tarzla hareket eden bir politik liderliktir. Meseleyi biraz daha somut tartışalım.
TÖPG-SGPH görüşmelerinde en
önemli tartışma başlığı, kurulacak
birleşik partide grupların varlığı sorunudur. Mevcut gruplar birleşik komünist partiye grup aidiyetlerini koruyacak mı girecekler, yoksa herkes kendi
örgütlülüğünü dağıtarak mı sürece
dahil olacak? Ve tabii sonrasında partide gruplar hukuku nasıl olacak?

Ayrı siyasi özneler olarak hareket ettiğimiz süreç boyunca yaşanan nesnel ve
öznel gelişmeler bizleri yeniden bir düğümü çözmek sorumluluğuyla karşı
karşıya bıraktı. Şimdi daha geniş kapsamlı bir yeniden kuruluşa da önemli
katkılar sağlayacak bir “önkuruluş”un eşiğindeyiz. Ya bu devrimci/yapıcı iradeyi
gösterecek ve sürece ebelik edeceğiz, ya da ayrıntısını hepimizin bildiği
gelişmelerde etkili bir özne olamamayı kabul edeceğiz. Tercihimiz, tarihte nasıl
yargılanacağımızın önemli göstergelerinden birisi olacaktır.
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İki siyasi özne arasında makasın en çok açıldığı konu ise örgütsel form
tartışmasıdır. Şüphesiz bu konu çok önemlidir ve diğer tüm ortaklaşmaları
etkileyebilecek bir potansiyel taşımaktadır. Dolayısıyla bu soruna yaklaşımımız
politik liderlik kapasitemizi de ortaya koyacaktır. Zira, politik liderlik teorik ve
taktik ustalığın yanı sıra, kriz yönetme ve sorun çözme becerisidir. Ancak bu
kapasitenin tamamına birden sahip olan bir siyasal özne, bu ve benzeri
sorunlardan sıyrılarak devrimin gerçek özneleriyle buluşabilecektir.
Önce gruplu/kanatlı bir parti yapısını doğru bulmayanların argümanlarını ele alalım. Bu noktada cezaevinde
olmamın bilgiye ulaşmada kısıtlayıcılığını ve ancak eldeki somut verilerle
(dergi yazıları, ulaşabildiğim görüşme bilgileri vs) değerlendirmeler
yaptığımı bir kez daha hatırlatmak
isterim.

Kim kendisini “gelenekçiliğe” hapsediyor? Nasıl işçi sınıfı örgütü olmak
yerine sekt olmaya çabalıyor? Nerede
statükoculuk yapıyor? Hangi konuda
rekabetçilik içerisinde? Bu eleştiriler
somut olgular olarak değil de, genel
yaklaşımlar olarak ele alındığında
meselenin özünü tartışamamış oluruz.

Teorici Bakış

Bir gelenek kaynağından şekillenmiş
bir yapının kendisini yenileyemeyeceği, dönemin ihtiyaçlarına ve sorularına uygun bir dönüşümü yaşayamayacağı iddiası kendisini hangi bilimsele gerçeğe dayandırıyor? Bu analiz
yönteminin makro düzeyde kullanıcıları “Marksizm geleneğinin” takipçileri için de aynı değerlendirmeleri
yapıyor: dogmatik, arkaik, indirgemeci, kendinden menkul vs.

Grupların varlığına teorik anlamda
temel itiraz “gelenek takipçiliği” üzerinden yapılıyor. Eskinin sorularıyla
kurulmuş olan geleneklerin yeni
döneme yanıt üretmekte yetersiz
kalacağı ve birleşik bir öznenin oluşumunu engelleyeceğini öngörüyor
bu itiraz. Tabii iddiayı güçlendirmek
için bir takım dönemsel/popüler
sıfatlarla da “gelenekçiliği” mahkum
etmek bol keseden kullanılıyor.
Dogmatizm, sekt olma, statükoculuk,
tutuculuk, rekabetçilik, eskide ısrar,
kapsayıcı olamama “gelenekçiliğin”
en ayrılmaz sıfatları oluyor. Bu sıfatları Muhsin Dalfidan’ın Ekmek ve
Özgürlük dergisinin 17. sayısındaki
yazısından seçtim.
Şunu belirtmek gerekir ki bu yazı
solun geneline yönelik olarak değil,
sekiz ay önce SYK için yan yana gelen
siyasal öznelere yönelik kaleme alınmıştır. Yani muhatabı bellidir. Biz de
birleşik partinin gruplu/kanatlı bir
parti olmasının gerekliliğini savunan
bir güç olarak eleştirileri kendimize
de yapılmış sayıyoruz elbette.
Ortak bir Yeniden Kuruluş sürecine
girildi diye eleştiri yapılmayacak diye
bir şey yok elbette. Aksine daha kılı
kırk yaran bir yaklaşımla ele alacağız
meseleleri. Ama kimsenin de “rahat
davranma” lüksü yok. Bu eleştiriler
satır aralarına sokuşturularak değil,
somut olgular üzerinden yapılmalıdır.

Eğer bir “gelenek” kendisini tek
doğru/devrimci gelenek olarak sunuyorsa, devrimin yoluna ilişkin ancak
kendi “geleneği” çizgisinde, doğrusal
gelişmeci bir devrim stratejisi öneriyorsa bu eleştiriler kısmen de olsa
yerini bulabilir. Ancak SYK’nın oluşturulması başlı başına bu yaklaşımın
reddine dayanmaktadır. O halde kimdir bu kendilerini geleneklerinin ağır
prangalarına zincirleyenler?
Gruplu/kanatlı birleşik komünist
parti önerisine ikinci karşı çıkış ise
daha çok deneyimsel/pratik düzlemden yapılıyor. Ve tabii ki geçmiş birlik
deneyimlerinden feyz alıyor.

Pratikçi Bakış
Kuruçeşme toplantılarından başlatılan ve BSA, BSP, ÖDP, SDP deneyimleriyle kendisini test eden görüş kolaylıkla ne kadar haklı olduğunu ilan ediveriyor. “Tüm bu deneyimler gruplu
birleşik parti konusunda hüsran
yaşadılar/yaşattılar. O halde gruplu
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parti anlayışı yanlıştır/sakattır.”
Verilen devasa emeklerin heba olması elbette hepimizin canını çok yakıyor. Ancak sadece bundan yola çıkarak doğruya ulaşmamız da pek mümkün görünmüyor. Zira tersine verilebilecek iki örnekle bu çıkarsama
anında boşa düşüveriyor. Aynı süreçte katı merkeziyetçi, monolitik diyebileceğimiz TİKB iki kez bölündü;
bizlerin de geçmişte ilişkili olduğumuz geleneklerden gelen ayrı ayrı
örgütsel yapılar mevcudiyetlerini
halen (ve de tekrar tekrar bölünerek)
sürdürmekteler.

Bizce sorunun çözümü yanlış yerde
aranıyor. 21. yüzyılda devrim dinamiklerinin geldiği nokta, tarihsel
deneyimlerimizin bizlere öğrettiği,
işçi sınıfı ve ezilenlerin dünya deneyimleri, kapitalizmi aşmayı ve sosyalizmi kurmayı hedefleyen komünist
öznenin mücadelelerin barındırdığı
farklılıkları kapsayabilecek bir örgütsel yapıya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. 21. yüzyıl Bolşeviklerinin çok
daha kompleks, iç içe geçmiş bir
yapıyla beraber stratejik netliğini
koruyabilen bir kadro-örgüt modeline ihtiyacı vardır. İşte “geleneklerimizi” asıl aşacak olan da, bu anlayışı
geliştirecek bir özneyi kurabilmektir.
Yoksa basitçe “gelenekleri” inkar
etmek “yeni”nin oluşumunu garantiye almaz. Bizim yapmamız gereken
geleneklerimize de sahip çıkarak
ama onların esiri olmadan yeni bir
sentez yaratmaktır. Ancak bu inkarla
değil, içererek aşmayla mümkün olabilir.

Tersine
bir
örnek
verirsek
Brezilya’da
İşçi
Partisi,
San
Salvador’da
FMLN,
Panama’da
Demokratik
Devrim
Partisi,
Venezüella’da Bolivarcı Hareket,
Avrupa’daki Sol Parti (programatik
değerlendirmeleri bir yana) kanatlı
parti anlayışlarının başarılı örnekleridir.

Türkiye Devrimci Hareketinin yüzakı
dönemlerinin ve önderlerinin mücadelelerini bugünlere kadar onuruyla
taşıyan kuşakların, bu onurlu yükü
sırtlamak için can atan genç komünistlere karşı en büyük sorumluluğu,
bu sentezin gerçekleşebilmesi için
gereken tarihsel müdahaleleri yapmalarıdır.

Hele bir de bu bireysel deneyimlere,
tarihsel çıkarsamalar da eşlik edince
iş daha da içinden çıkılmaz hale gelebiliyor. Örneğin Metin Kıyan
“Demokrasiyi Yeniden Düşünmek”
yazısında (Ekmek ve Özgürlük,
sayı 17) “İç gruplar, sakatlanmış bir
sosyalizm ve demokrasi anlayışının
ürünüdürler. Kendi dışındaki halkayı
biçimlendirip şekillendirecek bir
nesne olarak gören bir anlayışın sağlıklı bir sosyalizm kavrayışı olduğunu
söylemek mümkün müdür?” diye
soruyor. Sovyet deneyiminden çıkartacağımız sosyalist demokrasi anlayışı bu olmamalı diye düşünüyorum.
Metin Kıyan sorduğu soruyla aslında
parçası olduğu siyasi yapının da dibine dinamit koymuş oluyor. Herhangi
bir siyasi iddiası, ikna etmeye çabaladığı görüşü olmayan bir siyasi
özne/grup neden var olsun ki?

Konsantrasyonumuzu binlerce militanı devrim mücadelesine kanalize
eden gelenekleri parçalayıp atmaya
değil, dönemin devrimci/komünist
öncüsü olarak inşa etmeye çabaladığımız birleşik partiye kanalize etmeye, içermeye ve hep birlikte aşmaya
yönlendirebilmeliyiz. Tartışmayı bu
bakış açısıyla sürdürebilirsek, yarınları yüz akıyla karşılayacağımızdan
hiç şüpheniz olmasın.
4.11.2011, Tekirdağ F Tipi Cezaevi

Konsantrasyonumuzu
binlerce militanı devrim
mücadelesine kanalize
eden gelenekleri
parçalayıp atmaya değil,
dönemin
devrimci/komünist
öncüsü olarak inşa
etmeye çabaladığımız
birleşik partiye kanalize
etmeye, içermeye ve hep
birlikte aşmaya
yönlendirebilmeliyiz.
Tartışmayı bu bakış
açısıyla sürdürebilirsek,
yarınları yüz akıyla
karşılayacağımızdan hiç
şüpheniz olmasın.
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İçinde Bulunduğumuz Küresel Krizin Dördüncü Evresinde Devletler İflas Ediyor

KÜRESEL KRİZ DERİNLEŞİRKEN

ÖZGÜR ÖZTÜRK
Kapitalizmin krizi 4. yılını doldurmuş
durumda ve öyle anlaşılıyor ki daha
gidecek epey yolu var. Kısaca hatırlamak gerekirse, 2007 ortalarından
2008 sonbaharına kadar olan ilk
evrede kriz salt finansal alanla ve
ABD konut piyasalarıyla sınırlıydı.
2008 sonu ile 2009 başı arasındaki
ikinci evrede ise hızla dünya geneline
yayıldı, ancak halen bir finansal kriz
biçimindeydi. 2009-2010 arası üçüncü evrede finans alanıyla sınırlı
olmaktan çıkarak “reel sektör” denilen sanayi sektörlerine doğru genişlediğini gördük. Nihayet 2010 yılı ortasından bu yana krizde 4. evreyi yaşamaktayız.
Şimdiki evrenin temel karakteristiği,
bütçe açıklarının olağanüstü artmış
olması nedeniyle artık tek tek firmaların değil bizzat devletlerin iflasa
sürüklenmesi. 500 milyar dolara
yakın borcu bulunan Yunanistan’ı
kurtarma operasyonu bir türlü
tamamlanamadı, ancak turbun büyüğü heybede. Öncelikle (dış borcu 2.5
trilyon dolara ulaşan) İtalya ve peşi
sıra Portekiz, İspanya, İrlanda gibi
ülkelerin de “Yunan tragedyasını”
benzer bir şekilde tecrübe etmeleri
şaşırtıcı olmayacak.
Kriz bu yeni biçimiyle dalga dalga
yayılırken, küresel emperyalizmin
başlıca merkezlerini, yani İngiltere,
ABD, Fransa ve hatta şimdilik sağlam

Krizin şimdiki evresinin temel karakteristiği, bütçe açıklarının olağanüstü
artmış olması nedeniyle artık tek tek firmaların değil, bizzat devletlerin iflasa
sürüklenmesi. 500 milyar dolara yakın borcu bulunan Yunanistan’ı kurtarma
operasyonu bir türlü tamamlanamadı, ancak turbun büyüğü heybede.
Öncelikle İtalya ve peşi sıra Portekiz, İspanya, İrlanda gibi ülkelerin de
“Yunan tragedyasını” benzer bir şekilde tecrübe etmeleri şaşırtıcı olmayacak.
görünen Almanya gibi ülkeleri de bir
kez daha vuracak. Yunan devletine ve
özel sektör firmalarına en fazla kredi
açanlar Fransız bankalarıydı (örneğin, Fransız-Belçika bankası Dexia bu
nedenle iflasın eşiğine geldi.) İrlanda
batarsa bu kez İngiliz bankaları
topun ağzına gelecek. Nitekim
İngiltere Merkez Bankası piyasalara
(bankalara) on milyarlarca pound
akıtmaya devam ediyor.
Ancak, daha da önemlisi, örneğin
İtalya gibi büyük (AB’de üçüncü) bir
ülke “batarsa” ne olacağını şimdilik
kimse bilmiyor. En muhtemel sonuç,
Avrupa Birliği projesinin büyük bir
gümbürtüyle sona ermesi ve küresel
sistemin krizinin uzun yıllara yayılması olacak. Ayrıca, eğer AB dağılırsa, tıpkı Sovyet Bloğu dağıldığında
olduğu gibi, jeopolitik çelişkiler daha
da şiddetlenecektir. Ekonomik kriz
ortamında bu tarz çelişkilerin yoğunlaşması beklenebilir. Zira tarih, ülke
içinde kimi “sorunlar” yaşayan
emperyalist devletlerin genellikle
ülke dışındaki manevralarını hızlandırdıklarını gösteriyor. Son yıllarda

IMF Türkiye’yi gelişmekte olan ülkeler arasında yakın
dönemde yeniden krize girmesi en olası ülke olarak
gösteriyor. Cari açığın ve kısa vadeli dış borçların
yüksekliği, Türkiye ekonomisinin kırılganlığının
başlıca unsurlarıdır denilebilir.

özellikle Afrika kıtası üzerinde artan
(şimdilerde Çin’in de dahil olduğu)
emperyalist rekabet, küresel kapitalist sistemin yeni bir çatışmalı dönemin eşiğinde olduğunun işareti olarak kabul edilebilir.

Kriz Karşısında Emekçiler
İktisatçıların sevdiği benzetmeyle
söylersek, kriz V ya da W biçimini
değil, uzun vadede L biçimini alacak.
Yani bir çöküşten sonra yeniden
toparlanma (V) ya da iki çöküşe rağmen yine eski seviyeye dönüş (W)
değil, yaşanan şiddetli çöküşün ardından uzun süre dip seviyede yatay bir
seyir söz konusu olacak. Nitekim
Euro Bölgesi genelinde 2011 yılında
büyümenin sıfıra yakın çıkması bekleniyor.
Diğer yanda, ABD’nin kredi notu
(Standard & Poor’s tarafından) tarihte
ilk kez düşürülürken, hükümet 450
milyar dolarlık yeni bir istihdam paketiyle yüzde 9’ları aşmış olan işsizliği
azaltmaya ve 2012 seçimleri öncesinde ekonomiyi bir nebze canlandırmaya çalışıyor. IMF’den, merkez bankası
başkanlarından ve gidişatı az çok
gören herkesten krizin henüz bitmediği uyarıları geliyor. IMF’nin yeni
başkanı Lagarde, önümüzdeki on yılı
kaybetmekten söz ediyor.
Krizler sınıflar arası ve sınıf-içi mücadelelerin şiddetlendiği dönemlerdir.

Özellikle yüksek borçlu ülkelerde, ki
bunlar aslında sermayenin borcunu
üstlenmiş, “sosyalize etmiş” ülkelerdir, faturanın emekçilere çıkartılmaya çalışılması şiddetli bir dirençle
karşılaşıyor. Örneğin, Yunanistan’da,
kamu emekçilerinin haftalık mesai
süresi 37.5 saatten 40 saate yükseltildi; 150 civarında kamu işletmesinin
büyük kısmının kapatılması ve kalanların da birleştirilmesi kararlaştırıldı.
İş yerleri kapatılan emekçiler bir yıl
boyunca “stratejik rezerv” olarak
duracak, bu arada maaşlarının yüzde
60’ını alacaklar. Bir yıl sonunda bir
başka kamu işletmesinde iş bulamamış olanlarsa (yani hemen hemen
tamamı) işten çıkartılacak. Bu şekilde,
2014 sonuna kadar yaklaşık 150 bin
kamu emekçisinin işsiz kalması
öngörülüyor – nüfusu 11 milyon olan
bir ülkede! Ve bu durum, doğal olarak, Yunan halkının sert tepkisini
beraberinde getiriyor.
Ancak, sadece Yunanistan’da değil
diğer ülkelerde de mücadelenin giderek şiddetlendiğini görüyoruz.
ABD’de başlayan “Wall Street’i İşgal
Et” eylemleri, İtalya’da ve İngiltere’de
artan protestolar, yüksek işsizlik
ortamında eylemliliğin yaygınlaşacağına işaret ediyor. Söz konusu eylemliliğin henüz esas itibariyle örgütsüz,
dağınık ve büyük ölçüde kendiliğinden karakter taşıdığını vurgulamak
gerek. Yine de, sözde “ekonomik” kri-
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zin derin bir siyasal-ekonomik
sistem krizine dönüşmüş olduğu açık.

Kriz Teğet Geçmiyor, Türkiye Kriz Kulvarına Giriyor!

Küresel krizden nasibini fazlasıyla alan Türkiye’de de önümüzdeki dönemde zorlukların
artacağı kesin. Bu o kadar böyle
ki, IMF Türkiye’yi gelişmekte
olan ülkeler arasında yakın
dönemde yeniden krize girmesi
en olası ülke olarak gösteriyor.
Cari açığın ve kısa vadeli dış
borçların yüksekliği, Türkiye
ekonomisinin kırılganlığının
başlıca unsurlarıdır denilebilir.

KÜRESEL KRİZ KOŞULLARINDA
TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?

Gelgelelim, iktisadi zorlukların
ve krizlerin otomatik olarak
eylemliliğe ve kazanımlara yol
açmadığını da geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. Hatta tam
aksine, bu tür ortamlar sermaye
sınıfı açısından emekçilere
dönük saldırıyı şiddetlendirmek
için uygun fırsatlar yaratıyor.
Nitekim kamuda CumartesiPazar günleri de çalışılması
(özel firmalarda zaten çalışılıyor), mesainin sabah saat 6’da
başlaması, ayrıca kıdem tazminatının kaldırılması gibi “önerilerin” tartışmaya açıldığını gördük.
Türkiye’nin sermaye sınıfı, bir
yandan yeni bir “Sanayi
Stratejisi” geliştirerek krizi
aşmak ve uluslararası rekabet
gücünü arttırmak için bastırıyor, diğer yandan ise, bunu
tamamlayacak biçimde, bir
“Ulusal İstihdam Stratejisi”ni
yürürlüğe sokarak emek üzerindeki tahakkümünü güçlendirmeye çalışıyor. Bunun karşısında durabilmek ve rüzgarı
tersine çevirmek için emek
hareketiyle sosyalist hareketin
mutlaka buluşması, mücadeleyi
ortaklaştırması gerekir.

En muhtemel sonuç,
Avrupa Birliği
projesinin büyük bir
gümbürtüyle sona
ermesi ve küresel
sistemin krizinin uzun
yıllara yayılması
olacak. Ayrıca, eğer
AB dağılırsa, tıpkı
Sovyet Bloğu
dağıldığında olduğu
gibi, jeopolitik
çelişkiler daha da
şiddetlenecektir.
Ekonomik kriz
ortamında bu tarz
çelişkilerin
yoğunlaşması
beklenebilir.

Dünyanın diğer
ülkelerinde de olduğu
gibi Türkiye de
1980’lerden beri
ihracat yönelimli bir
birikim modeline
geçmiştir. Yani içeride
üretecek ve dışarıya
satacaksınız.
Dolayısıyla artık
“dışarısı” da en az
içerisi kadar
bağlayıcıdır. Başka bir
deyişle ihracatınızı
yoğun olarak AB’ye
yaptığınıza göre AB
ülkelerinin krizinin size
teğet geçme olasılığı
sıfırdır.
Başta AB ve ABD olmak üzere merkez
ülke ve blokların, 2007’de başlayan
derin depresyonun 2011’deki artçılarıyla alt üst olduğu bu günlerde
Türkiye’de hala “bize teğet geçti”
aymazlığının hâkim olduğu görülüyor.
Bu tarz bir yaklaşım yanlış olmasının
da ötesinde kendi içinde ciddi bir tutarsızlığı barındırıyor. Birincisi tıpkı dünyanın diğer ülkelerinde de olduğu gibi
Türkiye de 1980’lerden beri ihracat
yönelimli bir birikim modeline geçmiştir. Yani içeride üretecek ve dışarıya satacaksınız. Dolayısıyla artık “dışarısı” da en az içerisi kadar bağlayıcıdır.
Başka bir deyişle ihracatınızı yoğun
olarak AB’ye yaptığınıza göre AB
ülkelerinin krizinin size teğet geçme
olasılığı sıfırdır. Tutarsızlık ise bir
yandan AB’ye yapılan ihracattaki
artışla, dünya ekonomisine ne kadar
hızlı uyum sağlandığınızla böbürlenirken, diğer yandan AB’nin krizinin size
değmeyeceğini, bu gelişmenin zaten
kriz sinyalleri veren cari açığınızı
büyütmeyeceğini iddia etmektir.
İkincisi, 2011 sonbaharında merkez
ülkelerde başlayan krizin esas olarak
bir “devlet ekonomileri krizi” olduğunun altını çizmekte yarar vardır.
Bunun da nedeni son derece açıktır:
2007 krizinde batan firma ve bankaların devlet bütçelerine getirdiği aşırı
yük, özelleştirmeler, sermayeye sağlanan teşvik, istisna ve vergi indirimleri
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yüzünden zaten hassas eşiklerde dolaşan devlet ekonomilerini iflasa sürüklemektedir. Peki, Türkiye ekonomisi
bu saydıklarımızdan azade midir?
Yani özelleştirmeler, sermayeye tanınan teşvik ve istisnalar ya da vergi
afları Türkiye’de yaşanmayan pratikler midir? Elbette hayır.

Emeklilik/Borçlanma Sistemi
Hatta neredeyse bütün analizlerde
Türkiye’nin borç yapısının sürdürülemezliği, borç vadesinin ne kadar kısa
olduğunun altı çizilmektedir. Örneğin
bu sorunla ilgili olarak son zamanlarda ortaya atılan tezlerden biri de özel
emekliliğin zorunlu hale getirilmesi,
böylece borcun kısa vadeli bir yapıdan çok uzun vadeli, güvenceli bir
yapıya dönüştürülmesi şeklindedir.
Bu önermenin dayandırıldığı mantık
ise şöyledir: Özel emeklilik sisteminde birikmekte olan fonlar en az 10-12
yıl boyunca hiçbir şekilde geri ödenmediği için uzun vadeli bir kaynak
olarak sermayenin emrine tahsis edilebilecektir. Üstelik bu fonların geri
ödemesi hem zamana yayılacak; hem
de fon sahipleri toplumun en alt, en
güçsüz tabakası olduğu için ödemenin
geciktirilmesi (!) bile söz konusu olabilecektir.
Türkiye’de devlet ekonomisini güçlen-

dirme adına son dönemde hızlandırılan süreçlerden bir diğeri de hazine
arazilerinin mevcut SİT statüsü geriletilerek satışa çıkarılması ve doğal kaynakların ticarileştirilmesidir. Bu alanda atılan bir başka adım ise kısa süre
önce yükseltilen özel tüketim vergileri
furyasıdır. Devlet gelirlerini vergi tahsilâtlarıyla arttırmaya çalışan bu yaklaşımın da tıpkı özel emeklilik önermesi gibi tüketim-tasarruf dengesini
tasarruf lehine değiştireceği açıktır.
Ancak bir ekonomide tüketimin kısılması, üretimin de kısılacağı anlamına
gelir; zira her üretim aynı zamanda
bir tüketimdir. Tüketim ve üretimin
azalması istihdamı doğrudan etkileyecek bir gelişme olduğu için,
Türkiye’de zaten son derece yüksek
olan işsizlik düzeylerinin önümüzdeki
dönemde daha da artacağını öngörmek yanlış olmayacaktır. Kaldı ki, bölgesel asgari ücretten, ulusal istihdam
stratejisine varana kadar son dönemdeki pek çok politik önermenin doğrudan istihdam odaklı oluşu da bu tespitimizi doğrulamaktadır.
Sonuç olarak, krizin anlık bir durum
değil dinamik bir süreç olduğu; alınan
önlemler ve olası sonuçlarıyla birlikte
göz önüne alındığında Türkiye’nin de
kriz kulvarına girdiğini söylemek
abartı sayılmaz.

Tüketim ve üretimin azalması istihdamı doğrudan
etkileyecek bir gelişme olduğu için, Türkiye’de
zaten son derece yüksek olan işsizlik düzeylerinin
önümüzdeki dönemde daha da artacağını
öngörmek yanlış olmayacaktır. Kaldı ki bölgesel
asgari ücretten, ulusal istihdam stratejisine
varana kadar son dönemdeki pek çok politik
önermenin doğrudan istihdam odaklı oluşu da bu
tespitimizi doğrulamaktadır.
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( ( ( Mücadele Örgütleri Anlatıyor ) ) )
Gazetemizin bu sayısında emek alanına ayırdığımız sayfalarımızda; emek alanında ortak bir
mücadele hattı örmeyi hedefleyen ve oldukça anlamlı bulduğumuz çalışmalar yürüten iki
platforma yer verdik. İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi ile İstanbul Birinci Bölge Birleşik
Mücadele Platformu okurlarımıza kendilerini ve çalışmalarını anlattılar. İşçi ve emekçilerin bu iki
mücadele örgütüne teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bundan sonraki
sayılarımızda da emek alanında faaliyet yürüten farklı platformları tanıtmaya devam edeceğiz.
Birinci Bölge Birleşik
Mücadele Platformu,
kendisini abartmayan,
mütevazi bir taban
örgütlenmesi girişimi
olarak emek güçlerinin
dağınıklığının asıl
sorumluluğunu
kendisinde gören,
“Güvenli Gelecek için
Birleşik Mücadele”
çıtasını yeni bir biçim
ile yükseltilmeyi
amaçlayan bir
örgütlenme çabasıdır.

Birinci Bölge Birleşik Mücadele Platformu
Platformumuz, Birleşik Mücadele bülteninde
“Neden Birinci Bölge Birleşik Mücadele
Platformu?” yazısında dünyadaki krizin sürdüğü
ve süreceği, bu süreçte yaşadığımız coğrafyada
sermaye (TUSİAD, MUSİAD vs.) ve siyasal temsilcilerinin (Siyasi partiler ve MGK) emekçilere
karşı mücadele konusunda kararlılıklarını bir kere
daha ortaya koydukları, MGK’da alınan son “tavsiye kararı” ile Kürt Özgürlük Hareketine yönelik
ortak bir tasfiye planı hayata geçirildiği, sermayenin yeni saldırı planlarının emekçiler ve halklar
arasındaki tüm ayrımları ortadan kaldırarak birleşik bir mücadele için birleşik bir örgütlenmenin
inşasını zorunlu kıldığı saptamasını yaptı.
Bugün hareket noktamızı bir yandan mevcut sendikal ve meslek örgütlerinde taban çalışması yapmak, bu örgütlerin üyeleriyle kopan ilişkilerini
yeniden kurulmasını sağlamaktan alırken, öte
yandan örgütlenmenin güvenceli güvencesiz ayrımını kaldırılarak yürütüleceği yeni bir formata
kavuşturmanın yol ve yöntemlerini inşa etmek
olduğunun, Kamu Emekçileri, İşçiler, Doktorlar,
Mühendis-Mimarlar, Güvencesizler, Ev eksenli
çalışanlar gibi farklı emek biçimleri arasındaki
ayrımları kaldıran taban örgütlenmeleri inşa ederek, ortak mücadele, örgütlenme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek olduğunu vurgulayarak,
toplumsal cinsiyet politikalarını uygulamayı, işçiemekçi örgütlenmelerinde egemen Türk milliyetçiliği ile mücadele etmeyi önüne görev olarak koymaktadır.

Birinci Bölge Birleşik Mücadele Platformu
Hangi Süreçte Oluştu? Nasıl İşliyor?
İs tanbul- Herkes e S ağlık
Güvenli Gelec ek Platformunun 3 yerel ayağından
(Birinc i, İkinc i, Üçünc ü
Bölge) biri olarak faaliyet
s ürdüren işçi s endikaları,
kamu emekçileri, mes lek
odaları, demokratik kitle
örgütlerinin şubeleri ve
örgütlenmeleri bir araya
gelişlerini sürekli hale getirerek sermayenin ve devletin saldırılarına karşı birleşik
bir mücadele hattının örülmes ini
her
defas ında
savundu. Direnişlerle dayanışmadan, bilgi- örgütlenme- müc adele eks eni ile
tabanda insan yetiştirmek
için
atölyeler
(Politik
E konomi, İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği, Politik E konomiye Giriş) oluşturmaya birlikte öğrenme ve birlikte
mücadele etme anlayışını

sürdürdü.
HSGG Platformunun işlevs izleşmes i üzerine yeni
biçim altında faaliyetlerini
sürdürme kararı aldı. Metal
s ektöründe ortaya çıkan
grev atmos ferinde Metal
İşçileri Greviyle Dayanışma
Platformunu
oluşturdu.
Ardından
“Orta
Vadeli
Program 2011- 13” analizi
ile “Birleşik Mücadele” bültenini çıkardı. Taban örgütlenmelerine vurgu yapmak
için kendisini yerel bir oluşum, “Birinci Bölge Birleşik
Mücadele Platformu” olarak
tanımladı. Atölyelere Politik
Psikolojiye Giriş atölyesini
ekledi. Kapital okuma ile
takviye
edilen
Politik
E konomi atölyesi 4.yılına,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
atölyes i 3. yılına girdi.
Politik E konomiye Giriş

atölyesinin üçüncüsü çalışmaya
başladı.
Politik
Ps ikolojiye Giriş ilk kez
yapılıyor. Atölye sekreteryalarından oluşan Atölyeler
Koordinasyonu oluşturuldu.
Bilgi üretimi daha sistematik olarak ele alınıyor.
Birinci Bölge Birleşik Mücadele Platformu, kendis ini
abartmayan, mütevazi bir
taban örgütlenmesi girişimi
olarak emek güçlerinin
dağınıklığının asıl sorumluluğunu kendisinde gören,
“Güvenli
Gelec ek
için
Birleşik Mücadele” çıtasını
yeni bir biçim ile yükseltilmeyi amaçlayan bir örgütlenme çabas ıdır. Hayatın
ihtiyaçları ile kendis ini
geliştiren yeni örgütlenme
biçimlerine açık bir örgütlenme çabasıdır.
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İstanbul İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Meclisi

Biz Meclis çalışmaları ile bir araya gelen kişi ve kurumlar olarak, daha
önceden üretilmiş çalışmaların bir araya getirilmesi, arşivlenmesi, yeni
araştırma ve makalelerin özendirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıkları
konusunun daha sık gündeme getirilerek konuyla ilgili bilincin
oluşturulması, hukuki süreçlerin yakından izlenmesi ve süreçlere
müdahale edilebilmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu
amaçla, özellikle işin güvenli ve güvenceli çalışma ortamında
yapılmasının insanca çalışmak için gerekli olduğu ve bunun üzerinden
kâr elde edilemeyeceği perspektifinde bir araya geldik.
NEVRA AKDEMİR
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi, farklı alanlarda mesleki sağlık ve güvenlik konusunda çalışmalar
yapan kişileri ve kurumları biraraya
getirmeyi ve yapılan çalışmaları birleştirerek güçlendirmeyi hedefleyerek 2011 yılının Mart ayında çeşitli
sendika, baro ve odaların İstanbul
için merkezi birimlerinin çağrısı ile
oluşturuldu.
Böyle bir meclisin kurulmasına olan
ihtiyacı hisseden bir çok kişi zaman
içinde meclise dahil oldu, oluyor. Bu
ihtiyacı şöyle özetlemek mümkün:
işçi sağlığı ve güvenliği üzerine yapılan çalışmaların bölük pörçük olması,
hem konuyla ilgili araştırmacıları
zorlayan hem de bu konuda örgütlenme faaliyeti yürüten sendikalar ve
odaların mücadelelerini güçleştiren
bir sorun. Var olan çalışmalar ise
akademisyenler, sendikal alanda çalışanlar, hukukçular, mühendisler ve
hekimlerin gözünden yapılan kendi
alanlarında kıymetli olsa da bir araya
gelmediği için ses getirmeyen, kazaların kader olmadığına dair bilinç

yaratmayan, dolayısıyla gündelik
hayata müdahale edemeyen bir yapı
arz ediyor. Biz Meclis çalışmaları ile
bir araya gelen kişi ve kurumlar olarak, daha önceden üretilmiş çalışmaların bir araya getirilmesi, arşivlenmesi, yeni araştırma ve makalelerin
özendirilmesi, iş kazaları ve meslek
hastalıkları konusunun daha sık gündeme getirilerek konuyla ilgili bilincin oluşturulması, hukuki süreçlerin
yakından izlenmesi ve süreçlere
müdahale edilebilmesinin oldukça
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu
amaçla, özellikle işin güvenli ve
güvenceli çalışma ortamında yapılmasının insanca çalışmak için gerekli olduğu ve bunun üzerinden kâr elde
edilemeyeceği perspektifinde bir
araya geldik. Konuya emek verenlerin daha önce yaptığı çalışmaların
toplanması ve güncel çalışmaların bir
araya getirilmesini sağladık. Kısıtlı ve
oldukça spesifik bir bilgilerle yola çıktık. Bunları genişletmek için ise bir
web
sitesi
kurduk:
guvenlicalisma.org. Böylece yerel ve
yaygın medyada iş kazaları, meslek

hastalıkları, üretim nedeniyle oluşan
çevre kirliliği haberlerini, makalelerini, araştırmalarını ve konuyla alakalı bulduğumuz tüm bilgileri yayınlıyoruz. İnternet sitesinde kaza ya da
meslek hastalığı mağduru işçi ailelerinin hukuki süreçleri ve gündelik
hayatları hakkında dayanışmayı
hedefleyen bilgiler bulunuyor. Bazı
yüksek oranlı iş kazası ve meslek
hastalıkları görülen sektör ve bölgelere özel dosyalar açtık. Doğrudan mesleki sağlık ve güvenlik bağlantısı
olmadığı düşünülen işyeri intiharları
ve kadın cinayetlerine ilişkin yine
saptamalara imkân verecek şekilde
site haberleri genişlettik.

Emekçilerin “Yangın Kulesi”
İnternet sitesinde yayınlanan bilgilerin yaygınlaşması için ise Yangın
Kulesi isimli bir elektronik bülten
hazırlıyoruz. Elektronik bülten ilk üç
ay haftalık yayınlanmaktaydı ancak,
bu aydan itibaren içeriği daha da zenginleştirilmiş halde aylık dergi formatına dönüştü. Ayrıca, web sitesinde
yer verilen haberlerden derlediğimiz
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bir istatistik tutuyoruz. Böylece sektören, bölgesel riskleri de bir eğilim
halinde görmek mümkün hale geliyor. Bu bilgilerden yola çıkarak her
ay bir sektördeki iş kazaları ve meslek hastalıklarına dikkat çeken basın
açıklamaları yapıyoruz.

Meclis’ten Enstitü’ye
Tüm bu ileri yaptığımız kısa zaman
diliminde bile şöyle bir deneyim
edindik. İşçi sağlığı ve iş güvenliği
konusu pek çok meslek grubunu
yakından ilgilendirdiği gibi, oldukça
geniş bir çerçeveye de sahip.
Dolayısıyla çeşitli alanlarda uzmanlaşmış olan hemen herkesin blrgisi
ve deneyimi oldukça önemli bir
eksikliği kapatıyor. Yani, meclisin,
kurumsallaşması ve bir enstitüye
dönüşmesi bizim için çok hayati.
Türkiye’nin tüm sanayi kentlerinde
bizin yerel ve yaygın medyadan yakaladığımız, pek çok iş kazası yaşanıyor. Bunlar isimler, sektörler, mekanlar, işler farklı olsa da neredeyse aynı
biçimde yaşanıyor. Yani inşaat işçisi,
ev işçileri bir nedenle yüksekten
düşüyor, metal iş kolunda parmağını
kesiyor,
elektrik
çarpıyor.
Madenlerde göçük altında kalıyorlar.
Meslek hastalıklarının tespit edilmesi
bile büyük bir uğraş. Ancak emeklilikte bakıyorsunuz, bir hastalığı
–kanser gibi- çıkıvermiş; ancak bu
işle uğraşmaya mecali kalmış emekliler ve avukatlar tarafından belirleniyor. Çünkü kayıt yok. İşte tüm bunlar
bize bir arşiv, veri tabanı oluşturmanın önemini gösteriyor. Sürekli tutulan kayıtlara sadece kamu’da rastlıyoruz. Sadece arşiv tutmak bile, konuyla ilgili ihtiyaçları kısmen belirginleştiriyor. Biz de bu arşivin ve veri tabanının yanında ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi üreten ve konuyla ilgili tüm
çalışanları bir araya getiren bir enstitünün oldukça önemli olduğunu
düşündük. Dünya’da da bu konuyla
ilgili enstitüler var. Onların deneyimlerini de almaya çalışıyoruz. Böyle bir
enstitünün varlığı, bir yangın kulesi
gibi yangına hızla müdahale etmeyi
sağlayacaktır.
Kurumsallaşma hedefiyle meclisin,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine
çalışan, bilgi üreten ve bu alanda bir
koordinasyona ihtiyaç duyan herkesi, kurumu içine alarak genişlemeye
amacı var. Örneğin meslek örgütleri
ve sendikalar bu konuda hem bilgi
üreten hem de eğitim ve denetim
işlerini yerine getiren kuruluşlar.
Ancak işçi sağlığı ve işgüvenliği
konusu, tekil ekiplerin ilgisi ile çözülebilecek bir alan değil, işin hukuki,
teknik, ekolojik, halk sağlığı ve iş
güvencesi boyutlarını ihmal etmeden
ancak değerlendirilebilir. Bu da önümüze topyekün bir “iş” çıkartıyor. Biz
de bu alana dair emek veren ve bizlerle benzer düşünen herkesle birlikte çalışmak istiyoruz.
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Yasal Değişikliklerle İşçi Sınıfının Hakları Elinden Alınmak İsteniyor

SERMAYE VE DEVLET DENETİMİNDE
SENDİKAL DÜZENE DEVAM

Sendika
Kanunları
Değişirken

Son yıllarda
ne zaman sendikalar
ve toplu iş sözleşmesi
yasalarında değişiklik
gündeme gelse,
karşımıza işçilerin
diğer haklarının
pazarlık edilmesi
çıkmaktadır. Bu
hakların başında ise
kıdem tazminatı
gelmektedir.
İRFAN KAYGISIZ
Sendika yasalarına dair değişiklikler
gündemde; gerek 2821 ve 2822 sayılı kanunlar yerine hazırlanan “Toplu
İş İlişkileri Kanunu” tasarısı, gerekse
de kamu emekçileriyle ilgili 4688
sayılı yasada yapılan değişiklikler
Bakanlar
Kurulu’na
sunulmuş
durumda ve önümüzdeki günlerde
Mecliste görüşülmesi bekleniyor.
Sınıf mücadelesini sınırlama ve etkisizleştirmenin en önemli araçlarından birisi de yasalarla denetim altına
almaktır. Cumhuriyet tarihi boyunca,
sendika kanunlarının esas işlevi, sendikaları denetleme ve kontrol altında
tutmak olmuştur.
1947’de çıkarılan 5108 sayılı ilk
Sendikalar Kanunu, sendikal tarihe
“46 sendikacılığı” olarak geçen
mücadeleci, “yasasız”, sendikal hareketi yasa eliyle denetim altına alma
girişimidir. Bu durum, gündemde
olan Toplu İş İlişkileri Kanunu’nun
genel gerekçesinde de belirtilmekte
ve “1947 yılında devletçi refleks açıkça korunarak 5018 sayılı Sendikalar
Kanunu kabul edilmiştir” denilmektedir.

Güvenlik Konseyi, 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu ile endüstri ilişkiler sistemini
devletin denetimi altına almaya çalışmıştır… Çalışma hayatına ilişkin bu
sendikal model ve toplu sözleşme
düzeni çeyrek asrı aşkın bu süreçte
sendikal örgütlenmeyi zayıflatmıştır.
Sendikal faaliyet alanı daraltılmak
suretiyle işçi sendikaları ücret sendikacılığına mahkûm edilmiştir” demek
durumunda kalınmıştır.

Kamu Emekçilerine Yasal Engel
2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı
kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmesiyle ilgili kanun, yine denetim
altına alma girişiminin açık olarak
yaşandığı bir başka yasal düzenlemedir. Eski bir Çalışma Bakanı, kamu
emekçileriyle ilgili bir yasa hazırlık
sürecinde, çalışma hayatı muhabirleriyle yaptığı bir toplantıda, memurların istediği gibi eylem yaptığını, bir
yasa çıkararak buna son vereceklerini söylemiştir.

1980 askeri darbesi sonrası, 1983
yılında çıkarılan yasalar da aynı
amaçlıdır. 2821 ve 2822 sayılı yasalar daha taslak halindeyken TİSK
Başkanı Halit Narin işçileri kastederek; “20 yıldır biz ağladık onlar güldü,
şimdi gülme sırası bizde” diyecektir.
12 Eylül’le birlikte, devlet ve sermaye
denetiminde bir sendikal düzen inşa
edilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu’nun KESK’in
mücadelesini sınırlama amaçlı olduğu
tartışmaya yer vermeyecek kadar
açıktır. Bu yasa, o dönemde kullanılan hakları önemli ölçüde sınırlamış,
yasal çerçeveye sıkıştırmış ve mücadeleyi de geriletmiştir. Bugün aynı
yasanın değiştirilerek sözüm ona
toplu sözleşme hakkı tanıyacak içerikte yeniden düzenlenmesi de, aynı
biçimde halen kullanılan hakları daha
da geriye götürmektedir ve KESK’i
etkisizleştirmeye yöneliktir.

Toplu İş İlişkileri Kanunu’nun genel
gerekçesinde de, bugün kendilerinin
yaptığı farklı olmasa da 1980 sonrası
çıkaran kanunlarla ilgili olarak, “Milli

4688 sayılı yasa, Anayasada yapılan
değişikliğe uygun yasal düzenleme
yapılma zorunluluğundan gündeme
gelirken, Toplu İş İlişkileri Kanunu

“20 Yıldır Biz Ağladık...”

tasarısı ise, bugün için yükselen bir
işçi ya da sendikal hareketten söz
edilmese de, işçi sınıfının 30 yıla
yakın bir süredir verdiği mücadelenin bir sonucu olarak gündemdedir
ve değişiklik girişimleri işçi sınıfının
köklü değişiklik taleplerinin önünün
kesilmesini hedeflemektedir.

Kazanılmış İşçi Hakları
Hep Pazarlık Konusu
Diğer yandan son yıllarda ne zaman
sendikalar ve toplu iş sözleşmesi
yasalarında değişiklik gündeme gelse,
karşımıza işçilerin diğer haklarının
pazarlık edilmesi çıkmaktadır. Bu
hakların başında ise kıdem tazminatı
gelmektedir. Nitekim TİSK Başkanı
Tuğrul Kudatgobilik, 2009 yılında
yine sendika yasalarında değişiklik
gündeme geldiğinde şöyle demiştir:
“Endüstri ilişkileri bir bütündür.
2821 ve 2822 sayılı Kanunlar ile
kıdem tazminatı düzenlemesi bu
bütünün ayrılmaz parçalarıdır.”
Yasalar eliyle işçi sınıfı ve sendikal
hareketi denetlemede kullanılan
önemli kavramlardan birisi “güçlü

sendikacılık” olmuştur. Bu gerekçe
bugün de gündemdedir. Barajların
sürmesinde, işkolu sayısının azaltılmasında sürekli aynı kavramın ardına saklanılmıştır. Oysa, sermayedarların ve hükümetlerin güçlü sendikacılık olarak kastettiği, denetlenebilir
sendikacılıktır. Çok sayıda, dağınık
kontrol edilmesi zor sendikalar yerine, bir arada toplanmış “büyük” sendikal yapılar bugün için tercih edilmektedir.
2821 ve 2822 sayılı yasaları tek bir
yasa yapıp, araya kimi olumlu düzenlemeleri serperek, bu yasaların özü
değişmiş olmayacaktır.
Sendika kurmak ve sendikalara üye
olmak, tümüyle işçilerin özgürce verdiği kararlar çerçevesinde gerçekleşmeden; toplu pazarlık hakkını sınırlandırıp, etkisiz kılacak düzenlemeler
ortadan kaldırılmadan; grev biçimleri
üzerinde sınırlama kaldırılıp ve grevin sadece toplu sözleşme sürecinin
sonunda gerçekleşmesi durumuna
son verilmeden, sendika yasalarında
gerçek anlamda bir değişiklikten söz
edilemez.

Sınıf mücadelesini
sınırlanma ve
etkisizleştirmenin en
önemli araçlarından birisi
de yasalarla denetim
altına almaktır.
Cumhuriyet tarihi boyunca,
sendika kanunlarının esas
işlevi, sendikaları
denetleme ve kontrol
altında tutmak olmuştur.
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kazanmak, haklarını öğrenmek ve bu
hakları kazanma mücadelesine katılmak için sendikamıza üye olmalılar.
Ev işçiliği yaparken, hem emekçi
hem de kadın olarak aşağılanıyor ve
tacize uğruyorlar. Hukuksal ve psikolojik desteğe ihtiyaçları var.
Sendikamız uzmanlarla dayanışarak,
üyesi olsun olması her ev işçisine göçmen işçiler dahil- gereken desteği
sağlıyor. Ev işçilerinin açtığı davalarda kendimizi taraf olarak görüyoruz.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Başkanı Gülhan Benli ile konuştuk

EV İŞÇİSİYİZ TOZ BEZİ DEĞİL!
Belli bir ücret karşılığı çalışan ev işçilerinin iş tanımı oldukça geniş.
Ev temizliği, yemek yapmak, ütü yapmak, çamaşır yıkamak, çocuk
bakımı, hasta ve özürlü bakımı, yaşlı bakımı, bahçe bakımı vb
Eve parça başı iş almakta ev işçiliği tanımına girmekte. Dünyada ve
Türkiye’de ev işçiliği ağırlıkla kadınlar tarafından yapılıyor.
Röportaj: HİKMET SARIOĞLU
Toplumsal Özgürlük: Ev işi nedir, ev
işçisi kimdir?
Gülhan Benli: Başkalarının ev işlerini ücret karşılığı tam zamanlı, yarı
zamanlı, yatılı veya gündelikçi olarak
yapan ülke vatandaşı ya da göçmen
olan kişiler ev işçisidir. Ev işçilerinin
iş tanımı oldukça geniş. Ev temizliği,
yemek yapmak, ütü yapmak, çamaşır
yıkamak, çocuk bakımı, hasta ve
özürlü bakımı, yaşlı bakımı, bahçe
bakımı vb Eve parça başı iş almakta
ev işçiliği tanımına girmekte.
Dünyada ve Türkiye’de ev işçiliği
ağırlıkla kadınlar tarafından yapılıyor.
“Bütün gün evde oturup, hiçbir şey
yapmıyor” diye tarif edilen kadınların
tümü aslında birer ev işçisi. Ev içinde
yapılan bütün işler de ev işi. Kadınlar,
ev işlerini hiç bir ücret almadan
kendi evlerinde yapınca ev kadını,
başkasının evinde ücret karşılığı
yapınca ev işçisi oluyorlar. Üstelik ev
kadının yaptığı ev işi görünür olmadığından değeri de bilinmiyor. Ancak
biz ev kadınlarını ücretsiz ev işçisi
olarak tanımlıyoruz.
İşverenler ev işçilerine nasıl davranıyorlar?
Evine temizliğe gittiğimiz kişiler için
bizim tek bir adımız var, “Kadın”.
“Kadın geldi, kadın gitti” ya da “Evde
kadın var.” Evet, biz cins olarak kadınız ancak bizim bir adımız var. Biz
başkalarının kirini temizliyor, ücret
karşılığı emek gücümüzü satıyoruz.
Bize kadın diye hitap edildiğinde,
kimliksiz, kişiliksiz “şeyler” oluyoruz,
ötekileştiriliyoruz.
Kadın olduğumuz için cinsel tacize
uğrayabiliyoruz. Anlaştığımız ücreti
vermek istemeyen işverenden şiddet

görüyoruz, sitelerin güvenlikçileri
tarafından tekme tokat kovulabiliyoruz. İşveren bizleri anlaşmamız
dışında kalan diğer ev işlerini de yapmaya zorluyor. Örneğin yemek pişirmemiz, okuldan gelecek çocukları
karşılamamız bekleniyor. Hatta evde
köpek varsa, gezdirmemiz isteniyor.
Yaptığımız iş artıyor, ancak ödenen
ücret aynı kalıyor. Üstelik iş kazalarının en yoğun olduğu sektörlerden
birisi ev işçiliği. Bu kazaların çoğu
sakatlık ve ölümle sonuçlanmakta.
Ev işlerini nasıl buluyorsunuz?
Tavsiye ile mi yoksa aracı kurumlarla mı?
Tavsiye yoluyla ev işi bulunabiliyor,
ama son dönemde daha çok İŞKUR’la
işbirliği yapan Özel İstihdam
Büroları (ÖİB) aracılığıyla ev işi
bulunuyor. Ev işçisi kadınların
büyük çoğunluğu ÖİB’lere kayıtlı.
Kayıt sırasında referans mektupları
ile deneyimli olduğunuzu belgelemeniz gerekiyor. Ev işçiliğine yeni başlayanlar, referansları olmadığı için
daha düşük ücrete razı oluyorlar. Bir
süre ucuza çalışıp referans edinmeleri isteniyor. Ancak ÖİB’nin işverenden aldığı komisyon tutarı değişmiyor. Göçmen işçiler daha ucuza ve
kaçak olarak çalıştırıyor. Bürolar göçmen işçilerin dosyalarını başka yerlerde saklıyorlar.

Sen Niye Karasın?
Kürt müsün?
ÖİB’ler işverenle işçiyi karşı karşıya
getiriyorlar. İşveren pazarda domates
seçer gibi işçi seçiyor. Kiloluysan “bu
çok yer, zayıfı yok mu” derler, eğer
zayıfsan da “bu çok cansız, nasıl işin
altından kalkacak” diye söylenirler.

Mesela bana “Sen niye karasın, Kürt
müsün yoksa” demişti bir işveren.
Kadının başının açık ya da kapalı
olması bile sorun olabilmekte.
İşverenin bu aşağılamalarına karşı
büro yetkilileri tavırsız kalıyorlar.
Halbuki gözleri önünde mobbing,
taciz, ırkçılık vb. bir çok suç işlenmekte.
ÖİB’leri Çalışma Bakanlığına bağlı
olarak mı faaliyet gösteriyor?
Bu bürolar 3 ayda bir İŞKUR üzerinden Çalışma Bakanlığına rapor verirler. Ama buna karşılık bizi işçi olarak
tanımıyor, Sosyal Güvenlik kapsamına almıyorlar. Bu da Çalışma
Bakanlığının iki yüzlülüğüdür.
Ev İşçileri Dayanışma Sendikası
nasıl kuruldu?
Ev İşçileri Dayanışma Sendikası olarak örgütlenme çalışmalarımıza
2009 yılında DİSK’in çatısı altında
başladık. Daha sonra çalışmalarımızı
DİSK dışına taşıdık. 15 Haziran 2011
tarihinde Ev İşçileri Dayanışma
Sendikasını (EVİDSEN) kurduk. Şu
anda sendikamızın Türkiye’nin
hemen hemen her ilinden ev emekçileri ile bağlantısı var.
Ev işçisi kadınlar neden bu sendikada olmalı?
Emeğine sahip çıkmak, işçi bilincini

İşverenleriniz çoğunlukla kadınlar.
Bu konuda nasıl bir kadın dayanışması sağlanmalı?
Ev işlerini hizmet olarak bizden satın
alan kadınlar da toplumsal cinsiyet
rollerinin uzantısı olarak bu hizmeti
alıyorlar. Erkeklerin kirlettiği evlerin
temizlenmesi işini yine kadınlar çözmek zorunda. İşverenimiz konumundaki kadınlarla toplumsal cinsiyet rollerini sorgulayan bir yerden dayanışma sağlamaya çalışıyor, onları mücadelemizi desteklemeye çağırıyoruz.
Türkiye’nin de üyesi bulunduğu
ILO, bu yıl tüm üye ülkelerde geçerli olmak üzere “Ev İşçileri
Sözleşmesi”ni yayınladı. Sizin bu
sözleşmeyi de arkanıza alarak başlatacağınız kampanyayla ilgili
bilgi verebilir misiniz?
Sadece İstanbul’da 500 bin kadın ev
işçiliği yapıyor. Türkiye çapında
düşünülürse bu milyonlarla ifade edilebilir. Ancak bu konuda resmi hiçbir
veri yok. Çalışma Bakanlığına “Biz
hangi işkoluna giriyoruz” diye sordum. Bana gelen cevapta “Biz bu
soruya cevap veremiyoruz” diye yazmışlar. Çalışma Bakanlığına göre biz
“yokuz.” Ama devletin mahkemesi,
yok sayılan sendikamıza, hasta
bakım ücretinin tespiti için bilirkişi
sıfatıyla başvurabiliyor!

Ev İşçisi Olarak
Tanımlanmak İstiyoruz!
Kampanyamızın başlığı “Ev işçisiyiz,
toz bezi değil”. Devletin “ILO Ev
İşçileri Sözleşmesi” şartlarına uymasını, ev işçilerini sosyal güvenlik kapsamına almasını, yani bizleri “ev
kadını” değil “ev işçisi” olarak tanımlamasını istiyoruz.
Kampanyamız Mart 2012 yılında
Meclis’te grubu bulunan tüm partilere hazırladığımız yasa teklifimizin
götürülmesiyle sona erecek. Yasa
teklifimizi tüm Türkiye’de imzaya
açacağız. Kampanyamızı afiş, broşürbildiri dağıtımı, çeşitli illerde kapalı
salon toplantıları, açık hava toplantıları, mahalle toplantıları ve medya ile
buluşmalar şeklinde sürdüreceğiz.

İşveren pazarda domates seçer gibi işçi seçiyor.
Bir dişimize bakmadıkları kalıyor, hoş onu bile
yapanı duyduk. Kiloluysan “bu çok yer, zayıfı
yok mu” derler, eğer zayıfsan da “bu çok cansız,
nasıl işin altından kalkacak” diye söylenirler.
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Sisteme Yeniden Dahil Olanlar, Hedef Tahtasına Konulanlar, Diken Üstünde Gezinenler...

ORTADOĞU’DA YENİ DENGELER KURULUYOR
NATO güçleri Kaddafi’nin linç
görüntüleriyle, bölge halklarının uyanışını,
özgürlük taleplerini ve “Arap Baharı”
olgusunu yerle bir etmek istemiştir. Arapların
cani, özgürlük ve demokrasiden anlamayan
insanlar olduğunu düşündürtmek istemiştir.
Böylece “Arap Baharı”nın dünyaya
yayılan etkisini kırma niyetini taşımaktadır.
NATO güdümündeki fırsatçı baykuşlara da
neo-liberalizmle uyumlu bir şeriat düzeni
kurdurup bölge halklarına hiçbir ülkenin
demokrasiye evrilemeyeceğini
anlatmak istiyorlar.
M. RAMAZAN
Bu yılın başında Kuzey Afrika ve
Ortadoğu’da ortaya çıkan halk hareketleri küresel güçlerin bölgeyi
dizayn etme hamlesinin bir aracı
haline getirilirken, bölge halklarının
iradesi kırılmaya veya etkisizleştirilmeye çalışılıyor. Öte yandan bölgedeki
gerilim ve çatışmalar durulmak bilmiyor. Bölgede gerilim tırmandıkça
küresel güçler kendilerine manevra
alanı yaratıyorlar. Bölgesel senaryolarsa güç dengelerine göre yeniden
rötuşlanıyor. Hem küresel güçler hem
de bölgesel aktörler yeni roller üstlenmiş durumdalar.

Tunus Seçimleri Yapıldı
Arap Baharının ilk ülkesi Tunus’ta 23
Ekim’de seçim yapıldı ve İslamcılar
zafer elde etti. Yeni anayasanın yapılması için oluşturulan 217 kişilik
Kurucu Meclis’in belirlendiği seçimleri, tahmin edildiği üzere oyların
yüzde 41’ini alan İslamcı En-Nahda
(Yeniden Doğuş) partisi açık arayla
önde tamamladı. En-Nahda parlamentoda 90 sandalyeyi garantiledi.
Cumhuriyetçi Parti Kongresi (CPK)
ise oyların yüzde 14’ünü alıp ve 30
sandalyeyi garantileyerek seçimleri
ikinci parti olarak bitirdi. En-Nahda
ve CPK’nın ardından, oyların yüzde
10’una ve parlamentoda 21 sandalyeye sahip olan solcu Et-Takatol partisi,
19 sandalyeyi garantileyen Halkçı
İstida (Hİ) ve 17 sandalye sahibi

İlerici Demokratik Parti (İDP) geliyor.
Hayatının 20 yılını sürgünde geçirmiş
olan En-Nahda’nın lideri Raşid
Gannuşi, partisinin Adalet ve
Kalkınma Partisi’ni (AKP) örnek alarak liberal politikalar güdeceğini açıklamıştı. Müslüman Kardeşler geleneğinden gelen En-Nahda’nın, “laiklik”
vurgusu ve açık neo-liberal tutumuyla
alternatif bir model sunan AKP’yle
yakınlığı dikkat çekicidir. Böylece bir
yandan "Sudan’dan Suriye’ye Müslüman Kardeşler kuşağı oluşacak" tezi
doğrulanırken, diğer yandan İslamcıların kontrolünde oluşacak rejimlerin
bir örnek olmayacağı, farklı modellerden etkileneceği ortaya çıkıyor.

İsrail ile Hamas Arasında
Esir Değişimi
Gerilim ve çatışmaların hiç durulmadığı bölgede, İsrail ile Hamas arasında
gerçekleştirilen esir değişimi nisbi bir
yumuşama havası yaratırken, sahne
arkasında ve değişimin sonrasında
yaşananlar durumun hiç de öyle
olmadığını gözler önüne sermiştir.
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum
Kesimi ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde, İtalya hava sahasını da kullanarak askeri manevralara başladı.
Gazze’ye yeniden bomba yağdırıyor.
Şimon Peres’in Kıbrıs Rum Kesimi’ne
yaptığı ziyaret sonrası ortaya çıkan
bu gelişmeler önümüzdeki dönem

Suriye’ye yönelik müdahalenin Libya’dakine benzer
gelişemeyeceği gün gibi ortada. Benzer
müdahalenin bir iç savaşa ve mezhep çatışmalarına
yol açması, gerilimin Kızıldeniz’den İran’a kadar
bölgenin tamamına yayılarak çatışma ve savaşlara
neden olması güçlü bir olasılıktır. Böyle bir
müdahale, İran’ın da işin içine girmesine, yeni bir
Hizbullah-İsrail savaşının başlamasına yol açacaktır.

olası bir Gazze işgalinin habercisi olabilir. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının çıkarılması ve kullanılması
konusunda ortaya çıkan TürkiyeKıbrıs Rum Kesimi eksenli gerilimi
de sürecin bir parçası olarak görmek
gerekiyor.
Tüm bu hamlelerin, gerek zor gerekse anlaşma yolları denenerek,
Hamas’ın küresel güçlerin (ABD-AB)
istediği zemine çekilmesini hedeflediğini söyleyebiliriz.

Libya’dan Sonra
Sıra Suriye’de mi?
Kaddafi’nin yakalanıp hunharca öldürülmesinden sonra tüm gözler olası
bir Suriye ya da İran müdahalesine
çevrilmiş
durumda.
Libya’ya
NATO’nun müdahalesi için BM
Güvenlik Konseyi’nde alınan kararda
Rusya-Çin ekseni adeta oyuna getirilmişti. Ama Suriye veya İran’a yönelik
karar alma sürecinde aynı oyuna şimdilik
gelmemiş
görünüyorlar.
Müdahaleye karşı olduklarını net
biçimde açıkladılar. Ama bu dengeler
bölgesel savaşın önüne geçebilir mi?

Gelişmeler buna işaret etmiyor.
ABD’nin, Suriye muhalefetine tam ve
açık destek veren Suriye Büyükelçisi
Robert Ford Şam’dan ayrıldı. Aynı
şekilde Suriye de Büyükelçisi’ni geri
çağırdı. Büyükelçi’nin Suriye’yi terk
edişi önümüzdeki günlerde hareketli
günlerin başlayacağını, iç çatışma
veya olası müdahale senaryolarının
hızla gündeme getirileceğinin habercisi. Ancak Suriye’ye yönelik müdahalenin Libya’dakine benzer gelişemeyeceği gün gibi ortada. Benzer bir
müdahalenin bir iç savaşa ve mezhep
çatışmalarına yol açması, gerilimin
Kızıldeniz’den İran’a kadar bölgenin
tamamına yayılarak çatışma ve savaşlara neden olması güçlü bir olasılıktır.
Böyle bir müdahale, İran’ın da işin
içine girmesine, yeni bir Hizbullahİsrail savaşının başlamasına yol açacaktır. Suriye düğümünün çözülmesi,
Suriye üzerindeki Büyük Oyun’un
sıcak çatışma olarak ortaya çıkması,
bütün bölge ülkelerini derinden sarsacak bir potansiyel içermektedir.
Tabii en başta İran, Suudi Arabistan
ve Türkiye’yi.
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S. Arabistan, Katar, Mısır ve Türkiye
Bölgesel roller üstleniyor
Suudi Arabistan ve Katar, ABD’nin
bölgesel planları doğrultusunda
önemli roller üstlenmiş durumda.
Suudi yönetimi, bugüne kadar keskin
bir şekilde Baas karşıtı pozisyon aldı.
İran’la nerdeyse bölgenin tamamında
karşı karşıya gelmiş durumda.
Bölgeye yayılan çekişme, aslında
Suriye’ye yönelik pozisyonları da
tanımlıyor. İran-Suudi Arabistan
çekişmesinin Irak’ta, Suriye’de,
Yemen’de, Lübnan’da ne kadar sertleştiğine hemen her gün tanık oluyoruz. Bu durum, suikast mizanseniyle
bir üst seviyeye taşınacak gibi görünüyor.
Katar ise, Libya’da olduğu gibi, bölgesel değişimin öncü ülkesi olmak gibi
kendine bir rol tanımlaması yaptı.
Tabii rol tanımının aslında kim tarafından yapıldığı yönündeki spekülasyonlar oldukça fazla. Öyle görünüyor
ki, bu rol kendisine önerildi ve o da
bunu kabullendi. Katar, Libya’ya
asker gönderdi. Körfez İşbirliği
Konseyi çerçevesinde oluşturulan
Arap Gücü’nün merkezinde Suudi
Arabistan’la birlikte yer aldı. Bu gücü
de Yemen’e müdahalede kullandılar.
Katar’ın Libya’dan sonra Suriye’ye
odaklanması bekleniyordu. Ancak
hesaplar değişti. Suudi Arabistan ile
Katar, bir taraftan Suriye konusunda
İran’la anlaşmış görüntüsü çizerken,
diğer taraftan İran’la çatışma ve gerilimi arttırıyorlar.
Mısır daha önce El-Fetih ve Hamas’ın
uzlaştırılmasına, şimdi de Hamasİsrail esir değişimine ev sahipliği ve
arabuluculuk yaptı. Öyle görünüyor ki
Mısır’a bölge düzeyinde önemli roller
verilerek yeniden bölgesel lider olarak öne çıkmasına çalışılıyor.
Türkiye de bölgesel gerilimde önemli
roller üstlenmiş durumda. İsrail-

Hamas esir değişiminde Türkiye’ye
asli bir rol biçilmese de, yardımcı
oyuncu düzeyinde tutuldu. Öte yandan
Türkiye’nin Irak Kürdistanı’nda
yürüttüğü PKK karşıtı operasyonlar,
aynı zamanda olası bir Suriye ya da
İran müdahalesinin meşrulaştırıcı
aracı haline getirilmek isteniyor.
Ayrıca ABD, Irak’tan çekilirken arkasında bıraktığı boşluğu, ülkede ağırlığını artıran İran’ın doldurmasını istememektedir. Bu bakımdan Türkiye
ve Suudi Arabistan’ın da boşluğu doldurmaya talip olacağı, Türkiye’nin
özellikle kuzeydeki Kürt Bölgesel
Yönetimi’yle ilişkilerinin daha da gelişeceği öngörülebilir. Nitekim Mesut
Barzani’nin Ankara’da üst düzey bir
protokolle karşılanması bunun bir
işaretidir.
Ayrıca Türkiye İsrail’in serbest
bıraktığı üst düzey Hamas yöneticilerinin bazılarını ülkeye getirdi.
Hamas’ın Şam’daki siyasi temsilciliğinin Türkiye, Ürdün ve Katar’a taşınması hesaplanıyor. Böylece İranSuriye-Lübnan (Hizbullah)-Hamas
aksının bir parçası ayrıştırılmış ve
kontrole alınmış olacak.

Suriye’de Tansiyon Düşürülürken
İran Yeniden Hedefe Kondu
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan
Suudi Arabistan’ın Washington
Büyükelçisi’ne suikast iddiası ve İran
bağlantısı bir anda gündeme oturtulmuş durumda. Aslında olay ABD
güvenlik birimlerince bile inandırıcı
bulunmazken, ABD Başkanı Barack
Obama’nın en üst düzeyde savaş tehdidiyle bambaşka bir boyut kazandı.
Aynı anda ABD ve Fransa’nın İran’a
müdahale söylemleri yeniden devreye
girdi. İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarına
başladığı,
aynı
şekilde
İngiltere’nin de saldırı hazırlıkları
yaptığı haberleri servis edilir oldu.

ABD’nin İran karşıtı tavrı, kuru bir
meydan okumanın ötesine geçmiş
durumda. Amerikan donanması,
bütün Akdeniz’i kapsayan hava tatbikatları başlattı. Kızıldeniz’den Basra
Körfezi’ne kadar Ortadoğu’nun tamamı ABD savaş uçaklarının manevra
alanı oldu. Olası bölgesel savaş halinde ABD Hava Kuvvetleri’nin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan tatbikat
çerçevesinde uçaklar, İsrail ve Suudi
Arabistan’daki üsleri kullanıyor.
Herkes Suriye’ye müdahale beklerken
bir anda İran hedef tahtasına konuldu.
Çünkü Ortadoğu’da güçler dengesi
çok karmaşık. Senaristlerle oyuncuları iyi ayrıştırmak gerekiyor. Karar
verildiği anda barış, değiştirildiği anda
savaş ortamı oluşturulabiliyor.
Şu an savaş tamtamları çalınıyor.
Galiba öncelik de İran ve Gazze’ye
verilmiş durumda.

Akbabalar, Baykuşlar ve
Kaddafi’nin Katli
Libya’yı 42 yıl boyunca diktatörlük
rejimi ile yöneten Muammer Kaddafi,
NATO destekli bir operasyonla yakalandı ve hunharca öldürüldü.
Kaddafi’nin ölümünün ardından resmi
olarak ülkenin yeni bir rejimle yönetileceğini açıklayan Ulusal Geçiş
Konseyi (UGK) lideri, Mustafa Abdül
Celil
ayaklanmaların
başladığı
Bingazi’de 23 Ekim’de gerçekleştirilen törende, Kaddafi’nin öldürülmesinden sonra "ülkenin, sekiz aylık bir
iç savaştan sonra özgürleştiği"ne dair
bir açıklama yaptı. Ülkenin şu anki
başbakanı olarak görev yapan Celil
ayrıca, şeriat hukukuna uygun yapılacak değişikliklerle; bankaların faizden
para kazanmasını sağlayan düzenlemelerin ve "erkeklerin evlenebileceği
kadın sayısıyla ilgili sınırlamaların"
kaldırılacağını belirtti. Yapılacak değişikliklerle ülkede İslam hukukuna
uygun olarak erkeklerin çokeşli evlilikler gerçekleştirebilmesi amaçlanıyor.
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki
Kaddafi’nin ölüm şekli 21. yy akbabaları tarafından bilinçli organize edilmiş, özelde Suriye ve İran’a ama
genelde tüm dünyaya verilen bir
mesajdır. ABD kare kare Kaddafi’nin
linç görüntülerini dünya medyasına
servis ederek tüm dünyaya bir korku
salma ve güç gösterisinde bulunma
amacı gütmüştür. Afganistan ve

Tahrir yine patladı! Bu sefer hedefte diktatörlük var
Demokrasi, özgürlük ve hak talepleri karşılanmayan Mısır halkı 18
Kasım’da yine Tahrir Meydanı’na
indi. Başını 1,5 milyon üyesi olan
Mıs ır
Bağıms ız
S endikalar
F ederas yonu ve s os yalis tlerin
çektiği ikinc i Tahrir direnişi, polisin
ve as kerin şiddetli s aldırılarına
rağmen geri adım atmayınc a
hükümet istifa etti. Mübarek rejiminin Ordu ile sürdüğünü, yeni

anayasa sürec inde de Ordu’nun
kendine ayrıc alıklı bir konum
yaratmaya çalıştığını dile getiren
sosyalistler ve sendikalar Yüksek
As keri Kons ey Başkanı Mareşal
Tantawi devrilip mahkemeye çıkarılana, eşit, özgür, bağımsız Mısır
kurulana kadar Tahrir’de direnec eklerini açıkladı.
Bu arada 9 aydır Mısır halkının

taleplerini görmezden gelen,
Müslüman Kardeşler’in de aralarında bulunduğu 15’e yakın
İslamc ı örgüt, halkın isyanını ve
eylemleri engellemeye dönük
açıklamalar yaptılar. Anc ak kendi
tabanlarının da eylemlere destek
vermesi ve eylemin kitleselleşmes iyle beraber, ağız değiştirerek
saldırıların son bulması yönünde
açıklamalar yapmaya başladılar.
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Türkiye bölgesel
gerilimde önemli roller
üstlenmiş durumda.
Ayrıca ABD, Irak’tan
çekilirken arkasında
bıraktığı boşluğu, ülkede
ağırlığını artıran İran’ın
doldurmasını
istememektedir. Bu
bakımdan Türkiye ve
Suudi Arabistan’ın da
boşluğu doldurmaya
talip olacağı, Türkiye’nin
özellikle kuzeydeki Kürt
Bölgesel Yönetimi’yle
ilişkilerinin daha da
gelişeceği öngörülebilir.
Nitekim Mesut
Barzani’nin Ankara’da
üst düzey bir protokolle
karşılanması bunun bir
işaretidir.
Irak’ta halkların ve tarihsel dinamiklerin direnişi karşısında saplandığı
bataklığın ve içine girdiği çözümsüzlüğün acısını Kaddafi’nin öldürülme
şekliyle almak istemiştir.
NATO güçleri Kaddafi’nin linç görüntüleriyle, bölge halklarının uyanışını,
özgürlük taleplerini ve ‘Arap Baharı’
olgusunu yerle bir etmek istemiştir.
Arapların cani, özgürlük ve demokrasiden anlamayan insanlar olduğunu
düşündürtmek istemiştir. Böylece
‘Arap Baharı’nın dünyaya yayılan
etkisini kırma niyetini taşımaktadır.
NATO güdümündeki fırsatçı baykuşlara da neo-liberalizmle uyumlu bir
şeriat düzeni kurdurup bölge halklarına hiçbir ülkenin demokrasiye evrilemeyeceğini anlatmak istiyorlar.
Mesaj nettir “Ey Araplar, başkaldırmalarınız ve mücadeleniz sizi özgür
kılmayacak. Kapitalist sistem içinde
sömürülmeye devam edeceksiniz. Ey
kadınlar, siz daha çok ezileceksiniz.”
Kaddafi öldürülmeden iki gün önce
Hillary Clinton’ın, Trablus’a giderek
Kaddafi için “öldürülecek veya yakalanacak” demesi önemlidir. Normalde
‘suçluların adalete teslim edilmesi’nden bahsederlerdi. Anlaşılan
Kaddafi’nin yargılanması pek işlerine
gelmiyordu.
Blair,
Sarkozy,
Berlusconi, Obama’ların kirli çamaşırlarını deşifre etmesinden çekinildi.
Kaddafi birçoğunun iktidara gelmesi
için önemli kaynaklar aktararak onları finanse etti. Bölgesel politikaların
gerçekleştirilmesinde köprü görevi
gördü. Tıpkı Saddam’ın ABD’den aldığı
kimyasal silahlarla gerçekleştirdiği
Halepçe katliamından yargılanmaması gibi, Kaddafi de işlediği suçlardan
yargılanamazdı. Çünkü yalnız değildi.
7.11.2011
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operasyonunu yürüten kişi. Ayrıca
Yunanistan borcunu şu anda yöneten
kişi Petros Hristodulos ise firmanın
eski bir yöneticisi.” İtalya’daki yeni
hükümetin başına geçen Mario
Monti 2005 yılında Goldman Sachs’ın
uluslararası danışmanlığı görevine
getirilmişti. Bu biyografik özelliklerden dolayı Batı basınının bir bölümü
yeni hükümetler için “Sachs hükümetleri” deyimini kullanıyor.

Hükümetler Düşüyor: İpler Doğrudan Finans-Kapitalin Elinde

BORÇ KRİZİ KISKACINDA

YUNANİSTAN ve İTALYA
Tarihin istihzası olsa gerek, Avrupa’yı sarsmaya başlayan borç krizinin
derinleşmesiyle birlikte “eşsiz ve benzersiz” demokratik duyarlılıklara
sahip olduğu varsayılan Avrupa kamuoyunda “milli mutabakat”
hükümetlerinden “teknokratlar kabinesi”nden söz edilmeye başlandı.
CENK AĞCABAY
Dünya ekonomik krizinin derinleşme
eğilimi göstermesi ve Avrupa’da bir
borç krizi biçimini alması ile birlikte
tüm toplumsal ve politik süreçler bu
gelişmelerin basıncı altında ilerlemeye başladı. Özellikle Avrupa’nın kırılgan ekonomileri bu gelişmelerin
basıncını derinden hissediyorlar.
Toplumsal ve politik gelişmelerin hız
kazandığı, ekonomik krizin köklü
politik sonuçlar yaratmaya başladığı
bu coğrafyanın en kırılgan noktaları
olarak kabul edilen Yunanistan ve
İtalya’da yaşanan son gelişmeler
sürecin akış yönünü, toplumsal-sınıfsal güçler dengesinin kazanmış olduğu yeni boyutları ve sermayenin politik hamlelerini kavramamıza olanak
sağlayacak veriler sunuyor.

Teknokratlar Göreve!
Tarihin istihzası olsa gerek,
Avrupa’yı sarsmaya başlayan borç
krizinin derinleşmesiyle birlikte
“eşsiz ve benzersiz” demokratik
duyarlılıklara sahip olduğu varsayılan
Avrupa kamuoyunda “milli mutabakat” hükümetlerinden “teknokratlar
kabinesi”nden söz edilmeye başlandı.
Genelde “otoriter siyasi rejim”lerin
hüküm sürdüğü “geri ülke”lere özgü
olduğu kabul edilen bu politik biçimler, şimdi Yunanistan ve İtalya’da
gündemin baş köşesine oturan politik krizin aşılmasının çaresi olarak
uygulamaya konuyor.
Yunanistan’da Papandreu’nun doku-

naklı konuşması istifa ile noktalandı
ve “Milli Mutabakat Hükümeti” anlaşması çerçevesinde PASOK, Yeni
Demokrasi Partisi ve aşırı sağcı LAOS
bir araya gelerek yeni bir politik
süreci başlatma kararı aldılar.

hızla bir teknokratlar kabinesine
bırakması oldu. Mario Monti önderliğinde kurulan yeni teknokratlar
kabinesi de finans-kapitalin sadık
hizmetkarlarından oluşan bir kadro
birikimine sahip.

İşçi ve Emekçilerin
Direnci Kırılmak İsteniyor

Tüm demokrasi söylemlerinin tuzla
buz olmasına yol açan bu gelişmeler,
burjuva toplumsal-ekonomik formasyonlarda politik alanın esas olarak
kapitalistlerin denetim ve gözetiminde işlediğini somut olarak gözler
önüne seriyor. Avrupa’da yaşanan bu
gelişmeler, demokrasi ve kapitalizm
arasında sürekli kurulan korelasyonun artık çökmekte olduğunu açığa
çıkarıyor.

“Milli Mutabakat Hükümeti”nin temel
hedefinin son G20 zirvesinde karar
altına alınan 26 Ekim tarihli kredi
anlaşmasını yaşama geçirme, yani
finans-kapitalin krizin bedelini emekçilere ödetme kararlılığını daha güçlü
bir politik aygıtla gerçekleştirme
hamlesi olduğu, saptanması gereken
en önemli nokta olmaktadır.
Finans-kapitalin talep ve ihtiyaçları
çerçevesinde biçimlenen bu politik
hamle, esas olarak Yunanistan’da
aylardır alanları dolduran, işçi ve
emekçi kitlelerinin gelişen mücadele
azmini ve direncini kırmaya yöneliktir. Yunan Merkez Bankası ve Avrupa
Merkez Bankası’nda üst düzey görevlerde bulunmuş Lukas Papadimos’un
yönetimindeki yeni hükümet finanskapitalin sadık teknokratlarından
oluşmaktadır. Bu hükümetin temel
niteliği Yunanistan emekçilerine açılmış savaşın kurmay heyetini oluşturması çerçevesinde açığa çıkmaktadır.
Avrupa’yı sarsan borç krizinin
İtalya’da yarattığı önemli politik
sonuç Berlusconi hükümetinin yerini

Dünya ekonomik krizinin Avrupa’da kazandığı
boyutlar emekçilerin alanları yeniden doldurmaya
başlamasının önünü açıyor. 2011 sonbaharı itibariyle
gelişen emekçi eylemleri işçi sınıfı mücadelesinin
gelişiminde yeni bir aşamaya işaret ediyor.

“Goldman Sachs Hükümetleri”
Borç krizine karşı finans-kapitalin
gerçekleştirdiği bu hamlelerin odağında yer alan isimlerin biyografileri
ise, egemen sınıf ve politik alan arasındaki ilişkilerin niteliğini çıplak
biçimde gösteriyor. 2008’de başlayan
dünya ekonomik krizinin ilk evresinde çokça tartışılan ve gündemden
düşmeyen Goldman Sachs adlı
Amerikan finans-kapital kuruluşunun Yunanistan ve İtalya’da yeni oluşturulan hükümetlerin yöneticileri ile
olan ilişkisi bu bağlamda son derece
açıklayıcı bir çerçeve oluşturuyor.
Yunanistan ve İtalya’daki yeni hükümet yöneticilerinin biyografileri,
eğer borç krizinin etkileri Avrupa’yı
sarsmaya devam ederse bir süre
sonra Avrupa hükümetlerinin
Goldman Sachs’ın etkili yöneticilerinden ibaret bir kasta dönüşeceğinin
işaretlerini veriyor. Şaka bir yana,
“Yunanistan Başbakanlığına getirilen
Lukas Papadimos 1994-2002 yılları
arasında Yunanistan Merkez Bankası
yöneticiliği yaparken Goldman Sachs

Süreci Yürüten
Almanya ve Fransa
Finans-kapital Avrupa’daki ekonomik
ve toplumsal gelişmeleri kendi araçlarıyla kontrol altına alabilmek için bu
hamleleri gerçekleştirirken, bu süreci yürüten asıl gücün Almanya ve
Fransa ekseni olduğu da berraklaşıyor. Avrupa’da yaşanan gelişmelere
bu çerçeveden yaklaşmak önemli
açıklıklar sunuyor, çünkü: “20002011 dönemi, emperyalizme damgasını vuran hiyerarşik, asimetrik yapının Avro Bölgesi içinde de işlediğini
ortaya koyuyor. Dünya ekonomisinin
metropolü ile çevresi arasında neoliberal dönem boyunca gözlenen ilişkilerin bir benzeri, son yıllarda
Almanya ile yakın çevresi arasında da
gerçekleşmiş gibi görünüyor.”
“Önce, metropolden (Almanya’dan)
çevreye (beş kriz ülkesine) büyük
boyutlu kaynak aktarımının gerçekleştiği bir dönem yaşanıyor. Çevre
ekonomilerinde ithalata, özel sektör
ve kamu borçlanmasına dayalı bir
canlanma ve büyüme konjonktürü
böylece mümkün oluyor.
Zamanla kaynak aktarımının metropol lehine dönme aşaması gelir. Dış
kaynak girişlerinin yavaşlaması, durması sonunda yüksek boyutlu dış
açıkların sürdürülemeyeceği ortaya
çıkar; canlanma konjonktürü bir
finansal kriz ile son bulur.
Kriz, uluslararası sermayenin talepleri doğrultusunda (IMF ve Almanya
gözetiminde) yönetilir. Temel öncelik, borçların kemer sıkılarak (halk
sınıfları tarafından) ödenmesidir. Bu
reçete kabul edilirse, IMF’nin ve AB
kurtarma fonunun çevre devletlerine
açtığı krediler kaynak aktarımını
kolaylaştıracaktır.”
Korkut Boratav’ın ifade ettiği bu
görüşler, Avrupa’daki ekonomik ve
toplumsal süreçleri derinliğine kavramak için son derece elverişli bir
zemin sunuyor. Dünya ekonomik krizinin Avrupa’da kazandığı boyutlar
emekçilerin alanları yeniden doldurmaya başlamasının önünü açıyor.
2011 sonbaharı itibariyle gelişen
emekçi eylemleri işçi sınıfı mücadelesinin gelişiminde yeni bir aşamaya
işaret ediyor. Özellikle Yunanistan ve
İtalya’da yeni örgüt ve eylem biçimleriyle sürekli tırmanan mücadeleler,
Avrupa’nın değişik noktalarında uç
vermeye başlayan Finans-kapital karşıtı halk eylemlerinin gelişmesinin de
zeminini oluşturuyor. Yaşlı kıta bir
kez daha emekçi hareketinin derinlerden gelen gür sesini işitmeye başlıyor.
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Yunanistan’da “Ya Devrim ya da Düzen” İhtimali Sürece Yön Veriyor

KAVGANIN ADI
VOLKAN YARAŞIR
Yunanistan’da Aralık 2008’le içine
girilen yüksek konjonktür, borç krizi
ve Papandreu’nun istifasıyla yeni bir
evreye ulaştı.
Yunanistan’ın 20’nci yüzyıldaki tarihinde önemli eşikler yaşandı. 1974’
te Cunta’nın yıkılması, Yunanistan’ın
yakın dönemdeki siyasal yapılanmasını belirledi. Yunanistan’ın içine girdiği “geçiş süreci” kendini AB üyeliğinde somutladı. Ve günümüze kadar
devam eden bir siyasal sürecin/ yapılanmanın önünü açtı.
Bugün yaşanan kriz konsantrasyonu,
bir anlamda son 40 yıllık Yunanistan
tarihini belirleyen siyasal yapı ve işleyişin bitişini işaretliyor.

Şubat Seçimlerine Kadar
Mutabakat Hükümeti
Papandreu’nun istifası, referandumdan vazgeçmesi, Yeni Demokrasi
Partisi ile koalisyon hükümetinin
kurulması için anlaşmaya varılması
ve bu mutabakat hükümetinin teknokrat karakterindeki konsensüs ve
Şubat ayında genel seçimlerin yapılma kararının alınması sistemin
önlem ve soluk alma çabaları olarak
değerlendirilebilir.
Bu soluk alma bir yanıyla strateji
oluşturma, diğer yanıyla sistemin
yeni meşruiyet zeminleri yakalama
ve temsiliyet sorununa cevap arayışını içermektedir. Ne var ki bugün
krizin boyutu bu “önlemleri” aşacak
noktaya ulaştı. En başta ekonomik
krizin, ne AB liderler zirvesinden
çıkan kararlarla (Yunanistan’dan alacağı olan bankaların, alacaklarının
yüzde 50’sini silmesi gibi) ne de yeni
yardım paketleriyle krizin aşılma
şansı yok, hatta krizin kontrol edilmesinin olanakları bile ortadan kalktı. Ayrıca sınıflar mücadelesinin
yoğunluğu, artık burjuva egemenlik
ilişkilerini sarsan aşamaya ulaştı.

YUNANİSTAN

Büyük kitle gösterileri, işgal ve blokaj eylemleri, Yunanistan’ı bir
ayaklanma coğrafyasına dönüştürdü. Toplumsal mücadele 2011 yılı içinde
metropollerden Yunanistan geneline yayıldı. Yaygın yerel örgütlenmeler
kuruldu. Kitlelerin kolektif inisiyatifini gösteren, mahalle komiteleri inşa
edildi. Elektrik, su, vergi ödememe gibi, sivil itaatsizlik eylemleri genişledi.
Yunanistan hızlı bir restorasyon
sürecine girme zorunluluğu yaşıyor.
Bugün Yunanistan’da uzun soluklu
bir isyan yaşanıyor. 2008 yılının sonlarından başlayarak, kitlelerin yıkıcı
enerjisi yoğunlaştı ve birikti.
Yunanistan işçi sınıfı, genel grev dalgalarıyla bu enerjiyi besledi. Halen de
beslemeye devam ediyor. Son 20-21
Ekim genel grevleri bunun somut
göstergesi oldu. Ekim grevleri siyasal
krizi bütün şiddetiyle açığa çıkardı.
Büyük kitle gösterileri, işgal ve blokaj
eylemleri, Yunanistan’ı bir ayaklanma coğrafyasına dönüştürdü.
Toplumsal mücadele 2011 yılı içinde
metropollerden Yunanistan geneline
yayıldı. Yaygın yerel örgütlenmeler
kuruldu. Kitlelerin kolektif inisiyatifini gösteren, mahalle komiteleri inşa
edildi. Elektrik, su, vergi ödememe
gibi, sivil itaatsizlik eylemleri genişledi. Öğrenci gençlik mobilize oldu.
Yaygın üniversite ve okul işgalleri
yaşandı.

Kitlelerin Biriken Yıkıcı Enerjisi
Yunanistan’da bu uzun soluklu ayaklanma hali hızla gelişerek sürüyor.
Hatta yaşanan kriz konsantrasyonuna bağlı olarak, bu durum,
Yunanistan’da toplumsal bir kasırgayı tetikleyecek boyuta ulaştı.
Ne var ki üç yıldan beri biriken yıkıcı
enerjinin kristalizasyonu bugün açısından sağlanmış değil. Yunanistan
devrimci solu, bugünkü durumuyla
bunu başarması da olanaklı değil.
Kendi içinde parçalı durumu ve bu
enerjiyi potada birleştirecek bir
program ve örgütlenme anlayışından yoksunluğu en başta gelen problemleri oluşturuyor. Ancak işçi hareketinin sokağı kullanma yeteneği ve
ısrarı süreçte yeni olanaklar sağlayabilir. Yine işçi hareketinin müthiş
mobilizasyon gücü ve kitle gösterilerinin enerjisi olağanüstü gelişmelere

yol açabilir. Kitleleri saran devrimci
aura büyük dönüşümlerin habercisi
olabilir.
Yunanistan devrimci solu toplumsal
mücadeleyi anti-kapitalist bir eksene
çekebildiği ve bu eksenin gereklerini
yerine getirebildiği ölçüde sınıf ve
kitle hareketi içinde ontolojisini yeniden kurabilir.

Yunanistan’da Devrim
İmkanı Artıyor Mu?
Kitle mücadelesini yönlendirip, şekillendirmesi ve bu mücadelenin yaratıcı zenginliği içinde, mahalle, işyeri
komiteleri gibi, taban ve özyönetim
organlarının kurulmasına öncülük
etmesi ancak Yunanistan devrimci
solunu ayağa kaldırabilir.
Yunanistan’da giderek devrimin
imkanı artıyor. Bu imkanın realize
olması, mücadelenin anti-kapitalist
bir eksene oturmasıyla ve kitlelerin
muazzam ve yıkıcı enerjisinin kristalize olmasıyla ve sınıfın devrimci
öncüsünün stratejik, taktik, programatik hamleleriyle mümkündür.
Yunan Komünist Partisi (KKE) ve Sol
ve İlerici Koalisyon (SYRIZA) gibi
Yunanistan reformist solu mücadeleyi sistem içinde ve parlamentarizmle
sınırlıyor. Hatta Şubat seçimlerinde
KKE’nin alacağı oylar büyük ihtimalle başarı olarak gösterilecek. Sistem
içi reformlar bu yapıların ufkunu
belirliyor.
Sınıf ve kitle hareketinin anti-kapitalist bir hatta çekilmesi ve bu yöndeki
stratejik hamleler, bu yapıların kitleler üzerindeki etkisini kıracaktır.

Yani Yunanistan’da “ya devrim, ya da
düzen” ihtimali sürece yön veriyor.
“Düzen”, Şubat seçimleriyle bir meşruluk ve yeniden temsiliyet sağlamaya çalışacaktır. Fakat düzenin tahsisi
gerçekleşmediği taktirde, işçi hareketinin ve toplumsal mücadelenin şiddetle bastırılması kuvvetle muhtemeldir.
Çünkü Yunanistan’da “düzen” artık
bir restorasyonla yeniden kurulabilir. Yani sınıflar mücadelesinin
yoğunlaşmasıyla Yunanistan’da olağanüstü rejimlerin yaşanma olasılığı
artıyor. Devletin tekelci polis devleti
şeklinde yeniden yapılanması olasıdır. Ve sıkıyönetim uygulamaları
şaşırtıcı olmayacaktır. Benzer gelişmeler kıta düzeyinde de yaşanabilir.
Yunanistan bu yönde de bir laboratuar işlevi görüyor.
Yunanistan’ın Avrupa işçi sınıfı
mücadelesinin ön cephesi olduğu
unutulmamalıdır.
Yunanistan’da
yaşanacak bir yenilgi, yalnızca
Yunanistan’ın değil, başta İtalya ve
İspanya işçi sınıfı olmak üzere,
Avrupa işçi sınıfının kaderini de
belirleyecektir.
Yunanistan bu anlamıyla giderek
odaklaşıyor ve Avrupa gericiliğinin
saldırı merkezi haline geliyor. Aynı
şekilde Yunanistan’da sınıfın başarısı
Avrupa işçi sınıfının mücadelesine
muazzam bir güç katacaktır.
Kısacası Yunanistan’daki gelişmeler
“bütün ihtimal ve imkanlara açık” bir
içerik taşıyor. Yani bir anlamda
“kavga yeni başlıyor”.

Yunanistan’ın Avrupa işçi sınıfı mücadelesinin
ön cephesi olduğu unutulmamalıdır. Yunanistan’da
yaşanacak bir yenilgi, yalnızca Yunanistan’ın değil,
başta İtalya ve İspanya işçi sınıfı olmak üzere,
Avrupa işçi sınıfının kaderini de belirleyecektir.
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Direniş, Olasılıklar ve Görevler

“OCCUPY”
HAREKETİ

Eğer kitleler kendileri olarak sürdürdükleri mücadelelerde kendi tecrübeleriyle pratikleşip
farklı/özgün şekilde öznelleşmezler ise, bu mücadeleler nitel seviyede bir üst kademeye, özgün bir
devrimci/sistem karşıtı/komünist örgütlenmeye geçemezler. O zaman da, Negri ve Hardt'ın ütopik
“cennet”inde tıkanıp kalırız ve sadece emperyalizme biraz batabilen iğneler oluruz.
Bizim bugün gördüğümüz, dünya
çapında yayılmış olan “Occupy!”
(İşgal et!) hareketi, 30 Temmuz’da,
Kuala Lumpur’daki Occupy Dataran
ile başladı. Hareket, demokratik haklar elde etmeyi ve halkın politikaya
demokratik katılımını güçlendirmeyi
hedefliyor. Sonradan, 17 Eylül’de,
Occupy Wall Street ve Occupy San
Francisco ile başlayan yeni süreçte
yaşanan dönüşümle, hareketin
boyutları kat be kat büyüdü:
9 Ekim’de, dünya çapında 82 ülkedeki 95 şehre yayılmış, sadece ABD’de
600 belediyeye ulaşılmıştı.
15 Ekim’deki büyük eylem gününde,
dünya çapında 1000’e yakın şehirde
büyük eylemler oldu. O gün hareketin
nihayet Avrupa’ya da büyük çapta
ulaşmasıyla beraber, Frankfurt,
Zürih ve Londra gibi şehirlerde açık
alan işgalleri gerçekleştirildi. Son
zamanlarda, iktidarların taktikleri
daha sert ve ezici olmaya başladı.
Mesela, 14 Kasım’da Zürih, Oregon,
New York ve bir kaç başka şehirde
bulunan kamplar zorla boşaltıldı.
ABD’deki Occupy hareketini başlatan
Kanadalı “Adbusters” aktivistleri,
onun “Arap Baharı” ve İspanya’daki
İndignatores (“Öfkeliler”) geleneğini
sürdüren bir hareket olmasını önerdiler. Bu tutumu, hareketin genel
güdülenmesiyle (tekellerin demokrasiye yıkıcı etkilerini ve yükselen ekonomik eşitsizliği protesto etmek için
ve krizin gerçek sorumlusu finansal

sermayenin cezalandırılması talebiyle) ve Occupy Wall Street’in 17
Eylül’den bir kaç gün sonra yayınladığı gazetedeki siyasal tutumuyla (dünyada sermayenin ezdiği milyonlarca
insan ile dayanışma, sömürgeciliğe
karşı çıkma ve en ünlüsü, yüzde 1’in
yüzde 99 üzerinde kurduğu iktidara
karşı olmak) ilişkilendirebiliriz.
O durumda, bu yeni eylemlilik sürecinde, yanlışlıkla küreselleşme olarak
adlandırılan, ama aslında sermayenin
enternasyonalizmi olan ve içine hapsedildiğimiz somut-tarihsel olguya
karşı, belki halkçı-emekçi bir enternasyonalizmin en azından bir esintisini veya henüz belirsiz ve sisli bilincini görebiliriz.
Özellikle 2 Kasım’da Oakland’daki
eylemde göründüğü gibi, ABD’de proletarya ve sendikaların katılımı yoğun
olabiliyor. O gün, 2 hafta öncesindeki
bir yürüyüşte ağır yaralanan Scott
Olsen’i öne çıkararak polis müdahalesini kınayan on binlerce kişi, sendikalarla beraber genel grev çağrısı
yaptılar ve gerçekten de 2 günlüğüne
ABD’nin en büyük 4. limanını bloke
ettiler.
New York’taki eylemlere ve kamplara, bazen işçi sınıfının üst katmanlarından olan ama kendisini bir anda
işsiz de bulabilen yeni beyaz yakalı
proleter kesimler (örneğin, öğretmenler) katıldılar. Dünyada, yüzde
13’ten az sendikal örgütlenme oranıyla en düşük örgütlenme seviyele-

rinden birisinde olmasına rağmen,
bir sene içinde ikinci büyük eylem
sürecine 1 girmek, ABD için çok
büyük önem taşıyor.
Sermayenin, sınıf iktidarını 60’lar ve
70’lerden sonra yine ve daha da sıkı
bir şekilde elde etmek için dünya
çapında sürdürdüğü saldırıların 2,
ABD’de de krizle beraber iyice açığa
çıkan sonuçlarını çok açıkça saptayabiliriz: Occupy hareketinin karşı çıktığı yüzde 1, ABD’de 1979’da bütün
gelirlerin yüzde 7’sini elde ederken,
2007’de bu oranı yüzde 17’ye çıkardı; 2005 ile 2007 arasında ise, toplumun üstteki yüzde 25’i, kalan yüzde
75’inden daha fazla gelir sahibiydi;
ve bu rakamlar mal ve mülk dağıtımı
üzerine bir şey söylemiyor! Öbür
yandan, resmi işsizlik rakamları
yüzde 9 civarında olsa da, gerçekçi
bir bakışla -düşük emek saatlerini,
aşırı düşük ücretli işleri (ve özel dikkat: 1980’de işlerin yüzde 29’u,
2011’de yüzde 41’i!), iş piyasasında
marjinalleşen işçileri vb katarakişsizlik oranının en azından yüzde 20
olarak sayılması gerekir. 3
Emperyalizmin lokomotifi ABD’de,
Occupy ve harekete geçirdikleri dolayımıyla, sermayenin politik ve ekonomik hegemonyasının şimdilik bir
küçük çatlak düzeyinde de olsa sarsılması, büyük önem taşır. Occupy hareketi ve onun özgün politik örgütlenme ve ifade biçimleri 4, nasıl bu sarsıntıyı büyütebilir veya nerede güç-

Sermayenin, sınıf iktidarını 60’lar ve 70’lerden sonra yine ve daha da sıkı bir
şekilde elde etmek için dünya çapında sürdürdüğü saldırıların, ABD’de krizle
beraber iyice açığa çıkan sonuçlarını çok açıkça saptayabiliriz: Occupy
hareketinin karşı çıktığı yüzde 1, ABD’ de 1979’da bütün gelirlerin yüzde 7’sini
elde ederken, 2007’de bu oranı yüzde 17’ye çıkardı; 2005 ile 2007 arasında
ise, toplumun üstteki yüzde 25’i, kalan yüzde 75’inden daha fazla gelir
sahibiydi; ve bu rakamlar mal ve mülk dağıtımı üzerine bir şey söylemiyor!

ALP KAYSERİLİOĞLU
süz kalır; ve aslında Occupy’da (ve
ondan önce İspanyol Indignatores’de)
gördüğümüz politik biçimler, gerçek
bir gerekçenin ifadesi mi ya da politik
pratikteki bazı eksiklere reaksiyon
olarak mı gelişti? Bunlar, çok büyük
önem taşıyan ve cevapları hiç de o
kadar kesin olmayan sorulardır.

Sermayenin Küresel Saldırısı
Şunu görmek lazım: Sovyetler Birliği,
özellikle 2. Dünya savaşından sonraki pragmatist dönüşümüyle, düşman
emperyalist bloktaki veya henüz devrimini başaramamış ülkelerdeki
halklarla ve kitlelerle “yabancılaşma”ya başladı. 5 60’lar ve 70’lerde
emperyalizmin
merkezlerindeki
radikal/sosyalist öğrenci hareketleri
(Türkiye gibi emperyalizmin sömürdüğü bazı ülkelerdeki öğrenci hareketleri daha açık bir şekilde sistem
karşıtıydı) ve bağımsız, radikal/sosyalist ya da anti-emperyalist üçüncü
dünya ülkelerinin (Küba, Mısır,
Cezayir, vs) ortaya çıkması, bir yandan bu “yabancılaşma”nın ifadesi,
öbür yandan ise, kitlelerin kapitalizm
ötesi bir toplumda yaşama arzusunun bulanık ifadesiydi.
Sovyetlerin çöküşüyle dünya çapında
zafer kazanan emperyalizm, her yere
yaydığı politik ve ideolojik hegemonyasıyla, sosyalizm arzusunu ifade
etme biçimlerini bile görünür olmaktan çıkarabildi. Thomas Mann’ın “Antikomünizm burjuvazinin en aptal ideolojisidir” ifadesiyle uyumlu biçimde,
90’lar sonrasında halkları politik ve
sosyal anlamda “aptallaştırmak“
hedeflendi; halkların ve sınıflı toplumlarda çatışarak oluşan toplumsal öznelerin deneyimleri ve tarihleri silinip
süpürülmek, kitleler apolitik bir konformizme veya yılgınlığa sokulmak
istendi.
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Sovyetlerin çöküşüyle dünya çapında zafer
kazanan emperyalizm, her yere yaydığı politik ve
ideolojik hegemonyasıyla, sosyalizm arzusunu
ifade etme biçimlerini bile görünür olmaktan
çıkarabildi. Thomas Mann’ın “Anti-komünizm
burjuvazinin en aptal ideolojisidir” ifadesiyle
uyumlu biçimde, 90’lar sonrasında halkları politik
ve sosyal anlamda “aptallaştırmak“ hedeflendi.
Zafer sarhoşluğuna kapılan emperyalizm, bizzat kendi merkezlerinde bile
saldırısını rasyonel sınırların ötesine
ilerletti: 80’lerde Thatcher ile Reagan
ile başlayan kamusal alanın bütün
düzeylerindeki politik ve ekonomik
haklara karşı yürütülen neo-liberal
saldırılar, 90’larda bütün “eski”
Avrupa’ya yayıldı. Mesela (yeniden
“birleşmiş”) Almanya’da, sosyal demokratlar doğrudan neo-liberal bir parti
oldu ve liderleri Schröder’in 7 senelik
iktidarı sırasında Almanya’nın yapısı
öyle bir değişti ki, 2000’den bugüne
kadar ortalama reel maaşlar aynı kaldı
ve hatta alt tabaka sektörlerde düştü.
Öbür yandan, son 30 yılda emperyalist merkezlerden diğer ülkelere sermaye akımı arttı ve bağlı olarak o
ülkelerin ulusal pazarlarını “koruyan” sınırlar yıldan yıla daha geçirgen
hale getirilirken, ulusal sınırlar içindeki “yabancı” sermayenin hareketini ve kar transferini kolaylaştıran
yasalar çıkartıldı. Ve, emperyalist
hiyerarşi içindeki sömürü ve “ilkel
birikim”/talan-soygun öyle bir patladı ki, sonunda 2008’de dünyanın kimi
yoksul coğrafyalarında açlık krizi
patladı. 6 Bu dehşet verici sömürüyü
giderek daha yüksek şiddetle dayatmaya/korumaya
mecbur
olan
emperyalistler, her yere savaş, darbe
ve tehdit yaymaya başladı.

Harekete Geçen Küresel Direniş
İşte, Occupy ve onun etrafında toplanan hareketler, sermayenin ve onun
küresel sömürü sistemi olan emperyalizmin insanlığa karşı topyekun saldırısına reaksiyon olarak gelişen güncel toplumsal direnişlerden birisidir.
Direniş, merkezlerde önce 90’ların
başında kendisini Zapatistalar’la,
sonuna doğru ise Seattle direnişi ve
Chavez’le dayanışmayla ifade etti,
ondan sonra G8 karşıtlığı ve Barış
Hareketi (Afganistan ve Irak işgallerine karşı) biçiminde daha aktif
olmaya başladı. 2000’den sonra özellikle Avrupa’da ülkeden ülkeye genel
politikleşme/özellikle sokakta politika, farklı biçimlerde gelişti.
Almanya’da neo-liberal reformlara ve
son 1-2 senede de nükleer enerjiye
karşı eylemler gelişti ve geçtiğimiz yıl
Stuttgart’da sermayenin şehirleri
birikim alanına çevirme politikası
doğrultusunda el koymak istediği ana
tren istasyonu ve şehir merkezini
korumak için büyük kitlesel eylemler
oldu. Fransa’da, Sarkozy’nin ırkçılığına karşı yoksullaştırılan banliyölerdeki ayaklanmalar ve son 1-2 sene de
sert sendikal mücadeleler yaşandı. Ve
sonunda, bütün Avrupa çapında yük-

selen öğrenci hareketleri vs.
Bu çapta yayılmış ve geniş kitleleri
seferber eden ayaklanmalarda ve
eylemlerde, bazı ilginç yapısal özellikler göze çarpıyor: çoğu eski örgütlenme biçimlerine (sendikal mücadeleleri bir an saymazsak) uymuyor,
dağınık/desantral oluyorlar, bir noktaya odaklanıyor ve ideolojik bir
çoğulculuğu içeriyorlar, “ipleri elinde
tutan” kimse olmuyor.
Bu durum bir yandan, uzun yıllardır
apolitize edilmiş kitlelerin yeniden
politikleşmesinin zorlu/karmaşık
yolunun ifadesidir. Özellikle sol radikal eleştirmenler bu hareketleri
küçük burjuva olup yeterince antikapitalist olmadığı için eleştiriyorlar;
hatta, anti-semit, rasist veya (bankalara karşı “temiz” sermayeyi savunduklarını düşünerek) aslında kapitalizm yanlısı olarak tanımlayanlar var.
Bu tarz eleştiriler, yeni bir dönemin
özgün devrimci hareketlerinin
bugünden yarına doğmadığını, herkesin, özellikle de kitlelerin önce
Lenin veya Adorno’nun bütün eserlerini okuyup devrimcileşmediğini, ve
ama güncel yaşamın gerçekleri/zorlukları ile mücadele ederken doğduğunu unuturlar. Daha da kötüsü, kendilerini, gerçek bir devrim ihtimalinde o devrimin özneleri olacak olan
halkın/kitlelerin öylesine dışında
tutarlar ki, artık klasikleşmeye başlayan günümüze özgü bir “komünist”
konservatif elitizme düşerler.
Öte yandan, özellikle İspanyol
İndignatores ile (en azından
Almanya’daki) Occupy’da, her tarz
parti veya sendikanın reddedilişini
görebiliriz. Kendileri bunun için iki
neden sunarlar; birincisi, hiç bir parlamenter partinin veya sendikanın
artık halkı temsil etmediğini ve parlamenter demokrasinin bir pseudo
(sözde) demokrasi olduğunu, onun
yerine “direkt” veya “basis-üs” veya
“radikal” veya vs demokrasinin
hedeflenmesi gerektiğini iddia ederler. İkincisi ise, birincisiyle bağlı olarak, kendilerinin artık “halkın isteğini” ifade ettiğini saptayarak, buna hiç
bir özel iradenin el koyma hakkı
olmadığını söylerler.
Bu mantığın zaaflarını tespit etmek
kolay iş: Bulanık bir “halk” kavramı
içinde her ideolojiye yer açar, kendi
arasına sağ ve merkez düşünceleri
bile kabul eder, ve gerek sol böyle
bulanıklıklar içinde çatışmayı normalde reddettiği için, gerekse de hayatın kendiliğinden akışı ve yaşanan
son iki onyılın alışkanlıkları onlardan

yana olduğu için, bir şekilde sağ veya
merkez liberal ideolojiler harekete el
koyarlar ve hareket “uslu” olur; veya,
ideolojiler öyle bir çorbaya dönüşür
ki, ne sol ne sağ kazanır: Hareket,
havai fişek gibi bir anda güçlü patlar
ve yine aniden söner.
Ancak, hareketin zaaflarını görürken,
onun kendisinin rasyonel bir arzunun ve gerçek sorunların ifadesi
olduğunu gözden kaçırmamamız
lazım. Yukarda bahsedilen, komünist
hareketin pragmatikleşmesi ile el ele
gelişen kitlelerden yabancılaşması,
gerçek bir durumdur. Kitleler, kendilerinin klasik parlamenter ve fonksiyonalist (“her şey parti için, hiç bir
şey kendisi için!”) partilerin içinde
ifade kazanamayacağını, gerçek
yaşamda kendisine değen güncel
problemlerle de ilgilenilmeyeceğini,
özne olma deneyimi ve tecrübesini
yaşayamayacaklarını hissediyorlar;
ve, bu hissin itişiyle zıt uca sıçrayarak, bu sefer örgütlenmeyi komple
ret ediyorlar.

Komünistlerin Görevleri
Yeni bir komünist hareketin, bu gerçek ve aslında devrimci potansiyel de
taşıyan hisleri ve istekleri/arzuları
görmesi gerekir: Genel ve özel seviyeleri ayırıp, hangi noktalarda genel
merkezi kararlar gerekir, hangi noktalarda gerekmez; hangi noktalarda,
özel mücadelelerin sadece genel kontürlerini çizer; işte, bu farkları birbirinden koparmadan düşünmesi gerekir. Aynı anda, komünizmin bir idea
değil, “gözümüzün önünde olan ve var
olan sistemi ortadan kaldıran hareket” olduğunu; ve yine, bu hareketin
öznelerinin de, sadece kendisine ait
bir praxis içinde “kendisi” olan, bilinçli ve kendisine özgü pratiğe sahip
özgün devrimci özneler/işçi sınıfı ve
güncel bağlaşığı kitlelerin özgün halleri olduğunun hatırlanması gerek.
Eğer kitleler kendileri olarak sürdürdükleri mücadelelerde kendi tecrübeleriyle pratikleşip farklı/özgün şekilde öznelleşmezler ise, bu mücadeleler nitel seviyede bir üst kademeye,
özgün bir devrimci/sistem karşıtı/
komünist örgütlenmeye geçemezler.

O zaman da, Negri ve Hardt'ın ütopik
“cennet”inde tıkanıp kalırız ve sadece
emperyalizme biraz batabilen iğneler
oluruz.
Ama, eğer Alman Komünist
Partisi’nin (DKP) teorisyenlerden
Hans Heinz Holz gibi, kolektif ve
bireysel hakların tarihin kim bilir ne
zaman gelen sonunda uzlaştığını
savunursak ve, oraya giden yolda
bireylerin arka planda kalması gerektiğini düşünürsek ve o arada sermaye, Holz’un müthiş hayalleri yerine
kendisinin gittikçe vahşileşen doğayı
ve insanı sömürüsünü sürdürürse ve
biz de o büyük “uzlaşma” gününün
gelmesini beklersek; artık açıkça
tıkanan sınıflı toplumlardan oluşan
insanlık tarihinin son aşaması kapitalizmin, şimdiye dek görmediğimiz
boyutlardaki dehşetleri ve şoklarıyla
yüzleşmeye hazırlanmalıyız.
27.11.2011, Frankfurt

Notlar:
1-İlki, bu senenin başında Wisconsin’de
Senatör Walker’in kamu alanında çalışan
emekçilerin ve sendikaların demokratik
haklarını ve bazı ekonomik avantajlarını
kesmek için tasarladığı kanun tasarısına
karşı sürdürülen ve aylarca devam eden, bir
dizi işgali içeren ve on binlerce emekçinin
katıldığı eylemlerdi.
2- David Harvey “neo-liberalizmi” tam da
böyle tanımlar.
3-Tomasz Konicz, Junge Welt, 27.10.2011, s. 9.
4- Mesela, Naomi Klein’ın harekette övdüğü
pasifizm veya Slavoj Zizek’in tembih ettiği ve
en önemli silah olarak sunduğu “suskunluk”.
Ki, yoksa, gerçek hayatta değil de sanki
Kafka’nın mahkemesindeymişiz ve her bir
muhalif/direnişçi ifade, sistem tarafından
içselleştirilerek hareket çözülebilirmiş gibi.
Her iki olumlayarak yapılan tespitin de
hareketin kalıcı özelliği olması durumunda,
onu bu sefer “uslulaştırarak” sistemin içine
sokma potansiyeli vardır.
5- Aslında haklı olduğu kendisini koruma
politikasını tek amaç/fetiş haline dönüştürerek ve belli statülerin içinde kendisini
sıkıştırarark kendi özgün komünist gelişme
potansiyellerini kuruttu.
6- Öyle ki, o tarihte 30’dan fazla ülkede,
yabancı sermayeye ve piyasalara bağlılık
yüzünden gıda maddelerinin tükenmesine ve
fiyatların kat be kat yükselmesine karşı, kitleler grevler ve eylemlerle tepki verdi.

Son yıllardaki geniş kitleleri seferber eden
ayaklanmalarda ve eylemlerde, bazı ilginç yapısal
özellikler göze çarpıyor: çoğu eski örgütlenme
biçimlerine (sendikal mücadeleleri bir an
saymazsak) uymuyor, dağınık/desantral oluyorlar,
bir noktaya odaklanıyor ve ideolojik bir çoğulculuğu
içeriyorlar, “ipleri elinde tutan” kimse olmuyor.
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rindeki bütün yıldızlar zamanla
döküldü ve sermayenin çıplak çıkarlarından başka bir şey olmadıkları
açığa çıktı.

YENİ

Sermayenin siyasetten ekonomiye
her düzeyde açığa çıkan açgözlü saldırganlığı ve doymak bilmez iştahı,
yığınların sürekli artan yoksulluğu ile
birleştikçe, kendisine “onay” ürettiği
meşruiyet kaynaklarını sürekli eritti,
halen de eritiyor. Emekçiler kendi
çıkarlarına sahip çıkmanın zorunluluğunu kavramaya ve yoklamaya başlıyordu.

Tarih Hızlanıyor mu?

KÜRESEL DALGA

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU
Sosyalist ülkelerin çöküşünün ardından gelen 90’larda, Zapatistalar’ın
Meksika’daki çıkışı ve ABDSeatle’daki sermayenin küresel hamlelerini protesto eden gösteriler adeta
aydınlatma fişeği gibi çakmıştı.
O karanlık-yenilgili yıllarda bu eylemler, özellikle ikincisi, başka bazı hareketlerle de beslenerek sonrasında
oluşan bir küresel eylemliliğin zemini olmuştu. Porte Alegre’de simgeleşen “Küreselleşme Karşıtı” (ya da,
daha anlaşılır haliyle, sermayenin
küreselleşme hamlelerine karşı alternatif küreselleşme arayışındaki)
hareketler, bir dönem küresel muhalefetin sesi olduktan sonra, yapısal
zaaflarının itelemesiyle ve kendisini
yenileyemeyerek/dönüştüremeyerek zamanla sönümlenmeye başladı.
Şimdi, 2010’lara, Tahrir (Kahire)
Meydanı gösterileriyle simgeleşen ve
sonra Madrit ve New York’ta farklılaşarak süren protestolarla giriyoruz.
Arap coğrafyasında bir geç kalmış
“Aydınlanma” arayışı üstünde yükselen ve işbirlikçi-antika diktatörlüklere karşı yıkıcı bir öfkeyle yönelip
“Demokrasi” talep eden halk hareketleri, kapitalist metropollere sıçrayınca, anti-kapitalist bir harekete
dönüşme arayışına girdi.
Demokrasi talebi ve kapitalizm karşıtlığı, iki farklı kanal olarak halen de
kendisini yayma ve güçlenme arayışında. Elbette, sistem her ikisini de
içererek
eritme
çabasında.
Başlangıçta şaşıran emperyalistler,
Arap halkının demokratik kalkışma-

sını, kendisinin bölgeye yönelik
dönüştürerek içerme/sermayenin
hareketinin önündeki pürüzlerden
temizleme hamlesinin yedeğine alma
yönünde
epey
yol
aldı.
Metropollerdeki eylemler ise, henüz
şekillenme/kendisini var etme aşamasında.
Tarih, hızlanıyor.

Kapitalizmin Derin Krizi
90’ların halk hareketleri kapitalizmin
politik düzlemdeki “Zafer” günlerinde yaşanmıştı. 2000’lerin ilk on yılında da ine-çıka süren bu hareketlerden farklı olarak, 2010’ların yeni
küresel halk hareketleri, kapitalizmin küresel krizinde zorlandığı bir
dönemde ortaya çıktılar.
Kapitalizmin sırf ekonomi düzlemiyle
sınırlı olmayıp bir dizi düzleme yayılan ve yapısal bir kimlik taşıyan krizi,
ulusal/bölgesel ve küresel kertelerde
egemenlere ait dengeleri ve o dengelerin ayakta tuttuğu egemenlik statülerini sarsıyor, çatlaklar ve yarıklar
oluşturuyor. Sistemin egemenlik
kurumlarında/siyasetlerinde oluşan
boşluklar, baskı altında bunaltılan
halk inisiyatiflerinin açığa çıkmasını
kolaylaştıran bir ortam yaratıyor.
Aslında, 11 Eylül sonrasında
Afganistan ve Irak’ta sergilenen
emperyalist-kapitalist şiddet, sistemin saldırgan-işgalci ve kanla beslenen içyüzünü açık ederek, kendi hakkında yarattığı efsaneleri boşluğa
itmişti. Öldürülen 1 milyondan fazla
insan ve o coğrafyaların el koyulan

Kapitalizmin sırf ekonomi düzlemiyle sınırlı
olmayıp bir dizi düzleme yayılan ve yapısal bir
kimlik taşıyan krizi, ulusal/bölgesel ve küresel
kertelerde egemenlere ait dengeleri ve o
dengelerin ayakta tuttuğu egemenlik statülerini
sarsıyor, çatlaklar ve yarıklar oluşturuyor.

1990’ların karanlığı dağılıyor, sermayenin kendi birikimine ön açan her
düzeydeki rasyonellerinin boğucu
totalitarizmine karşı, dünya halklarının, emekçilerinin özgürlük ve refah
arayışlarının temiz ve diriltici havası
oluşuyor, sermaye karşıtı bir irade
kendi rasyonellerini bulup meşruluk
üreterek kendisini oluşturmaya çalışıyordu.

2008 Eylül’ünde zirve
yapan kriz, dünyanın
dört bir yanındaki
özgürlük ve demokrasi
isteyenlerin iradesinin
Anti-kapitalist Hareketler
kendisini küresel Yükseliyor
düzeyde inşa 2008 Eylül’ünde zirve yapan kriz, o
edebilmesinin önünü iradenin kendisini küresel düzeyde
inşa edebilmesinin önünü açtı.
açtı. Egemenlik Egemenlik yapılarında oluşan çatlakve yarıklar, o iradenin kendi ayakyapılarında oluşan lar
ları üzerinde yükselmesini kolaylaşçatlaklar ve yarıklar, o tırdı. Kriz ve sonuçları, sermayenin
rasyonellerinin toplumsal meşruluk
iradenin kendi ayakları kaynaklarını kuruturken, aynı
kapitalizm karşıtlığının
üzerinde yükselmesini zamanda,
meşruluk kanallarını çeşitlendirip
kolaylaştırdı. Kriz ve güçlendirdi.
sonuçları, sermayenin Ama, aynı kriz, yeniden düzlüğe çıkaiçin gereksindiği tedbirlerle,
rasyonellerinin bilmek
daha derin ve topyekun bir yeni neotoplumsal meşruluk liberal saldırı dalgasını dayatıyor ve
sermaye, küresel kuruluşlar, devletkaynaklarını ler, ordular ve hükümetler eliyle o
saldırıyı hızla devreye sokuyor.
kuruturken, aynı İşsizlik
sürekli büyüyen bir kalıcı,
zamanda, kapitalizm kötü huylu ur olarak sistemin kucağıyerleşirken, her yeni tedbir yokkarşıtlığının meşruluk na
sulluğu ve zengin-yoksul uçurumunu
kanallarını çeşitlendirip arttırıyor.
güçlendirdi. 19. ve 20. yüzyılın sınıflar mücadeledoğal zenginlikleri, sermaye birikiminin rasyoneli/normalliği idi ve
herkesin gözünün önünde soğukkanlıca uygulanıyordu.

Kapitalizmin Meşruiyet
Kaynakları Eriyor
1970’lerde uygulanmaya başlanan ve
Reagan-Thatcher ikilisi eliyle 80’lerde hızlandırılan neo-liberal soygun
da, özellikle işsizlik ve yoksulluk olarak ortaya çıkan sonuçlarıyla, sistemin toplumsal meşruiyet kaynaklarını tüketiyordu. Küresel savaş pratiklerinde uygulanan sermaye birikiminin rasyonelleri, onunla bakışımlı
olarak bütün dünyadaki emekçilere
ve yoksul ülkelere ekonominin terör
araçlarıyla dayatılmış ve sanki nesnel-rasyonel/başka türlü olamayacak
zorunlu uygulamalarmış gibi devreye
sokulmuştu. O uygulamaların üstle-

sinin kazanımları olan demokratik
kurumlar, 90 sonrasında adım adım
sırf söylem üreten biçimsel aygıtlara
dönüştürülmüş olmaları yetmezmiş
gibi, şimdi, tümüyle tasfiyeye itiliyorlar. “Terörle Mücadele” kılıfıyla çıkartılan yasalarla özgürlükler alanı tasfiye edilirken, hükümetler totaliter
rejimlerin teknik uygulama aygıtlarına indirgeniyor. Günümüze özgü bir
neo-faşizmin yoklandığı açıkça görülüyor.
İşte, Tahrir’den Madrit’e ve New
York’a sıçrayan, Londra ve Frankfurt’u yoklayan ve Yunanistan’da işçi
sınıfının öne çıktığı bir ayaklanmaya
dönme eğiliminde olan yeni kapitalizm karşıtı hareketler böyle bir
dönemde kendisini var ediyor.
Peki, bu hareketlerin yapıları/yetenekleri şimdi ne durumda ve olası
yönelimleri ne olabilir? Başka bir
yazıda bunu incelemeliyiz.

ARALIK 2011

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

GENÇLİK

27

Öğrenciler Dünya Sokaklarını Zapt Ediyor

NE GEÇMİŞ TÜKENDİ
NE YARINLAR!
68’lerden bugüne üniversitelerin sermayenin
ihtiyaçları yönündeki dönüşümü bir adım
yukarıya sıçradı: Üniversiteler sermaye
gruplarının ARGE’sine dönüştü. Bir yandan
eğitim ve diğer sosyal haklar tek tek gasp
edilirken, öte yanda literatüre yeni bir kavram
eklendi: “Diplomalı işsizlik”. Reel sosyalizmin
yıkılmasıyla kendisini ideolojik olarak da yeniden
üreten burjuvazi, 60’ların American Way of
Life’ından bugüne Carpe Diem’i (anı yaşa)
devşirerek kayıp bir kuşak yarattı. Belki de hiçbir
kuşak sosyalizme bu kadar ihtiyaç duymamıştı.
SEMRA ZARPER
60’lı yıllarda kapitalizmin sınıfsal
çelişkileri derinleştiren niteliğinin,
kendini özellikle eğitim alanında hissettirmesi, gençliğin kitlesel eylemliliklerini ve bugün 68 kuşağı diye
adlandırdığımız kuşağı ortaya çıkardı. Bu yıllarda kapitalizmin bir bütün
olarak geçirdiği dönüşüm, üretimin
rasyonelleştirilerek iş bölümünün
yetkinleştirilmesini ve dolayısıyla
emek gücünün her geçen gün daha
vasıflı hale gelmesini gereksiniyordu.
Fabrikalarda seri üretimin başındaki
işçiler, daha vasıflı olanların yerlerini
almasıyla işlerini kaybediyordu.
Üniversitelerdeki sözde refomlarla
üniversiteler kapitalizmin ihtiyacı
yönünde dönüştürülerek, beyaz
yakalılar
dediğimiz
mimarlar,
mühendisler ve akademisyenlerin
fabrika anlayışına göre uzmanlaştırıp
rasyonel üretim modeline uygun bir
eğitim süzgecinden geçirilmesi
hedefleniyordu. Belki de bu reformların niteliğini dönemin Fransa’sında
Eğitim Bakanı olan Faure’nin sözleri
daha iyi açıklayacaktır: “Biz bu
reformlarda üniversitelerin sanayileşmesini hedefliyoruz.”
Öğrenciler ve akademisyenler her
geçen gün bilimsel ve mesleki bilgi
edinme olanaklarını kaybediyor, eğitimin ekseninin sermayenin ihtiyaçları yönündeki dizaynı üniversiteli
gençliğin bilginin üretim mekanizmasındaki rolünü ortadan kaldırıyordu. Öğrencilerin işçi sınıfıyla görece
daha fazla bütünleştiği ve kapitalist
gelişim çizgisini diğer metropollere
nazaran daha geriden takip eden
Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ise,
sanayi işçileri benzer bir dönüşüm
yaşıyordu. Bir yandan daha vasıflı
olmaları beklenirken öte yandan tek-

nik anlamda da çok daha fazla donanımlı olmaları gerekiyordu. Aksi takdirde vasıflı ve donanımlı olanların
yerlerini almaları an meselesiydi.

Öğrenciler Sokaklardaydılar
Yine Sokaklardalar
Bu dönemde öğrenci hareketlerini
kitleselleştiren önemli etkenlerden
bir diğeri ise ABD’nin Vietnam’a yaptığı çıkarmaydı. Sözde demokrasi ve
özgürlük abidesinin sahtekârlığı bir
kez daha ortaya çıktı. ABD’nin 8 Mart
1965’te Vietnam’a yaptığı askeri
çıkarma, bütün dünyada anti-emperyalist tepkiyi tetikledi. Berkeley’den
Oakland’a binlerce kişi sokaklara
döküldü. ABD’de askerlik muafiyeti
kaldırılan öğrenciler, “We won’t go”
(gitmeyeceğiz) kampanyaları düzenledi. Celp kağıtlarını yakıp, askerlik
şubelerini işgal ederek Pentagon’u
kuşattı. Nixon, Ho Chi Minh önderliğindeki gerillaları ezmek için
Kamboçya içlerine doğru ilerlediğinde, New York borsasının olduğu Wall
Street binlerce kişi tarafından işgal
edilmişti.
Hareket sadece bilinen metropoller
etrafında gelişmedi. Yine aynı
dönemde Şili’de dört bine yakın
öğrenci üniversiteyi işgal etmiş,
Moritanya’da binlerce insan greve
gitmiş, Mısır’da gösteriler esnasında
yirmi öğrenci öldürülmüş, Tunus’ta
yüzlerce öğrenci hapse mahkûm
edilmişti.
Tunus demişken, günümüze dönelim. Tunus’lu diplomalı işsiz
Mouhammed Bouazizi’nin bedenini
ateşe vermesinden bu yana neredeyse bir yıl geçti. Ama gençliğin öfkesi
ne Tunus’ta, ne de diğer coğrafyalar-

da hâlâ dinmedi. Aksine artarak her
geçen gün daha fazla kitleselleşiyor.
Hem Tunus’ta hem de Mısır’da meydanları dolduran yüz binlerin çoğunluğunu gençlik oluşturuyordu. Eğitim
oranlarına baktığımızda ise meslek
eğitimi alan işsizlerin oranı azımsanmayacak büyüklükteydi.

Gençliğin Durumu
Aşağıda verilen haber kesitleri son
iki ayda basına düşen öğrenci eylemlilikleriyle ilgili:
“New York Şehir Üniversitesi
(CUNY), öğrencilerin parasız eğitim
gösterisine sahne oldu. CUNY öğrencileri ve onlara destek veren diğer
üniversitelerden öğrenciler harçlara,
üniversite emekçilerine yapılan haksızlıklara ve özelleştirmeye karşı seslerini yükselttiler.”
“Eğitimi piyasaya daha fazla açan
uygulamalara karşı Kolombiyalı
öğrenciler, 12 farklı kentten başkent
Bogota’ya yürüdü.”
“Londra’da on binlerce öğrenci, üniversite harçlarına yapılan yüksek
zamları protesto etmek için bir araya
geldi.”
“Eşit, parasız ve nitelikli eğitim
mücadelesi veren Şilili öğrenciler,
dün (20 Ekim) başkent Santiago’da

iki büyük miting düzenledi.
Mitinglere yaklaşık 100 bin kişi katılırken polis her iki eyleme de saldırdı.”
Haberler her ne kadar dünyanın farklı coğrafyalarından geliyor olsa da
taleplerinin yakıcılığı aynı noktada
buluşuyor: Eşit, parasız ve bilimsel
eğitim. Ve burada yer almayan daha
derin sosyo-ekonomik nedenler:
AB’nin resmi rakamlarına göre gençliğin Yunanistan’da yüzde 33’ü,
İspanya’da yüzde 43’ü, İtalya’da
yüzde 29’u işsiz. Buna bir de günden
güne derinleşen kriz eklenince gençlerin vay haline.

68’den Bugüne Ne Değişti?
68’lerden bugüne üniversitelerin sermayenin ihtiyaçları yönündeki dönüşümü bir adım yukarıya sıçradı. Üniversiteler sermaye gruplarının
ARGE’sine dönüştü. Bir yandan eğitim ve diğer sosyal haklar tek tek
gasp edilirken, öte yanda literatüre
yeni bir kavram eklendi; “Diplomalı
işsizlik”. Reel sosyalizmin yıkılmasıyla kendisini ideolojik olarak da yeniden üreten burjuvazi, 60’ların
American Way of Life’ından bugüne
Carpe Diem’i (anı yaşa) devşirerek
kayıp bir kuşak yarattı. Belki de hiçbir kuşak sosyalizme bu kadar ihtiyaç duymamıştı.

ABD’nin 8 Mart 1965’te Vietnam’a yaptığı askeri
çıkarma, bütün dünyada anti-emperyalist tepkiyi
tetikledi. Berkeley’den Oakland’a binlerce kişi
sokaklara döküldü. ABD’de askerlik muafiyeti
kaldırılan öğrenciler, “We won’t go”
(gitmeyeceğiz) kampanyaları düzenledi.
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Okullarda Olmazsa Cezaevlerinde “Terbiye”

MAHPUSTAN EĞİTİM!

düzene dönüştü. Aynı Kanunun 59.
Öğrenciler; parasız
Maddesindeki siyasi partilere üye
eğitim istemek,
olma serbestîsi ise; iktidar partilerine
yakın öğretim görevlileri için bir
parasız sağlık ve
ikbal kapısı işlevini görürken, iktidar
karşıtı öğretim görevlilerinin politik
ulaşım hakkı talep
eğilimini belirlemek, sicillerini buna
etmek, demokratik
göre tutmak ve işine son vermek için
konulmuş bir tuzaktan başka bir şey
üniversite talep
değildi.
etmek, anadilde
YÖK Binlerce Öğrencinin
eğitim istemek gibi
Eğitimine Son Verdi
suçlarla
Sınıfsal farklılıkların yarattığı fırsat
eşitsizliğine rağmen üniversiteye
tutuklanıyorlar. Ağır
girebilen öğrenciler, YÖK’ün ve poliişleyen hukuk sistemi sin baskı mekanizması altında eğitime çok zor devam edebiliyordu. Aynı
ile birlikte bu
kanunun 54. Maddesi şöyle diyor:
“Anarşik veya ideolojik olaylara katıtutukluluk süreleri
lan veya bu olayları tahrik ve teşvik
kimi zaman suça
eden öğrencilere; eylem başka bir
suçu oluştursa bile ayrıca uyarma,
tekabül eden cezayı
kınama, bir haftadan bir aya kadar
aşıyor. Dün Mamak,
veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğreDiyarbakır
tim kurumundan çıkarma cezaları
cezaevlerinde terbiye verilir.” YÖK bu uygulamalarla bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim
edilemeyen
hayatının sona ermesine sebep oldu.
Üniversitelerden atılan öğrencilerin,
öğrenciler, bugün
gençlik yıllarının ve dinamizmlerinin
geride kalmasından, düzenle ilişkilenTekirdağ, Kırıklar,
melerinden sonra “öğrenci affı” çıkKandıra cezaevlerinde masını ise, kapitalizmin bireye yaptığı yatırımı heba etmek istememesi,
terbiye edilmeye
kalifiye işgücüne duyduğu ihtiyacı
çalışılıyor.
gidermeye çalışması olarak değerlendirebiliriz.

AHMET SAYMADİ
Dünyada birçok ülkede, devrimci
politik özneler çeşitli toplumsal kategorilere dayanır. Buna, Çin Halk
Cumhuriyeti’nde köylüleri, Avrupa’da
da işçi sınıfını örnek verebiliriz.
Türkiye’de ise devrimci dinamiğin
esas dayanağı genel itibariyle öğrenci
hareketi
olmuştur.
Bunu,
Osmanlı’daki Suhte ayaklanmaları
içerisinde değerlendirilen medrese
öğrencilerinin isyanlarından, Dar-ül
Fünun’dan veya Askeri Tıbbiye
Mektebi’nden kalan bir miras olarak
da görebiliriz.
Türkiye tarihinde belirleyici roller
oynayan İttihat ve Terakki Cemiyeti,
Kürt halk hareketinin kurucu ve yönlendirici gücü PKK (Partiya Karkerên
Kurdistan - Kürdistan İşçi Partisi),
bugünkü
Türkiye
Devrimci
Hareketinin ana kaynaklarından üçü,
THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş
Partisi-Cephesi), THKO (Türkiye
Halk Kurtuluş Ordusu) ve TKP/ML
(Türkiye Komünist Partisi/Marksist
Leninist) öğrenciler tarafından
kurulmuştur.
Bu önemli bilgi, sadece tarih kitaplarında yer almadı tabii; siyasi iktidarlar tarafından da dikkatle izlendi ve
öğrenci hareketinin önünü kesmek
için hep özel bir çaba sarf edildi.
Öğrenciler 28 Nisan 1960’ta Beyazıt
Meydanı’nda Turan Emeksiz’e sıkılan
kurşun ile devlet şiddetini daha yakından tanımıştı. Burada 1961 anayasa-
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sının getirmiş olduğu görece daha
rahat 7-8 yıllık dönemi istisna sayabiliriz. Bu dönemde Türkiye’deki
1968 kuşağı yetişmiş ve bu kuşağa
12 Mart 1971 askeri muhtırası ile
darbe indirilmiştir. Kendini toparlayan ve deneyim kazanan devrimci
hareket, yine üniversite öğrencilerine dayanan daha kitlesel bir dinamiği; 1978 kuşağını yaratmıştır. Ancak
bu görkemli ve kitlesel devrimci
dinamik ise, 1980 askeri cuntasını
karşısında bulmuştur.

Okullarda “Terbiye”
Olmayana Cezaevi
Halen Türkiye Devrimci Hareketinin
en önemli figürleri 1968 ve 1978
kuşaklarına mensup; Mahir Çayan,
Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya,
Mazlum Doğan, Necdet Adalı ve burada adını sayamadığımız başkaca devrimcilerdir. Devlet okullarda terbiye
edemediği öğrencileri Mamak ve
Diyarbakır cezaevlerinde terbiye
etmeye çalışmıştır.
1980 darbesi ile iktidarı ele geçiren
askeri cunta, oluşturduğu yeni devlet
yapılanması ile bir daha bu denli
büyük bir öğrenci hareketi ile karşılaşmamak için ivedilikle kolları sıvamış ve Yüksek Öğrenim Kurumu’nu
(YÖK) tesis etmiştir. 2547 sayılı ve 4
Kasım 1981 tarihli Yüksek Öğretim
Kanunu’nda yükseköğretimin amacının belirtildiği 4. Madde şöyle diyor:

“Öğrencileri Atatürk devrimleri ve
ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli,
ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerlerini taşıyan, Türk olmanın
şeref ve mutluluğunu duyan, toplum
yararını kişisel çıkarının üstünde
tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile
dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine
karşı görev ve sorumluluklarını bilen
ve bunları davranış haline getiren,
Hür ve bilimsel düşünce gücüne,
geniş bir dünya görüşüne sahip,
insan haklarına saygılı, milli kültür
töre ve geleneklerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde öğrenci geliştirilecek
ve milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılacak, öğretimde fırsat eşitliği sağlanacaktır.”
Bu ceberut yapı, katkı payı, harç
ücreti, ikinci öğretim, vakıf üniversiteleri marifetiyle eğitimi paralı hale
getirerek, yoksul halk çocuklarına
üniversite kapılarını kapamayı da
amaç edindi. Böylece fırsat eşitliği,
parası olanın daha eşit olduğu bir

Dün Mamak, Diyarbakır
Bugün Tekirdağ, Kırıklar
Öğrenciler son yıllarda da devrimci
hareket ile aynı mukadderatı paylaşıyor. Uyarı, kınama, uzaklaştırma ve
okuldan atılma gibi cezaların yanına
yenileri eklenmiş bulunuyor. Öğrenciler; parasız eğitim istemek, parasız
sağlık ve ulaşım hakkı talep etmek,
demokratik üniversite talep etmek,
anadilde eğitim istemek gibi suçlarla
tutuklanıyorlar. Ağır işleyen hukuk
sistemi ile birlikte bu tutukluluk
süreleri kimi zaman suça tekabül
eden cezayı aşıyor. Dün Mamak,
Diyarbakır cezaevlerinde terbiye edilemeyen öğrenciler, bugün Tekirdağ,
Kırıklar, Kandıra cezaevlerinde terbiye edilmeye çalışılıyor.
Hal böyle olunca, özgürlük talep eden
her öğrencinin bahtına örgün eğitim
değil, mahpusta eğitim düşüyor; bize
ise, onları mahpustan çıkarmak için
elimizden geleni yapmak, onlarla
dayanışma göstermek… Devrimci
öğrencilerin, “küçük kara balıkların”
suç ortağı olmaya ne dersiniz?

Özgürlük talep eden her öğrencinin bahtına örgün
eğitim değil, mahpusta eğitim düşüyor; bize ise,
onları mahpustan çıkarmak için elimizden geleni
yapmak, onlarla dayanışma göstermek… Devrimci
öğrencilerin, “küçük kara balıkların” suç ortağı
olmaya ne dersiniz?
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Kapitalizm Çayımızın Tadını Kaçırıyor!

ŞEKER PANCARI NBŞ’YE
KARŞI NEDEN KAYBETTİ!

Elbette sermayenin attığı adımlar
sadece Türkiye ile sınırlı değil! Ortada
bir Ortadoğu pazarı var. Bugün
Türkiye’nin NBŞ üretim kotası 430
bin tonken, sadece Cargill ve ortağı
Ülker grubunun kapasitesi 950 bin
ton civarındadır. Yani Türkiye’nin
2005 yılı için gerekli gördüğü kapasitenin iki katından daha fazla ürünü
sokağa dökmeyeceklerine göre gözlerini Ortadoğu şeker pazarına diktikleri anlaşılıyor. Aynı zamanda NBŞ
kotalarının artırılması trans genetik
tohum pazarını elinde tutan Cargill,
Monsanto ve Pioneer gibi şirketleri
de bir kez daha ihya edecektir.

NBŞ, Sağlık ve Ekoloji

Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) mısır bitkisinden elde edilen bir şeker türüdür.
Türkiye’nin ilk defa NBŞ ile tanışması
1997 yılında Cargill şirketinin
Bursa’da birinci ve ikinci derecede
tarım arazisi olan alanda kurulmasıyla başladı. Sonrasında atıklarıyla İznik
gölünü kirletmesi ve verimli tarım
arazilerinin üzerinde kurulmasıyla
gündeme geldi. Ne var ki 2001 yılında
kabul edilen tarım yasasına kadar
NBŞ hakkında çok fazla konuşulmadı.
Bu yasayla birlikte ekolojik ve ekonomik anlamda tahribatın boyutları
ortaya çıkarken, diğer yandan birçok
sağlık sorununa neden olduğunu
belirten araştırmalar da üst üste gelmeye başladı.

Kota ve İşsizlik
Ekonomik anlamda şeker pancarı
üretiminde dünyada dördüncü sırada
yer alan Türkiye, birden şeker pancarı üretimine kota uygulaması getirdi.
Bu NBŞ’nin büyüme kanallarının
açılması demek oluyordu. Tarım
yasasıyla birlikte dünyada üretimi

yüzde 1 ve yüzde 2’lik bir oranda
bulunan NBŞ kotası, 2001 yılında
yasayla birlikte yüzde 10’a ulaştı.
Sonrasındaki değişiklikle bu oran
yüzde 15’e kadar çıkarıldı ve bu oranın yükseltilmesi de sık sık gündeme
getirilmektedir. Zaten yasadaki değişiklikte, bu oranın yüzde 50 artırılıp
azaltılacağı üzerine bir ibare de
bulunmaktadır. Bütün bu uygulamaların geldiği noktada şeker pancarı
üretimi yapan birçok çiftçi işini kaybederek köyden kente göç etmek
zorunda kaldı. Şeker-İş Sendikası
verilerine göre 60 bin tarım işçisi
işini kaybetti. Diğer taraftan küçük
çiftçiler, şeker pancarı üretimi için
uzun yıllardır ıslah ettikleri topraklardan koptular veya topraklarını sattılar. Bu durum küçük çiftçiler üzerinde bir travma yaratırken, tarımın da
tekelleşmesine ön ayak oluyordu.
Bugün şeker pancarıyla uğraşan
nüfusun 500 bine yakın olduğunu ve
30.000 şeker fabrikası işçisinin istihdam edildiğini hatırlatacak olursak,
facianın boyutlarını bir kez daha göz-
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Çıkarılan yasalarla birlikte ekim alanları
daralan şeker pancarı ve genişleyen mısır
bitkisini yan yana koyarsak bir ekimüretim kültürünün de sermaye tarafından
nasıl acımasızca değiştirildiğini görürüz.
Bu değişiklik ekolojik anlamda birçok
felakete kapı aralamaktadır.

ler önüne sermiş oluruz.

E. YILMAZ

EKOLOJİ

İnsan sağlığı açısından ise NBŞ şeker
pancarıyla
karşılaştırılamayacak
oranda tehlikelidir. Bugün büyük
marketlerin unlu mamullerde sıklıkla
NBŞ kullanmasının nedeni, uzun
süre şekerleme yapmamasıdır.
Böylece şeker pancarında olduğu gibi
çürüme yapmamakta, uzun süre kendini saklayabilmektedir. Böylece
satın alınan ürünlerin bayat veya taze
olduğu bilinememektedir. Şeker pancarında glikoz ve früktoz eşit oranda
bulunmaktayken NBŞ’de früktoz
oranı yok denecek kadar az bulunmaktadır ve birçok hastalığa davetiye
çıkarmaktadır.

Çıkarılan yasalarla birlikte ekim
alanları daralan şeker pancarı ve
genişleyen mısır bitkisini yan yana
koyarsak bir ekim-üretim kültürünün de sermaye tarafından nasıl acımasızca değiştirildiğini görürüz. Bu
değişiklik ekolojik anlamda bir çok
felakete kapı aralamaktadır. Yetişme
alanı uygun olmasa da çiftçileri trans
genetik tohuma ve zirai ilaçlamaya
başvurmaya zorlamaktadır. Bu
durum, özellikle kırsal bölgelerde,
mısırın şeker pancarına oranla daha
fazla suya ihtiyaç duymasından dolayı
içme suyu olarak kullanılan yeraltı
sularının çekilmesine neden olmaktadır. Böylece topraklar zehirlenmekte,
ürün bir bakıma tek tipleştirilmekte,
ekolojik çeşitlilik azalmakta ve bazı
dönemlerde nem artışına bağlı iklimsel anormallikler yaşanmakta, hastalıklar ortaya çıkmaktadır.
Küresel sermayenin son dönemlerde
yoğunlaştığı ve adeta terör estirdiği
alanlardan birisi de gıda alanıdır.
Yerel ve küresel sermayenin sözcüsü
AKP iktidarının NBŞ üreten gıda
tekelleriyle olan ilişkisi de bilinen bir
gerçektir. Başbakanın Amerika ziyareti sırasında onu ilk karşılayanların
Cargill yöneticileri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Anlaşılan NBŞ pazarında da TC Ortadoğu’ya “model” olacak…

Tarım yasasıyla birlikte dünyada üretimi yüzde 1 ve
yüzde 2’lik oranda bulunan NBŞ kotası, 2001 yılında
yasayla birlikte yüzde 10’a ulaştı. Sonrasındaki
değişiklikle bu oran yüzde 15’e kadar çıkarıldı ve bu
uygulamaların geldiği noktada şeker pancarı
üretimi yapan birçok çiftçi işini kaybederek köyden
kente göç etmek zorunda kaldı. Şeker-İş Sendikası
verilerine göre 60 bin tarım işçisi işini kaybetti.

GERZELİLER HAYKIRDI: TERMİK SANTRAL İSTEMİYORUZ!
26 Kasım’da gerçekleştirilen mitingde
yaklaşık on bin kişi termik santrale
karşı yürüdü. Miting’de Yeşil Gerze
Platformu (YEGEP) Sözcüsü Şengül
Şahin’in yanı sıra, Yaykıl Köyü
Muhtarı Ahmet Tiryaki, Derelerin
Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu
Üyesi Yaşar Aydın, TMMOB Başkanı
Mehmet Soğancı da birer konuşma
yaptı.

Çevre direnişçileri santrali yapmaya
çalışan AKP ve Anadolu Grubu’nu
protesto eden sloganlar atarken, alanda Hopa’da öldürülen çevre direnişçisi Metin Lokumcu’yu selamlayan
pankartlar da yer aldı. Miting Gurbetçi
Ali, Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Müzik Topluluğu, Grup Yorum ve
Gerze Halkevi Müzik Topluluğu’nun
konseriyle sonlandı.

30

EKOLOJİ

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

ARALIK 2011

Karadeniz Halkı Yaşam Hakkına Sahip Çıkmaya Devam Ediyor!

“Gerze destanı henüz
dillerden
düşmemişken,
Karadeniz insanı yeni
bir direnişle yol
göstermeye devam
ediyor. Solaklı halkı
eylemin gerçekleştiği
yer ve zaman
bakımından son
zamanların en sıra
dışı eylemine imzasını
atıyor. Deniz
seviyesinden 1900
metre yükseklikte,
dondurucu hava ve
kar yağışı altında,
gece gündüz yapılan
bir direniş söz
konusu. Karadeniz
halkı, ekolojik talanın
insanlığı varlık ile
yokluk arasında bir
seçim yapmak
zorunda bıraktığı ve
safların iyice
keskinleşmeye
başladığı bu anda,
tarihin öznesi
olmaktan yana.”

GERZE’DEN SONRA SOLAKLI

YÜKSEK RAKIMLI DİRENİŞ

H. DURKAL
AKP iktidarı çoklu oynuyor. Bir yandan siyasi alanda rejimin restorasyonu tüm hızıyla sürerken, diğer yandan da devrimcileri, demokratları ve
yarattığı sanal demokratik ortama
kanmayan Kürtleri düzmece senaryolarla içeri atıyor. Bu süreçle paralel
olarak, sermaye sınıfı AKP aracılığıyla hem sermayesini büyütüyor hem
de yaşadığımız coğrafyaya -özellikle
cemaat yoluyla- kapitalizmin yasalarını benimsetmeye çalışıyor. Bu sermaye hamlesinin değdiği alanlardan
bir tanesi de yaşam alanları ve doğa.

direnişle yol göstermeye devam ediyor. Solaklı halkı, eylemin gerçekleştiği yer ve zaman bakımından son
zamanların en sıra dışı eylemine
imzasını atıyor. Deniz seviyesinden
1900 metre yükseklikte, dondurucu
hava ve kar yağışı altında, gece gündüz yapılan bir direniş söz konusu.
Ekolojik talanın insanlığı varlık ile
yokluk arasında bir seçim yapmak
zorunda bıraktığı ve safların iyice
keskinleşmeye başladığı bu anda,
Karadeniz halkı tarihin öznesi olmaktan yana.

Sermaye sınıfı hem artan enerji ihtiyacını karşılamak, hem de sermaye
birikimi sağlamak amacıyla uzunca
bir süredir Karadeniz’de at koşturmaya çalışıyor. Çalışıyor diyoruz,
çünkü her ne kadar Hükümet yoluyla
önündeki yasal engelleri aşmayı
başarsa da, gücünü yasallıktan çok
meşruluktan alan, yaşam haklarına
sahip çıkan yerli halk bu oyunu
önemli ölçüde bozuyor.

Solaklı’da Ne Oldu?

Gerze destanı henüz dillerden düşmemişken, Karadeniz insanı yeni bir

Solaklı Vadisi’nde toplam 36 HES
projesi var. Bunlardan Büyükdere ve
Dumlu Deresi üzerinde kurulması
planlanan Bugato İnşaat-Madencilik
şirketine ait Derebaşı HES projesi
için daha önce köylüler Trabzon
İdare Mahkemesi’ne “yürütmenin
durdurulması ve iptali” istemli bir
dava açmışlardı. Ancak dava sonuçlanmadan şirket geçtiğimiz Eylül
ayında iş makinelerini bölgeye sokmak istemişti. Bu durumda şirket

köylülerin direnişiyle geri adım attı.
Bu direniş esnasında 6 kişi gözaltına
alındı, bunlardan 3’ü tutuklandı.
Tutuklananlar daha sonra yapılan itiraz sonucu serbest bırakıldı.
Kasım ayının başında yeniden bir
hamle yapan şirket yine aynı direnişle karşılaştı. 3 Kasım günü bölgeye
araçlarını sokmak isteyen şirket yine
köylü direnişiyle karşılaşınca abilerini(!) çağırdı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi getirilip
köylülerle pazarlık süreci başlatılmak
istendi. Köylüler bölgeye iş makinelerini sokmamak için nöbet tutmaya
başladı. 1900 metre yükseklikte dondurucu hava ve kar yağışı altında
geceyi geçiren köylülere 4 Kasım
sabahı saat 05.30 civarında saldırı
gerçekleştirildi. Bu saldırı sonucunda
6 köylü gözaltına alındı. Saldırının
ardından toparlanan köylülere ikinci
saldırı saat 06.00 civarında gerçekleştirildi. Bir saat sonra da üçüncü saldırı. Bu saldırılar sonucunda çok sayıda
köylü yaralandı. Saldırılar sonrasında
bölgeye konteynırlarını bırakan şirket kamyonları, 5 Kasım sabahı köy-

lerin içerisinden geçerek bölgeden
ayrılmaya çalışırken köylülerin saldırısına uğradı. Köylüler bu direniş
sonrasında HES’çi şirketi ve jandarmayı eli boş göndererek yeni bir
zafer kazandı. Direnen Solaklı çok
önemli bir başarı elde etti.
Böylece siyasi iktidarın tam bir toplum mühendisliğiyle halka dayattığı
itaatkâr, muhafazakâr, işbirlikçi bir
“sağ akla” alternatif olarak, Solaklı’da
direnişçi, isyancı bir “SolAklı” galip
geldi.

Hikmet Kıvılcımlı Ölümünün 40. Yılında Anıldı
Ankara- Dr. Hikmet Kıvılcımlı aramızdan ayrılışının 40. yılında Ankara'da
ÖGD tarafından düzenlenen bir panel
ile anıldı.
Panelistler Ceyhun Akın, Semra Zarper
ve Ulaş Taştekin, Kıvılcımlı’nın sosyal
ve siyasal yaşamı hakkında konuşmalar yaptılar. Konuşmacılardan Ulaş
Taştekin, “Mücadele hayatının 22,5
yılını zindanlarda geçiren Dr. Hikmet

Kıvılcımlı’nın, gerek sosyal yaşamı
gerekse siyasal yaklaşımları Türkiye
mücadele tarihini yakından takip eden
bizler için yol gösterici olmuştur” dedi.

İstanbul- Dr. Hikmet Kıvılcımlı ölümünün 40. yılında İstanbul’da TÖPG üyeleri tarafından mezarı başında anıldı.
TÖPG sözcüsü Halit Elçi anma konuşmasında Kıvılcımlı’nın hem teorik hem
de pratik olarak Türkiye devrimci

hareketine yaptığı katkıları anlattı. Elçi
“Kıvılcımlı’nın bizlere bıraktığı en
büyük devrimci miras, ülkemizin
tarihsel ve siyasal gerçeklerini kendi
özgül koşullarıyla kavrama metodudur” dedi.
TÖPG üyeleri daha sonra Emine
Kıvılcımlı ve Yapı İşçileri Sendikası
Başkanı İsmet Demir’in de mezarlarını
ziyaret edip kırmızı karanfil bıraktılar.
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“Politik Bir Araç
Olarak Tutuklama”

ŞİDDETİNİZLE BARIŞMAYACAĞIZ
“25 Kasım Uluslararası Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”
eylemlilikleri kapsamında Kadın
Emeği Kolektifi üyeleri, 22 Kasım
günü şiddete uğramış kadınları simgeleyen makyajları, cadı kıyafetleri,
ölümü simgeleyen kefenleri ve siyah
giysileri ile İstanbul, Hatay, Adana,
Mersin, Kütahya ve Denizli’de yürüyüş ve basın açıklaması yaptılar.
“Şiddetinizle barışmayacağız” pankartıyla yürüyen kadınlar, “Erkek şiddetine son”, “Kutsal aile masalına son”,
“Öldüren sevgi istemiyoruz”, “Kadın
cinayetleri politiktir”, “Erkek vuruyor,
devlet koruyor”, “Dayağın çıktığı cenneti istemiyoruz”, “Erkek şiddeti her
gün üç kadın öldürüyor”, “Haksız tahrik indirimi istemiyoruz”, “Tesadüf
değil, erkek şiddeti”, “Erkek değil, gerçek adalet” sloganlarının yazılı olduğu
dövizler taşıdı.
Basın metninin okunmasından önce;

kocası, sevgilisi, babası, en yakın olduğu erkek tarafından Ekim ayında öldürülen kadınların isimleri okundu.
Öldürülen her kadının isminin okunmasından sonra; eyleme katılan tüm
kadınlar hep bir ağızdan “ARAMIZDA”
diye haykırdı.
Kadın Emeği Kolektifi üyeleri yaptıkları basın açıklamasında özetle şunlara
değindi: “Şiddet, karşı tarafı sindirmek ve tahakküm altına almak için
uygulanan fiziki, psikolojik ve ekonomik saldırı biçimleri olarak tariflenirse; erkekler ve erkek egemen sistem,
kadının bedenini ve yaşamını kontrol
altında tutmak için 1500 yıldan fazladır sistematik olarak tüm bu saldırı
biçimlerini uygulamaktadırlar. 25
Kasım günü, Dominik Cumhuriyeti’nde Mirabel kız kardeşlerin devlet şiddetine maruz kalarak, tecavüz
edilip katledilişlerine ve aslında
kadınların bu makus tarihine başkaldırının bir sembolüdür.

Kadın katliamları cins kıyımına
dönüşmüş, resmi kayıtlara göre son 4
yılda Türkiye'de 4 bin 126 kadının katledilmiştir. Kadın cinayetleri münferit
değil, politiktir. Bu cinayetler, yakınımızdaki erkeklerin, devleti ve yasaları
da arkalarına alarak, bedenimiz, kimliğimiz ve yaşamımız üzerinde tahakküm kurmak için uyguladıkları sistematik şiddettin sonucudur. Kadınların
üzerindeki şiddeti katmerleştiren
olgulardan biri de savaştır. Bugün hala
yüzlerce Kürt kadın arkadaşımız cezaevlerinde KCK operasyonları adı altında alıkonulmakta. Bu tutuklama terörüne en kısa zamanda son vermelidir.
Çünkü biz kadınlar artık savaşı değil,
adil bir barışın gelmesini istiyoruz.
Dünyanın her yerinde milyonlarca
kadın sokaklarda kadına yönelik şiddetin son bulması için sesini yükseltiyor. Bizler de varlığımıza yöneltilmiş
her türlü şiddet biçimine karşı hep
birlikte haykırıyoruz ve diyoruz ki;
ŞİDDETİNİZLE BARIŞMAYACAĞIZ.”

Sıra Kimde İnisiyatifi, 13
Kasım Pazar günü tutuklamaları konu alan bir panel gerçekleştirdi. AKP'nin iktidarı
boyunca ve özellikle son
dönemde bir politik silah
halini alan tutuklamaların,
yargı ve hukuktaki değişikliklerin konu alındığı panele
konuşmacı olarak BDP
İstanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel, TÖPG'den Oğuzhan
Kayserilioğlu,
Radikal
Gazetesi
yazarı
Özgür
Mumcu ve Genç Sen MYK
üyesi Juliana Gözen katıldı.
Toplumsal muhalefete yönelen baskı ve tutuklama terörünün ele alındığı panel,
tutuklamalara karşı gerçekleştirilecek miting ve eylemlere katılım çağrısıyla sona
erdi.

Siyasi
Soykırımlara
Karşı Yürüyüş
Sıra Kimde İnisiyatifi 4
Kasım Cuma akşamı “Barışa
kelepçe vurulamaz, siyasi
soykırıma son” sloganıyla
Galatasaray Lisesi önünden
Taksim Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleştirdi. İnisiyatif
yürüyüşün ardından, Taksim
Meydanı’nda bir basın açıklaması yaptı. Son dönemde gerçekleşen KCK operasyonları
sonucu, Ragıp Zarakolu ile
Büşra Ersanlı'nın da içinde
olduğu çok sayıda tutuklunun
serbest bırakılmasının talep
edildiği açıklamaya, inisiyatif
dışında çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti
temsilcisi katıldı.

Liseli Kıvılcım’dan
Okuma Etkinliği

Fotolar: Etkin Haber Ajansı (ETHA)

21 Eylül Komplosunda Tahliye Yok!
21 Aralık 2010’da başlatılan, TÖPG ve
SDP üyeleri başta olmak üzere sosyalistlere yönelik operasyonun davası
17 Kasım’da görüldü. Gazetemizin
yazarlarının da sanıkları arasında
bulunduğu, Devrimci Karargah adı
altında yürütülen davayı protesto için
Sıra Kimde İnisiyatifi mahkeme önünde bir basın açıklaması yaptı.

TÖPG Sözcüsü Oğuzhan Kayserilioğlu
ve SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan
da sosyalistlere yönelik baskıların
mücadeleyi durduramayacağını söylediler. İstanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel de Mahkeme önüne gelerek,
yargılanan sosyalistlerle bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
dayanışma içinde olacağını ifade etti.

İstanbul-Beşiktaş Adliyesi önünde
yapılan basın açıklamasına ÖDP Genel
Başkanı Alper Taş, ESP Genel Başkanı
Figen Yüksekdağ, EHP Genel Başkanı
Sibel Uzun, yazar Temel Demirer de
katılarak birer konuşmayla devrimci
dayanışma duygularını ifade ettiler.
Aynı davada daha önce tutuklu olup
son duruşmada serbest bırakılan

Öğleden sonra başlayan duruşmada
söz alan Toplumsal Özgürlük yazarı
Tuncay Yılmaz, "Devrimci yaptığını
kabul eder, yapmadığını söyler.
Kimseyi uğraştırmaz. Yaptığım her
şeyin arkasında dururum; kanunlara
göre suçsa bedelini öderim. Fakat
ben, iddianamede üzerime atılan suça
karışmadım; aylardır cezaevindeyim"

dedi. TÖPG’nin politik çizgisinin ortada olduğunu ve bu yönde siyaset yaptığını söyleyen Yılmaz, “Eğer bu suçsa,
serbest bırakıldığımda da aynı suçu
işlemeye devam edeceğim” diye
konuştu.
Duruşmanın sona erdiği 22.30’a kadar
Mahkeme önünde bekleyen TÖPG ve
SDP üyeleri ile diğer devrimcilerden
oluşan yüzlerce kişilik kitle, duruşma
boyunca
“Sosyalistler
Susmadı
Susmayacak”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” şeklinde sloganlar attı.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti
hiçbir sanığı serbest bırakmazken,
yeni duruşma tarihi olarak 6 Şubat’ı
belirledi.

Samandağ Liseli Kıvılcım, sistemin gençliğin önüne çıkardığı yozlaşmaya, uyuşturucuya ve çeteleşmeye karşı
okuma kampanyası düzenliyor.
Samandağ
Oytun
Alanı’nda bir araya gelerek
bir basın açıklaması düzenleyen liseliler, ardından okuma
etkinliklerini gerçekleştirdiler. Etkinliğe DİSK’e bağlı
Genel-İş Sendikası ve Kadın
Emeği Derneği de destek verdiler. Liseli Kıvılcım’ın basın
açıklamasında “Daha güzel
bir dünya ve daha güzel bir
geleceğe ulaşmak ve bunun
önünde engel olarak gördüğümüz uyuşturucu, çeteleşme ve yozlaşmaya dur demek
için bu kampanyayı sürdürüyoruz” denildi.

Samsun’da ÖGD ve TÖPG Üyelerine Hukuk Dışı Operasyon

SOSYALİSTLER SUSMADI, SUSMAYACAK
dilini ve uygulamalarını gözler önüne
seriyor. Tutuklanma aşamasından
mahkeme sürecine kadar bu komplonun bütün parçaları (gözaltına alan
ekipler, arama yapan polisler, sorguyu gerçekleştirilen savcı ve hakim)
aslında ortada böyle bir örgütle herhangi bir ilişkinin bulunmadığının,
legal siyasal faaliyetin yargılanmaya
çalışıldığının bilincindeydi.
Muamele anlamında ciddi bir değişiklikten bahsedebiliriz; yasalarda yapılan değişikliklerle devletin hukuki
davranma zorunluluğunun ortadan
kalkması, teknolojik izleme-dinleme
imkânlarının artmasıyla hiç yoktan
deliller icat etme olanağının doğması,
insanların dayanaksız/delilsiz olarak
yıllarca hapiste tutulabilmesi vb
“yasal psikolojik işkenceler” polisin
fiziksel işkenceyi azaltmasına neden
oluyor. Kıvılcımlıya nazaran nazikçe(!) mahkûm ediliyorsunuz.

Sosyalistler olarak önümüzdeki süreçte benzer komplolara maruz
kalacağımız aşikardır. Bizler insanca bir geleceği sosyalizmde gören “Sizce Devrim Nedir?”
TÖPG`li ve ÖGD`li devrimciler olarak bu saldırılar karşısında mücadelemizi Samsun operasyonunda tüm “şüpheli”lere Emniyet’te ve Savcılıkta yönelyükselterek, Marx, Engels, Lenin ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı’dan aldığımız tilen sadece bir soru dışında TKPmücadele geleneği ile ezilenlerin ve emekçilerin haklı taleplerini Kıvılcım ile ilgili soru sorulmaması ve
devamında gelen; “Sizce devrim
bayraklaştırarak ve bu uğurda gerekirse bedel ödemeyi ve ödetmeyi göze nedir?”, “İşçileri politikleştirelim
kastınız nedir?”, “Dr.
alarak yanıt vereceğiz. demişsiniz
Hikmet Kıvılcımlı’nın kitaplarını kim,
HASAN FEHMİ GÖRÜR

Samsun merkezli olarak 26 Ekim’de
başlatılan bir operasyonla Özgürlükçü Gençlik Derneği (ÖGD) ve
Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi
(TÖPG) üyesi 5 devrimci (3’ü
Samsun’da, 1’i Samandağ’da ve 1’i
İstanbul’da)
gözaltına
alındı.
Emniyet’te TKP/Kıvılcım adlı örgütün üyesi olmakla suçlanan ve daha
sonra Sorgu Hakimliğince serbest
bırakılan
5
kişinin
dosyası
Ankara’daki Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemesi’ne gönderildi.
Bu operasyon, ilk bakışta yerel
Emniyet ve Savcılık’ın işgüzarlığının
bir ürünü gibi görülebilir. Ancak
genel politik çerçeve dikkate alındığında bu operasyonun çok daha geniş
bir politik hamlenin bir parçasını
oluşturduğu görülüyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan
YÖK’e,
HSYK’ya kadar devlet kurumlarını ele
geçiren, çeşitli politik ve yargısal
operasyonlarla Ordu’nun siyasetteki
etki alanını -sermaye lehine- iyice
daraltan AKP, hükümet olmaktan,

iktidar/devlet olmaya sıçramış
durumda. İktidarın gereklerinin farkında olan AKP, hegemonyasına
zarar verecek kesimlere, tüm muhaliflerine karşı ciddi bir savaşa girişmiştir: Bugün mücadelenin canlı
kesimlerini oluşturan Kürtlerin ve
sosyalist çevrelerin hedef alınması da
aynı planın parçasıdır. Sermayenin
temsilcisi AKP, dikensiz gül bahçesi
istemektedir. Bu genel saldırının
propaganda
boyutunu
ise
liberal/yandaş medya gerçekleştirmektedir. Ve bütün bunlar “ileri
demokrasi” adı altında yapılıyor.

İktidar Sosyalistlerin Siyaset
Alanını Daraltmak İstiyor!
Sosyalist örgütlere karşı düzenlenen
operasyonlarda amaç, büyük bedeller
ödenerek kazanılmış olan açık alanda
devrimci/sosyalist siyasetin alanının
daraltılması ve giderek ortadan kaldırılmasıdır. İktidar, her saldırıda devrimci/sosyalist siyaset alanını biraz
daha
daraltmayı
hedefliyor.
Sözgelimi devrimcilerin en doğal

Sosyalist örgütlere karşı düzenlenen operasyonlarda
amaç, büyük bedeller ödenerek kazanılmış olan
açık alanda devrimci/sosyalist siyasetin alanının
daraltılması ve giderek ortadan kaldırılmasıdır.
İktidar, her saldırıda devrimci/sosyalist siyaset
alanını biraz daha daraltmayı hedefliyor.
KCK, Devrimci Karargah ve Samsun merkezli TÖPG
ve ÖGD’ye yapılan TKP-Kıvılcım operasyonunu da
bu bağlamda düşünmek doğru olur.

hakkı olan devrimci önderleri ve
şehitleri anma etkinliklerine katılmak bile artık “terör örgütü üyeliği”nin kanıtı olarak gösteriliyor. Son
günlerde İzmit’te Mahir Çayan anmasına katılan çeşitli örgütlerden sosyalistlerin tutuklanması bunun bir
örneğidir.
KCK, Devrimci Karargah ve Samsun
merkezli TÖPG ve ÖGD’ye yapılan
TKP-Kıvılcım operasyonunu da bu
bağlamda düşünmek doğru olur.
Hikmet Kıvılcımlı 1938 Donanma
Davasında aynen bugün olduğu gibi
hiçbir dayanak ve iddia olmaksızın
gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı
mahkemede savcı “Dr. Hikmet
Kıvılcımlı için delil arayacak kadar saf
değilim” diyerek yaptığı işin içyüzünü açığa vurmuştu. Aradan 73 yıl geçtikten sonra, bu kez “ileri demokrasi”
adı altında devlet zihniyeti, teknolojinin nimetlerinden ve biraz da hayal
gücünden yararlanarak, aynı işlevi
görmeye devam ediyor.
Samsun operasyonu, devletin yeni

ne zaman, nereden alıp derneğe
koydu?”, “Telefon konuşmalarınızda
diyalektiğe ilişkin kitaplar önermişsiniz, neden?”, “Deniz Gezmiş, Mahir
Çayan, Che posterlerini kim derneğe
astı?”, “Dernekte bu posterlerin altına
‘Darağacında üç fidan kavgamızda
filizleniyor’ yazmışsınız, ne demek
istiyorsunuz?” gibi tamamen legal
alan ile ilgili ipe sapa gelmez soruların sorulması; “Bu etkinlikler dışında
ne ile yargılanıyorum?” sorusuna
verilen “Zaten bu kadarı suç” cevabı
operasyonun gerçek yüzünü açığa
çıkarmaktadır.
Sosyalistler olarak önümüzdeki
süreçte benzer komplolara maruz
kalacağımız aşikardır. Bizler insanca
bir geleceği sosyalizmde gören
TÖPG`li ve ÖGD`li devrimciler olarak
bu saldırılar karşısında mücadelemizi
yükselterek, Marx, Engels, Lenin ve
Dr. Hikmet Kıvılcımlı’dan aldığımız
mücadele geleneği ile ezilenlerin ve
emekçilerin haklı taleplerini bayraklaştırarak ve bu uğurda gerekirse
bedel ödemeyi ve ödetmeyi göze alarak yanıt vereceğiz.

