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YENİ YILDA OLASILIKLAR
AKP
kendi
siyasal
ömrünün
zirvesinde, ama zafer sarhoşluğu
içinde göremediği ya da küçümsediği
bir dizi engel, yeni rejimin yürümek
zorunda olduğu yolun üstünde
konumlanıyor ve AKP’nin politikaları
o engellerin yıkım gücünü sürekli
artırıyor.
OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU 4. SAYFA

“TÜRKLER BİZİ
NEDEN ÖLDÜRDÜ?”
“Türkler bizi neden öldürüyor?” diye
haykıran Kürt kadınına “Türk”lerin
sadece onları öldürenlerden ibaret
olmadığını, “sınır”ların nereden geçtiğini önemsemeden onun acısını paylaşan, bu katliamın sorumlularının
cezalandırılması için, bir daha böyle
katliamların yaşanmasını engellemek
için var gücüyle uğraşan “Türk” kardeşlerinin olduğunu kanıtlamak boynumuzun borcudur.
HALİT ELÇİ 28. SAYFA

Zürih’te Anti-Faşist Bir Odak:

AUTONOME SCHULE ZÜRİCH
Zürih’te bir grup anti-faşist eylemcinin
girişimiyle kurulan Autonome Schule
Zürich, bu süreçten etkilenen göçmenlerle dayanışmayı ve ırkçı-fasişt
yükselişe karşı göçmenlerin politik
mobilizasyonunu hedefleyen bir yapılanma.
MURAT DÜZGÖR 17. SAYFA

NEREYE GİDİYORUZ?

Eskiler öyle dermiş: “Bindik bir
alamete gidiyoruz kıyamete.”
İşte, AKP iktidarı da bizi gittikçe
daralan bir karanlık tünele doğru
ittiriyor, farkında mısınız?
Tümüyle hizaya sokulan televizyonlar ve gazeteler, pespembe bir
ülkede yaşadığımızı ve gelecekte
her şeyin daha da iyi olacağını, her
gün her saat gözümüze ve kulağımıza sokmakla meşgul.
Gerçekten de, ülke nüfusunun
küçük bir bölümü o durumda.
Peki, emekçiler ne durumda?
Şayet emekçiyseniz,

GERÇEKLER İNATÇIDIR
Postmodern dönemin düşünürlerden
birisi olan Baudrillard’a göre artık gerçekliğin yerini imgeler, benzeşler
(simülakr), göstergeler, medya aracılığıyla üretilen “hipergerçeklik” almıştır.
Yani önemli olan ve gidişatı belirleyen
“ne olduğu” değil “olanın nasıl gösterildiğidir”.
TUNCAY YILMAZ 5. SAYFA

değil mi?

Tam tersine siz gayet normalsiniz.
Hatta emin olun bütün emekçiler de
sizinle aynı durumda.
Siz büyük çoğunluksunuz.
Her gün her saat beynimizi işgal
eden medyanın oyunlarının yapmak istediği, o pembe görüntülerin
gerçek ve sizin beceriksiz ya da
şanssız olduğunuzu sanmanızdır.
Emin olun, siz normalsiniz ve
büyük çoğunluğun içindesiniz.
Şimdiki durumunuz da geçici değil,
şayet uysalca kabullenirseniz kalıcı
kaderiniz.

İşsizlik her an sizin de kapınızı çalabilir diye korkuyorsunuz değil mi?

Hatta eğer kadınsanız her an bir
şiddete uğrama olasılığınız sürekli
artıyor. Biliyorsunuz değil mi?

Kazancınızla gittikçe daha az ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz değil mi?

***

Sosyal haklarınız azalıyor değil mi?
Faydalandığınız kamu hizmetleri
neredeyse yok oldu değil mi?
Etrafınızdaki doğal alanlar bir
biçimde tahrip ediliyor değil mi?
Daha sayalım mı?
Ve üstelik siz kendinizin istisna
olduğunu ya da durumunuzun her
an düzelivereceğini sanıyorsunuz

Daha kötüsü ve üstelik hiç de alışık
olmadığımız türden belalar da,
hemen eşikte sıralarını bekliyor.
Eminiz ki, onları duyuyor, görüyorsunuz.
Neler mi?
Şimdiye kadar askerlerle gerillalar
çatıştı. Ama şimdi, tam da AKP iktidarı döneminde, Türklerle Kürtler
birbirlerine güvenmemeye başladılar. Hatta, isterseniz yazmayalım,

daha kötü şeyler de konuşuluyor,
yazılıyor. Doğru mu?
Dahası var,
Neredeyse 400 yıldır savaşmadan
yan yana yaşadığımız İran’la savaşa
sürükleniyoruz. Daha düne kadar
dost olduğumuz Suriye birden ne
gün işgal edileceği tartışılan bir
azılı düşmana dönüşüverdi. Yanlış
mı?
Son haftalarda, Irak tarafından da
bir anda soğuk rüzgarlar esmeye
başladı.
Açıkça yazılıyor: Bir İran-IrakSuriye-Hizbullah ekseni kuruluyor.
Sizce kime karşı? Hani “komşularla
sıfır sorun” olacaktı?
Ve eminiz, siz hem Kürt sorununda
hem de bölgedeki gelişmelerin
hemen arkasında, ABD’nin sırıtan
ve ellerini ovuşturan suretini de
görüyorsunuz.
***

İşte, “ustalık” böyle bir şey?
Peki, ya siz, siz ne diyorsunuz, daha
doğrusu ne yapacaksınız?
Medyanın uyuşturucularıyla gevşeyip zemzem suyu diye dağıtılan
ağulu zehri içecek misiniz?

İklim Krizi Sistem Krizidir

Gençlik Mücadelesine Bir Not

Politik Mesaj Mı?

İklim krizi sistemin krizidir! İçinde
bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde kapitalizmin dünyada, özelde
Avrupa’da, birbiri ardına girdiği krizler
döneminde yapılan zirveden bir şeyler
beklemek, hele hele bu dönemde safdilliktir.

Sendika içinde bir eğilimi temsil eden bizler,
basit bir delege belirleme usulsüzlüğünden
öte asla sendikanın hayrına işlemeyeceğini
düşündüğümüz gidişata bir son vermek ve
ardı ardına yaşanan bir sürü gereksiz rekabetçi davranışa dur demek için Genç Sen
5. Olağan Genel Kurul’a katılmadık.

Hayata kendi siyasi perspektifinden
yola çıkarak müdahale etmeye çalışan sanatçının eylemi politik olarak
adlandırılırken, kapitalist sistemin
yeniden üretilmesi için kültür endüstrisi tarafından piyasaya sürülen
eserler apolitik olmakla itham edilir.

22. SAYFA E. YILMAZ

18. SAYFA BARIŞ ÖZER

25. SAYFA GÖKSEL ILGIN
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AKP’Yİ YENİ GERİLİMLER BEKLİYOR
Evet, nihayet o da oldu: Başbuğ
Silivri’de!

doğrultuda davrananlar olduğu da
gözüküyor.

ni saptamalıyız. Hatta çözülme
tarzı bozgunlar da yaşanabilir.

Suçlama da pek haksız sayılmaz:
Terör örgütü yöneticiliği!

Cemaat ve etki alanındaki güçler,
sonuna dek gidilmesi ve iktidarın
uzlaşmasız fethinden yanalar.
Ordu’nun da Polis teşkilatı gibi
tümüyle kontrole alınmasını
hedefliyorlar.

Ancak, yeni rejim sadece AKP
iktidarının isteğine bağlı değil ve
yeni iktidar özneleri hızla oluşabilir.

Gazetemiz baskıya girerken
yaşanan olay, üstüne yüksek
gerilim çeken ve ileri doğru adım
attıkça daha da fazlası sırada bekleyen AKP iktidarının ve onun
yeni rejiminin direncinin zorlandığını ve bütünlüğünü kaybetme
sürecine girdiğini gösteriyor.
“Ergenekon” operasyonlarıyla
Ordu’yu oligarşik egemenlik alanında geriye püskürten Erdoğan,
öyle anlaşılıyor ki alınan yolu
yeterli gördü. Şimdi, kendi hegemonyasını kabullenen Ordu güçleriyle uzlaşma arayışı içinde.
Yenilmiş olsa da epey geniş bir
güç alanını elinin altında tutan
Ordu’yu kışkırtmamak ve hegemonyanın kabulü karşılığında
“rahat”
bırakmak
isteyen
Erdoğan, gerçekçi davranıyor.
Tam da o noktada, yeni rejimin
kurucu güçleri arasında görüş
ayrılığı çıktığını ve AKP-Cemaat
ilişkisinin çatallandığını saptayabiliriz. AKP’nin Milli Görüşçü
kadroları içinde Cemaat’le aynı

Sadece kendi hedefleri yönünde
hareket eden bir emekçi halk
hareketidir ki, yeni rejimi zorlayabilir ve onun çeşitli zaaflarından kendi emekçi iktidarını kurmak için faydalanabilir.

Uludere olayının Cemaat kontrolündeki
medya
tarafından
Ordu’nun üstüne yıkılmasından
sonra, Başbuğ’un da gene
Cemaat’in doğrudan kontrolü
altında olan Yargı tarafından
tutuklanması, Erdoğan ve Hoca
Efendi arasındaki gerilimin epey
yükseldiğini gösteriyor.

***
Yeni sayımızda, başka bir formata geçişin hazırlıklarını göreceksiniz.

Her neyse, iktidar pastası o kadar
çekici ki; onlar, farklı dengeler
kurarak yeni rejimlerini sürdürebilmek için aralarındaki gerilimleri baskı altına alacaklardır.
O çatlak kendi halinde kalırsa en
fazla, içeriksiz tartışmaların malzemesi olur.

Daha kısa yazılar ve cümleler,
daha hareketli sayfalar, daha
fazla konu, yeni yazarlar vd.
Periyodumuzu da, şimdilik aylık
olarak sabitliyoruz.
Ayrıca, daha derin ve uzun değerlendirmeler için yeni bir yayının
hazırlığı içindeyiz.

Aslında, AKP iktidarı esas şimdiden sonra yerel, bölgesel ve küresel gerilimler tarafından baskılanacak. Çatlama ya da iç kapışmaların, artan gerilimlerin doğrudan
etkisi altında bundan sonra da
çeşitli biçimlerde var olabileceği-

Bütün önerilere açığız, özellikle
talep ediyoruz.
Gelecek sayımızda buluşmak
üzere…

umutsuzluk yasak
“Kar dalları örttü”
Kav ruldu e n y amanı çiçe kle rin
Kalbim, katlan bunlara
Çünkü kıştır y aşanılan
Amansız, limansız bir kış
Ve sarılmışız dört bir y andan
Ama düşün kalbim
Düşün, kav gay la kazanılacak dostları
Dire ne n, adre ssiz y aşay an dostları
F ışkıracak e kinle ri
İlky azla karlar altından

Ve doludizgin ge çe re k
He r acıy ı bir se v inçle
Yolu y ok kalbim
S ağ çıkacağız bu acılardan
Çünkü umutsuzluk y asak
Yılgın türküle r söy le me k de
Çünkü y ürüy or umudun ordusu
Umutsuzluğu kurşuna dize re k
Me tin De mirtaş
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Sermayenin Önündeki Engelleri Temizleyerek İlerleyen AKP İktidarına Hayır!

HİKMET SARIOĞLU

KORKU İMPARATORLUĞUNA
Direnişçi halk güçleri olarak
bulunduğumuz her alanda sokakta,
mahallede, fabrikada, üniversitede,
lisede mücadeleyi AKP iktidarına
karşı kendi ikili iktidarımızı
oluşturma perspektifi ile yeniden
kurmalıyız. Devrimci-demokrat bir
iktidar
seçeneği
oluşturmak
istiyorsak,
artık
savunma
psikolojisinden sıyrılıp, karşı saldırı
yani yaşamın her alanında
mücadeleyi yükseltme seçeneğine
sıçratmayı başarmalıyız.

SON VERECEĞİZ!

AKP iktidarı ülkeyi bir uçtan diğerine
saran bir korku imparatorluğu yaratma peşinde. 12 Eylül sonrasının susturulmuş, tek tipleştirilmiş, acımasızca düzleştirilmiş sosyo-politik ortamı
bugün AKP iktidarı tarafından yeniden yaratılmak isteniyor. Bu yaratma
sürecinde iktidarın dilindeki ajitasyon malzemesi ise “ileri demokrasi.”
Öyleyse bir bakalım, bu ileri demokrasinin marifetleri neler?

Diyanet İşleri’nin kadrosuna dahil
etme girişimi vb. AKP ne yaptıysa
Kürt Özgürlük Hareketinin yükselişinin önünü kesemedi. Sonunda Kürt
halkına karşı açık saldırıya girişerek,
Türkiye’nin her yerinde Kürtlerin
meşru siyasi faaliyetlerini KCK operasyonları ile durdurmaya çalıştı. Bu
saldırının -şimdilik- sonucu ise 5 bin
civarında Kürt siyasetçinin tutuklanarak cezaevine konulması oldu.

Tayyip Usta, Özal döneminden çok
şey öğrenmiş ki, onun yöntemiyle,
son 6 ayda Meclis’i devreden çıkararak, ülkeyi Kanun Hükmünde
Kararnamelerle (KHK) yönetmeye
başladı. Milli Eğitim Bakanlığı başta
olmak üzere, pek çok bakanlık bünyesinde yapılan KHK değişiklikleri ile
kamunun örgütsel yapısı daha esnek
ve hem örgütsel-kurumsal yapı, hem
de personel sistemi açısından piyasa
ile daha uyumlu bir hale getirildi.
Çıkarılan KHK’lar ile bakanlıkların
teşkilat yapılarında, özellikle kamu
emekçilerinin statüsünü ve geleceğini yakından ilgilendiren değişiklikler
yapılmakta.

AKP’nin son marifeti, Kürt halkına
düzenlediği doğrudan saldırıydı.
Uludere’de 35 Kürt’ü bombalayarak
öldürdü. Bununla da yetinmeyecek
tabiî ki, Kürtlere karşı yürüttüğü bu
sistemli saldırılardan başka bir mari-

Toplumsal muhalefeti oluşturan tüm
kesimler için Türkiye büyük bir cezaevine dönüştürüldü. ErgenekonDevrimci Karargah-KCK operasyonları şeytan üçgeninde, AKP/sermaye
iktidarı için fiili veya muhtemel tehdit oluşturanlar Fethullahçı polisin
ürettiği uydurma kanıtlarla, mahkeme görünümlü gösteri salonlarında
traji-komik sorgulamaların ardından
tutuklanıyor.

AKP Kürt Halkına Artık
Doğrudan Saldırıyor
AKP’nin, yükselen Kürt Hareketi karşısında yürüttüğü taktikler her alanda
hezimete uğradı. Anadilinde öğretim
hakkının sözde savunusu, TRT 6
hamlesi, dinci gericiliğin devletin
kolaylıklarını arkasına alan cemaatler
aracılığıyla güçlendirilmesi, Mele’leri

son on yılda ölen işçi sayısı 10 bine
yaklaşmış bulunuyor.

Kadına Yönelik
Şiddet Meşrulaştırıldı
AKP kadına yönelik şiddet konusunda da oldukça marifetli. “Kadın ve Aile
Bireylerinin Şiddetten Korunmasına
Dair Kanun Tasarısı”na, kadın örgütlerinin çabalarıyla, evli olmayan
kadınların da şiddetten korunması
yönünde bir ifade eklenmişti. Ancak
Bakanlar Kurulu, “hakkında koruma
tedbirleri alınacak kişiler” bölümünden “yakın ilişki içinde yaşayanlar”
ifadesini atarak “evlilik dışı” ilişki
içinde olan kadınlara yönelik şiddeti

Yaratmaya çalıştığı korku imparatorluğunun
tahtında oturan Tayyip Usta, Kürtlere “iblis”,
kadınlara “Üç çocuk doğurun”, güvencesiz işçilere
“Kayıt dışı çalıştırmayı biliyoruz, ama göz
yumuyoruz”, işçilere “Açız diye ajitasyon
yapıyorlar”, yoksullara “Sadaka bizim kültürümüzde
var”, öğrencilere “O öğrenciler oraya belli bir siyasi
partinin üyesi olarak geliyorlar” diyor.
feti için malzeme sağlıyor. Amaç
BDP’yi kapatmak, BDP/Blok oyları ile
Meclis’e giren 36 milletvekilini yargılamak.

2012 Neoliberal Politikaların Yılı
AKP, işçi ve emekçilerin cephesinde
de marifetlerini başarı ile sergileyip
küresel/yerel efendilerinden “aferin”i alıyor. Resmi Gazete’de açıklanan 2012 Yılı Programı’na göre, brüt
asgari ücret 837 liradan 888 liraya
çıkarak sadece 51 lira artırıldı. Buna
karşın açlık ve yoksulluk sınırları
içindeki insanların sayısı giderek
büyüyor. Aralık ayında ölen işçi sayısı 52, yaralı işçi sayısı 334. AKP ve
sermayenin neo-liberal uygulamalarının da etkisiyle iş cinayetlerinde

meşrulaştırmış oldu.
Şirketleşmiş üniversite yönetimleri
Özel Güvenlik Birimleri ve sivil faşistlerle kol kola girmiş, öğrenci hareketini döverek, tutuklatarak susturmaya
çalışıyor. Üniversite disiplin yönetmelikleri öyle bir mantıkla işletiliyor
ki, neredeyse her devrimci-demokrat
öğrenci açılan soruşturmalar sonucunda cezalandırılıyor. Marifetli
AKP’nin kolluk kuvvetleri, evlerde
bulunan kitapları, çok sayıda çakmağı,
kırmızı puşiyi kendi güdümündeki
mahkemelere delil olarak sunuyor.
Yaratmaya çalıştığı korku imparatorluğunun tahtında oturan Tayyip Usta,
Kürtlere “iblis”, kadınlara “Üç çocuk
doğurun”, güvencesiz işçilere “Kayıt
dışı çalıştırmayı biliyoruz, ama göz
yumuyoruz”, işçilere “Açız diye ajitasyon yapıyorlar”, yoksullara “Sadaka
bizim kültürümüzde var”, öğrencilere
“O öğrenciler oraya belli bir siyasi
partinin üyesi olarak geliyorlar”
diyor.
Sermayenin önündeki engelleri
temizleyerek ilerleyen AKP iktidarına
karşı biz komünistler ne yapmalıyız?

Devrimci-Demokrat İktidar Seçeneği
İktidarını alternatifsizmiş gibi gösteren
marifetli AKP/sermaye iktidarına karşı
komünist güçlere düşen görev, Kürt
illerinde fiilen kurulmuş ikili iktidarı
tüm Türkiye geneline yaymak için
mücadeleyi yükseltmek ve karşı saldırı
cephesini kurmaktır. Krizin faturasını
sermaye sınıfına ödetme güncel programı ve bu doğrultuda oluşturulacak
direniş odakları ile 2012’de AKP/sermaye iktidarına karşı mücadeleyi yükseltme görevi her zamankinden daha yakıcı bir biçimde önümüzde duruyor.
Direnişçi halk güçleri olarak bulunduğumuz her alanda sokakta, mahallede,
fabrikada, üniversitede, lisede müca-

deleyi AKP iktidarına karşı kendi ikili
iktidarımızı oluşturma perspektifi ile
yeniden kurmalıyız. Devrimci-demokrat bir iktidar seçeneği oluşturmak
istiyorsak, artık savunma psikolojisinden sıyrılıp, karşı saldırı yani yaşamın
her alanında mücadeleyi yükseltme
seçeneğine sıçratmayı başarmalıyız.
Toplumsal muhalefetin hayat bulduğu
tüm alanlarda, kendi meşru iktidarımızı
oluşturacak adımları atarak direnişçi
halk hareketini büyütmenin zamanıdır.
Tüm ezilen kesimler için gerekli olan
devrimci morali oluşturduğumuzda bu
sözde korku imparatorluğunun iktidarına son verebiliriz ve vereceğiz de.
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Devletleşen AKP Özgürlükler Alanını Daraltıyor

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

YENİ YILDA OLASILIKLAR

Tayyip Erdoğan Noel Baba olursa...

“Ustalık” hayatın her alanında devam
ediyor.

düşünerek, eski iktidar sahiplerinden
daha da saldırganlar.

Kazanılmış toplumsal hakların ve
kamusal hizmetlerin tasfiyesi ve elde
edilen “ganimet”lerin sermaye birikiminin hizmetine sunulması, doğanın
yağmalanarak sermaye birikiminin
bütün taleplerine en çıplak haliyle
açılması, başta Kürt halkı ve Aleviler
olmak üzere ulusal/etnik ve inanç
gruplarının terörize edilmesi ve
nihayet, bazı ahmak liberaller “ileri
demokrasi” içinde kazanılacak haklarla oyalanırken bütün halkçı-devrimci ve demokratik güçlerin “bağımsız yargı” kanalıyla F tipi zindanlara
doldurulması, “ustaca” sürdürülüyor.

Devlet Daha Monolitik
Kimliğe İtiliyor

Yoksullara ve ezilenlere karşı açılmış
bir sınıf savaşı, şiddetini artırarak ve
yol aldıkça kendini boğacak çıkmazlarını güçlendirerek ve kendi meşruiyet kaynaklarından kopup çıplak bir
şiddet haline dönüşerek yürütülüyor.
Ürettiği çıkmazlar üstüne boğucu
gerilimler yükledikçe direncinde çatlaklar oluşup son haftalarda iç gerilimler yaşasa da, halk muhalefeti de
kendisini dayatamadığı için, şimdilik,
AKP duruma hakim gözüküyor.
Rahatlar ve hatta rakipsizlik onları
nobranlığa ve haddini bilmezliğe
kadar sürüklüyor; burunları havada,
sonraki 15 yılı da ceplerine attıklarını

Yeni rejim eskisinden yapısal bir
farklılık göstermiyor; totalitarizm,
sermaye birikiminin güncel talepleri
ve olası bölgesel savaşın gereklerine
uyumlu hale getirilerek ve iktidarın
oligarşik hiyerarşisinde yer/konum
değişiklikleri yapılıp önemli değişikliklere uğratılarak restore edildi.

Sermaye birikiminin günümüzdeki
yerel ve küresel taleplerinin kesiştiği
bir düzlemde kendisine iktidar alanı
kuran AKP, kendisini iktidar yapan ve
iktidarda kalmasının zorunlu koşulu
olan o taleplerin gereğini yerine getiriyor.

Ve, gün be gün yapılan küçük iktidar
hamleleriyle yasama-yürütme-yargı
düzlemlerinde öyle bir bütünselleşme/yoğunlaşma sağlanıyor ki; “devlet”, gittikçe daha monolitik bir kimliğe itiliyor.

İçerde “ustaca” yoğunlaştırılan neoliberal soygun ve rejimin totaliter
dokusunun güncel meşruluk kanalı
olarak “ustaca” yürütülen Kürt sorununda “çözümsüzlük” politikası; dışarıda TC açısından yeni bir açılım olan
bölgesel yayılmacılık ve onun kaçınılmazca bir bölgesel savaş gerçekliği
yaratmasını “ustaca” yönetmek; yıllar
geçtikçe, aynı zamanda AKP ve
Erdoğan’ın içine hapsoldukları derin
bir çıkmaz olarak belirginleşiyor.

Sürekli tahkim edilen totalitarizm,
bırakın karşıdan muhalefeti iç denetime bile tahammül etmiyor. Eskisinin
esas olarak devlet eliyle “yukarıdan”
inşa edilmesi ve halk desteğinin nispi
zayıflığına karşın, yeni rejim, devlet
gücünün yanısıra şimdilik güçlü bir
halk desteğini de arkasına alıyor.

Hem o yönelimleri diğer tüm hareketlerinin merkezine koymak zorundalar ve başarılı oldukça iktidarda
rakipsizleşiyorlar, ama hem de aynı
süreçler gittikçe açığa çıkan açmazları ve yarattığı dirençler ve düşmanlarla AKP iktidarının sonunu hazırlıyor.

İşte, gözüken, içerde ve dışarıda bir
savaş hazırlığı ve kaçınılmaz görülüp
kabullenilen bu savaşa uygun bir
devlet yapısının inşa çalışmaları değil
midir?

AKP’nin Çözümsüzlük
Politikaları

İçerde “ustaca” yoğunlaştırılan neo-liberal soygun
ve rejimin totaliter dokusunun güncel meşruluk
kanalı olarak “ustaca” yürütülen Kürt sorununda
“çözümsüzlük” politikası; dışarıda TC açısından yeni
bir açılım olan bölgesel yayılmacılık ve onun
kaçınılmazca bir bölgesel savaş gerçekliği
yaratmasını “ustaca” yönetmek; yıllar geçtikçe, aynı
zamanda AKP ve Erdoğan’ın içine hapsoldukları
derin bir çıkmaz olarak belirginleşiyor.

2012 beklentileri, önce Avrupa’da
başlayıp sonra ABD’ye sıçrama ihtimali yüksek olan bir yeni kriz zirvesi
yaşanacağı yönünde.

OCAK 2012

AKP kendi siyasal
ömrünün zirvesinde,
ama zafer sarhoşluğu
içinde göremediği ya
da küçümsediği bir dizi
engel, yeni rejimin
yürümek
zorunda
olduğu yolun üstünde
ko n u m l a n ı y o r v e
AKP’nin politikaları o
engellerin yıkım
gücünü sürekli artırıyor.
Yeni
rejim
kendi
y o l u n d a y ü r ü r ke n
kendi yarattığı
engellere çarpıyor,
sürtünmelerin
yarattığı
gerilimler
i ktidarın direncini
artan
oranda
ve
s ü r e k l i z o r l u y o r,
çarpmaların yarattığı
kanamalar bünyeyi
zayıflatıyor.
2025’e
kadar iktidar hesapları
y a p a n l a r, b a ka l ı m
2 0 1 2 ’d e a y a kta
kalabilecekler mi?
Sanayinin çarklarının dönmesi için
artan oranda devreye giren ve cari
açığın ana sebebi olan metropollerin
ürettiği yüksek katma değerli mallara
bağımlılık, Türkiye kapitalizminin
ezeli sorunu sermaye yetersizliği ve
sürekli dışarıdan sermaye girişine
bağımlılık, o çok parlatılan “ihracat
patlaması”nın en büyük pazarının
Avrupa ülkeleri olması, vd gibi maddi
olguları, sürüp giden kriz doğrudan
etkileyecektir.
O etkinin derecesi AKP iktidarını
temelden sarsacak sertliğe kadar ulaşabilir. Her durumda, işsizliğin yeniden yükselişe geçmesi, ihracatta
duraklama, dış kaynak girişinde
düşüş ve yoksullaşmanın devamı
kaçınılmaz.

Yeni yılda yeni bir zirve olur mu ve
olursa biçimi nasıl olur ya da yoğunluğu nereye dek yükselir, bugünden
kesin olarak bilinemese de; kapitalizmin içinde çırpındığı krizin, dipte
sürünen ve süründükçe daha yıkıcı
toplumsal/siyasi sonuçlar üreten bir
yapısallık kazandığı anlaşılıyor.

Çözümsüzlük politikasının Kürt
sorununda gelip dayandığı nokta, 35
köylüyü katlederek onların şahsında
bütün Kürt köylülerini terörle korkutmak. Artık, AKP yanlısı köşe
yazarları, hangi silahın ya da askeri
teknolojinin ne kadar çok yıkım gücü
olduğunu tartışıyor ve sürekli olarak
“ölü terörist “ sayıyorlar.

İşte, yeni bir zirve ya da krizin dipte
sürünerek devam etmesi, AKP iktidarını gittikçe zorlayan sonuçlar üretecektir.

İşte, o yüksek teknolojiyle kaçakçılar
tespit edildi ve anında bombalar atıldı, öldüler. Ya da beşe ona katlanarak

anlatılan gerilla ölümleri de aynı
biçimde yüksek teknolojinin
olanaklarıyla gerçekleşiyor.
Peki, ne oldu, sorun çözülüyor
mu? Yoksa, tersine, Anadolu’da
neredeyse bin yıldır birlikte
yaşayan iki halk kanlı bir iç
çatışmaya doğru mu sürükleniyor? O çatışmanın tek galibinin
ellerini ovuşturarak seyreden
emperyalistler olacağı açık
değil midir?
Bırakalım Kürt halkının nefretinin yaratacağı tepkileri; şimdi
arkalarından ittiren ABD ve
AB’nin bile, ilk tökezlemede bir
anda uluslararası yasaları ve
İHM’ni konuşmaya başlayacaklarını bilmiyorlar mı? Ölen her
gerillanın onlarca yenisinin
dağa çıkmasının önünü açtığı
açık değil mi, tıpkı ölen her
askerin şovenizmin koyu
karanlığını daha da ağırlaştırması gibi.
Çözümsüzlük politikası, sorunu
herkesi de içine çekmeye çalışan bir şiddet bataklığına çeviriyor ve daha da önemlisi, şimdi
ortak sınırlar içinde ikili iktidar
noktasında duran ilişkiyi zorlayarak ve bağımsız/birleşik bir
Kürdistan sürecinin önünü açarak, AKP’yi hiç de öngörmediği
gelişmelerle yüz yüze geleceği
bir bataklığın içine çekiyor.
AKP’nin Kürt çıkmazının hangi
ağır sonuçlar yaratabileceğini
daha iyi görebilmek için aslında
o çıkmazı içinde konumlandığı
bölgedeki gelişmelerle birlikte
görmek gerekiyor.
En son MGK “Harb” olasılığı
üzerinde yoğunlaşmış. Evet,
daha şimdiden bir İran-IrakSuriye-Hizbullah ekseni oluşuyor ve AKP iktidarının/dolayısıyla TC’nin karşısında konumlanıyor. Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır ekseni ise, doğrudan
ABD’nin güdümünde ve birisinin öne çıkmasını engellemek
için önlemini şimdiden alıyor.

AKP 2025’e Kadar
İktidar Hesabı Yapıyor
İşte, AKP kendi siyasal ömrünün zirvesinde, ama zafer sarhoşluğu içinde göremediği ya
da küçümsediği bir dizi engel,
yeni rejimin yürümek zorunda
olduğu yolun üstünde konumlanıyor ve AKP’nin politikaları o
engellerin yıkım gücünü sürekli artırıyor. Yeni rejim kendi
yolunda yürürken kendi yarattığı engellere çarpıyor, sürtünmelerin yarattığı gerilimler iktidarın direncini artan oranda ve
sürekli zorluyor, çarpmaların
yarattığı kanamalar bünyeyi
zayıflatıyor.
2025’e kadar iktidar hesapları
yapanlar, bakalım 2012’de
ayakta kalabilecekler mi?
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Baudrillard’cı AKP Gerçekleri Tersyüz Ediyor

GERÇEKLER İNATÇIDIR

Postmodern dönemin düşünürlerden birisi olan Baudrillard’a göre
artık gerçekliğin yerini imgeler, benzeşler (simülakr), göstergeler,
medya aracılığıyla üretilen “hiper gerçeklik” almıştır. Yani önemli
olan ve gidişatı belirleyen “ne olduğu” değil “olanın nasıl
gösterildiğidir”. AKP’nin akıl hocaları belli ki iyi birer Baudillard’cı!
Onlar için gerçekte ne olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan
AKP’lilerin bunu nasıl sunduğu, anlattığı, pazarladığı.
AKP hükümetinin en iyi yaptığı şey
“mış” gibi yapmak. Bugüne kadarki
hükümetlerin hiçbiri bu konuda
AKP’nin eline su dökemez.
Ne Demirel hükümetleri, ne çeşitli
versiyonlarıyla Ecevit hükümetleri,
hatta ne de Özal hükümetleri, kendine has tarzları olsa da halkın gözünün
içine baka baka bu kadar rahatça
“mış” gibi yapamıyorlardı. Gerçekler
gizlenemez hale gelince Demirel
“Benzin vardı da biz mi içtik” diyerek;
Özal “Benim memurum işini bilir”
diyerek; Ecevit ise “Elimden bir şey
gelmiyor” pozları takınarak kaypak
yollarla da olsa gerçeklere işaret eden
tutumlar takınıyorlardı.
Erdoğan’ın AKP’si ise devamcısı olduğu bu siyasal tarzdan (farklılıklarına
rağmen hepsi burjuva siyasetidir)
kopuşun adresi oldu. Bir benzetme
yapacak olursak, diğerleri burjuva
siyasetinin modern tarzının temsilcileriyse, AKP postmodern tarzın temsilcisi oldu.
Öncel iktidar partilerinin halka acı
şurubu yutturma yöntemi “Biliyoruz
şurup acı ama yapacak başka bir şey
yok” ya da “Tadı kötü de olsa yararı
büyük” şeklindeydi. AKP’nin tarzı ise
herkesin boğazını yırtan şuruba
ısrarla “tatlı” demesidir. Hatta yerine
göre şurubun “olmadığını” dahi iddia
etmesidir.

Gerçeğin Sunuluşu
Postmodern dönemin gerçeklikten
kopuşunu en iyi teorize eden düşünürlerden birisi olan Baudrillard
“benzetim teorisiyle” açıklar bu durumu. Baudrillard’a göre artık gerçekliğin yerini imgeler, benzeşler (simülakr), göstergeler, medya aracılığıyla
üretilen “hiper-gerçeklik” almıştır.
Yani önemli olan ve gidişatı belirleyen “ne olduğu” değil “olanın nasıl
gösterildiğidir”.

AKP’nin akıl hocaları belli ki iyi birer
Baudillard’cı! Başbakandan bakanlara tüm AKP cenahı siyaset tarzını
“benzetim teorisine” göre belirliyor.
Onlar için gerçekte ne olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan
AKP’lilerin bunu nasıl sunduğu,
anlattığı, pazarladığı.
Tarz-ı siyasetteki bu değişimin ilk ve
güzide örneklerinden birini yıllar
önce Recep Tayyip Erdoğan “Kürtleri
görmezseniz, Kürt sorunu da olmaz”
diyerek vermişti. Sonrasında dokuz
yıllık AKP iktidarı boyunca bu tarzın
onlarca örneğini gördük, duyduk,
yaşadık. İşçilerin hak gaspına “iyileştirme” dediler. Zamlara “güncelleme”
dediler. Ayyuka çıkan faşizan uygulamalara “ileri demokrasi” dediler.
Boğazına kadar militarizme batmaya
“askeri vesayetten kurtulma” dediler.
Ekonomik krizden en çok etkilenen
ülkelerden biri olmamıza “kriz teğet
geçti” dediler. Neredeyse bütün sınır
komşularıyla ağır sorunlar yaşama-

deki büyük medya gücü ve sindirdiği
diğer burjuva medya aracılığıyla herkesi her şeye inandırabileceklerini,
ikna edebileceklerini düşünüyorlar.
Devraldıkları ceberut devlet geleneğini daha da azgınlaştırıp Türkiye
Cumhuriyeti’ni
Operasyonlar
Cumhuriyeti’ne çevirerek de “ikna
olmayanları” sindirebileceklerini,
olmadı ortadan kaldırabileceklerini
sanıyorlar.

Hayatın “Süper-Gerçekliği”
Oysa gerçekler çok inatçıdır. Siz istediğiniz kadar manipülasyonlarınızla,
medyanızla, psikolojik savaş yöntemlerinizle, dil oyunlarınızla “hiper-gerçekler” oluşturmaya çabalayın. Günü
geldiğinde hayatın “süper-gerçekliği”
suratınızda şaklayıverecektir!
Tıpkı Sovyetler Birliği’nin yıkılışı
sonrasında kapitalizmi “ideal sistem”
ilan edenlerin bugün burunlarını
krizden çıkartamamaları gibi!

Gerçekler çok inatçıdır. Siz istediğiniz kadar
manipülasyonlarınızla, medyanızla, psikolojik savaş
yöntemlerinizle, dil oyunlarınızla “hiper-gerçekler”
oluşturmaya çabalayın. Günü geldiğinde hayatın
“süper-gerçekliği” suratınızda şaklayıverecektir!
Tıpkı kendisini vazgeçilmez/yenilmez sanan Zeynel
Abidin bin Ali’nin, Mübarek’in, Kaddafi’nin tarihin
çöplüğüne atılışları gibi!
mıza “sıfır sorun dönemi” dediler.
Dediler de dediler anlayacağınız.
Üç dönem üst üste seçim kazanmanın yarattığı özgüvenle AKP, bu tarzın
tuttuğunu düşünerek “mış” gibi yapmayı, gerçekleri çarpıtmayı, manipülasyonu ifrata vardırdı artık. Ele geçirdiği devlet aygıtlarının yanı sıra elin-

Tıpkı kendisini vazgeçilmez/yenilmez sanan Zeynel Abidin bin Ali’nin,
Mübarek’in, Kaddafi’nin tarihin çöplüğüne atılışları gibi!
Tıpkı dünya hükümranı olmak isteyen Hitler’in, Mussolini’nin birer
faşist cani olarak hatırlanıyor oluşu
gibi!

TUNCAY YILMAZ

OCAK 2012
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AKP Bölgede Ilımlı İslam Modelinin Misyonerliğini Yapıyor

HALİT ELÇİ

ABD’NİN GÖLGESİNDE
“EFENDİLİK” HAYALLERİ

“Türkiye’de anayasa laikliği, devletin
her dine eşit mesafede olması olarak
tanımlar. Laik bir rejimde insanların
dindar olma ya da olmama özgürlüğü
vardır. Ben Mısır’ın da laik bir anayasaya sahip olmasını tavsiye ediyorum.
Çünkü laiklik din düşmanlığı değildir.
Laiklikten korkmayın. Umarım ki
Mısır’da yeni rejim laik olacaktır.” 1
Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda
yaptığı Kuzey Afrika gezisi sırasında
Mısır’da yayımlanan bir TV programında söylediği (daha sonra ziyaret
ettiği Libya ve Tunus’ta da tekrar ettiği) bu sözler, çok katmanlı anlamlar
içeriyor. Üzerinden birkaç ay geçmiş
olsa da, bu konuşmada çeşitli yerel ve
uluslararası aktörlere verilen mesajlar, AKP yönetimindeki Türkiye’nin
bölgeye yönelik politikalarını kavramak açısından güncelliğini koruyor.
Erdoğan’ın konuşmasının içerdiği
mesajlardan biri, konuşma yurtdışında yapılmış olsa da, Türkiye siyasetine yönelikti. Bugüne kadar iktidar
paylaşım mücadelesi yürüttüğü “laikçi” odakla yeni bir denge kurma ve
onun tabanını da etkilemeyi hedefliyordu.

Batılı Değerlere Bağlılık
Tayyip Erdoğan’ın sözlerindeki en
önemli mesajlardan biri de ABD ve
Avrupa’ya yönelikti. Her şeyden önce
Mısır’da sarf ettiği sözler, ABD ve Batı
dünyasına verilen bir taahhüttü.
“Laiklik” vurgusu, siyasal İslamcı geçmişe sahip AKP’nin, Batılı (kapitalist)
değerlere bağlı olduğunu gösteriyor
ve AKP iktidarı altındaki Türkiye’de
somutlaşan “Ilımlı İslam” modelinin
İslam coğrafyasında yayılmasının Batı
dünyasının çıkarlarına hizmet edeceği güvencesini veriyordu.
Kuşkusuz Erdoğan’ın sözlerinin ana
hedefi Mısır halkıyla birlikte
Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarıydı.
Tayyip Erdoğan gezisi boyunca yaptığı konuşmalarla bölge ülkelerine,
AKP’li Türkiye’nin Ilımlı İslam modelini teklif etti. Bu teklifle AKP, nere-

deyse tüm Arap/İslam coğrafyasına
yayılmış ve kimi ülkelerde eski diktatörlerin devrilmesinden sonra en
büyük politik güç haline gelmiş olan
Müslüman Kardeşler’le de bir rekabeti göze almış oluyordu.

Politikanın İronileri
Türkiye politikasında bu tür ironiler
bolca görülür. Hayatı boyunca antisemitizme varan bir İsrail düşmanlığı
yapan Necmettin Erbakan, iç ve dış
politikadan kaynaklanan basınçların
altında İsrail’le stratejik askeri anlaşmalara imza atma “onur”unu kazanmıştı. Şimdi de onun öğrencisi Tayip
Erdoğan, yine iç ve dış politikanın
gereklerine uyarak, uzun yıllar mücadele ettiği laiklik 2 ilkesini Ortadoğu ve
Kuzey Afrika ülkelerine tavsiye etmek

Türkiye
sermayesinin
bölge
ülkelerinde artan yatırımları bir
etki alanı yaratıyor. Arap TV
kanallarını işgal eden Türk
dizilerinin de bir tür kültürel
yayılmacılığa
hizmet
ettiği
doğrudur. Ancak bölge liderliğine
ve “model”liğe gelince işler değişir.
“Osmanlı İmparatorluğu’nu ihya
etme” hevesleri, Arap halkları
arasında, Türk milliyetçilerinin
sandığının aksine hiç de olumlu
duygular yaratmıyor.

durumunda kalıyor.
Ancak ABD’nin ve NATO’nun desteğini arkasına alsa da, dünyadaki ekonomik krize rağmen –şimdilik- ayakta
kalmayı başarıp güçlü bir görüntü
verse de, yine ABD’nin verdiği icazet
sınırları içinde İsrail’e posta koysa da,
Türkiye’nin bölge liderliğini elde
etmesi ve kendi modelini bölge ülkelerine benimsetmesi mümkün görünmüyor.
Erdoğan’ın İsrail karşısındaki göstermelik kabadayılığının, her şeye rağmen bölgenin ezilen halkları arasında
sempati yarattığı açıktır. Keza
Türkiye sermayesinin bölge ülkelerinde (özellikle Mısır’da ve Libya’da)
artan yatırımları da bir etki alanı
yaratıyor. Arap TV kanallarını işgal

eden Türk dizilerinin de bir tür kültürel yayılmacılığa hizmet ettiği doğrudur. Ancak bütün bunlara rağmen,
bölge liderliğine ve “model”liğe gelince işler değişir. Bugün gayriresmi
kanallardan dillendirilen “Osmanlı
İmparatorluğu’nu ihya etme” hevesleri, Arap halkları arasında, Türk milliyetçilerinin sandığının aksine hiç de
olumlu duygular yaratmıyor.
1. Kaynak : http://www.internethaber.com/
erdogandan-misira-laikl ik-tavsiyesi371653h.htm#ixzz1iOL259tg
2. Burada sözü edilen “laiklik”, TC laikliğidir.
Alevilerin cemevlerini ibadethane saymayan, çocuklara zorla din eğitimi veren, halkın dini inançlarını Diyanet İşleri Başkanlığı
eliyle yönlendiren bir “laiklik”tir söz konusu
olan.
Not: Bu yazının geniş hali www.toplumsalozgurluk.net adresinden okunabilir.

Arapların nezdinde Osmanlılık ve Türklük, onları yüzyıllarca sömürgecilik
boyunduruğu altında tutan bir düşman imgesini oluşturur. Bu imgenin
silinmesi hiç de kolay ve kısa sürede gerçekleşemez. Kaldı ki Erdoğan gibi
nobran bir politik liderin tavırları ve Türk devlet bürokrasisinin emperyal
geçmişinden kalan, halkları aşağılayan, kendisini büyük gören kibirli havası,
Arapların toplumsal hafızasındaki nefret edilesi “Efendi” imgesini çabucak
yeniden ortaya çıkaracaktır.

“Efendi” İmgesi Kolay Silinmez
Esasında Arap halklarının duygu dünyasında Türklerin ve Türkiye’nin nisbeten saygın bir yer edinmeye başlaması
daha çok yakın bir tarihe denk düşer.
Arapların nezdinde Osmanlılık ve
Türklük, onları yüzyıllarca sömürgecilik boyunduruğu altında tutan bir düşman imgesini oluşturur. Bu imgenin
silinmesi hiç de kolay ve kısa sürede
gerçekleşemez. Kaldı ki Erdoğan gibi
nobran bir politik liderin tavırları ve
Türk devlet bürokrasisinin emperyal
geçmişinden kalan, halkları aşağılayan, kendisini büyük gören kibirli
havası, Arapların toplumsal hafızasındaki nefret edilesi “Efendi” imgesini

çabucak yeniden ortaya çıkaracaktır.
Kaldı ki, bölgede inisiyatif almaya kalkan Türkiye’nin, zamanında kendi
gücü ve iradesiyle hareket eden
Osmanlı’nın aksine, başta ABD olmak
üzere Batı emperyalizminin taşeronu
olarak davranması, Türkiye’nin liderliğinin önündeki bir başka aşılmaz
engeldir. Emperyalizm ve siyonizmin
işbirlikçisi olan kendi diktatörlerini
deviren/devirmeye çalışan bölge halkları neden bir başka işbirlikçiye güvensinler?
Öte yandan Arap dünyasının lider
ülkesi, ekonomik, kültürel, politik vb

pek çok nedenle, Mısır’dır. Son 1 yıldır
politik çalkantılar nedeniyle biraz geri
düşmüş olsa da, bu gerçek değişmemiştir. Mısır halkı ve entelijensiyası,
-keza diğer bölge halkları- Türkiye’nin
ne liderliğini, ne modelini kabul edecektir.
Üç dönem seçim kazanarak zafer sarhoşluğuna kapılan ve bu güçle bütün
muhalifleri ezebileceğini sanan Tayyip
Erdoğan ve partisi, şimdi de NeoOsmanlıcılık hevesiyle bölgeye nizam
vermeye çalışıyor. Tarih, yükseklik sarhoşluğuyla başı dönüp hızla yere çakılan liderlerin yattığı geniş bir mezarlığa sahiptir.
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AKP, başta ABD’nin yardımı olmak üzere
içinde
bulunduğumuz
konjonktürün
sağladığı fırsattan yararlanmak için bütün
şansını sonuna kadar kullanmaya çalışıyor.
Suriye’ye karşı baskılarını ve yaptırımlarını
artırarak
gerçekleşmesi
neredeyse
kesinleşmiş bir Suriye müdahalesine
hazırlanan AKP, Suriye’ye girerken arkasına
bakmak istemiyor. Bundan dolayı başta
ABD’nin istihbarat ve askeri yardımı ile
Tarzanilerin (Talabani-Barzani) sessiz
destekleriyle KÖH’yi bitirmek üzere
seferberlik ilan etmiş durumda.

KÜRDE YİNE ZULÜM, KÜRDE YİNE İSYAN VAR!
Güç geçmiyor ki Kürt Özgürlük
Hareketi’ne (KÖH) yönelik bir tutuklama, bir operasyon haberi duymayalım. Önce seçilmiş Kürt siyasetçileri,
ardından Belediye Başkanları, avukatlar derken sıra basın emekçilerine
geldi. Nitekim operasyonlar da benzer şekilde önce Kazan Vadisi’nde 36
PKK’linin ölümüne neden olurken,
ardından “kaza” sonucu 35 Kürt köylüsünü canından etti. Devlet biri sivil
diğeri askeri olmak üzere iki kanattan
saldırılarına dur durak vermeden
devam ediyor.

“KCK”, Mele, Van
29 Mart 2009 seçimlerinde DTP’nin
büyük başarı kazanmasından sonra
“KCK” adı altında başlayan operasyonlar ile ilk önce DTP’li meclis üyeleri ve belediye başkanları tutuklandı.
Bu tutuklama furyası 1 Kasım
2011’de Büşra Ersanlı ve Ragıp
Zarakolu’nun tutuklanmasıyla aydınlara, 26 Kasım’da başta Abdullah Öcalan’ın avukatları olmak üzere 34 avukatın tutuklanmasıyla avukatlara sıçramıştı. Nitekim “Sıra Kimde?” diye
sorulurken 24 Aralık’ta, 36 gazetecinin tutuklanması soruya verilen
cevap oldu. Daha sonra İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin “Resim yaparak,
tuvale yansıtarak, makale yazarak
teröre destek veriyorlar” diyerek
sıranın sanatçılara geldiğine dair
tüyosunu verdi.
Son tutuklamalarla birlikte “KCK”

tutuklularının sayısı beş bini geçmiş
bulunmakta. AKP Hükümeti “Devlete
alternatif bir yapılanmaya izin vermeyeceğiz” diyerek “KCK” tutuklamalarını meşrulaştırmaya çalışırken
aslında vermek istediği mesajı alt
metinde sunuyor “AKP’nin Kürdüne
alternatif Kürt görmek istemiyorum!”
Bununla da sınırlı kalmayarak BDP
binasına girenden, alternatif Kürde
selam verene kadar herkesi gözaltı ve
tutuklama tezgahından geçirmeye
çalışıyor.
Bu saldırıların diğer bir ayağı ise
“mele”ler. Özellikle KÖH’nin sivil
Cuma namazları ve Kürtçe vaaz ile
Kürt halkı içinde güçlü bir dinamiğe
sahip olan din konusunda AKP’nin
hegemonyasını kırması, AKP’nin bölgede hareket edebileceği alanı sınırlandırmıştı. Böylece mele hamlesiyle
AKP kaybettiği alanı kazanmakla birlikte mevzisini güçlendirmek istemektedir. Ayrıca bu yolla Kürt halkı
kontrol altına alınmak da istenmektedir.
Sivil saldırıların en acımasızcası ise
Van’da gerçekleşiyor. Depremin
ardından günlerce ortada gözükmeyen devlet kendisini valiyi protesto
eden depremzedelere gösterdi.
Depremzedeler, “Evlerinize dönün”
diyerek ikinci depremde onlarca kişinin ölümüne sebep olan valiyi protestoya etmeye kalkışınca devletin alışkın oldukları yüzünü gördüler.

Nitekim bu şiddetin dolaylı türünü de
soğuk aracılığıyla görmeye devam
ettiler. Başbakanın Van’ı afet bölgesi
ilan etmeyerek “Ağustos’a kadar dayanın” demesiyle Vanlı çocuklar soğuğa
dayanamayarak yeni yılı bile göremediler.
Ayrıca toplanan yardım paralarının
AKP’ye oy veren bölgelere gönderilmesiyle de Van halkı yine KÖH’nin ve
devrimci-demokrat kesimlerin desteğiyle yaşam savaşı veriyor.

Kürdün Katline Ferman
Saldırıların askeri boyutu ise savaş
hukukuna ve 90’lı yıllara rahmet okutacak şekilde devam etmektedir. Ardı
ardına yapılan saldırılar, devletin
öldürmek dışında hiçbir seçeneğinin
olmadığını göstermektedir.
Fakat bu saldırıların daha acımasızca
ve zalimce kendini gösterdiği yer ise
sivil halk. 29 Aralık 2011 günü her
zamanki gibi kaçakçılığa çıkan
Uludereli köylüler büyük bir katliama
uğradılar. 19’u çocuk olmak üzere 35
Kürt köylüsü savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda can verdi.
Katliamdan yaralı olarak kurtulanların verdiği ifadelerden katliamın
bilinçli ve planlı olarak yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim katliamın
“savaş hazırlıkları” kararı alan
MGK’den saatler sonra yapılması da
bir tesadüf olmasa gerek!
Toplu katliamların yanı sıra bireysel

infazlar da devam etmektedir.
Uludere katliamının ertesi günü
Diyarbakır’da sokak ortasında iki
genç infaz edildi. Yılın ilk “4” gününde
“6” Kürt asker intihar etti!
AKP, başta ABD’nin yardımı olmak
üzere içinde bulunduğumuz konjonktürün sağladığı fırsattan yararlanmak
için bütün şansını sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Suriye’ye karşı
baskılarını ve yaptırımlarını artırarak
gerçekleşmesi neredeyse kesinleşmiş
bir Suriye müdahalesine hazırlanan
AKP, Suriye’ye girerken arkasına bakmak istemiyor. Bundan dolayı başta
ABD’nin istihbarat ve askeri yardımı
ile Tarzanilerin (Talabani-Barzani)
sessiz destekleriyle KÖH’yi bitirmek
üzere seferberlik ilan etmiş durumda.

Serhildan, Kardeşlik, Özgürlük!
Kürt halkı yaşanan bu zulme ve katliamlara karşı tepkilerini başta bölge
ve Türkiye olmak üzere dünyanın
dört bir yanından gösterdi. Baskılara
ve katliamlara boyun eğmeyeceğini
belirten Kürt halkı serhildanlara
hazırlanmakta. Van depremindeki
şoven açıklamalarla birlikte Uludere
katliamına karşı yaşanan sessizlik
halklar arasındaki gönül bağını
inceltmiş olsa da, halkların birlikte
mücadelesi bu bağı kopmaz bir şekilde yeniden sağlamlaştıracaktır.
Nitekim halkların özgürlüklerine
kavuşmaları, birlikte yapacakları
mücadeleye bağlı değil midir?

Son tutuklamalarla birlikte “KCK” tutuklularının
sayısı beş bini geçmiş bulunmakta. AKP Hükümeti
“Devlete alternatif bir yapılanmaya izin
vermeyeceğiz” diyerek “KCK” tutuklamalarını
meşrulaştırmaya çalışırken aslında vermek istediği
mesajı alt metinde sunuyor “AKP’nin Kürdüne
alternatif Kürt görmek istemiyorum!” Bununla da
sınırlı kalmayarak BDP binasına girenden,
alternatif Kürde selam verene kadar herkesi gözaltı
ve tutuklama tezgahından geçirmeye çalışıyor.
Uludereli çocuklar Hasip Kaplan’ı karşılıyor

8

POLİTİKA

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

OCAK 2012

Hükümete Biat Dışında Genelkurmay’da Değişen Bir Şey Yok

TUNCAY YILMAZ

BAŞBUĞ’UN HEZİMETİ
ÖZEL’İN HEZEYANI
Başbuğ’un hezimete uğramış bir surat
ifadesiyle mahkeme çıkışında yaptığı kısa
açıklamasını dinlerken aklıma görevini teslim
alırken yaptığı uzun konuşması geldi. 700 bin
kişilik ordusuyla yenilmez bir cihan padişahı
havasıyla “dağdaki son terörist bitirilinceye
kadar mücadelemiz kararlılıkla devam
edecektir” diyordu. Kaderin cilvesi olsa gerek
kendisi bir terör örgütünün “son teröristi”
olarak tutuklandı!

Biri eski biri yeni iki Genelkurmay
Başkanı geçtiğimiz hafta boyunca
manşetlerdeydi. İki Genelkurmay
Başkanı’nın karşı karşıya kaldığı
durumlar ve yaptıkları açıklamalar
memlekette neyin değişip neyin
değişmediğinin göstergesi gibiydi.
Başbuğ egemenler arası mücadelede
henüz teslim bayrağını çekmemiş
TSK’nın
komutanı,
Özel
ise
Ağustos’taki YAŞ toplantısıyla birlikte
“son kale”nin düşüşünün simgesi
olan Genelkurmay Başkanı’dır.
Koşaner’i geçiş döneminin emanetçi
Genelkurmay Başkanı olarak düşünürsek, Başbuğ eski statükonun son,
Özel ise yeni statükonun ilk
Genelkurmay Başkanlarıdır. O yüzden de bu iki komutanın tutumlarında
değişimin muhtevasını tespit etmek
mümkün oluyor.

“Son Terörist”
“Türkiye
Cumhuriyeti’nin
26.
Genelkurmay Başkanı terör örgütü
kurmak ve yönetmekle suçlanıyor.
Takdir yüce Türk Milleti’nindir.” Bu
sözler Silivri Cezaevi’ne gönderilmeden evvel İlker Başbuğ’dan duyduğumuz son sözler oldu. Başbuğ’un hezimete uğramış bir surat ifadesiyle
mahkeme çıkışında yaptığı kısa açıklamasını dinlerken aklıma görevini
teslim alırken yaptığı uzun konuşması geldi. 700 bin kişilik ordusuyla
yenilmez bir cihan padişahı havasıyla “dağdaki son terörist bitirilinceye
kadar mücadelemiz kararlılıkla
devam edecektir” diyordu. Kaderin

“

TSK’nın Vazifesi
Hükümete
Biat Etmektir

cilvesi olsa gerek kendisi bir terör
örgütünün “son teröristi” olarak
tutuklandı!
AKP’nin bu “teröristleri” tutuklarken
nasıl kendi iktidar mücadelesi çerçevesinde hareket ettiğine; kendisine
yönelik “terörist faaliyetleri” davalara konu ederken, asıl olarak başta
Kürt Halkı olmak üzere halklarımıza
karşı yürütülen “terörist faaliyetlerin” üzerini örttüğüne ayrıntılı olarak
girmeyeceğim. Ben başka bir şeyin
peşindeyim!
Başbuğ göreve başlangıç konuşmasında bir yandan PKK’yle mücadele
kararlılığını ifade ederken, diğer yandan AKP’yle mücadelesinin sürdüğüne de işaret ediyordu. Nitekim görev
süresi boyunca andıç meselesinde
yaptığı “kağıt parçası” açıklamasından, ele geçirilen LAW silahlarına ilişkin “boru” tanımlamasına kadar bu
mücadelesini istikrarlı bir biçimde
sürdürmüştü. Yani eski statükonun
Genelkurmay Başkanı hem PKK’ye
hem de egemenler arası iktidar
mücadelesinde AKP’ye karşı ikili bir
savaş sürdürüyordu.

Yeni Statükoya Biat
Bir yanlış anlamaya mahal vermemek için egemenler arası iktidar
mücadelesinden halkların yararına
bir sonucun (kendiliğinden) çıkmayacağına ilişkin görüşümü de paylaşayım. Bu konunun ayrıntısı üzerine
çokça yazdık daha evvel. Dileyen
Toplumsal Özgürlük dergisinin sitesinden ulaşabilir.

Eski de olsa 700 bin kişilik bir ordu
komutanı
olarak
tutuklanan
Başbuğ’un yüzüne yansıyan hezimet
ifadesi,
taze
Genelkurmay
Başkanı’nın açıklamalarında hezeyana dönüyor. Silah arkadaşlarını
(mevki-makam uğruna) satarak ve
tabii AKP temsiliyetinde sermayenin
yeni statükosuna biat ederek “piyangodan” Genelkurmay Başkanı olan
Necdet Özel, Roboski (Uludere) katliamının ardından gazetelere kimi
açıklamalarda
bulundu.
Açıklamaların ağırlıklı içeriği sorumlusu olduğu bu insanlık suçundan
dolayı duyduğu üzüntüyü(!) değil,
PKK’yle mücadelede kararlılığını
ifade etmekti elbette. Tıpkı “son terörist bitene kadar” mücadele etme
kararlılığındaki Başbuğ ve önceki
Genelkurmay
Başkanları
gibi.
PKK’yle savaşan kendinden önceki
10 Genelkurmay Başkanı hamaset
lügatını epey tükettiğinden yeni(!) bir
söylem geliştirmiş Özel; “PKK’nin
adını gündemden sileceğiz” diyor.
Sahi daha önceki 10 tanesinin adını
sayabilecek var mı aranızda? Özel’in
bu konuda kaderinin öncekilerden
“özel” olmayacağı şüphesiz. Kürt
sorununu demokratik yollarla çözmek yerine “ezeceğiz, bitireceğiz,
sileceğiz” edebiyatı yapanların tamamının kaderi ya unutulup gitmek ya
da katliamcı olarak anımsanmak olacaktır.

Necdet Özel bir yandan vazifesini “güvenlik” boyutuyla sınırlandırırken, diğer
yandan da vazifesini aşarak Kürtçe eğitimi uygun görmediğini
yumurtlayıveriyor. Eğitimde ve kamusal alanda farklı dillerin kullanılması
toplumda ayrışma yaratırmış! Yıllardır tek dilden yürütülen savaşın toplumda
nasıl bir “kaynaştırma” yarattığını hepimiz görüyoruz oysa!

”

Özel’in konuşmasında öne çıkan
diğer bir husus ise hükümete biatı.
Yaptığı açıklamada bu konuyu özenle işliyor. Yeni statükonun kendisi
için öngördüğü rolü “Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin vazifesi, hükümetin
direktifleri doğrultusunda ‘teröristle
mücadele’ etmektir. Terörle mücadelenin ‘güvenlik boyutu’ dışındaki
faaliyetler hükümetimizin yetkisi
altındadır” diyerek iyi özetliyor. Yani
artık TSK’nın tek cephede savaştığını, AKP’yle herhangi bir çelişkisinin
kalmadığını özellikle vurguluyor.
Başka bir deyişle halka yönelik
“teröre” hükümetle birlikte, -onun
emri altında- devam edeceğini
ancak hükümete karşı herhangi bir
“terör faaliyeti” içerisinde olmayacağını bir kez daha ilan ediyor. İşte
yeni statükonun eskisinden farkı.
Tabii ki eski alışkanlıklar kolay terk
edilmiyor. Necdet Özel bir yandan
vazifesini “güvenlik” boyutuyla
sınırlandırırken, diğer yandan da
vazifesini aşarak Kürtçe eğitimi
uygun görmediğini yumurtlayıveriyor. Eğitimde ve kamusal alanda
farklı dillerin kullanılması toplumda
ayrışma yaratırmış! Yıllardır tek dilden yürütülen savaşın toplumda
nasıl bir “kaynaştırma” yarattığını
hepimiz görüyoruz oysa!
İleri demokrasinin “Özel” Genel-kurmay Başkanı da böyle oluyormuş
demek. Bunca acı üzerinden bir arpa
boyu yol alınamadığının, hiç ders
çıkartılmadığının en trajikomik ifadesi oluyor Özel’in sözleri. Dünya zalimi
ABD’den aldığı destekle “alan hâkimiyeti/kontrolü konsepti” uygulayan TSK, “bölücü terörle” (aslında
kendi vatandaşına bu kelimeyi kullanmayı hiç arzu etmiyor!) mücadelede sivil katliamları ve kimyasal silah
dâhil her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmezken, Kürtçe eğitimin
ayrışma yaratacağından çekiniyor.
Yesinler sizin hassasiyetinizi!
8.1.2012,
Tekirdağ, 2 Nolu F Tipi Cezaevi
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H. ARIKUŞU

Maraş Katliamı Sonrasında

PİŞKİNLER, KATİLLER
VE DÜŞKÜNLER
1938 Dersim katliamı için Başbakan Tayyip
Erdoğan, yarım ağız bir özür diledi. Aynı
Erdoğan Maraş katliamının yıldönümünde
Alevilerin Maraş’ta protesto yürüyüşü
yapmasını engelleyerek katliamcıları kollayan
yüzünü gösterdi. Uludere’de ise insanlık dışı bir
zihniyetle Kürt köylülerini katletti.

Geçtiğimiz Aralık ayı katliamların
konuşulduğu, tartışıldığı bir ay oldu.
1938 Dersim katliamı, 1915 Ermeni
kıyımı, 19 Aralık 2000 cezaevi katliamı, 1978 Maraş katliamı üzerine çok
şeyler söylendi. Politikalar yapıldı.
Geçmişteki acılar, zulümler konuşulurken bir de baktık ki Uludere’de
Kürtler, uçaklarla bombalanarak katledildiler.
1938 Dersim katliamı için Başbakan
Tayyip Erdoğan, yarım ağız bir özür
diledi (eğer özür dilemenin literatüründe buna özür dileme denirse).
Aynı Erdoğan, Maraş katliamının yıldönümünde Alevilerin Maraş’ta protesto yürüyüşü yapmasını engelleyerek katliamcıları kollayan yüzünü
gösterdi. Uludere’de ise insanlık dışı
bir zihniyetle Kürt köylülerini katletti.

Maraş Katliamı’nın
38. Yıldönümünde Ne Oldu?
24 Aralık 2011, Maraş katliamının
38. yıldönümüydü. Bu nedenle geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce Alevi,
katliamı protesto için Maraş’ta buluşacaktı ki, devlet güçleri yürüyüş ve
mitingi engelledi. Alevi önderler,
Alevi örgütleri, baskılar karşısında
kararlı bir tutum sergileyemeyerek
geri adım attılar. Temsili bir katılımla,
cılız bir basın açıklaması yapmakla
yetindiler.
Devlet güçleri, Türkiye’nin değişik
şehirlerinden gelen Alevileri şehre
sokmadı. Eylemci kitle ise Maraş’a
uzak bir belde olan Narlı’da toplandı.
Polisler, kitleye gaz bombalarıyla,

coplarla saldırdı. Aleviler buna, öfkeyle direnç gösterdi. Tepkilerde gelecek
yıllar için umut vaat eden dinamikler
gözlense de genel olarak bu yıl, Maraş
katliamı özelinde Demokratik Alevi
Hareketi, iyi bir sınav veremedi. Bu
aynı zamanda Alevi Hareketinin yeni
bir duruma girdiğinin işaretiydi.

İki Toplantı ve Kıyılan Aleviler
Tarih, 5 Aralık 1978. EDEM Yağ
Fabrikası’nda bir toplantı yapılır.
Toplantıda EDEM yağın sahiplerinden
Faruk Arıkan, Kadıoğlu Çiftlikleri
sahibi Faruk Kadıoğlu, Çırçır fabrikaları olan Zekeriya Tanrıverdi, dönemin Belediye Başkanı Ahmet
Uncu’yla birlikte birçok işadamı
vardı.
Toplantının açış konuşmasını yapan
Hasan Balcı, “Bugüne kadar bizleri
koruyabilmeleri için ülküdaşlarımıza
her ay 250 bin lira para veriyorum.
Sizler ise bugüne kadar bir kuruş yardım yapmadınız. Hükümete haddini
bildirmek ve Alevi komünistleri yok
etmek istiyorsak, mutlaka birleşip
bütün gücümüzü ortaya koymalıyız.
Elbirliği yapalım, Maraş’ı komünistlerden,
Pol-Der’cilerden,
TöbDer’cilerden temizleyelim” demişti.
Tarih, 9 Aralik 2011. Maraş katliamından tam 38 yıl sonra. Bu sefer
toplantı daha kalabalık. Tam 1300
kişi. Kahramanmaraş Ticaret ve
Sanayi Odası (KMTSO) Alevilere ve
Sünnilere Muharrem ayı dolayısıyla
“Hoşgörü ve Kardeşlik” yemeği veriyor. Yemekte katiller, düşkünler, piş-

1978’deki ve 2011’de Maraş’ta yapılan her iki
toplantıyı düzenleyen özneler görünüyor değil mi?
Maraşlı patronlar. Bu toplantılar kentlerindeki
Alevi katliamını aslında ne kadar sınıf savaşı
gerçekliği içinde, emek-sermaye çelişkisi içinde
görmemiz gerektiğine işaret ediyorlar. Sırrı
Süreyya Önder’in dediği gibi “Her katliamda
servet transferi var.”

Maraş’a gidişi engellemeye
çalışan jandarma barikatı

kin işadamları var. Fethullah Hoca’nın
etkisindeki Anadolu Alevi-Bektaşi
Federasyonu, düşkünleşmiş Dede
Mehmet Yaman var. Yemekte ısrarla
“Aslında Aleviler ve Sünniler kardeştir. Onları dış mihraklar, marjinal devrimci gruplar birbirine düşürüyor”
mesajını veriyorlar. Ve bu sözler bizzat
Anadolu
Alevi-Bektaşi
Federasyonu’nun Başkanı’nın ağzından, düşkünleşmiş, acz içindeki Dede
Mehmet Yaman’ın ağzından söyletiliyor. Güncel hedef olarak da 24
Aralık’ta Maraş’a gelerek, katliamı
protesto edecek Alevi örgütlerini gösteriyorlar. “Hepimiz kardeşiz, hepimiz İslam’ız, gelmeyin Maraş’a,
Maraş’ı bozmayın” diyorlar.
Her iki toplantı da amacına ulaştı. Biri
katliamı planladı, diğeri, katledilenleri düşkünleştirdi. Düşkünleştiremediklerinin de eylemlerini engelledi.
Toplantıyı düzenleyen özneler görünüyor değil mi? Maraşlı patronlar.
Kentlerindeki Alevi katliamını aslında
ne kadar sınıf savaşı gerçekliği içinde,
emek-sermaye çelişkisi içinde görmemiz gerektiğine işaret ediyorlar.
Sırrı Süreyya Önder’in dediği gibi
“Her katliamda servet transferi var.”
Katliamın sanığı Ökkeş Kenger (Şendiller) sermaye yükünü tuttu. EDEM
yağın patronu Faruk Arıkan şimdi
Arıkan Holding’in sahibi. Anadolu
kaplanlarının Maraş’taki ayaklarından birini oluşturuyor.

Alevi
Hareketinin
Durumu
Aleviler, özellikle 1990 sonrası göç
ettikleri kentlerde dernekleşti,
örgütlendi. Sonrasında inancını, kültürünü cemevlerinde kurumlaştırdı.
Araştırmalarla teoride derinleşildi,
inanç ve ibadetler güncellenerek
ilerletildi. Bu birinci dalga Devlet
tarafından Sivas (1993) ve Gazi katliamlarıyla durdurulmaya çalışıldı.
Büyük oranda başarılı da olundu.
Nitekim 2007 yılına kadar uzun bir
dönem Demokratik Alevi Hareketi
sessizliğini sürdürdü. Ancak özellikle
2008 Ankara Yürüyüşü ve Mitingi,
sonra İstanbul Mitingi, Madımak
Oteli’nin utanç müzesi olması mücadelesi, Alevi Hareketinde ikinci bir
dalga oluşturdu. Bu kez hareket
“açılım” politikasıyla tasfiye edilmeye çalışıldı. Yapılan çalıştaylar bir
sonuç vermedi. 2011 Mart ayında
İzmir Mitingi umut verici dinamiklere
işaret ediyordu. Ancak bu ikinci
dalga da, gerek tehditlerle ve tasfiye
politikalarıyla gerekse de Alevi
önderlerin milletvekili olma hayaliyle
birlikte kırılma noktasına geldi.
Maraş katliamını bu yıl cılız bir basın
açıklamasıyla geçiştirmek Demokratik Alevi Hareketi’nin iradesiz, parçalı, geri tavrı, bu kırılmanın ve güçsüzlüğün en büyük göstergesi oldu.

katliam karar kriz
Tarihi süzdüğümüzde Türkiye’deki katliamları 3K (Katliam-Karar (ekonomik)Kriz)
formülüyle
açıklayabiliriz.
Bunların yeri değişebilir. Ama 3K gerçekliği değişmez.
İşte örnekler: 1978 ekonomik kriziMaraş katliamı-24 Ocak 1980 ekonomik kararları;
1993 Sivas katliamı-1994 ekonomik
krizi-5 Nisan 1994 ekonomik kararları;

devam edelim: 1999 Derviş Kararları,
2000’in 19 Aralık’ında cezaevlerinde
devrimci katliamı, 2001 ekonomik krizi.
Dünya ekonomik krizinin tam ortasındayız. Hele bir de 2012’de Türkiye’de
devlet iflasına yol açacak ekonomik
kriz bekleniyor.. Eğer bu sistemin kriz
dinamikleri, devrimci direniş odağı,
Aleviler, Kürtler, işçiler ise egemen
güçler, katliamı onlara reva görmekten
çekinmeyecektir.
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Sermaye Cephesi 2012’nin Kabus Yılı Olacağını Konuşuyor

ESER S.

“TEĞET” YAKLAŞIMI DEVAM EDİYOR
Mayalar binlerce yıl önce 2012 yılının
dünyaya “felaket” getireceğini söylemişlerdi.
Bunun ne derece gerçekçi bir değerlendirme
olduğundan; onların analiz verilerini tam
olarak bilemediğimizden kaynaklı, 2012 yılı
bitmeden
asla
tam
olarak
emin
olamayacağız. Ancak 2012’nin “kabus” yılı
olacağına dair sermaye cephesinden de
yaygınlaşmaya başlayan öngörüler hakkında
bir şeyler söylememiz mümkün.

2012’nin ilk günlerindeyiz. Yeni bir
yıla girerken; gelecek olan yeni yılın
geçmiş yılla sürekliliği her nedense
unutulur, kim bilir belki adetten belki
de gerçekten umut ederek yeni yılda
gerçekleşmesi için dilekler dilenir.
Söylemde de olsa yeni yıl geçmiş yıldan bir kopuşu temsil eder. Bu nedenle alışık değilizdir - öyle olacağını bilsek bile- yeni yıl için geçmiş yılı anımsatan olumsuz değerlendirmelere.
Hele ki dünyanın en ileri kapitalist
ülkelerinden birinin devlet başkanının, gelecek yılın ekonomik durumuna dair olumsuz bir değerlendirmede
bulunmasına.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in
yılbaşı mesajında bütün çıplaklığı ile
“gelecek yılın bu yıla göre çok daha
zor olacağını” söylemesi, 2012’de
yaşanacaklara dair sermaye cephesi
tarafından dillendirilmiş önemli bir

bilgiyi içeriyordu.
Mayalar, bundan binlerce yıl önce
2012 yılı için dünyaya” felaket” getireceğini söylemişlerdi. Bunun ne
derece gerçekçi bir değerlendirme
olduğundan; onların analiz verilerini
tam olarak bilemediğimizden kaynaklı, 2012 yılı bitmeden asla tam olarak
emin olamayacağız.
Ancak 2012’nin “kabus” yılı olacağına
dair sermaye cephesinden de yaygınlaşmaya başlayan öngörüler hakkında; elimizde bulunan 2011 yılına dair
ekonomik verileri ve 2012 yılına dair
sermayenin örgütleri tarafından
yapılmış öngörüler ve kapitalizmin
işleyiş yasaları üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunmamız mümkün.

Dünya Ekonomisi Küçülüyor
IMF’nin yaptığı öngörüye göre 2012
yılında dünya ekonomisi yüzde 4’lük

Barut Fıçısının İçindeki Türkiye
Dünya ekonomisi küçülürken ve
kabus değerlendirmeleri artarken;
Türkiye’de sermaye ve hükümet tarafından “teğet” yaklaşımının devam
ettiğini; dünyadaki kara tablonun
aksine pembe bir tablonun yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye
İhracatçılar Meclisi, Türkiye’nin tarihinin ihracat rekoru kırdığını açıklarken; TC’nin ilk Ekonomi Bakanı olan
Zafer Çağlayan “Dünyanın barut fıçısına dönmüş olduğu ortamda böylesine ihracat rakamını gerçekleştirdiklerini” söylüyor. Ekonomi Bakanı
dünyanın barut fıçısına döndüğünü
söylerken, Türkiye’nin bu barut dolu
fıçının etkisinin dışında olduğunu mu
düşünüyor acaba?
134.5 milyar dolarla ihracat rekoru
kıran Türkiye’nin ihracatının en yüksek gerçekleştirildiği ülke Almanya
iken; Türkiye’ye gelen doğrudan
yabancı yatırımların büyük bir bölümü AB ülkelerinden. Ülkemizdeki

bankaların yarısı AB bankalarının
elinde, dış ticaretin yaklaşık yarısı AB
ile yapılıyor, turizm gelirinin çok
önemli bölümü AB üyesi ülkelerden
sağlanırken ve Avrupa bir barut fıçısına dönmüşken; Türkiye’nin barut
fıçısının dışında olduğunu söylemek
mümkün mü?
Dünyanın iki büyük merkezi AB ve
ABD’de yaşanması muhtemel küçülmenin Çin gibi önemli bir başka merkezi de etkisi altına almasıyla, dünyanın diğer bölgelerinin, Türkiye’nin de
içinde yer aldığı “yükselen ülkeler”de
daraltıcı sonuçlar yaratacaktır. Özellikle Euro alanındaki restorasyonun
çekeceği fonlar, Türkiye gibi ülkelere
fon akışını olumsuz etkileyecek.
Avrupa’daki daralmanın, yine Türkiye
gibi ülkelerin ihracatlarını daha çok
olumsuz etkileyerek küçülmelerine
neden olması kaçılmazdır.
Türkiye 2011’de yüzde 8’e yakın bir

Yapılan öngörülere göre yine dünyanın 2012’de en problemli alanı Euro
Bölgesi olacak gibi gözüküyor. Bu
bölgenin en sıkıntılı iki ülkesi ise
İtalya ve İspanya. OECD, İtalya’nın
kemer sıkma politikaları ile 2012’de
yüzde 0,5 küçüleceğini söylüyor. Bir

başka kemer sıkan ülke İspanya’nın
ise yüzde 0.5’ten az büyüyeceğini
öngören OECD, bu ülkedeki yüzde
23’lük işsizlik için hiç ümit vermiyor.
Bu ligin en dibindeki takımı
Yunanistan için ise 2011’in yüzde 6
küçülmesinin ardından 2012 için de
yüzde 3 küçülme var ufukta. Portekiz
ve İrlanda da sorun olmayı sürdürecekler.
Euro
alanının
lideri
Almanya’nın büyümesi yüzde 1’in
altında, Fransa’nınki yüzde 0.5’in
altında kalacak.

büyüme gerçekleştirdi. 2012’de ise
IMF ve OECD’nin tahminlerine göre
yüzde 2.2 ile 3 arasında büyümesi
bekleniyor.

menin arkasında üçte ikisi özel sektöre ait olan 310 milyar dolarlık dış
borçlarının etkisini unutmamak gerekiyor.

Türkiye ekonomisi 2011’de büyürken ve 134,5 milyar dolarla ihracat
rekoru kırması ile övünülürken; ithalatın 241 milyar doları, dış ticaret açığının 104 milyar doları bulduğu söylenmiyor. İhracat, ithalatın ancak
yüzde 55’ini karşılıyor. Ayrıca büyü-

Hükümet, Merkel gibi açıkça ifade
etmekten kaçınsa da, 2012’de dünyada ve Avrupa’da yaşanan ekonomik
krizin etkilerinin Türkiye’de daha
fazla görünür hale geleceğini ve
2012’nin geçen seneden daha zor bir
sene olacağını söyleyebiliriz.

bir büyüme gerçekleştirecekken;
ABD yüzde 1.8’lik, Euro Bölgesi yüzde
1.1’lik bir büyüme gerçekleştirecek.
OECD’nin yaptığı değerlendirmeye
göre ise ABD en fazla yüzde 2, Euro
Bölgesi ise yüzde 0.2 büyüyecek.

134.5 milyar dolarla ihracat rekoru kıran
Türkiye’nin ihracatının en yüksek gerçekleştirildiği
ülke Almanya iken; Türkiye’ye gelen doğrudan
yabancı yatırımların büyük bir bölümü
AB ülkelerinden. Ülkemizdeki bankaların yarısı
AB bankalarının elinde, dış ticaretin yaklaşık yarısı
AB ile yapılıyor, turizm gelirinin çok önemli bölümü
AB üyesi ülkelerden sağlanırken ve Avrupa bir
barut fıçısına dönmüşken; Türkiye’nin barut
fıçısının dışında olduğunu söylemek mümkün mü?
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Hükümet Sosyal Devletin Kırıntılarına Bile Tahammül Edemiyor

B. AKPOLAT

KAMU EMEKÇİLERİ GREVDEYDİ
Hükümetin sosyal devletin kırıntılarına bile
tahammül edemeyen, kamu hizmetlerinin
ticarileştirilmesinin önündeki anayasal
engelleri tasfiye eden sert anlayışına karşı
sert bir mücadele ile karşılık verilmesi
gerektiği açıktır.
21 Aralık günü tüm Türkiye’de KESK
üyesi kamu emekçileri iş bıraktılar.
KESK üyelerinin dışında sağlık emekçilerinin meslek örgütleri de bu eyleme katıldılar. Bu grev esas olarak
grevli toplu sözleşme, güvenceli istihdam, insanca yaşayacak temel ücret,
baskı-ceza ve sürgünlerin durdurulması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması talepleriyle “İnsanca Bir
Yaşam İçin” yapıldı.
AKP’nin sefalete mahkûm ettiği kamu
emekçileri Türkiye’nin dört bir yanında konfederasyonlarının çağrısına
uydular. Çok iyi bir hazırlık süreci
yapılmamasına karşın, eyleme katılımın yüksek oranlarda olması, kamu
emekçilerinin AKP iktidarının uygulamalarından rahatsızlıklarını gösteriyordu.
Grevli toplu sözleşme hakkı, bu ülkenin “ileri demokrasi”yi ağzından
düşürmeyen iktidarı tarafından kamu
emekçilerine çok görülüyor. Kamu
emekçilerinin yıllardır verdiği meşru
mücadele, uluslararası sözleşme ve
anlaşmaların yanı sıra Anayasa’nın
90. Maddesi yok sayılarak Grevli
Toplu Sözleşme hakları engellenmeye
çalışılıyor. 4688 Sayılı Yasa’da değişiklik öngören kanun tasarısı taslağı,
var olanın da gerisinde düzenlemeler
içermektedir.

Kamu Hizmetleri Alanı
Sermayeye Terkedildi
AKP, kamuda esnek, güvencesiz ve
performansa dayalı çalışmayı temel
istihdam biçimi haline getirdi.
Taşeronlaştırma ve özelleştirme
uygulamalarıyla kamu hizmetleri
alanı sermayeye terk edildi. Kamu
hizmetlerinin ticarileştirilmesi için
çıkarılan yasalar yetmezmiş gibi
Kanun Hükmünde Kararnameler ile
bu süreç alabildiğine hızlandırıldı.
Açlık sınırının 1000 TL, yoksulluk
sınırının 3000 TL olduğu bir ülkede
kamu emekçilerinin ortalama maaşla-

rı ise 1500 TL. Yıllardır kamu emekçilerinin maaşlarına yapılan yüzdelik
zamlar “Ek Ödeme” statüsüne sokularak, emekliliğe yansıtılmadığı için
çalışırken yaşanan sefalet koşulları
emeklilikte daha da derinleşiyor. Ek
ödemelerin emekli maaşına yansıtılmamasından dolayı kamu emekçileri
en az yüzde 30 dolayında kayba uğramaktalar. Devlet ek ödemeleri emekli
keseneği dışında tutarak, hem emekli
keseneği için kendi vermesi gereken
katkıdan kurtulmakta hem de emeklilerin sefalet koşullarında yaşamasına
neden olmaktadır.

21 Aralık Grevi’nde kamu emekçileri
İstanbul’da da sokaklardaydı

Baskı, Ceza ve Sürgünler Dursun
KESK grev çağrısında ayrıca “AKP
iktidarı tarafından ‘çoğulculuk’ adı
altında tekseslilik, ‘ileri demokrasi’
adı altında yeni bir diktatörlük biçimlendirilmektedir.
Özel
Yetkili
Mahkemeleri ve Terörle Mücadele
Kanunu’nu kendisine kalkan yapan
AKP iktidarı, önünde diz çökmeyi
kabul etmeyenleri hukuksuz biçimde
gözaltına almakta, tutuklamaktadır.
Bu ülkenin cezaevleri aylarca, hatta
yıllarca mahkemeye çıkarılmayı bekleyen insanlara doludur. Sendikal
hak ve özgürlükler mücadelesi yürütenler de AKP’nin baskılarından payına düşeni almaktadır. Bugün KESK’in
toplam 33 yönetici ve üyesinin hala
tutuklu olması da, sendikal hak ve
özgürlükleri için mücadele edenlere
tahammülsüzlüğün vardığı boyutları
göstermektedir. Bu nedenle; ‘Baskı,
Ceza Ve Sürgünlerin Durdurulması
için,’ de iş bırakıyoruz” dedi.

rahatça dillendirilmesine yola açan
bu durum KESK tarafından değerlendirilemedi. Tek başına konfederasyonumuza yönelik baskılar, kıdem tazminatının kaldırılması, kamu alanının
tasfiyesi yada TTB ve SES’in Kamu
Hastaneler Birliği adı altında sağlık
alanının piyasalaştırılmasına karşı
yapacakları eyleme destek amaçlı bir
grev kararı alınması son derece
meşru ve ihtiyaçtır. Burada problemli olan durum artık kararların sadece
merkezde alınıyor olmasıdır. Bu sendikadaki mevcut bürokratikleşme
eğilimlerinin iyice derinleştirilmesi ve
meşrulaştırılmasının aracına dönüşmektedir. Sendikanın aktivist ve üyelerinin sendikanın havasını soluması,
enerjisini sendikaya akıtmasının
önünde bir engel haline gelmektedir. Karar alan ve uygulayan bir
konumdan sadece riayet eden bir
konuma indirgenmektedir.

Hükümetin bütün bu emekçi düşmanı politikaları eylemin neredeyse sorgulanmaz bir meşruiyete sahip olmasını sağladı. Eylemin işyerlerinde

Grev bir dönemin havasını arkasına
alarak kısmi bir başarı yakalamışsa
da, örgütü toparlama ve motive edebilme işlevi görüp göremeyeceği tar-

KESK’i Yeniden Kurmak

Hükümetin bütün bu emekçi düşmanı politikaları
eylemin neredeyse sorgulanmaz bir meşruiyete
sahip olmasını sağladı. Eylemin işyerlerinde
rahatça dillendirilmesine yola açan bu durum
KESK tarafından değerlendirilemedi.

Hükümetin sosyal devletin kırıntılarına bile tahammül edemeyen, kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesinin önündeki anayasal engelleri tasfiye eden sert
anlayışına karşı sert bir mücade-

tışmalıdır. Grev’in örgütlenmesinde
yaşanan aksaklıklar sıkıntı yaratmış
başarıyı olumsuz etkilemiştir. Eylem
öncesinde en basit teknik hazırlıkların bile zamanında yapılma basireti
gösterilememiştir. KESK bu eylemi
mücadelenin bütünü içinde, öncesi
ve sonrası da olan bir eylem haline
getiremedi. Şimdi, kamu emekçileri,
bu grevin ardından izlenecek mücadele hattının ne olduğunu merak
etmektedirler.
AKP hükümeti kamu hizmetlerinin
tasfiyesinin önünde bir engel olarak
gördüğü kamu emekçilerinin iş
güvenceli istihdamını ortadan kaldırma kararlılığındadır. Yeni Anayasa
önerisinde, kamu hizmetlerinin sözleşmeli personel ve işçileri eliyle
yürütülebileceği yer alıyor. Bu
madde kamu hizmetlerinin tasfiye
edilmesinin ve kamu personel rejiminin
çıkartılmasının
önündeki
Anayasa engelini aşmak amacıyla
düzenlenmiş.

le ile karşılık verilmesi gerektiği
açıktır. Bu sert mücadelelere
öncülük edebilmesi için KESK’in
en başta kendi temelleri üzerinde bir program etrafında devrimci militan kamu emekçileri
tarafından yeniden kuruluşa zorlanması gerekiyor.
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“Esneklik” Sermayenin Kâr Oranlarını Arttırma Stratejisidir

VOLKAN YARAŞIR

MUTLAK SÖMÜRÜ, MUTLAK KÖLELİK
Sermaye esnek istihdam modelleriyle
çalıştırdığı işçinin kendine yüklediği bütün
sosyal maliyetlerinden kurtulmayı amaçlıyor.
Ayrıca esnek istihdam tipleri iş sınıfının kolektif
davranma,
düşünme,
hareket
etme
yeteneklerini zayıflatıyor. Sınıfı kronik
örgütsüzlüğe sürüklüyor. Sermayenin işçi sınıfı
üzerinde hegomonyasının pekişmesine yol
açıyor. Ona stratejik hamleler gerçekleştirme
olanağı sunuyor. İşsizlik tehdidi altında işçiler
çok düşük ücretle çalışmaya razı oluyor.
TC, transformasyon sürecinin bir parçası olarak Çin/Vietnam çalışma rejimi yönündeki düzenlemeleri hızla
hayata geçirmeye başladı. Ulusal
İstihdam Stratejisi bu yönde atılan
adımları belirledi. Sistematik esnekleştirme ve güvencesizleştirme üzerine kurulu strateji, finans kapitalin işçi
sınıfına yönelik açık bir saldırısını
ifade etti.
Finans kapital yeni saldırı stratejisiyle
bir yandan sömürüyü derinleştirmeyi,
öte yandan işçi sınıfını enkaz haline
getirerek, tahakkümünü sürekli kılmayı hedefliyor.
2010 OECD Çalışma Raporu’nda, bu
hedeflerin realizasyonunun “önemi”
üzerinde duruldu.
Özellikle çalışma yaşamının radikal
bir şekilde esnekleştirilmesi, raporun
ana yönelimini belirledi. Ve raporda
kıdem ihbar tazminatının “revize”/ tasfiye edilmesi ve asgari ücretin yeniden
düzenlenmesinin gerekliliğini vurgulandı. Ulusal İstihdam Stratejisi’yle
OECD raporu bütünüyle uyumluluk
gösterdi.
Finans kapitalin gündeminde ayrıca
özel istihdam bürolarının kurulması,
bir insanlık suçu olan işçi simsarlığının “legalleştirilmesi”, taşeronlaşmanın üretimin temel faktörü haline getirilmesi ve asgari ücretin bölgeselleştirilmesi var.
Bu düzenlemelerin bütünü, Anadolu
topraklarının küresel sermayenin yeni
üslerinden biri haline dönüştürülmesini içeriyor. Bir “Çinleştirme”, (işçi
cehennemine dönüştürme) stratejisi
olan bu adımlar yine Anadolu’nun,
emperyalizmin askeri operasyonlarının ana üslerinden biri haline getirilmesi süreciyle paralellik gösteriyor.
(İzmir’in NATO’nun yeni saldırı üssü
olması ve füze kalkanı projesi gibi)

Sermayenin Kâr Güdüsü
Kapitalist sistem 1970’lerin başlarında, kar oranlarının dünya ölçeğinde
düşmesine bağlı olarak yapısal bir kriz
içine girdi. Bu süreç kapitalizmin yeni-

den yapılanması olarak biçimlendi ve
kapitalist sistem yeni sermaye birikim
rejimini hayata geçirmeye başladı.

ESNEKLİK MODELLERİ

“Esneklik” sermayenin kar oranlarını
arttırma stratejisi olarak şekillendi.
Esneklik, emperyalist egemenliği
pekiştiren, uluslararası iş bölümünün
bir parçası olarak uygulanmaya başlandı. Çokuluslu şirketlerin aşırı kar
elde etme amacıyla uyguladığı stratejilere bağlı olarak belirlenen uluslararası iş bölümünün temelini esnek üretim
modelleri oluşturdu.
Esneklik işletmelerin yapısını ve işleyişini ve çalışma yaşamının bütününü
sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden
belirledi. Emek sürecinin yeniden
düzenlenmesini içerdi. Bu düzenleme
ve adımlar ideolojik operasyonlarla
desteklendi.

1

Bütün kurgu ve hedef kar oranlarını
arttırma yönündeydi. Çünkü kapitalist
üretim tarzının mutlak kanunu artıdeğer ya da kar yaratmaktır. Esneklik
bu kanunun “aktüel” ifadesi oldu.

2

sayısal
esneklik

Sayısal esneklik, sermayeye korkunç olanaklar sunan bir uygulama.
Sermayenin hareket serbestliğini
engelleyen tüm faktörlerden kurtulmasını sağlayan sayısal esneklik,
sermayenin “Türkiye’de tatillerin

esnek istihdam

Sermaye esnek istihdamla, işçilerinin çalışma
yoğunluğundan kurtulup
kendine boş zaman ayırabileceği,
hatta başka işlerde çalışarak ekonomik durumunu düzeltebileceğini
söylüyor. Ne var ki esnek istihdam
atipik çalışmayı koşulluyor.

Bu yöntemle işçiler mevsimlik ya da
geçici çalıştığı gibi kısmi zamanlı,
taşeron işçiliği, tele çalışma ve evde
çalışma gibi biçimlerde çalıştırılarak
standart olmayan istihdam biçimlerinin önü açılıyor.

çok olduğundan” şikayet etmesiyle
ve “taşeron işçilerin bile sosyal
güvence kazanacağı” vurgularıyla
devreye sokuluyor.
Bugün sermayenin sınıfa yönelik
direkt saldırısı olan kıdem ve ihbar
tazminatının gaspı, aslında sayısal
esneklik programının bir parçasıdır. Sermaye sayısal esneklikle işçilerin işe alınması ve işten çıkarılması önündeki tüm engelleri kaldırmak istiyor.

Sermaye esnek istihdam modelleriyle çalıştırdığı işçinin kendine yüklediği bütün sosyal maliyetlerinden
kurtulmayı amaçlıyor. Ayrıca esnek
istihdam tipleri iş sınıfının kolektif
davranma, düşünme, hareket etme
yeteneklerini zayıflatıyor. Sınıfı kronik örgütsüzlüğe sürüklüyor.
Sermayenin işçi sınıfı üzerinde
hegomonyasının pekişmesine yol
açıyor. Ona stratejik hamleler gerçekleştirme olanağı sunuyor. İşsizlik
tehdidi altında işçiler çok düşük
ücretle çalışmaya razı oluyor.

Sayısal esneklik iş güvencesinin
tamamıyla ortadan kaldırılmasına
yönelik bir taktik olarak dikkat
çekiyor. Sayısal esnekliğin uygulanmasının önündeki sermaye için en
önemli engel kıdem ve ihbar tazminatının varlığıdır. Sermaye için bu
pürüzün ortadan kalkması demek
işçi maliyetlerinin en alt seviyeye
çekilmesi
anlamını
taşıyor.
Sermayenin, işçi sınıfını her düzeyde boyunduruk altına almasının
önünü açıyor.

TC, transformasyon sürecinin bir parçası olarak Çin/Vietnam çalışma rejimi
yönündeki düzenlemeleri hızla hayata geçirmeye başladı. Ulusal İstihdam
Stratejisi bu yönde atılan adımları belirledi. Sistematik esnekleştirme ve
güvencesizleştirme üzerine kurulu strateji, finans kapitalin işçi sınıfına yönelik
açık bir saldırısını ifade etti. Finans kapital yeni saldırı stratejisiyle bir yandan
sömürüyü derinleştirmeyi, öte yandan işçi sınıfını enkaz haline getirerek,
tahakkümünü sürekli kılmayı hedefliyor.
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VE MAKİNALAŞAN İŞÇİ:

ESNEK ÜRETİM
Sermaye ücret esnekliğiyle ikili bir hedef gidiyor: Bir yandan kriz
bahanesiyle işçilerin reel kazanımları olan (yakacak, giyecek gibi)
sosyal hakları, ya da nakdi sosyal hakları (çocuk parası, tatil
ücreti gibi) ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Öte yandan ücret
sistemlerini şekilsizleştirerek, bozarak fazla mesai, tatil ücreti
gibi hakları ücret sisteminden çıkarmayı arzuluyor.

3

çalışma saatlerinde ve
zamanında esneklik

Sermayenin mutlak artı-değeri arttırmak arzusunun ifadesi olan bu
esneklik modeli, bugün birçok işyerinde fiilen uygulanıyor. Hatta birçok
bürokratik, korporatist sendika bu
uygulamayı meşrulaştıracak adımlar
attı. Toplu sözleşmelere esnek çalışma saatleri ve zamanları girdi.
Çalışma saatlerindeki esneklik sermaye tarafından işsizliğin engellenmesi ve yeni istihdam olanakları olarak takdim ediliyor. Çalışma saatlerinde, çalışma zamanında esneklik
son derece aldatıcı taktiklerle uygula-

5

işlevsel
esneklik

İşlevsel esneklik, yeni emek yönetim
modellerini oluşturdu. İşlevsel esneklik, stoksuz üretim, sıfır hatalı üretim,
tam zamanında üretim gibi adlar da
verildi. Kar oranlarını arttırmak yönünde emeğin yeniden disipline edilmesini amaçlayan bu uygulamalarla, emek
üretkenliğinin maksimuma çıkarılması
hedefleniyor. Bu yönde işçinin eforunun bütününün kullanılması amaçlanıyor. Sömürü oranının yükseltilmesi
için işlevsel esneklik doğrultusunda
bir dizi uygulama devreye sokuldu.
Özellikle otomotiv sektöründe işlevsel
esneklik yönünde radikal düzenlemeler yapıldı.
İşlevsel esneklikle sermaye, işçinin
makinanın organik parçası ve robotik
uzantısı olmasını hedefliyor. İşlevsel
esnekliğin sınıf içi bölünmeyi ve rekabeti arttırması sermayeye sonsuz
manevra şansı kazandırıyor.
Sermaye yeni emek yönetim modellerini “modern işletme teknikleri”,

nıyor. Görünüşte günlük 8 saat çalışma sabit kalıyor ya da haftalık ya da
aylık çalışma süresi sabit tutuluyor.
Öte yandan ise giriş çıkış saatleri
esnekleştiriliyor, bunun yanında bazı
günler az çalışma, bazı günler ise çok
çalışma, yoğunlaştırılmış iş haftası
gibi uygulamalar devreye sokuluyor.
Ayrıca izlenen başka taktikler ise vardiya sistemini devreye sokmak, fazla
mesai (ücretlerin sabit tutulması şartıyla), hafta sonu ve tatil günlerinde
çalışmak gibi uygulamalar oldu.
Hatta bunun dışında birçok sektörde

“toplam kalite yönetimi” ve “insan
kaynakları yönetimi”gibi tanımlamalarıyla ifade ediyor. Gerçeklik ise son
derece sarsıcı. Yeni emek düzenlemeleri sınıfı içten kuşatan ve onu robotikleştiren ve hızla enkaza dönüştüren
pratikler olarak öne çıkıyor.
Kısaca esneklik uygulamaları sınıfın
kolektif yapısı ve ruhuna yönelik sistematik saldırıları içeriyor. Sermaye çok
yönlü ve çok boyutlu esneklik teknikleriyle hareket kabiliyetini engelleyen
bütün faktörleri ortadan kaldırmak
istiyor. Sınıfın tarihsel kazanımlarına
ve haklarına saldırıyor ve sınıfın mutlak sömürüsünü ve itaatini hedefliyor.
Başta kıdem ve ihbar tazminatının
gaspı, asgari ücretin bölgeselleştirilmesi, taşeronlaştırma ve özel istihdam büroları gibi çok yönlü ve çok
boyutlu esneklik ve güvencesizleştirme programı işçi sınıfına yönelik karşı
devrimci taktiklerdir. Ve sınıfa karşı
açıkça bir savaş ilanıdır. Sermaye bu
saldırılarıyla sınıfın kolektif varlığına
kastediyor.
Sermayenin çok kapsamlı ve cepheden saldırısına karşı sınıfın yanıtı da
aynı şiddetle olmalıdır: Militan
Savunma, Militan Direniş, Militan
Mücadele.

fiilen haftalık çalışma saati 45 saatin
çok üzerine çıktı. ILO’nun çalışma
raporunda Türkiye, dünyada çalışma
saatlerinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak ilan edildi.

Sermaye çalışma saatleri ve çalışma
zamanındaki esneklikle vahşi sömürüsünü olağanlaştırmayı amaçlıyor.
Ve bu yöndeki hukuki ve tarihsel
kazanımları engel olarak görüyor ve
bu engelleri kaldırmayı amaçlıyor.
.

4

ücret esnekliği

Kriz sürecinde sermayenin önemli
bahanelerinden biri işçi maliyetlerinin ve ücretlerinin yüksekliği
oldu. Pervasızca ve yüzsüzce dile
getirilen bu tanımlar ücret esnekliğinin realize olması yönündeki bir
stratejiye hizmet ediyor.
Sermaye ücret esnekliğiyle ikili bir
hedef gidiyor: Bir yandan kriz bahanesiyle işçilerin reel kazanımları
olan (yakacak, giyecek gibi) sosyal
hakları, ya da nakdi sosyal hakları
(çocuk parası, tatil ücreti gibi) ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Öte yandan ücret sistemlerini şekilsizleştirerek, bozarak fazla mesai, tatil
ücreti gibi hakları ücret sisteminden çıkarmayı arzuluyor.
Ücretlerin sadece çalışılan saatlere
göre belirlenmesini istiyor. Bu
yönelimini de performans ücreti
gibi süslü tanımlamalarla açıklıyor.
Ücret sistemindeki bu düzenlemeler işçinin gerekli, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan gerekli emek süresini azaltmak ve karşılığı olan ücreti en alt seviyede tutmayı hedefliyor.
Çin çalışma rejiminin temel ayakla-

rından biri olan “beleş ücret” sistemi böylece yasallaşıyor. Çin’de saat
ücretlerinin 50 cent olması, finans
kapitalin iştahını kabartıyor ve izleyiciye yolu işaretliyor.
Ayrıca bugün hem Ulusal İstihdam
Stratejisi’nde hem de OECD raporlarının gündeminde asgari ücret tartışmaları var. Asgari ücretin bölgeselleştirilmesi tartışmaları ücret
esnekliği kapsamındaki tartışmalarıdır. Buradaki amaç sermayeye
pürüzsüz bir zemin sunmaktır.
Asgari ücretin bölgeselleştirilmesiyle özellikle işe giriş ücretlerinin
aşağı çekilmesi hedefleniyor.
Bütün eksik, zaaf ve geriliğine rağmen asgari ücret uygulaması, sınıfın tarihsel kazanımlarından biridir.
Asgari ücretin bir başka boyutu ise
ulusal düzeyde fiili, kollektif bir
toplu sözleşme mahiyeti taşımasıdır.
Asgari ücretin bölgeselleştirilmesi
hatta kaldırılması tartışmaları sınıfa
yönelik sermayenin cepheden saldırılarından biridir.

Sermayenin mutlak artı-değeri arttırmak
arzusunun ifadesi olan bu esneklik modeli, bugün
birçok işyerinde fiilen uygulanıyor. Hatta birçok
bürokratik, korporatist sendika bu uygulamayı
meşrulaştıracak adımlar attı. Toplu sözleşmelere
esnek çalışma saatleri ve zamanları girdi.
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Sünni lider Tarık Haşimi

Ortadoğu’da Güçler Dengesi Yeniden Kuruluyor

BÖLGESEL HEGEMONYA YARIŞI

YÜKSEK GERİLİM ÜRETİYOR

ABD askerleri Irak’tan çekilirken

Irak’ta yaşanan gelişmeler İran-Irak-Suriye-Lübnan eksenine güç kazandırıyor. Bu durum Türkiye için
bir sıkışma anlamına gelmektedir. Irak’ın da İran’ın etkisine girmesiyle Türkiye’nin Arap coğrafyasına
açılan tüm kapıları kapanma noktasına gelmiş durumda. Bu durum Türkiye’nin gerek bölgesel
hamlelerinin gerekse ekonomik faaliyetlerinin sınırlanması demektir. Bundan dolayı Türkiye
sermayesi kendi çıkarları gereği her koşulda Esad’ın devrilmesinden yana tutum alacaktır.
ABD ekonomik krizin yarattığı tahribatı sınırlama, git gide yükselen ve
kendisi için güçlü bir rakip olarak
gördüğü Çin’in dengelenmesi yönünde askeri gücünü ve dikkatini
Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya doğru
kaydırıyor. Onun boşalttığı bölgede
giderek genişleme potansiyeli taşıyan
bir yangın ve parçalanma süreci
yeniden hızlanıyor. Bir taraftan bölgedeki askerlerini azaltırken, diğer
taraftan bölgenin kimyasını değiştirecek hamleler yapmaya ve yeni köşe
taşları oluşturmaya da devam ediyor.
ABD bölgedeki toplumsal muhalefet
dalgasının
sindirilmesi,
Arap
Baharının ortaya çıkardığı enerjinin
dağıtılması veya saptırılması doğrultusunda bir dizi hamle yaptı ve yapmaya devam ediyor. İsrail’in güvenli-

ğini veya kendisinin bölgede kurduğu
ya da kurmak istediği hegemonyayı
tehdit edebilecek her dinamiği hedef
tahtasına koymuş durumda. Askeri
olarak boşalttığı alanın kendi belirleniminde bir güçler dengesi üzerinden
yeniden tesis edilmesi yönünde hamleler yapıyor.

Eksenler Çatışması
Bölgede ortaya çıkan muhalif ve devrimci dalganın açtığı kapıdan, bölgenin neredeyse tamamında örgütlü
olan Sünni Müslüman Kardeşler
örgütü kazançlı çıkmış görünüyor.
Kapitalist sistemle uyumlu, emperyalist devletlerle işbirliğine açık, bölgenin tamamında güç devşirebilen bir
Müslüman Kardeşler ekseninin
kurulması yönünde ABD, Suudi kay-

Güçler Dengesinde Kilit Ülke Suriye
Irak’ta yaşanan gelişmeler İran-IrakSuriye-Lübnan eksenine güç kazandırıyor. Bu durum Türkiye için bir sıkışma
anlamına gelmektedir. Irak’ın da
İran’ın etkisine girmesiyle Türkiye’nin
Arap coğrafyasına açılan tüm kapıları
kapanma noktasına gelmiş durumda.
Bu durum Türkiye’nin gerek bölgesel
hamlelerinin gerekse ekonomik faaliyetlerinin sınırlanması demektir.
Türkiye komşularıyla çatışma ve gerilim dolu bu eksende yer almaktadır.
Bu durum Türkiye’nin Suriye siyasetinin temelini oluşturmaktadır. Türkiye
sermayesi kendi çıkarları gereği her
koşulda Esad’ın devrilmesinden yana
tutum alacaktır.
Ancak Esad da hamlelerini ona göre
yapmaktadır. Geçtiğimiz günlerde
Arap Birliği’nden bir heyetin bu ülkede
inceleme yapmasına izin verildi.
Heyetin olumlu bir rapor hazırlaması
Esad’a kısa süreli de olsa nefes aldırmış durumda.

Rusya-Çin ekseninin, ABD-AB ekseninin
tüm ikna çabalarına rağmen Suriye ve
İran’a müdahaleye karşı olduğunu
belirtmesi bu müdahalelerin yapılmasını zorlaştırmaktadır. Rusya sadece açıklama yapmakla yetinmemiş savaş gemilerini Suriye’nin Tartus Limanına demirlemiş durumda. Bu da Suriye’ye olası
müdahalede Rusya’nın devreye gireceği anlamı taşımaktadır. Bu yüzden
Suriye’ye yönelik müdahale öncelikle
Müslüman Kardeşler ve Selefiler üzerinden, içerden yürütülmektedir.
Suriye kilit ülke haline gelmiştir; küresel güçlerin karşılıklı restlerinin sonuçlarının görüleceği bir mücadele alanı.
Bu Rusya-Çin bloku ile ABD-AB bloklarını karşılıklı hamlelere zorlayacaktır.
Bu durum, bölgesel güçlerin de kaderini tayin edecektir; İran-Irak-Suriye ve
Lübnan aksı ile S. Arabistan (Arap
Birliği)-Türkiye-Müslüman Kardeşler
ekseninin üstünlük mücadelesi bu
ülke üzerinde yapılmaktadır.

naklarını ve Körfez ülkelerinin askeri
gücünü seferber etmiş görünüyor.
Burada amaç, İran’ın etki alanını
daraltmaktır. Ancak İran’ın boşaltacağı alanın ABD’nin kurmak istediği
hegemonyayla uyumlu güçler tarafından doldurulması istenmektedir. Bu
yüzden İran-Suriye-Hizbullah eksenine karşı Suudi ArabistanMüslüman Kardeşler-Türkiye ekseni
hayata geçiriliyor. Kurulacak bu yeni
eksenin üyelerinin güçlerini sınırlayacak çelişki ve güç dengeleri de
oluşturulmuş durumda. Bu doğrultuda Mısır’da, Suriye’de olduğu gibi
Sünni Müslüman Kardeşler’in karşısına Sünni Selefi ekseni çıkarılıyor;
güçler dengesine yeniden katılan
Mısır, Türkiye karşısında destekleniyor; Türkiye’nin çözemediği/çözmediği kriz dinamikleriyle (Kürt sorunu,
Ermeni soykırımı ve Kıbrıs) sürekli
yüzleşmek durumunda kalırken, neoOsmanlıcılık projesinden rahatsız
olan Suudi Arabistan ile Türkiye arasında gerilim noktaları yoklanıyor.

İşgal Sonrası Irak
ABD Irak’tan çıkarken arkasında parçalanmış, parçaları birbiriyle savaş
halinde bir ülke enkazı bırakıyor.
Ancak stratejik enerji kaynaklarına
sahip Ortadoğu’yu kendi kaderine
terk etmeyecektir. ABD ile uyumlu
emperyalist güçler ittifakının, bölgenin tüm zenginliklerinin, ekonomik,

siyasi, kültürel olarak kendi kullanım
ve etkilerine açık kalması yönünde
pek çok denklemi hayata geçirdiği
aşikar.
Irak’ta Sünni ve Şii güçler arasında
işgal sonrası durulan çatışma ortamı,
ABD sonrası yeniden gerilim biriktirmeye başladı. Irak bölünmenin eşiğine gelmiş durumda. Yaşanan çatışmanın birbirine bağlı iki eksende ve
çok yönlü yürütüldüğü söylenebilir.
Başbakan Nuri El Maliki’nin Sünni
lider Tarık Haşimi’nin tutuklanması
kararını aldırtması, Irak’ta iktidar
üzerinde Şiiliğin ve dolayısıyla İran
etkisinin güçlenmesinin göstergesi.
Öte yandan Türkiye medyasının bu
yönde yaptığı haberlerin yaygınlığı da
Irak seçimlerinden bu yana Sünni
lider Tarık Haşimi’yi destekleyen
Türkiye-Suudi ekseninin Irak’ta güç
kaybettiğinin işareti.
Ancak süreç henüz sona ermiş değil.
Irak bölgesel hesapların görüleceği,
hamlelerin yapılacağı ve bölgesel
çatışmanın yaşanacağı bir alan haline geldi. Böylece Irak; Suudi
Arabistan, Müslüman Kardeşler,
Lübnan (Hizbullah), Suriye, İran,
Türkiye ve Kürtlerin kaderini belirleyecek bir kavşağa dönüşmüş durumda. İran’ın geriletilmesi halinde ise
yerine geçecek aday güçler arasında
rekabetin yaşanacağı sahne olacak
gibi görünüyor.

Rusya-Çin ekseninin, ABD-AB ekseninin tüm ikna
çabalarına rağmen Suriye ve İran’a müdahaleye
karşı olduğunu belirtmesi bu müdahalelerin
yapılmasını zorlaştırmaktadır. Rusya sadece
açıklama yapmakla yetinmemiş savaş gemilerini
Suriye’nin Tartus Limanına demirlemiş durumda.
Bu da Suriye’ye olası bir müdahalede Rusya’nın
devreye gireceği anlamı taşımaktadır.
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Ekonomik Kriz AB’nin Geleceğini Tehdit Ediyor

AVRUPA DEMOKRASİSİ
CENK AĞCABAY

NEREYE KADAR?
Yunanistan, İtalya ve İspanya’da odaklanan kamu
borç kriziyle açığa çıkan gelişmeler daha derinlerde
işleyen bir genel kriz eğiliminin öncü habercisi olma
niteliğine sahiptir. Yaşanan gelişmelerle birlikte,
bütünüyle neo-liberal ekonomi politikalarının yön
verdiği AB projesinin, Avrupa halklarını neo-liberal
sömürü ve yağmanın yarattığı tüm sonuçlarla karşı
karşıya bırakmış olması da gözler önüne serildi.
2011 yılı Avrupa’da olağandışı gelişmelerin art arda yaşandığı kendine
özgü bir zaman dilimi olarak şimdiden hafızalara kazındı. Kapitalist
dünyanın II. Emperyalist Paylaşım
Savaşı sonrası yarattığı en önemli
siyasi ve ekonomik projelerden biri
olan Avrupa Birliği projesi 2011
yılında ağır darbeler aldı, birikmiş
olan çelişkiler daha da keskinleşti,
dünya ekonomik krizinin yarattığı
sarsıntılar yaşlı kıtada ekonomik ve
siyasi krizleri tetikledi.
Son olarak, Aralık ayı başındaki
Avrupa Birliği Zirvesi’ne sunulan
Alman-Fransız
ortak
planının
İngiltere tarafından veto edilmesi ile
yeni bir boyut kazanan Avrupa
Birliği krizi ile birlikte Avrupa Birliği
üyesi (17 ülkenin) ortak para birimi
olan Euro’nun geleceği de ciddi bir
biçimde tartışılmaya başlandı. Tüm
dünyaya alternatifi olmayan bir ilerleme ve gelişme projesi olarak sunulan AB projesi yaşanan bu gelişmelerle birlikte tel tel dökülmeye başladı. Euro alanının dağılması olasılığının yüksek sesle konuşulmaya başlanması, doğal olarak AB’nin de geleceğini tartışmaya açtı.

AB: Neo-liberal Sömürü Projesi
Yunanistan, İtalya ve İspanya’da
odaklanan kamu borç kriziyle açığa
çıkan gelişmeler daha derinlerde işleyen bir genel kriz eğiliminin habercisi olma niteliğine sahiptir. Yaşanan
gelişmelerle birlikte, bütünüyle neoliberal ekonomi politikalarının yön

verdiği AB projesinin, Avrupa halklarını neo-liberal sömürü ve yağmanın
yarattığı tüm sonuçlarla karşı karşıya
bırakmış olması da gözler önüne
serildi.
Öncelikli olarak, Yunanistan, İtalya ve
İspanya’da kamu borç krizi biçiminde kendini ortaya koyan sürecin,
aslında, dünya ekonomik krizinin
derinleşme eğilimine girmesi ile birlikte hükümetler tarafından kapitalistlere aktarılan kaynakların yarattığı dengesizliklerin ürünü olması gerçeğinin altını kalınca çizmekte yarar
var. Sürekli olarak gözlerden kaçırılmaya çalışılan bu yalın gerçek, krizin
sınıfsal analizinin gerçekleştirilmesinde önemli bir köşe taşı niteliğindedir.
Yunanistan ve İtalya’da yaşanan
hükümet değişikliklerini, İspanya’da
yeni hükümetin uygulamaya koyduğu yeni 8,9 milyar Euro’luk kemer
sıkma paketini bu bağlam içinde
değerlendirmek gerekiyor. Kriz
koşullarında olağan parlamenter
yönetimlerle bu programları uygulamakta güçlük çeken burjuvazi, yeni
siyasi aktörleri devreye sokarak, çok
daha doğrudan ve güçlü bir biçimde
kontrol edebileceği hükümetlerle
kriz sürecini yönetmeye çalışıyor.

Almanya-Fransa
Sömürge Yönetimi
Avrupa Birliği projesinin kurumsal
yapısı içinde yer alan farklı Avrupa
ülkelerinin 2011 içinde yaşadıkları

Marksist teorinin sınıf analizini merkeze alan temel
yaklaşımı, bir emperyalist proje olan AB’nin gelişme
yönünü, niteliğini ve sınırlarını somut bir biçimde
ortaya koymuştur. Burjuvaziden demokrasi bekleyen
sol liberal odaklar ise, bırakalım kendi sözlerinin
arkasında durmayı, 2011’de AB’de yaşanan
gelişmeler hakkında söz bile etmemektedirler.
Yaşanan gelişmelerin hızı ve niteliği onları bu konuda
konuşmaktan alıkoymaktadır.

Alman polisi nükleer karşıtı
eylemcilere karşı görev başında!

ise, bir başka temel gerçeği daha da
görünür kıldı. Emperyalist-kapitalist
dünya gerçekliğinin bir parçası olarak Avrupa Birliği içinde de eşitsizlikler, sömürü ve güç ilişkileri gelişerek devam ediyor. Almanya-Fransa
ekseni olarak adlandırılan blokun
siyasi temsilcilerinin kamu borç krizi
ile sarsılan ülkelerle kurdukları ilişkilerin niteliği, 2011’de sıkça rastlanan
tartışma ve atışmalar bu gerçekliği
somut olarak gözler önüne serdi.

Merkel-Sarkozy Kliği
2011’de, Merkel-Sarkozy kliğinin,
kamu borç krizi ile sarsılan ülkelere
adeta bir sömürge yönetimi tarzında
yaklaşmalarını, üsttenci ve dikte
eden üsluplarını tüm dünya görme
olanağını buldu. Bu ülkelere dayatılan
kurtarma paketlerinin tümü, krizin

yükünü emekçilere ödetme kararlılığının vurgulandığı bir sınıflar savaşı
manifestosu niteliğinde idi. AB ülkeleri içindeki hiyerarşik ve eşitsiz ekonomik ve siyasi güç dağılımı bu kriz
vesilesi ile somut olarak gözler önüne
serilmiş oldu. 2011 yılı boyunca
Merkel ve Sarkozy bu ekonomik ve
siyasi gerçeği sık sık dile getirdiler.
Türkiye’nin köklü ekonomik ve siyasal sorunlarının çözümünde adres
olarak gösterilen AB’nin 2011’deki
durumu ana çizgileriyle bunları
anlatmaktadır. Bu durum 2011’de
birden bire ortaya çıkmış değildir,
emperyalist-kapitalist dünya sisteminin merkezinde yer alan, gelişimine
neo-liberal politikaların yön verdiği
bir kapitalist odağın uzun erimli
yönelişlerinin ürünüdür.

Sol Liberallerin İflası
Avrupa yoğun bir biçimde Euro’nun
geleceğini, Yunanistan’ın Euro’dan
ayrılması durumunda yaşanacakları
tartışadursun, biz yıllardır AB’ne girişle ülkenin tüm temel sorunlarının
çözüleceğini vaaz eden sol liberallerin
sol içinde yaydıkları yanılsamaların ne
denli temelsiz ve ideolojik olduğunu
2011 yılında fazlasıyla görme olanağı
bulduk.
Avrupa Birliği’ne girişle birlikte
Türkiye’nin büyük ekonomik gelişmelere imza atacağını ve çok hızlı bir ekonomik büyümenin gerçekleşeceğini
iddia eden ve özellikle de Yunanistan
ve İspanya örneğini veren sol liberaller epeydir suskunlar. Çünkü bu iki
ülkenin son yıllarda sunduğu görüntü,
sol liberal argümanların içi boş demagojiler olduğunu çıplak bir biçimde
gözler önüne serdi.
Sol liberallerin bütünüyle boş çıkan bir
diğer argümanı, faşist diktatörlüklerin
çözülmesinin ardından AB projesine
entegre olan İspanya ve Yunanistan’ın
demokratikleşmesi sürecinin AB üyeliği ile birlikte derinleşmiş olması idi.
İspanya ve Yunanistan’da kökleşmiş

bir anti-faşist mücadele birikimini ve
bu birikimin kazanımlarını yok sayan
bu yaklaşım, demokrasiyi bir dizi yasal
düzenlemenin kabulü ile özdeşleştirdiği ve demokrasi ile sınıfsal temel arasındaki bağı kopardığı için, Yunanistan
ve İtalya’da hızla gerçekleşen son
hükümet değişikliklerinin niteliği
konusunda da sessizdir. Sessizdir,
çünkü sol liberal demagoji son gelişmelerle birlikte bütünüyle çökmüştür.
Dünyanın değişik ülkelerinden yorumcular bu ülkelerde oluşması muhtemel
otoriter rejimleri tartışıyor.
Yunanistan ve İspanya’da neo-liberal
yağma ve sömürüye karşı örgütlenip
harekete geçen kitleler, AB demokrasisi marifeti ile polis saldırısına uğramakta ve AB demokrasisi marifeti ile
alanları dolduran milyonlarca emekçinin muhalefet ettiği yasalar ve kemer
sıkma paketleri parlamentolardan
geçmektedir. Irkçı-faşist partiler AB
demokrasisinin kurumsal yapısı içinde
yer almakta ve kazandıkları etkinlik
sonucu gerici, ırkçı, ayrımcı yasaları
parlamentolardan sessizce geçirmektedirler.
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ABD’de Bir Çok İşgal Kampı Polis Tarafından Boşaltıldı

?

OCCUPY

NE DURUMDA
Occupy Hareketi, 2011 yılının sonunda,
özellikle Amerika’da, bir yanda taktiksel bakış açısından yenilgiler ve tıkanmalar ile karşı karşıya geliyor ve
savunmaya geçmeye zorlanıyor; öbür
yanda ise, politik alanda iktidardaki
hegemonyanın içindeki çatlağı derinleştirip, Cumhuriyetçiler/Tea Party ve
Demokratlar/Obama’dan ayrı duran
üçüncü bir şemsiye açma hamleleri olarak tanımlıyabileceğimiz gelişmeler
gerçekleştiriyor.
Amerika’daki gelişmeler ve problemler,
daha sonra başlayan Avrupa’daki
Occupy hareketlere -Özellikle Hollanda
ve İspanya’da güçlüler, Almanya’da güç
kaybedildi- onların da hangi problemlerle karşılaşabileceklerini gösteriyor.
Yenilginin bir sonucu olarak, Kasım
ayından bu yana Boston (10 Aralık),
San Fransisco (10 Aralık), Oakland ve
Los Angeles kampları başta olmak
üzere, bir çok işgal kampı polis tarafindan boşaltılıyor. En önemlisi 15
Kasım’da New York’daki ve hareketin
“ana” kampı olarak tanımlıyabileceğimiz “Occupy Wall Street” kampı polis
tarafindan “hijyenik” nedenlerle boşaltılıp, işgalcilere sadece çadırsız ve uyku
tulumsuz geçiş izni çıktı ve parkın etrafı çitle kapatıldı.

Occupy Hareketi Direniyor
Occupy Hareketi, boşaltmalara bir çok
şehirde büyük karşı yürüyüşlerle cevap
verdi. New York’da 30 binden fazla kişi
yürüdü. San Fransisco’da, Oakland,
Boston, New York ve bir kaç şehirde
daha polisle sert çatışmalar çıktı. Ama
boşaltılan kamplar yeniden işgal edilemedi. Bir tek San Fransisco bir kaç gün
yeniden işgal edilebildi ve Los Angeles
kampı polisi 2 gün oyalayabildi.
Adbusters’a göre bu boşaltmaların iyi
yanı, öfkeyi yükseltip Occupy’ın halktaki popülaritesini artırırken, bizce kötü
yanları hayli fazla ve bu durum
Occupy’ın daha ileriye gidebilmek için
çözmesi gereken bazı problemleri çok
net bir şekilde açığa çıkartıyor.
Occupy Hareketinin yapısı veya örgütlenmesi ve kitleleri aktifleştirme
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Londra’da Occupy çadırlarına dil çıkaran bir işadamı
ABD’de Occupy eylemine polis saldırısı (solda)

Occupy Hareketinin en militan olan “Occupy Oakland”
fraksiyonu, kampın boşaltılmasına rağmen, işçilerle
beraber bir kere daha 12 Aralık’da bütün batı
kıyısında organize edilen genel grevler ile -büyük
sermayenin simgelerinden birisi olarak- limanları
bloke etmeyi başardı.

kapasitesi, fiziki mekana sıkı bir şekilde
bağlıydı. Her gün ana kararları veren
“General Assembly” (Genel Meclis)
orada olan herkesin “human microphone” (elektronik jeneratörler yasaklandıktan sonra, amplifikatör yerine konuşmalar ağızdan ağıza iletiliyor) ile direkt
katılımı ve total veto hakkıyla çalışıyordu.
Son aylarda “Genel Meclis”ten ayrı
“Working Groups” (Çalışma Grupları)
oluşup, bir dizi tema üzerine çalışmaya
başlamıştı. Burada “Genel Meclis” ve
“Çalışma Grupları”nın hakları kesin bir
şekilde belirlenmediği için, “Genel
Meclis”e katılan herhangi bir kaç kişi
“Çalışma Grupları”nın bütün hareket
için tasarlanan kararlarını bloke edebiliyordu.

Occupy Hareketinin
Enerjisi Tükenmiyor
“Çalışma Grupları”, New York’daki (ve
başka şehirlerde de) kampın boşaltılması sonrası, 60 Wall Street binasının
Lobi’sinde her gün buluşup çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak, genel bir meclis veya karar mekanı olmadan, bu
çalışma gruplarının ne kadar kitleselleşme potansiyeli olur, şüphelidir.
Bir yandan genel kararlar verme gücünü yeniden kazanıp, öbür yandan fiziksel mekana olan mutlak bağımlılığı
koparıp, ortaklaşılan bir yapısal/tinsel/politik mekan yaratmak, yani, kim
neyi yapar ve nasıl karar verip kime
karşı ne zaman sorumlu olur veya
olmaz, vb belirlemek; hem hareketi
devletin saldırılarına karşı güçlendire-

cek, hem de “bireyci” demokrasi anlayışından koparıp, etkili bir şekilde çalışmanın önünü açacaktır.
İşte ancak o zaman, Adbusters’in teorisyenlerinin tasarladığı gibi, Occupy
Hareketinin 1. aşamasından 2. aşamasına geçilebilinir, ki, onlara göre 1.
aşama toplanmak, buluşmak, kamp
kurmak ve kitle yürüyüşleri yapmak
idi. 2. aşama ise, yığılma stratejisi ile
statükoya karşı sürpriz saldırılar geliştirmek olmalıdır.
Öbür yandan, Occupy Hareketi ABD
içindeki yapısal problemleri hassas
yerinden yakaladığı için, enerjisi daha
tükenmiyor ve kampların boşaltılmasına rağmen şehirlerin farklı Occupy
grupları devam ediyorlar.
Occupy Hareketinin en militan olan
“Occupy Oakland” fraksiyonu, kampın
boşaltılmasına rağmen, işçilerle beraber
bir kere daha 12 Aralık’da, bütün batı
kıyısında organize edilen genel grevler
ile –büyük sermayenin simgelerinden
birisi olarak– limanları bloke etmeyi
başardı. Ayrıca, “Occupy Our Homes!”
(Evlerimizi işgal edelim!), “Occupy Our
Food!” (Yiyeceğimizi işgal edelim!) ve
“Occupy Our Universities!” (Üniversitelerimizi işgal edelim!) gibi yeni hareketlenmeler, Occupy Hareketinin geneline
yeni sosyal kitleler ve problem alanları
katıyor ve çapını büyütüyor.
* Adbusters’in Occupy Hareketini nasıl baştan
örgütlediği ve yorumları için, bkz. Mattathias
Schwartz, Pre-Occupies: The origins and future of Occupy Wall Street, The New Yorker,
28.11.2011

Bir yandan genel kararlar verme gücünü yeniden
kazanıp, öbür yandan fiziksel mekana olan mutlak
bağımlılığı koparıp, ortaklaşılan bir yapısal/tinsel/
politik mekan yaratmak, yani, kim neyi yapar ve
nasıl karar verip kime karşı ne zaman sorumlu olur
veya olmaz, vb belirlemek; hem hareketi devletin
saldırılarına karşı güçlendirecek, hem de “bireyci”
demokrasi anlayışından koparıp, etkili bir şekilde
çalışmanın önünü açacaktır.

“

Siz Sınıf Savaşı
Yapıyorsunuz

”

Genel politik alanda ise, Tea
Party’e karşı dik duruş ile zafer
elde edilebildi. Cumhuriyetçilerin aşırı sağ kanadı olan ve
2009’da Obama’nın “sosyalist
devletine”
karşı
büyük
momentum ve popülarite
kazanan Tea Party, Occupy
Hareketi başladığında ilk çıkış
gücünü
kaybetmişti
ve
Occupy ile finansal sermaye
karşıtlığı üzerinden birleşme
çabasında Occupy tarafından,
halkın talepleri ve sosyal
gerekçeler yerine bireyciliği ve
sermayeyi savunduğu için red
edilmişti. Anketler, Occupy’ın
şu aralar Tea Party’den çok
daha popüler olduğunu gösteriyor.
Demokratlarin daha sol kanadı
Occupy Hareketini Obama’ya
karşı sosyal reformları ilerletmesi için baskı aracı olarak kullanmayı hedeflerken; ittifak
çabasında başarılı olamayan
Cumhuriyetçiler, bu sefer de
“Siz sınıf savaşı yapıyorsunuz”
ve “Bu artık taban hareketi
değildir” gibi söylemlerle
Occupy’ı yıpratmaya çalıştılar.
Obama’nın kendisi ise, ki
gayet
net
bir
şekilde
Demokrat Parti ile nereye
kadar gidilir, nereye gidilmez,
göstermişti: “Kriz’in sorumlularının neden cezalandırılmadığı” sorusu üzerine “Onlar
ahlaki olarak suçlular, ama
kanuni olarak hiç bir yasayı çiğnemediler” cevabını vermişti.
Yukardaki tespitler doğru ise
ve Occupy Hareketi o şekilde
gelişirse, politik alanda üçüncü
bir şemsiye açabilir. Şu an için
her aktör çıkış gücünü ve ilk
zaferini geride bıraktı, güçler
birbiriyle ilk çatışmalarını yaşadılar. 2012’de karşılaşma yeni
raunduna girecek.
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MURAT DÜZGÖR

Irkçı-Faşist Yükselişe Karşı Göçmenlerin Politik Mobilizasyonunu Hedefleyen Bir Yapılanma

Zürih’te Anti-Faşist Bir Odak: AUTONOME
Zürih’te bir grup anti-faşist eylemcinin girişimiyle kurulan
Autonome Schule Zürich, bu süreçten etkilenen göçmenlerle
dayanışmayı ve ırkçı-fasişt yükselişe karşı göçmenlerin politik mobilizasyonunu hedefleyen bir yapılanma.

Zürih, İsviçre’nin yoğun bir göçmen
nüfusuna sahip kentlerinin başta
gelenidir. Son otuz yılda tüm
Avrupa’da gelişen ırkçı-faşist politik
akımlar İsviçre’de de azımsanmayacak bir büyüklüğe ulaşmış durumdadır. Avrupa’da gelişen ırkçı-faşist
akımlar değişik derecelerde etki eden
çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel
kaynaklara sahiptir. Emperyalist
kapitalizmin her türlü gericiliğin kaynağı olması temel gerçeğini en çıplak
biçimde görebileceğimiz siyasal olgulardan biri de Avrupa’da gelişen ırkçıfaşist akımlardır.
Avrupa’da politik düzlemin en önemli
belirleyenlerinden biri olan bu siyasal
olgu, doğal olarak sosyalist ve devrimci güçlerin bu alana yoğunlaşmasının
asli nedenleri arasındadır. Avrupa
solunun gündeminde ön sıralarda yer
alan bu siyasal olgu, İsviçre’de devrimci-sosyalist güçlerin, anti-faşist
odakların da gündeminde baş sıradadır. Avrupa’nın yoğun göçmen nüfus
barındıran neredeyse tüm ülke ve
kentlerinde ırkçı-faşist akımların
yükselişi ve bunlara karşı mücadelenin yöntem ve araçları sol içinde canlı
olarak tartışılmakta ve çeşitli antifaşist kampanyalar düzenlenmektedir.

İsviçre’de Yükselen Irkçılık
İsviçre’de özellikle SVP’de (İsviçre
Halk Partisi) somutlaşan ve parlamentolarda ciddi bir ağırlık kazanan
ırkçı-faşist yükseliş, parlamentolarda
kazandığı güç ve diğer burjuva parti-

lerin de utangaçça desteği sayesinde
çıkan göçmen karşıtı yasalarla, en
yüksek noktasına taşındı.
Göçmenlerin sosyal, ekonomik ve
kültürel tüm kazanımlarını ellerinden
almaya, göçmenleri kölece çalışma ve
yaşam koşullarına mahkum etmeye
çalışan bu ırk ayrımcı yasal düzenlemeler karşısında İsviçreli sol güçler
direniş odakları oluşturmak ve bu
gidişe dur demek için çeşitli girişimlerde bulundular.
Zürih’te bir grup anti-faşist eylemcinin girişimiyle kurulan Autonome
Schule Zürich * (ASZ) bu süreçten
etkilenen göçmenlerle dayanışmayı
ve ırkçı-faşist yükselişe karşı göçmenlerin politik mobilizasyonunu
hedefleyen bir yapılanma. Bir araya
gelen eylemcilerin büyük bir binayı
işgal edip, bir okul ve yaşam alanına
dönüştürmeleri ile 2010 Nisan’ında
başlayan süreç devam ediyor.

Temel Kaynaklar:
Fedakârlık ve Dayanışma
Tüm Avrupa’da olduğu gibi, İsviçre’de
de kısılan sosyal harcamalar ve değişen yasalar nedeniyle yönetimler tarafından göçmenlere sağlanmayan dil
öğrenme olanakları, hukuksal sorunların çözümünde destek sağlayacak
hukuksal hizmetler gibi temel başlıklara yoğunlaşan Autonome Schule
Zürich, bütünüyle proje katılımcılarının fedakarlık ve dayanışmaları çerçevesinde finanse ediliyor, devlet ve
sermaye odaklı hiçbir kaynağı ilkesel

Avrupa’nın ana metropollerinde işçi sınıfının en alt
katmanlarını göçmenlerin oluşturması gerçeği, bu
alanın aynı zamanda sınıf mücadelesinin temel
alanlarından birisi olması olgusunu pekiştiriyor.
Bu alanın kendi özgül toplumsal dinamiklerini
açığa çıkarmak ve bu alana denk düşen örgüt ve
mücadele biçimlerini bulmak tüm devrimcisosyalist hareketin temel görevlerinden biri olarak
somutluk kazanıyor.

SCHULE
ZÜRİCH

bir tutum olarak kullanmıyor.
Herkese açık ve ücretsiz dil kursları,
bilgisayar kurslarının gönüllüler tarafından verildiği ASZ’de, tiyatro ve
sinema atölyeleri de çalışmalarını
sürdürüyor. İsviçre yönetimleri tarafından hukuksal destekten yoksun
bırakılan göçmenler, gönüllülerin
çalışmaları ile hukuksal destek kaynakları bulabiliyor. Eğitim ve dayanışma olanakları sunulan göçmenlerin
politik mobilizasyonlarının artırılması için çeşitli seminer ve tartışma
programları da ASZ tarafından organize ediliyor.

Dünyayı Değiştirmek İçin
Teori ve Pratik
Dünyanın dört bir yanından çeşitli
nedenlerle İsviçre’ye gelmiş göçmenlerin bir araya geldiği ASZ, dünyada ve
Avrupa’da yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerin analiz edilmesi ve bu
analizlerin tartışılması amacıyla
“Dünyayı Değiştirmek İçin Teori ve
Pratik” başlığını taşıyan yeni bir programı hayata geçirmek için yeni adımlar atıyor.
Dünyanın değişik bölgelerindeki politik ve toplumsal gelişmeleri, yine
dünyanın değişik bölgelerinden gelecek eylemci, akademisyen ve yazarlarla belli bir disiplin içinde tartışma
ve gelecek için ortak mücadele perspektifleri oluşturmaya dönük bu
proje solun enternasyonal geleneğini
de kendi alanında canlandırmayı
hedefliyor.
Çeşitli dönemlerde yoğun polis baskısına ve baskınlara maruz kalan ASZ,
İsviçre’deki anti-faşist hareketin
merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Ekim ayında gerçekleşen seçim
sürecinde doruğa çıkan göçmen-karşıtı ırkçı ayrımcı kampanyalara karşı
kampanyalar örgütleyen İsviçre solu
içinde, ASZ gönüllüleri canlı olarak
yerlerini aldılar ve bir bölüm göçmenin bu sürece aktif bir biçimde katılmasını sağladılar.
Göçmenlerin merkezlerden uzak

alanlarda yalıtılmasını hedefleyen
politikalara karşı göçmenlere yaşam
alanları oluşturmaya çalışan gönüllüler, düzenledikleri sosyal ve kültürel
aktivitelerle insanları bir araya getirmeye çalışıyorlar. Merkezlere uzak
alanlarda yalıtılmış göçmenlerin bu
aktivitelere katılmalarını sağlamak
için gerekli olan ulaşım olanakları da
ASZ gönüllülerinin bütünüyle şeffaf
yürüttükleri ekonomik kaynak kampanyalarıyla sağlanıyor.
* Zürih Otonom Okulu

ASZ Direniş
Odaklarına İlham
Kaynağı Olabilir
Autonome Schule Zürich henüz
küçük ama anlamlı bir proje olarak,
Avrupa devrimci-sosyalist hareketinin oluşturması gereken anti-faşist
direniş odaklarına ilham verme
potansiyelini taşıyor. Avrupa’nın ana
metropollerinde işçi sınıfının en alt
katmanlarını göçmenlerin oluşturması gerçeği, bu alanın aynı zamanda
sınıf mücadelesinin temel alanlarından birisi olması olgusunu pekiştiriyor. Bu alanın kendi özgül toplumsal
dinamiklerini açığa çıkarmak ve bu
alana denk düşen örgüt ve mücadele
biçimlerini bulmak tüm devrimci-sosyalist hareketin temel görevlerinden
biri olarak somutluk kazanıyor.
Autonome Schule Zürich deneyimi
göçmen işçilerin örgütlenme ve
mücadele süreçlerine ilişkin geliştirilecek tartışmalara somut veriler
sunuyor. Göç ve göçmenlik olgusunun dünyada ekonomik ve ekolojik
krizlerle tetiklendiği dikkate aldığımızda, bu sorunların yakıcılıklarını
sürekli artıracağını kestirebiliyoruz.
Bu durum, devrimci-sosyalist odakların bu konulardaki faaliyetlerini daha
bütünlüklü olarak gözden geçirmelerini gündeme getiriyor. Daha bütünlüklü bir bakış açısının oluşması ise,
bu tip deneyimlerin ciddi analizlere
tabi tutulmasını zorunlu kılıyor.
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Genç Sen 5. Genel Kurulu’na Bakış

Genç Sen 1. Olağan Genel Kurulu, ODTÜ

GENÇLİK MÜCADELESİNE BİR NOT
Sendika içinde bir eğilimi temsil eden bizler, basit bir delege belirleme
usulsüzlüğünden öte asla sendikanın hayrına işlemeyeceğini düşündüğümüz
gidişata bir son vermek ve ardı ardına yaşanan bir sürü gereksiz rekabetçi
davranışa dur demek için Olağan Genel Kurul’a katılmadık; o anda
verilebilecek en onurlu ve sağlıklı kararı vererek hayata geçirdik.
10 Aralık 2011 günü Ankara’da gerçekleşen Genç Sen 5. Olağan Genel
Kurulu, herkesin salt kendine göre
yorumladığı bir olaydan öte, öğrenci
gençlik mücadelesinin çıkarlarını ve
gençliğin verdiği mücadelenin sorumluluklarını bilerek değerlendirilmesi
gereken önemli bir dönemeçtir. Hopa
davası ile gençlik cephesinde motivasyonun yakalandığı bir süreçte, etkili
bir kongre yapıp çıkışa destek olabilmenin imkânı bulunmaktaydı. Fakat
kendi dar çıkarları ve “güvencelerini”
daha önemli görenler tarafından Genel
Kurul bu imkânı değerlendirememiş
ve dibe vurmuştur.
Çoğu kez dışarıdan, fakat etkili bir
şekilde içeriden eleştirilerin ve saldırıların hedefi haline gelen Genç Sen,
kendisine yöneltilen saldırılara cevabını kampüste örgütlediği çalışmalar,
sokakta verdiği mücadele ve ardı ardına örgütlediği kampanyalarla vermiştir. Bu çalışmaların birebir yürütücüsü olan bizlerin de getirebileceği birçok olumsuz eleştiri olsa da, bunların
hiç biri sendikaya emek vermemiş,
dıştan acımasızca yapılan eleştirilerle
aynı kefeye konulacak türden değildir.
Son Genel Kurulu belki de diğer olaylardan ayıran başlıca farklılık da bu
olsa gerek. Sendika içinde bir eğilimi
temsil eden bizler, basit bir delege
belirleme usulsüzlüğünden öte asla

sendikanın hayrına işlemeyeceğini
düşündüğümüz gidişata bir son vermek ve ardı ardına yaşanan bir sürü
gereksiz rekabetçi davranışa dur
demek için Genel Kurul’a katılmadık; o
anda verilebilecek en onurlu ve sağlıklı kararı vererek hayata geçirdik.

Nitelikten Yoksun
Genel Kurul
Genel Kurul’a ilişkin aldığımız pozisyon, arkadaşlarca politik tutum olmamakla eleştirilse de, oluşan son tabloda, meşru olmayan bir kongrede
bulunmak politik tutum mu olacaktı?
Liseli delegelerin yığınlar halinde
Genel Kurul’a taşındığı bir atmosferde
üniversiteye dair ne konuşabilirdik?
Liseli arkadaşların kendi alanlarındaki başarılarını ve geleceğin üniversiteli olma potansiyellerini görmezden
gelmiyor, fakat üniversiteye dair
kararların alınacağı bir kurulda koz
olarak kullanılıp, nesneleştirilmelerine karşı çıkıyoruz.
Ayrıca bizim dışımızdaki birçok özne
de Genel Kurulu terk ederek veya gitmeyerek, farklı bir yerden, Genel
Kurul’un meşru olmadığını göstermiştir. Bu öznelerin bir kısmının sendikayı her zaman ki muhalif bakış
açılarıyla ele alanlar olması, diğer bir
kısmının da sendikal faaliyetin ucundan dahi tutmayan, söylediklerinin

Özgürlükçü Gençler olarak sendikanın bugün nefes
aldığı birçok kampüste ve alanda var olan
emeğimizin takipçisi olacağız. Bizler sendikanın
yürütücüleriyiz ve sendikamıza sahip çıkmaya devam
edeceğiz. Yerellerden ördüğümüz kampanyalar ve
çalışmalarla Genç Sen’i hak ettiği yere taşıyacak,
tabandan ördüğümüz bu çalışmalarla hiçbir zaman
sendikaya paralel olma amacı gütmeyecek, aksine
bu olasılıktan kaçınacağız.

hayatta karşılığı olmayan özneler
olması genel kurula dair oluşan usulsüz tabloyu boşa düşürecek sebepler
değildir.
Değinilmesi gereken bir başka konu
ise Genel Kurul’a gitmeyerek bizimle
aynı tavrı alan, fakat özellikle son
süreçleri ele aldığımızda sendikal faaliyete emek verme durumuna göre,
dost acı söyler sözünü hatırlatarak
eleştirilerimizi yönelteceğimiz bir
başka eğilimin varlığıdır. Bu eğilime
tamı tamına zıt olan, yaşananlara tavır
alamayıp onca olan bitenin peşine
takılan tek eğilim (Güneşli Dünya)
olarak kalan arkadaşlar dolaylı yoldan
bu duruma hizmet etmiş bulunmaktadırlar.
Sendika yürütmesinin tamamını “ele
geçiren” eğilim ve gerek o eğilimle
aynı listeden (Sokak) seçime girip
aynı usulsüzlüklere imza atan bir
diğer eğilim, oluşan tablonun sorumlularıdırlar. Sanırım bu tablo arkadaşları da rahatsız etmiş ve arkadaşlar da
Genel Kurulu meşru bulmamış olacaklar ki, Genel Kurul sonrası
(Güneşli Dünya) Kurulu terk etmeyen
tek eğilime gidip MYK’da yer almalarını istemişlerdir. Ayrıca ruh halini
daha iyi anlamak adına şu soruyu
sorabiliriz: Yıllar önce sendika faaliyetini terk edip sonra bir yığın liseli
ile kongreye gelen diğer arkadaşlar
neyi hedeflemiş olabilirler? Emek
süreci bunun neresinde duruyor, bir
muhasebe etmek gerek.
Tüm bu usulsüzlüklere rağmen gerçekleşen Kurul nitelikten uzak, hiçbir
politik önergenin tartışılmadığı bir
Genel Kurul olarak tarihe bir kara leke
şeklinde geçmiştir. Böyle bir süreçte
bir gençlik örgütünün nitelikten yoksun bir Genel Kurul gerçekleştirmesi
vahim bir tablodur. Bu tabloya sebep
olan anlayış, bir de bu boyutuyla
meselelere bakmalı ve değerlendirmelidir.

Peki
Ya Sonrası?
Önemli bir çıkış olasılığını kaybeden ve kendi küçük dünyasında
kaybolan Genç Sen ileriye dair ne
yapmalı? Nitelikten yoksun, gayrimeşru bir kongre gerçekleştiren
Genç Sen en azından önümüzdeki
sürece öz eleştirel bakmalı ve
bütün eğilimlerin temsil edileceği,
zenginliklerini ve farklılıklarını
güçleri oranında sendikal faaliyete yansıtacağı ve sendikanın tarihine yazılan bu kara lekeyi silmek
için bir Olağanüstü Genel Kurul
düzenlenmelidir.
Yoksa Genç Sen’in, son Genel
Kurul’da ortaya çıkan tablo sonucu
sendika yürütmesine gayri meşru
olarak “el koyan” eğilimin tekelinde bir paralel örgüt olması muhtemeldir. Zaten normalde sendika
kurullarını işletmekten sürekli imtina eden eğilimin tek başına olduğu
bir süreçte hangi kurulun, hangi
yürütmenin nasıl işleyeceği hangi
kontrol mekanizmalarına kalmıştır?
Genç Sen öğrenci gençliğin
meşru, kitlesel ve militan öz örgütüdür. Genç Sen birlikte mücadele
etmektir. Genç Sen kimsenin paralel örgütü olmayı hak etmemektedir; hak etmekten öte böyle bir
mantığa sahip değildir. Özgürlükçü Gençler olarak sendikanın
bugün nefes aldığı birçok kampüste ve alanda var olan emeğimizin
takipçisi olacağız. Bizler sendikanın yürütücüleriyiz ve sendikamıza
sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Yerellerden ördüğümüz kampanyalar ve çalışmalarla Genç Sen’i
hak ettiği yere taşıyacak, tabandan ördüğümüz bu çalışmalarla
hiçbir zaman sendikaya paralel
olma amacı gütmeyecek, aksine
bu olasılıktan kaçınacağız. Bu
zamana kadar sendikanın kurullarının işlemesi, örgütlülüğünün arttırılması için verdiğimiz mücadeleye bundan sonra da devam edeceğiz. Meşruluğumuz; Genç Sen
kurulduğu günden bu güne alanda yaptığımız çalışma ve sendikaya verdiğimiz emektir.
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Üniversite Öznelerinin Politikaya Etkin Müdahale Etme Yolları Tıkanmaya Çalışılıyor

GENÇLİK MÜCADELESİNDE
BİR DÖNEMİN ARDINDAN
Önümüzde duran en önemli görev, geçmiş
dönemi değerlendirip yeni gelen döneme
yönelik çeşitli görevler çıkartmak olacaktır.
Soğuk “kış ayları”nı ne denli dirençli ve enerjik
geçirirsek, bahar aylarında önümüzde duran
görevlere o denli hazırlıklı oluruz. Baharın
doğurgan gücüne kızıl cemreler düşüreceğimiz
bir dönem bizleri bekliyor.
Devrimci-demokrat güçlere yönelik
21 Eylül ile başlayan saldırı konsepti,
son olarak 35 gazetecinin tutuklanmasıyla zirve yapmıştı. Bu süreç, devletin saldırıları karşısında geri adım
atmayan bir mücadele pratiğiyle
yanıt verenlerin, bu devlet teröründen payına düşeni aldıkları bir hesaplaşmayı da beraberinde getirdi.
Sürecin bize yönelik en belirgin yansıması ise, tutuklanan yoldaşlarımızın
yanında Samsun, İstanbul ve Hatay’da
gerçekleşen ev-kurum baskınları ve
gözaltılar oldu.
Saldırıların öğrenci hareketi içerisindeki izdüşümünü ele aldığımızda,
önceki yıllardan farklı bir tarzla karşı
karşıya olduğumuz bir dönem geçirdik. Egemenler, öğrencilerin kendilerine diğer zamanlara göre daha çok
söz hakkı buldukları 2010-2011 yılının ertesinde iki boyutlu bir saldırı
konsepti denediler.
Birinci boyutta, öğrenci hareketine
sıçrama olanağı tanıyan geniş öğrenci kitlelerini, bu konular etrafındaki
talepleri çerçevesinde bir araya getirip mücadelenin parçası kılan ve
onları öğrenci örgütleriyle buluşturan harç zamları, polis şiddeti ve ticarileşme gibi saldırılar şekil değiştirerek ve üstü örtük bir biçimde ya da
yeni yöntemlerle devreye sokuldu.
Üniversite öznelerinin politikaya

etkin müdahale etmesinin yollarının
tıkanması ve zorlaştırılması hedefleniyordu.
İkinci boyutta ise, birincisini tamamlayacak biçimde ve geniş kitleleri işin
içine sokmaksızın, hatta yalıtarak
“seçilmiş hedef”lere yönelen amansız
bir tutuklama, gözaltı ve soruşturma
saldırısının başlatılması gerçekleşti.
Bu durumun sonuçları kendisini 8
Ekim mitingi ve 6 Kasım eylemlerinde ortaya koydu. Söz konusu saldırılar
karşısında, üniversite politikasının
kimi özneleri elenme emareleri gösterirken, bazılarının varlık gösterememe noktasına geldikleri bir pozisyonla karşı karşıya kaldık.
Bizler, bütün bu saldırılara yanıtımızı
mücadele çizgimizi kitlelerle buluşturma hedefinden bir adım geri atmamakla verebileceğimizi dile getirmiş
ve bu doğrultuda bir takım hedefler
önümüze koymuştuk. Bu yazının
konusu olmasa da, Özgürlükçü
Gençlerin önünde duran görev, geçen
bir dönemin ardından bu hedeflerin
neresinde olduğumuzu değerlendirmek olmalıdır.

Öne Çıkan Eylem Biçimleri
Bu gelişmeler ışığında devrimcidemokrat güçlerin politik paydasını
egemenlerin saldırılarıyla oluşan

Öğrenci eyleminin zaman zaman öğrenci
örgütlerinden bağımsız ve hatta bu örgütlerden
etrafında
araçlar
otonom
yalıtılmış
seyretmesinin sağladığı çeşitli avantajlar olsa
da, öncü öznelerinden bağımsız kalan bu faaliyet
biçiminin, küçük burjuva bireyciliğinin bir
yansıması olarak, ufkunun “yaşam alancı”lıkla
sınırlı kalması, yaşam alanının dışında kalan
öğrencileri sürecin bir parçası haline getirme
güdüsünü yitirmesi ve kendisini bu alana
hapsedip tecrit olması ciddi bir potansiyel risktir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde
Starbucks’taki işgalci öğrenciler

ablukayı dağıtmaya yönelik çalışmalar oluştururken, öğrenci hareketi de
bu eksende yeni araçlar ve faaliyet
biçimleri ortaya çıkardı. Tutuklu
Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi,
gelişim çizgisi ve talepleri bakımından öğrencilerin politik mücadelenin
bir parçası haline geldikleri, geçmiş
dönemin öne çıkan çalışmalarından
bir tanesini oluşturdu. Ayrıca
Ankara’daki 9 Aralık Hopa duruşmasında ortaya konan kitlesel ve kararlı
duruş da, toplumsal muhalefete aynı
politik eksen etrafında bir soluklanma olanağı sağlamıştı.
Geçtiğimiz dönemin öne çıkan bir
diğer eylem biçimi de, Boğaziçi Üniversitesi Starbucks İşgali ve ODTÜ’de
ortaya konan kantin boykotları süreci oldu. Bu iki eylem biçiminin de
ortak yönü, öğrencilerin ucuz/ücretsiz ve kaliteli beslenme talebinin sözyetki-karar hakkı mücadelesiyle
bütünleştirilerek dile getirilmesi oldu.
Bu temelde öğrenciler kampüslerinin
ya da fakültelerinin merkezi bir yerini zaptederek, hem beslenme ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla ve dayanışmayla karşıladıkları hem de okuldaki
rutin yaşantılarına devam ettikleri
birer “yaşam alanı” oluşturdular.
Bu durum, öğrencilerin üniversite
yönetimi ve şirketler karşısındaki

taleplerini kazanmak adına bir iddia
ortaya koymalarının yanında, üniversitedeki yaşamın örgütlenmesinde
öğrencilerin daha etkin özneler haline gelmesi ve soludukları havanın
değişmesi/demokratikleşmesi gibi
avantajları da beraberinde getiriyor.

“Yaşam Alancılığa” Hapsolmak
Ancak, bahsi geçen eylem biçiminin
içinde barındırdığı çeşitli handikaplar da yok değil. Öğrenci eyleminin
zaman zaman öğrenci örgütlerinden
bağımsız ve hatta bu örgütlerden
yalıtılmış otonom araçlar etrafında
seyretmesinin sağladığı çeşitli avantajlar olsa da, öncü öznelerinden
bağımsız kalan bu faaliyet biçiminin,
küçük burjuva bireyciliğinin bir yansıması olarak, ufkunun “yaşam alancı”lıkla sınırlı kalması, yaşam alanının
dışında kalan öğrencileri sürecin bir
parçası haline getirme güdüsünü
yitirmesi ve kendisini bu alana hapsedip tecrit olması ciddi bir potansiyel risktir.
ODTÜ örneğinde değilse bile, medyada geniş yer bulan Boğaziçi Üniversitesi örneğinde bu riskin varlığına
dikkat çekmek, yeni dönemde ortaya
çıkması muhtemel benzeri eylem
biçimlerinde doğru konumlanmak
bakımından elzemdir.

GENÇ SEN’İN EYLEDİĞİ
Böylesi bir momentte anılması gereken
bir diğer önemli nokta da, Genç Sen’in
bu süreçteki pozisyonudur. 9 Aralık
duruşmasında sergilenen karşı duruşun
Genç Sen içerisindeki öznelerin tekil
tutumlarıyla gerçekleşmiş olması, elbette 10 Aralık’ta gerçekleşen gayrı-meşru
kongreden bağımsız düşünülemez.
Elbette, buna yönelik tartışma yürüten
özneler bir hesaplaşma yaşayacaklardır.
Ancak, tarihteki yerini alan acı gerçek
şudur ki, yaşanılan durgunluğun kendisine bir soluklanma şansı bulduğu/bulabileceği bir momentte kendi çıkarını
hareketin bütünün çıkarının önüne

koyan ve dostuna bile güvenmekten
aciz, kariyerist-rekabetçi tarz Genç
Sen’e ciddi bir fatura ödetmiş, önemli
bir fırsat acemi bir biçimde kaçırılmıştır.
Bütün bu değerlendirmeler ışığında
önümüzde duran en önemli görev, geçmiş dönemi değerlendirip yeni gelen
döneme yönelik çeşitli görevler çıkartmak olacaktır. Soğuk “kış ayları”nı ne
denli dirençli ve enerjik geçirirsek, bahar
aylarında önümüzde duran görevlere o
denli hazırlıklı oluruz. Baharın doğurgan
gücüne kızıl cemreler düşüreceğimiz bir
dönem bizleri bekliyor.
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İleri Demokrasi Bütün Öğrenci Gençliği Tutuklamaya Doğru İlerliyor

ÖZGÜRLÜKÇÜ GENÇLER
TUTUKLULUK ZİNCİRİNİ KIRACAKTIR
Doksanlı yıllara dönme korkusu yaşayan
Türkiye, tutuklu yargılanma konusunda
doksanları aşmış durumda. Doksanlı yılların en
şiddetli dönemi olarak bilinen 1991-1994 yılları
arasındaki dört yıllık dönemde bile tutuklu
sayısı 132.069 iken, sadece 2011’de bu rakama
ulaşılmıştır. Verilen istatistiklerde, tutuklu
sayısının son yıllarda giderek arttığı
gözlenmektedir. Hâsılı, "ileri demokrasi" ile
tutuklu sayısı da ilerlemiş görünüyor!

Tutuklu öğrencilere kart atma
eylemi, Galatasaray, 31 Aralık 2011

Türkiye’de devlet şiddetini en yakından tanıyan toplumsal yapılardan biri
hiç şüphesiz öğrencilerdir. Bu şiddetin geçmişe kıyasla biçim değiştirdiğini söylemek mümkün. Öğrencilerin
can güvenliklerine yönelik saldırılar
ve işkenceler son yıllarda görece
azalmış, ama tutuklamalar ve disiplin
soruşturmaları ise artmıştır. Devlet,
şiddet kullanımını dönemin ihtiyacına göre değiştirmiş ve revize etmiştir. 2008 yılında başlayan Ergenekon,
2009 yılında başlayan KCK ve 2010
yılında başlayan Devrimci Karargâh
davaları ile iktidar tüm siyasi rakiplerini tutuklamayı tercih etmiş, böylelikle tutuklu yargılanma yeni bir
boyut kazanmıştır.
Ceza
ve
Tevkifevleri
Genel
Müdürlüğü’nün verilerine göre
Türkiye’deki 384 cezaevinde 124
bini aşkın insan tutuklu yargılanmaktadır ve tutuklu yargılanan insanların

4443’ü devlet tarafından siyasi suçlu
olarak değerlendirilmektedir. Bu
kapsamda değerlendirilen insanların
hemen hepsi düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarını kullandıkları için tutuklu bulunmaktadır.
Sadece KCK davasından tutuklananların sayısı 3600’ün üzerindedir!
Bunların resmi rakamlar olduğunu ve
güvenilirlik payının az olduğunu
eklemek gerek.
Doksanlı yıllara dönme korkusu
yaşayan Türkiye, tutuklu yargılanma
konusunda doksanları aşmış durumda. Doksanlı yılların en şiddetli dönemi olarak bilinen 1991-1994 yılları
arasındaki dört yıllık dönemde bile
tutuklu sayısı 132.069 iken, sadece
2011’de bu rakama ulaşılmıştır.
Verilen istatistiklerde, tutuklu sayısının son yıllarda giderek arttığı gözlenmektedir. Hasılı, "ileri demokrasi"
ile tutuklu sayısı da ilerlemiş görünü-

Tutuklu öğrencilerin sayısı çeşitli
raporlara göre 600’e ulaştı ve her
geçen gün artıyor. Doldur boşalt
mantığı ile işleyen tutuklama
sürecinde üç öğrenci serbest
kalırken beş öğrenci tutuklanıyor.
Ankara’daki Hopa davasında
tahliyelerin yaşandığı saatlerde
İstanbul Beşiktaş Adliyesi’nde
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi
Şeyma Özcan, İstanbul Üniversitesi
öğrencisi Deniz Küçükbumin, Bilgi
Üniversitesi öğrencisi Benay Can
tutuklanmaktaydı. Son olarak
Dicle Üniversitesi’nde 13 öğrenci
sınav
boykotu
sebebiyle
tutuklanmıştır.

yor!

Tutukluluğun “Bedeli” Yüksek
Tutuklanan insanlar arasında öğrenciler önemli bir yer teşkil ediyor.
Çeşitli raporlara göre sayı 600’e ulaştı ve her geçen gün artıyor. Doldur
boşalt mantığı ile işleyen tutuklama
sürecinde üç öğrenci serbest kalırken beş öğrenci tutuklanıyor.
Ankara’daki Hopa davasında tahliyelerin yaşandığı saatlerde, İstanbul
Beşiktaş Adliyesi’nde Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Özcan,
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Deniz
Küçükbumin, Bilgi Üniversitesi
öğrencisi Benay Can tutuklanmaktaydı. Son olarak Dicle Üniversitesi’nde
13 öğrenci sınav boykotu sebebiyle
tutuklanmıştır.
Öğrencilere yönelik tutuklamalar
özellikle sınav dönemlerinde ve kayıt
yenileme dönemlerinde yapılmakta

ve böylelikle öğrencilerin eğitim
hayatlarının sekteye uğraması veya
sona
ermesi
planlanmaktadır.
Tutuklamalar ile üniversitelerin
disiplin yönetmelikleri uyum içerisinde işlemektedir.
Disiplin yönetmeliklerinden kurtulmayı başarıp kaydı silinmeyen
öğrencilerin tutukluluk dönemlerinde
sınavlara girmek istemesi halinde ise
cezaevi ile okul arasındaki ring aracının ulaşım gideri ve memur harcırahı
gibi masrafların öğrenci tarafından
karşılanması beklenmektedir. Bu
rakam her bir sınav için ortalama
1000 TL’yi bulmaktadır. Öğrencilerin
sınava götürüldükleri yerde kalmaları
gerekiyorsa, en yakındaki cezaevinde
adli suçlularla aynı yerde veya hücrede tutuluyorlar. Böylece sınava girmek istemek, hücre cezası istemekle
aynı anlama gelmektedir.

TUTUKLAMALARA KARŞI MÜCADELE!
Buna karşın, tutuklanmalara karşı tepki geliştirilememekte ve öğrencilerin tutukluluk halleri ile ilgili
kamuoyunda yeterli düzeyde bir ilgi oluşmamaktadır. Son zamanlarda, öğrencilerin tutuklanan arkadaşları için başlattıkları kampanyalar kamuoyunun
dikkatini konuya çekmiştir. Bu kampanyalara
Ankara’da ODTÜ öğrencisi Hüseyin Edemir’in için
yapılan "Hüseyin’e Özgürlük", Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Nejat Ağırnaslı için yapılan “Cadı Avına
Son”, Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan
Kırmızıgül için yapılan “Puşi’ye Özgürlük” örnek
olarak verilebilir.
Yukarıda saydığımız kampanyaları başlatan insanlar
tarafından meselenin genişletilmesi gerektiği vurgusu ile ortaya çıkan Tutuklu Öğrencilerle
Dayanışma İnisiyatifi, öğrencilerin tutukluluk hallerini daha bir görünür kılıyor. Tutuklu Öğrencilerle
Dayanışma İnisiyatifi tutuklu öğrencilerin eğitim
haklarının gasp edilmesinin engellenmesi, yargılama süreçlerinde öğrencilere destek olunması, mahkemelerde yalnız olmadıklarının gösterilmesi, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi gibi konularda kamuoyunun dikkatini çekmek için çalışmalar yürütüyor.

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi’nin çalışmalarının tüm Türkiye’de yaygınlaşması, ivme
kazanması önemlidir. Öğrencilerin bu denli hoyratça tutuklandığı, iddianamelerinin aylar sonra hazırladığı, yine aylar sonra “pardon” ile tahliye edildiği,
eğitim hayatlarının sekteye uğratıldığı bu dönemde
bu çalışmanın kapsayıcı olacağı kesindir. Şeyma
Özcan’ın tutuklanmasının ardından, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin uyarlayıp seslendirdiği “sus
deme susamam” adlı video kaydının tüm üniversitelerde yankı bulması buna örnek verilebilir.
Özgürlükçü Gençlik Derneği, örgütlü olduğu tüm
üniversitelerde ve liselerde, Tutuklu Öğrencilerle
Dayanışma İnisiyatifi ile eşgüdümlü hareket edebilir, İnisiyatifin çalışmalarının birçok ilde yürütücüsü
olabilir. Öğrenciler açısından bu denli önemli bir
meselenin Özgürlükçü Gençlik tarafından sahiplenilmesi, Özgürlükçü Gençliğe de ivme kazandıracak
ve öğrenci hareketi içerisindeki yerinin sağlamlaşmasında, zemininin genişlemesinde önemli bir rol
oynayacaktır. Tutukluluk zincirini kıracak çelik yumruk, Özgürlükçü Gençliğin gücünde ve dinamizminde mevcuttur.
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Bir Sınıf Siyaseti Olarak: Kent Mücadelesi

PERİHAN K.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
BAŞKA BİR SÜRGÜN
Sulukule’de yıkımın ardından...

Kent, emeğin bütün tarihsel kazanımlarının kendini var ettiği toplumsal bir alandır. Eğitim, sağlık, kültürel
miraslar ve politika; işte tüm bunlar
kentte yaşayanların emekleriyle oluşur. Ancak 70’li yıllarda hakim olmaya başlayan neo-liberal politikalarla
sermaye; hayatımıza, insana ve
doğaya dair her şeye el koyuyor.

Sermayenin “Kentsel
Dönüşüm”ü Ne Anlama Gelir?
Kentsel dönüşüm, plansız, sağlıksız
ve çarpık bir kentin yaşanılabilir bir
hale getirilmesi için, kentin yenilenmesini içeren bir planlama kavramıdır. Kapitalizmin kentsel dönüşüm
kavramı ise, yaşam ve kamusal alanlarımızı elimizden alma, devasa tüketim kentleri yaratma ve iktidarın
varoşları/yoksulları kontrol edeceği
şekilde mekanlarımızı ve sokaklarımızı “soylulaştırma”* projesidir.
Türkiye’de kentsel dönüşüm 2004
yılına kadar sözü bile edilmeyen bir
konu idi. Ancak ne zaman ki, AKP
Hükümeti belediyelerde yerini sağlamlaştırdı, 2005 yılından itibaren,
gecekondu yıkımları, TOKİ projeleri
hızlandırıldı ve kamusal mekanların
sermaye gruplarına pazarlanması
başladı.
Türkiye’de “kentsel dönüşüm” projesinin başkenti, küresel bir cazibe
merkezi olarak sunulan İstanbul’dur.
Sermaye gözünü öncelikle İstanbul’un
politik kimlikleriyle öne çıkmış mahallelerine dikmişti. Ancak, bu mahallelerin taşıdığı direnişçi potansiyel düşü-

Sermaye kamusal alanları yok ederken, kamusal bireyi de eritip sadece
tüketiciye indirgenmiş bireyi yaratmayı örgütlüyor. Dolayısıyla,
doğrudan hayatlarımıza yönelik bir müdahale olan kentsel dönüşüm
projelerini, sermayenin iktidar mekanizmalarından ayrı değerlendirmek
körlük olacaktır. Toplumsal muhalefet, neo-liberal kentsel dönüşüme ve
soylulaştırmaya karşı, demokratik, özgür ve dayanışmacı bir kent
tahayyülü ile karşı durmalı ve yaşam alanlarını savunmalıdır.

nülerek, ilk yıkımlar her açıdan toplumun en altında olan ve zorunlu göç ile
bu bölgelere yerleşmiş yoksul halkların yaşadığı gecekondu mahallerinde
(Ayazma, Sulukule, Tarlabaşı vs) başlatıldı. Özellikle Kürtlerin ve Romanların yaşadığı bu yerleşim alanlarındaki yıkımlarla, yoksullar buralardan
sürgün edildi ve yerlerine lüks havuzlu siteler ve AVM’ler yapılıyor.

Bu dalga çerçevesinde, “yoksullar suç
işler”/“yoksullar tehlikelidir” mitleriyle, gerçekleştirilen yıkımlar ve yoksul halkların kentlerden uzaklaştırılması meşrulaştırılıyor. Sermaye bir
taşla iki kuş vurmuş oluyor; hem kendini güvencede hissedeceği steril
sokaklar, siteler ve kentler yaratmış
oluyor, hem de yoksullardan emekçilerden arınmış bir kent yapılandırıyor.

Güçlenen kapitalizmle birlikte sermaye, emekçi sınıfını bu kentin nezih
sokaklarına yakıştıramıyor ve kurmak istediği steril ve korunaklı kent
mekanlarında yoksul halkı istemiyor.
Bu projelerle, zengin-fakir (dolayısıyla sınıf) ayrımı keskinleştiriliyor ve
sınıfların birbirine dokunması tamamen engellenmek isteniyor.

İşte, tüm bunlar sınıf savaşımının ta
kendisidir. Sermaye, bu büyük rant
projeleri ile kenti yeniden yapılandırırken kentin tarihini, kültürünü ve
doğasını yok sayarak, kendi çıkarları
ve zevkleri temelinde tahayyül ettiği
yeni kent ruhunu ve politikasını yerleştirmeye çalışıyor. (3. Köprü projesi, Emek Sineması’nın yıkımı, Tarlabaşı projesi, Galataport projesi, vd)

Giderek iş merkezlerine ya da rezidanslara çevrilerek bir emlak pazarına dönüşen kamusal mekanlarımız
da, sermaye birikimine peşkeş çekilen büyük bir rant kapısı halini aldı.

Yoksullar Tehlikelidir
Kent politikalarını sadece bir kentin
yapılandırılması ya da şehrin fiziki
dönüşümü olarak okumamamız gerekiyor. Bu politikalar, kentlerdeki iş,
eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi
tüm yaşam alanlarımızı, sermayenin
birikim ihtiyaçları tarafından belirlenen neo-liberal politikalara uygun bir
rota üzerinden şekillendiriyor. Bu
yeni kentleşme dalgası, kentleri şekillendirirken, sınıf sömürüsünü ve sermayenin doğa üzerindeki hakimiyetini de giderek derinleştiriyor.

Küresel sermaye inşa etmeye çalıştığı devasa kentleri kurmak için; bütüncül bir planın içine yerleşerek
ve parça parça her alanda çalışmalarını
hızlandırarak, tahayyül ettiği hayatı topluma
dayatıyor. Tarihi mirasımız olan eski sinemaları
yıkarak yerlerine kendi istediği biçimdeki kültürü,
sanatı ve eğlenceyi içine topladığı büyük AVM’ler
dikmeyi ve arazisi değerli okulları yıkarak, bu
alanları büyük oteller ile donatmayı tasarlıyor.

Küresel sermaye inşa etmeye çalıştığı
devasa kentleri kurmak için; bütüncül bir planın içine yerleşerek ve
parça parça her alanda çalışmalarını
hızlandırarak, tahayyül ettiği hayatı
topluma dayatıyor. Tarihi mirasımız
olan eski sinemaları yıkarak yerlerine kendi istediği biçimdeki kültürü,
sanatı ve eğlenceyi içine topladığı

büyük AVM’ler dikmeyi ve arazisi
değerli okulları yıkarak, bu alanları
büyük oteller ile donatmayı tasarlıyor. Etiler, Beyoğlu, Şişli gibi zengin
ve orta sınıfın konumlandığı ilçelerde
şimdiden 100 okulun satışı tamamlanmış durumda.

Zorbaca Yaratılan Mega Kentler
Kıymetli ve yepyeni bir birikim/
pazar alanı olarak hedefledikleri bu
süper mega kentleri yapılandırırken
hiçbir zorbalıktan da kaçınmıyorlar.
Ve, Haydarpaşa Garı’nı düşünülen
proje kapsamında cayır cayır yakıp
kapatıveriyorlar.
“Türkiye gelişiyor” gibi ucuz reklam
söylemleriyle kamuoyunun gözünü
boyayan sermaye, sanki yaptığı projelerle halkı ödüllendiriyormuş edasıyla, yapacağı projelerin müjdesini (!)
verirken, tüm bu yıkımı ve yağmayı,
“Kalkınma ve Geliştirme” adı altında
sunarak bizleri kandırmaya çalışıyor.
* Soylulaştırma: Kent merkezinde kalan,
kent toprağı açısından değerli olan ve yoksulların yaşadıkları bölgelere üst sınıfların
yerleşmesi ve oradaki gündelik yaşamı dönüştürmesi olarak tanımlanıyor.

taraflar belli: zenginler & yoksullar
Kurgulanan kentsel politikalardan
büyük paralar kazanacak ve pazarını
geliştirecek olan taraf, sermaye grupları olacak. Ötelenip yok sayılacak ve
evsiz kalacak olanlar ise yoksullar olacaktır.

mayenin iktidar mekanizmalarından
ayrı değerlendirmek körlük olacaktır.
Toplumsal muhalefet, neo-liberal
kentsel dönüşüme ve soylulaştırmaya
karşı, demokratik, özgür ve dayanışmacı bir kent tahayyülü ile karşı durmalı ve yaşam alanlarını savunmalıdır.

Sermayenin ”Kentsel dönüşüm”ü,
toplumsal mekanların kullanım şekline tepeden bir müdahaledir; ve aslında, yaşamın ta kendisi dönüştürülmek
isteniyor. AVM’ler içerisine sıkışmış
hayatlar ve kapitalizmin işine yarayacak tüketim çılgını insanın inşası tasarlanıyor.

Yoksullar, tüm bu “dönüşüm” politikalarının sınıf savaşımından ayrı bir
şey olmadığını görmeli ve kendi çıkarlarını sermayenin çıkarlarına dayatacağı sınıf bilinci ile muhalefetini geliştirmelidir.

Sermaye kamusal alanları yok ederken, kamusal bireyi de eritip sadece
tüketiciye indirgenmiş bireyi yaratmayı örgütlüyor. Dolayısıyla, doğrudan
hayatlarımıza yönelik bir müdahale
olan kentsel dönüşüm projelerini, ser-

Dayatılan finans kent kurgusu ve
yaşam tarzına karşı, sol/sosyalist güçlerin, özgürce yaşanabilen demokratik kent hakkını hedefleyen mücadeleler konusundaki ataletini geride
bırakması ve etkili bir muhalefet
örmesi gerekiyor.

E. YILMAZ
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İklim Zirvesi’nde Finans konulu oturum

BM İklim Zirvesi’nde Değişen Bir Şey Yok!

İKLİM KRİZİ SİSTEMİN KRİZİDİR!
Aralık ayında Durban’da yapılan
Birleşmiş Milletler (BM) İklim
Zirvesi’nden şaşırtıcı bir sonuç çıkmadı, en azından bizim açımızdan
malumun ilanından başka bir şey
değildi. Yalnız bu zirveyi önemseyen
bazı çevre kuruluşları da yok değildi.
Toplantının uzatmalı olarak bitmesinden ve Kopenhag Kriterleri ile
Kyoto Protokolü’nü dahi aşamayan ya
da bunların devamı niteliğindeki bir
dizi küçük değişiklik bir takım çevreleri ya da sermaye odaklı “çevre kuruluşlarını” hayal kırıklığına uğrattı.
Aslında BM Genel Sekreteri Ban Kimoon zirvenin hemen arifesinde
ekonomilerin kötü olduğundan ve
hükümetler değiştiğinden dolayı herkesin farklı iklim stratejileri kuracağını söyleyerek, kapsamlı ve bağlayıcı bir anlaşma yapılmasının mümkün
olamayacağını ve İklim Zirvesi’nden
bir sonuç çıkmayacağını dile getirmişti.

İklim Zirvesi Kimin Zirvesi?
Bir takım kuruluşların isteği ya da
BM’den beklentisi, süresi biten Kyoto
Protokolü’nün bir an önce yeniden
düzenlenmesi ve Kopenhag Kriterleri’nde alınan kararların uygulanmasıydı. Bu kararlar daha çok sera gazı
salınımı ve küresel ısınma ana eksenindeydi. İki gün uzatmalı biten zirveden çıkan sonuç, kararların uygulanmasının 2020’ye ertelenmesi ya
da diğer bir deyişle neredeyse bir
sonucun çıkmaması oldu.
Bu noktada bu kuruluşların göremediği ya da görmek istemediği şeyi
söylemek gerekiyor: İklim krizi sistemin krizidir! İçinde bulunduğumuz
zaman dilimi içerisinde kapitalizmin
dünyada, özelde Avrupa’da, birbiri
ardına girdiği krizler döneminde
yapılan zirveden bir şeyler beklemek,
hele hele bu dönemde safdilliktir.
Diğer taraftan krizden çıkmak için

İklim krizi sistemin krizidir! İçinde bulunduğumuz zaman dilimi
içerisinde kapitalizmin dünyada, özelde Avrupa’da, birbiri ardına
girdiği krizler döneminde yapılan zirveden bir şeyler beklemek, hele
hele bu dönemde safdilliktir. Diğer taraftan krizden çıkmak için
sermayenin doğaya daha fazla saldıracağı bir dönemde, böylesi
beklentiler safdilliği de aşar, art niyet taşır.
sermayenin doğaya daha fazla saldıracağı bir dönemde, böylesi beklentiler safdilliği de aşar, art niyet taşır.
Daha çok ana akım medyaya yansıyan da, açlıkla aynı yatakta uyuyan ve
suları ile toprakları gasp edilen Afrika
halkının zirvenin kapısına kadar
dayanması dışında, bu tür kuruluşların demeçleri oldu. Bu kuruluşlar
genelde sermaye tarafından kurulmuş
ya da desteklenen çevre kuruluşları,
bazen de sermayenin ta kendisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Görmeyenler veya görmek istemeyenler için birkaç örnekle Zirveyi
özetlemek
gerekirse;
İklim
Zirvesi’ne siyasi temsilcilerin dışında
toplam 250 CEO katıldı. Türkiye’den
katılanlar ise Türkiye İklim
Değişikliği Liderler Sözcüsü olan
Arçelik CEO’su ve HES’lerden yakından tanıdığımız Zorlu Enerji
Grubu’nun CEO’suydu. Zorlu Enerji
Grubu adına söz alan yetkili, bu krizi
bir fırsata çevirebileceklerini ve yeşil
ekonomiyi kurabileceklerini dile
getirmekte hiçbir beis görmüyordu.
Türkiye ile ilgili diğer birer karar da
100’den 10’a çekilmesi gereken sera
gazı emisyonunun, 100’den 200’e
çıkartılması oldu. Bu rakamın
2020’de 350’ye çıkartılması bekleniyor. Yeşil iklim fonu oluşturularak,
bu fonun iklim değişikliğinden çok
etkilenen ülkelere 2020’den yılından
itibaren 100 bin dolarlık bütçe ayırması gibi kararlar zirvede kabul
görenler arasındaydı.

İklim Zirvesini protesto gösterisini
engellemeye çalışan BM güvenlik görevlileri

Halkların Yaşam Alanlarını
Koruma Mücadelesi
Görmek isteyene, Zirve, önümüzdeki süreçte doğanın sermaye tarafından daha fazla talan edileceğini
bir kez daha teyit etmiştir. Yine
görmek isteyene; Durban’da toplantının yapıldığı binayı ablukaya
alan halk ile Karadeniz’de, Kaz
Dağları’nda, Dersim’de, Dilovası’nda ve Türkiye’nin dört bir yanında yaşam alanı mücadelesi veren
halklar, sistemin meşruiyetini bozacak olan yegâne güçlerdir.
Afrika’da sokakları dolduran ve on
farklı ülkeden gelen binlerce tarım
işçisi ve çiftçi, “İçerde siz erkekler
konuşuyorsunuz, dışarıda yükü biz
çekiyoruz” diyen kadınlar sistemin
meşruiyetini şimdiden bozmuştur.
Bu direniş ve mücadeleler, sürecin
sadece krizi derinleştirdiğinin ve
derinleştireceğinin, sistemin kendisinin bir çözüm olmadığının dile
getirilmesidir.
Doğanın her bir parçasının uzun bir
dönemdir kapitalizmin hizmetine
sunulduğu ve bunun zeminini yasalarla kuran, aynı zamanda da uygulamaya geçiren bir dönemin tanıklığını yaşamaktayız. Kısacası doğa

sermayeye bir kat daha fazla tabi
kılınıyor. Bu tür zirvelerle de bu
yasallık
sağlanmış
oluyor.
Türkiye’de de torba yasa içerisinde
Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle talanın yasallığı sağlanmıştı.
Bu saldırılar aynı zamanda sistemli
olduğu kadar uzun vadede de planlanmış hamlelerdi. Yasallaşmayla
birlikte yaratılan meşruiyet kendisini kurmaya çalışıyor.
Diğer taraftan yaşam alanlarının
talanına karşı bölge halklarının verdiği tepki kendisine daha meşru bir
zemin yaratıyor. Buradan yaratılan
gerilimler, sermayeye şu ana kadar
geri adım attırmış durumda ve ilerde de attıracağı açık. Eğer bir zirve
yapılacaksa bu halkların yaşam
alanlarının korunması zirvesi olmalıdır ve bunu yapacak olan egemenler değil, halkların kendisidir.
Bölgesel olan mücadele ve deneyimlerin ortaklaştırılarak, aynı
zamanda kendisine bütünlüklü ve
genel bir hat çizebilen bir zeminin
oluşturulmasının zamanı gelmiştir.

Görmek isteyene zirve, önümüzdeki süreçte
doğanın sermaye tarafından daha fazla talan
edileceğini bir kez daha teyit etmiştir. Yine görmek
isteyene; Durban’da toplantının yapıldığı binayı
ablukaya alan halk ile Karadeniz’de, Kaz
Dağları’nda,
Dersim’de,
Dilovası’nda
ve
Türkiye’nin dört bir yanında yaşam alanı
mücadelesi veren halklar, sistemin meşruiyetini
bozacak olan yegâne güçlerdir.
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Kapitalizm Üstümüzü Başımızı Kirletiyor!

TEKSTİLDE SERMAYE OYUNLARI
Tekstil sektöründeki sentetik üretime 80’li yıllarda neoliberal politikalar eşlik etti. Ortaya
denetimsiz, kuralsız ve dönüşümsüz bir üretim biçimi çıktı. Bu durum işçi ölümlerinin artmasından
tüketici sağlığının bozulmasına, ekolojik tahribatlardan toplumsal yaşamın tek tipleştirilmesine
varan birçok sonuç doğurdu. Tekstil sektörü ölüm kusuyor, çoğu zaman farkına bile varmıyoruz.
Kapitalizmin en acımasız sektörlerinin başında şüphesiz tekstil gelmektedir. Günümüzde tekstil sektörü,
esnek istihdamın kendisini en çok
hissettirdiği alanlardan bir tanesi.
Bunun yanında çevresel yıkımlar
yaratmasına ve ölüm saçmasına rağmen bu yönleri çoğu zaman örtbas
edildi. Hazır giyim endüstrisinin
piyasaya egemen olmasıyla birlikte,
geleneksel üretim yordamı çok
büyük oranda yok olmaya başladı.
Toplumsal hayatın bu alanında egemenliğini kuran tekstil sanayisi, üretim araçlarında yarattığı radikal değişikliklerle birlikte kendi kurallarını
da benimsetti. Kapitalizmin, özellikle
II. Paylaşım Savaşı sonrasında, yöneldiği sentetik sanayinin yansımaları
bu sektörde de kendisini gösterdi.
Organik kullanım gıdada ve diğer birçok alanda olduğu gibi tekstilde de
terk edildi. Yerine büyük kâr getirecek sentetik, kimyasal, ucuz ancak
ölümcül üretim yöntemleri getirildi.
Sentetik üretime 80’li yıllarda neoliberal politikalar eşlik etti. Ortaya
denetimsiz, kuralsız ve dönüşümsüz
bir üretim biçimi çıktı. Bu durum işçi
ölümlerinin artmasından tüketici sağlığının bozulmasına, ekolojik tahribatlardan toplumsal yaşamın tek tipleştirilmesine varan birçok sonuç
doğurdu. Tekstil sektörü ölüm kusuyor, çoğu zaman farkına bile varmıyoruz.

Yoksulluk ve Ölüm
Batılı firmaların, neoliberal politikalar çerçevesinde işgücünü ucuza mal
etmek için üretimi yoksul üçüncü
dünya ülkelerine taşımalarıyla, kapitalizmin doğduğu dönemlerdeki tabloların yeniden yaşandığına şahit oluyoruz. Marx ve Engels’in çeşitli eserlerinde betimlediği, kapitalizmin ilk
dönemlerinde ortaya çıkan vahşet,
şimdi üçüncü dünya ülkelerinde
yaşanıyor.
Haftada 80 saat çalışan insanlar
makine başında ölüyor. Bir işçinin
yıllık geliri 145 dolara kadar düşebiliyor, çalışma yaşı 8 yaşına hatta daha
da altına inebiliyor. En az bunlar
kadar vahim olan bir diğer konu da,
bu üretim tarzı doğayı ve tüketicileri
katlediyor.
İşçiler, çalışma koşullarından dolayı
ağır hastalıklara yakalanıyor, makine
başında can veriyor, sağlıkları onarıl-

maz bir şekilde bozuluyor. Özellikle
Güneydoğu Asya, batılı firmaların
yöneldiği en büyük ucuz işgücü sahalarından bir tanesi. 2006 yılındaki
verilere göre her iki ayda bir, 100’den
fazla
insan
sweatshoplarda*
Primark’a** kıyafet dikerken ölüyor
veya öldürülüyor. 1
Ülkemizdeki durum da çok farklı
değil. Özellikle kot taşlama işçilerinin
yakalandığı silikozis hastalığı nedeniyle şu ana dek 49 işçi hayatını kaybetti. Onlarcası da hastalıkla pençeleşerek ölümü beklemektedir.

Moda ve Doğa
“Hızlı” yaşamın yüceltildiği ve yüceltilmek zorunda olduğu bir sistemdir
kapitalizm. Bu hızlı yaşama bağlı olarak hızlı üretim-tüketim ilişkileri topluma yerleştirilir. Bunu en iyi yapan
sektörlerden biri de giyim sektörüdür. Hızlı değişen modanın doğal dengede yarattığı tahribat ise genelde göz
ardı edilir.
Her şeyden önce bu “hızlı” sektör,
hammadde ister, yani pamuk.
Pamuğun üretim koşulları ise bu hızlı
talebe, hızlı bir arz sağlamak amacıyla doğal yollarla yapılan üretimden
ayrılır. Pamuk üretiminin maksimize
edilmesi için, tarım girdileri artırılır.
Çok geniş alanlara pamuk ekimi
yapılır. Bu ekim sırasında çok büyük
miktarda su tüketilir. Zaten pamuk
yeryüzünde en çok su tüketen bitkilerden bir tanesi. Sadece bir koltuğu
kaplamaya yetecek miktarda kumaş
üretebilmek için iki bin litreye yakın
su tüketilmektedir.
Ayrıca pamuk üretimi geleneksel
tarım yöntemleriyle değil, çeşitli
tarım ilaçları ve sentetik gübrelerle
yapılmaktadır. ABD’de kullanılan
tarım ilaçlarının çeyreğinden fazlası
pamuk üretimi için kullanılmaktadır. 2 Pamuk tarlalarında kullanılan
suya karışan bu ilaçlar ve kimyasallar
yüzünden kullanılan suyun geri
dönüşümü, tekrar kullanımı mümkün olmuyor. Çünkü su ve suyun
karıştığı toprak zehirleniyor. Böylece
su kaybının yanı sıra toprak zehirlenmesi de ortaya çıkıyor. Tekstil sanayisinin neden olduğu kirlilik yalnızca
bu değil. Üretim sürecinde iki binden
fazla türde kimyasal kirleticinin kullanıldığı bir üretim süreci söz konusu.
Bu üretim sürecinden atmosfer de
nasibini alıyor.

Ne Giydiğinizi Biliyor Musunuz?
Hemen söyleyelim, kanser ya da
çeşitli hastalıkları taşıyan giysiler
giyiyor olabilirsiniz. Yukarıda sözü
edilen, üretim sürecinde kullanılan
kimyasallar, bu süreçte yok olmuyor.
Bu maddeler (ağır metaller: bakır,
krom, nikel, kobalt, çinko) kumaş
üzerinden solunum veya terleme
yoluyla vücudumuza girebiliyor.
Şu an kullanımda olan boyarmaddelerin yüzde 70’i “azo boyarmadde”
denilen, renklendirici ama bir o
kadar da kanserojen maddelerden
oluşmaktadır. Genel olarak bu maddelerin kullanımının yasak olduğu ya
da 30 ppm’ye*** kadar kullanımının
serbest olduğu bilinse de, ülkemizde
yapılan denetimlerde bu oranın 3000
ppm olduğu tekstil ürünleri tespit
edilmiştir. 3 Alman cilt kliniklerinde
yapılan araştırmalar alerjik reaksiyonların yüzde 2’sinin tekstil kaynaklı olduğunu ortaya koymuştur. 4

Giyim de tıpkı gıdalar gibi olmazsa
olmaz ihtiyaçlarımızdandır. Ancak
gıdalarımız gibi giysilerimiz (ve diğer
tekstil ürünleri) de kapitalizmin elinde birer ölüm makinesine dönüşebiliyor. Alternatif bir üretim tüketim
sisteminin zorunlu olmadığını halen
iddia eden var mı?

Notlar:
* Sweatshop: düşük ücretli işyeri
** Primark: Avrupa’da oldukça yaygın olan,
ucuz giyim malzemelerinin satıldığı mağazalar zinciri
*** Parts Per Million (PPM), milyonda bir
parçacık/partikül. Yani yukarıda sözü edilen
maddenin 1 milyon partikül içerisinde en
fazla otuz partiküle kadar bulundurmasına
izin verilmektedir.
1. Aktaran: Tansy Hoskins, Giydiğimiz
Kıyafetlerin Bedelini Kim Ödüyor?, Birgün
Pazar, 22 Mayıs 2011, Çev: Onur Erem
2. Tansy Hoskins, agy.
3. Radikal Gazetesi, 4 Ağustos 2009
4. Doç.Dr. Gülay ÖZCAN ,Tekstilde Tehlikeli
Kimyasallar ve İnsan Sağlığına Etkileri,
Tekstil Müh. A.B.D.

Özellikle Güneydoğu Asya, batılı firmaların yöneldiği
en büyük ucuz işgücü sahalarından bir tanesi. 2006
yılındaki verilere göre her iki ayda bir, 100’den fazla
insan sweatshoplarda Primark’a kıyafet dikerken
ölüyor veya öldürülüyor. Ülkemizdeki durum da çok
farklı değil. Özellikle kot taşlama işçilerinin
yakalandığı silikozis hastalığı nedeniyle şu ana dek
49 işçi hayatını kaybetti. Onlarcası da hastalıkla
pençeleşerek ölümü beklemektedir.
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Hatırlamak yahut unutmak, hatırlatmak yahut
unutturmak. Özcan Alper, “Gelecek Uzun
Sürer” filmiyle hatırlamayı ve hatırlatmayı
seçiyor. Hem de bunu duygu sömürüsüne,
klişeye, ajitasyona yer vermeden ve sinemanın
sanatsal yönünü göz ardı etmeden yapıyor.
Cesare Pavese’nin “Tepedeki Ev”
isimli eserinden "Savaş bir gün biterse kendimize şunu sormalıyız: Peki
ya ölüleri ne yapacağız? Neden öldüler?" sorusuyla başlıyor Özcan
Alper’in “Gelecek Uzun Sürer” isimli
filmi. Savaş henüz bitmiş değil, aksine
bütün yoğunluğu ile devam ediyor
coğrafyamızda. Ancak günlerdir esasen bu soru meşgul ediyor gündemimizi; Ne yapacağız bunca ölüyü?
Hangilerini? 1915’de, Dersim’de,
Kazan Vadisi’nde, Roboski’de ölenleri
ve daha nicelerini ve tam da bu tartışmalar sürerken tekrar tekrar izlenebilecek bir film “Gelecek Uzun Sürer”.
Bunun için gösterime girmiş olmasının üzerinden iki ay geçmiş olmasına
rağmen “acaba çok mu geç kaldım bu
film üzerine bir şeyler yazmak için”
gibi bir düşünceye kapılmadan yazıyorum.
Özcan Alper’in “Sonbahar”dan sonraki ikinci uzun metraj filmi “Gelecek
Uzun Sürer”. Alper, “Sonbahar” filminde 2000 yılında F Tipi cezaevi
uygulamalarına karşı yürütülen Ölüm
Orucu Direnişi sırasında cezaevinde
bulunan, daha sonra hastalığı sebebiyle cezaevinden çıkan ve köyüne
dönen Yusuf’un hikâyesini, ‘90 sonrasını, yıkılan Sovyetleri ve 19 Aralık
Katliamı’nı arkasına alarak işlemişti.
Son filminde ise İstanbul’da müzikoloji okuyan ve tez çalışması için ağıt
derlemeleri yapan Sumru’nun hikâyesi ile Kürt coğrafyasına ve bu coğrafyada yaşanan katliamlara, kayıplara ve halen sürmekte olan savaşa
götürüyor bizi ve biz Özcan Alper’in
hem “Sonbahar” hem de “Gelecek

Uzun Sürer” filmiyle yakın tarihe
tanıklık etmiş ve bu tarihle yüzleşmiş
oluyoruz. Bu tanıklık etme ve yüzleşme durumu “Gelecek Uzun Sürer” filminin içinde ayrıca işlenen bir konu.
Zaten film de adını bir başka yüzleşmeden Louis Althusser’in kendisiyle
yüzleştiği eserden alıyor.

Bellek ve Gelecek
Filmde, Sumru’nun elinden bırakmadığı ve kimi zaman bir silah misali
taşıdığı kayıt cihazıyla, tez konusunu
ağıt derlemeleri olarak seçmiş olmasıyla, vaktinin büyük bir kısmını
arşivleri inceleyerek geçirmesiyle,
film boyunca belleği diri tutmaya
dönük
göndermeler
yapılıyor.
Dolayısıyla yüzleşmenin mümkün
olabilmesi için gerekli olan hafıza
canlı tutuluyor.
Bununla birlikte, filmde kurgunun
içine yerleştirilen ve hiç de eklektik
durmayan, dönemi ve yaşananları
anlatan belgeseller de aynı amaca hizmet ediyor. Böylece resmi tarihin yazmadığı yahut çarpıtarak yazdığı şeyler sözlü tarihle, çoğu kadın olan anlatıcıların ifadeleriyle, perdelenmeden,
yalın bir gerçek olarak görünüyor.
Sumru, yaptığı çalışmalarla bir yandan toplumsal belleği canlı tutmaya
çalışırken, kendi belleğini de canlı
tutmanın derdindedir. Bunun için
seslerle, sözlerle yakından ilişkilidir.
Ancak Sumru, seslerin ve sözlerin
ardından giderken, sesin ve sözün
ötesine geçer. Bunun için olsa gerek
film boyunca duyduğumuz ağıtlar
oldukça sınırlıdır ve ağıttan çok ağıtların ardındakiler, yani kişisel ve toplumsal belleği oluşturan olaylar ve

Sumru, gezdiği yerlerin yabancısıdır ama “kendi
yaktığı ağıt”, bir o kadar benzerdir buradaki
insanların ağıtlarına ve film ilerledikçe Antranik
Amca’nın, Ahmet’in, Sumru’nun ağıtları birbirine
karışır. Filmin sonunda Hakkari’de bir mezar
başında buluruz Sumru’yu ve zihnimizdeki soru bir
kez daha canlanır. “Neden öldüler?” Sonra bu
soruya yenileri eklenir: Neden dilleri yasaklandı?
Neden yurtlarından sürüldüler?

“Neden” Sorusu Belleği Diri Tutmanın,
Sorgulamanın ve Yüzleşmenin Anahtarı Oluyor

GELECEK
UZUN SÜRER
durumlar yansıtılır.

Gidenlerin Yanı Sıra
Kalanların Öyküsü
Sumru, üniversitede konuşma yapan
bir çocuğun sesine takılıp bu çocuğun yaşamına, yaptığı tercihlere ve
bu tercihlerin gerekçelerine yol alır.
Böylece yolu Amed’e, Hakkâri’ye uzanır ve gerçekle bir kez daha yüzleşir,
yüzleştirir. Sesin sahibi Harun’dur.
Filmin başında yalnızca ilk birkaç
dakika gördüğümüz; Sumru’nun
eline bir mektup, bir fotoğraf ve bir
de şiir kitabı 1 tutuşturup, üniversiteyi
bırakıp, Sumru’yla güzel bir gelecekte buluşmak üzere ayrılan ve gerillaya katılan Harun.

Sumru’nun hikâyesine bundan sonra
tanıklık ederiz. Yalnızca Sumru’nun
değil, evinden, kapısının önünden,
sokak ortasından götürülen ve bir
daha kendilerinden haber alınamayan “faili meçhul”lerin, kayıpların
yakınlarının hikâyelerine de tanıklık
ederiz.
Bunun için film gidenlerin yanı sıra
kalanların öyküsünü, savaşın yanı
sıra savaşın izlerini -sadece insanlar
üzerindeki değil neredeyse canlı
yaşamın tamamına dönük izleri 2anlatıyor bize. Hem de yaşayanların
kendi dilinden. Bazen Türkçe bazen
Kürtçe bazen de Ermenice. Ki bu diller de belleğin ve belleği canlı tutmanın bir parçasını oluşturuyor.

NEDEN ÖLDÜLER?
Sumru, film boyunca elinde kayıt
cihazı ile Diyarbakır’ın sokaklarında
gezinirken mekan-bellek ilişkisini de
düşündürür bize. Sumru’nun bu
gezintileri sırasında Diyarbakır’ı
Amed yapan Ahmet’le ve Diyarbakır’ı
Dikranagerd
yapan
Antranik
Amca’yla tanışırız. Antranik Amca,
yalnız başına yıkık bir kilisenin bekçiliğini yapmakta olan yaşlı bir
Ermenidir. Ahmet ise üniversite okumuş korsan DVD satıcısıdır.
Hem Ahmet ve hem de Antranik
Amca aracılığıyla Sumru’yu da daha
yakından tanırız. Sumru, gezdiği yerlerin yabancısıdır ama “kendi yaktığı
ağıt” bir o kadar benzerdir buradaki
insanların ağıtlarına ve film ilerledikçe Antranik Amca’nın, Ahmet’in,
Sumru’nun ağıtları birbirine karışır.
Filmin sonunda Hakkari’de bir mezar
başında buluruz Sumru’yu ve zihnimizdeki soru bir kez daha canlanır.
“Neden öldüler?” Sonra bu soruya
yenileri eklenir: Neden dilleri yasaklandı? Neden yurtlarından sürüldüler?
“Bu ülkede 1990’lardan bugüne
17500 insan biz evlerimizde uyurken
gece adına Jitem denilen ve aslında
bugün herkesin çok açık bildiği bir
şekilde devletinde içinde olduğu

karanlık güçler tarafından evlerinden
alındılar, çorak arazilerde katledildiler, öldürüldüler ve devlet onların
annelerine, eşlerine, kardeşlerine,
çocuklarına kemiklerini bile hâla çok
görmekte.”3 Neden?
Ve “Neden?” sorusu, cevabının taşıdığı anlam bir yana kendi başına yeni
bir anlam kazanıyor. Belleği diri tutmanın, sorgulamanın ve yüzleşmenin anahtarı oluyor.
Hatırlamak yahut unutmak, hatırlatmak yahut unutturmak. Özcan Alper,
“Gelecek Uzun Sürer” filmiyle hatırlamayı ve hatırlatmayı seçiyor. Hem
de bunu duygu sömürüsüne, klişeye,
ajitasyona yer vermeden ve sinemanın sanatsal yönünü göz ardı etmeden yapıyor.

Notlar:
1. Andrey Voznesenski’nin Oza isimli şiir
kitabı
2. Belki filmin bir ayrıntı gibi duran ama
en dikkate değer bölümlerinden bir tanesi de, insanların kaybettikleri yakınlarının
hikâyeleriyle birlikte telef olan hayvanlarının hikâyelerini de anlatıyor olması ki
Otuz yıldır süren savaşta beş milyon hayvan telef olmuştur.
3. Özcan Alper’in 18. Altın Koza Film
Festivali’ndeki konuşmasından
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“Sizi anlamak için kendim olmayı bırakacak olursam geriye sizi anlayacak kimse kalmaz” *

POLİTİK MESAJ MI?
GÖKSEL ILGIN

Hayata kendi siyasi perspektifinden yola çıkarak müdahale etmeye
çalışan sanatçının eylemi politik olarak adlandırılırken, kapitalist
sistemin yeniden üretilmesi için kültür endüstrisi tarafından nefes
almaksızın piyasaya sürülen eserler apolitik olmakla itham edilir.
Nicedir bu önerme “Sanatçı empati
kuran kişidir” fikrinin tahtında arz-ı
endam ediyor. Nerdeyse her sanat
üreticisi bulunduğu konumdan santim
kıpırdamadan, bilge-ben’ini zerk ediyor, rolü post-modern önermelerle
sanrılı bir mertebeye yükseltilen alımlayıcının algı evrenine. Kendinden
“empati” kurması beklenen sanatçı
nihayet kendini yerlerine koyacağı
deneklerin mahaline girme zahmetinden vazgeçince fark etti ki, her eylem
eyleyenin şahsına münhasır tikel bir
deneyim halinde vuku buluyor.
Dolayısıyla, diğerinin penceresinden
bakma ütopik bir varsayımdan öte bir
anlam teşkil etmiyor.
Kendi öneminin farkına varan her
sanatçı özne; “kendim olabilmeyi
başardığım müddetçe diğerlerini anlamam gerçekten mümkün olabilir”
anlayışıyla hayatın sanatı örnek alacağı eski bir düşe sarılarak politik olma
iddiasına tutunuyor.

Bu yüzden sözgelimi, 1980 askeri darbesinin açtığı toplumsal yaralara parmak basmaya niyetlenen bir film politikken, yoksul ama mutlu bir aile tablosunu zengin ama neşeden yoksun
insanların yaşamının karşısında
olumlayan bir televizyon komedisi,
gerek sanatsal niteliklerden yoksun
oluşu sebebiyle gerekse kendisini
politik olmaktan münezzeh ilan edişi
ve ciddiyetten uzaklığı nedeniyle politik bir iş değildir.
Bu zihniyetin altında politik mesajın
karşı koyucu ve kendini politik ilan
edici niteliğiyle var olabileceği yanılsaması yatmaktadır. Oysa hangi eserin
politik, hangisinin değil olduğuna dair
bu gibi ölçütlerin tamamı, tümüyle
politik bir kurum olan kültür endüstrisi tarafından sunulur.

Politik mesaj ifadesini ne çok işitiyoruz son zamanlarda değil mi? Ne çok
politik mesaj kaygısı güden sanat
eseri üretilir oldu? Ne oldu da, bir
zamanlar kendisinden korkulan ve
sakınılan politiklik eskiden eserlerin
sanatsal olma niteliğini zayıflatan bir
unsur olarak görülürken, şimdi eleştiri satırlarında yüceltilir hale geldi?

Kültür endüstrisi görevi gereği sistemi
yıpratmaya yönelen her tür politik
yönelimi engellemek için politika üretir. Bu politika, sansür gibi bildik yöntemlerin yanı sıra sanatın kuramsal
var oluşuna yön vererek sanatçıların
üretimlerine sirayet etme, sistemin
bekasını sağlamak için sanat ürünlerinin kitlelere ulaşacağı araçları köreltme ve kendi elinde tuttuğu tüm araçlarla politik kanalların tümünü tıkabasa doldurma gibi yöntemleri de kapsıyor.

Sansür ve Kültür Yönetimi

* Kültür Yorumları, Terry EAGLETON, Ayrıntı
Yayınları, s. 62

Bir sanat eseri, taşıyabileceği tüm
diğer niteliklerin en başında alımlanmak üzere tasarlanmış olmayı gereksinir. Alımlama sanat eserinin başlıca
kullanım değeridir, zira çoğu sanat
eseri yalnızca alımlanarak tüketilebilir.
Şarkının tüketimi dinleme, filmin tüketimi izleme eylemiyle açıklanabilir.
Alımlama; kişinin sanat eseriyle kurduğu anlamlandırıcı etkinliktir. Kitap
okuyucusuna, film-oyun-heykel izleyicisine, müzik dinleyicisine kendilerine ait kılınmış bir anlam evreni ile
ulaşır. Politik mesaj olgusunun ne
olduğu sorusu tam da bu nokta da
önem kazanır.
Çoğunlukla gözden kaçırılan şudur;
hayata kendi siyasi perspektifinden
yola çıkarak müdahale etmeye çalışan
sanatçının eylemi politik olarak adlandırılırken, kapitalist sistemin yeniden
üretilmesi için kültür endüstrisi tarafından nefes almaksızın piyasaya
sürülen eserler apolitik olmakla itham
edilir.

Kültür
Endüstrisinin
Hegemonyası
Sinema seyircinin kendine ulaşmasını bekleyen bir araçken, televizyon
için üretilenler evlere girerken destur alma gereği duymaz; bilet parası
ve fazladan zaman talebinde bulunmaz. Bu yüzden eski bir sinemanın
yerine alış-veriş merkezi yapılacak
olması çok az kişinin ilgisini çekebilir
fakat çok sevilen bir televizyon dizisinin ekrana geldiği günün değiştirilmesi, binlerce kişinin yaşamsal alışkanlıklarıyla oynayacağı için önemlidir.
Bir araç olarak bulunduğu konumda
sıkıntı çeken sinema filmi için
televizyonlarda yer almaksa çoğunlukla finansal güçlükler nedeniyle
imkânsızdır. TV dizileri ve sinema
filmi arasındaki bu gerilim, politik
sanat üretiminin içinde yaşadığımız
çağdaki temel krizin en göze çarpan
örneği. Sanat eserinin alımlayıcıya
eriştirileceği araçlar ya işlevsizleştirilmiş durumda ya da kültür endüstrisinin zaptı altında.
Alımlayıcıya ulaşabilmek başlı başına
bir problemken, sisteme karşı yönelen sanatçının toplumdaki konumlanışı zaten tıkanık olan damardaki
son deliğin tıpası halini alıyor. Kültür
endüstrisinin gayet bilinçli biçimde
ürettiği vasat işlerin karşısında
sanatçı kalitesini koruma kaygısının
tuzağına düşen üretici popülist
olmaktan kaçayım derken, anlaşılmaz/alımlanmaz sanat ürünlerine
imza atıyor.
Alımlayıcı için başta ulaşılamayan,
ulaşıldığında ise alımlanamayan bir
sanat eserinin içinden çıkarılmayı
bekleyen politik mesaj, kültür endüstrisinin hemen tüketilmek üzere üretilmiş ve eve “ücretsiz” servis edilmiş ürününde sözde varolmayan
politik mesaj karşısında cılız kalıyor.
Seyircinin büyük çoğunluğu, politik
film furyasından bihaber TV’yi alkışlamaya devam ediyor beğeniyle;
“Çok güzel hareketler bunlar!”

Kültür endüstrisi görevi gereği sistemi yıpratmaya yönelen her tür politik
yönelimi engellemek için politika üretir. Bu politika, sansür gibi bildik
yöntemlerin yanı sıra sanatın kuramsal var oluşuna yön vererek sanatçıların
üretimlerine sirayet etme, sistemin bekasını sağlamak için sanat ürünlerinin
kitlelere ulaşacağı araçları köreltme ve kendi elinde tuttuğu tüm araçlarla
politik kanalların tümünü tıka-basa doldurma gibi yöntemleri de kapsıyor.

26

HABERLER

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

Uludere Katliamı Protesto Edildi
TC savaş uçaklarının Şırnak’ın
Uludere’ye bağlı Roboski Köyü sınır
noktasına attığı bombalarla 35 kişinin katledilmesi üzerine, pek çok
şehirde protesto eylemleri gerçekleşti. 28 Aralık gecesinde gerçekleşen
saldırıda hayatını kaybedenleri
anmak ve bu devlet katliamını pro-

testo etmek için pek çok Kürt şehrinde eylemler düzenlendi. Ayrıca
İstanbul’da, Beyoğlu’nda gerçekleşen
eylemde yürüyüşe geçen kitleye,
polis gaz bombası ve tazyikli suyla
müdahale etti. Ankara’da Yüksel
Caddesi’nde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Eyleme, 200

civarı öğrenci Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü’nden topluca katıldılar. Ayrıca 2 Ocak günü ODTÜ’lü
öğrenciler, Tekonokent’te bulunan
ASELSAN’a yürüyerek tabut bıraktılar. Ayrıca İzmir’de HDK, Mersin’de
de Emek ve Demokrasi Platformu
eylem gerçekleştirdiler.
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Tutuklu Öğrencilere
Kart Atma Eylemi
TÖDİ, 31 Aralık günü yeni yıla
cezaevinde giren öğrencilerle
dayanışmak için Galatasaray
Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Cumartesi
Annelerinin 353. buluşmasına
da katılan inisiyatif basın açıklamasının ardından, hazırladıkları
kartları cezaevindeki tutsak
öğrencilere yolladılar. Eyleme
öğretim üyeleri, öğrenciler ve
Cumartesi Anneleri de destek
verdiler.

Tutuklu Öğrencilerle
Dayanışma
İnisiyatifi’nden

ODTÜ’de Boykot,
Boğaziçi’nde İşgal!
Üniversitelerde yaşanan ticarileşmenin bir sonucu olarak, öğrencilerin
beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işletmeler şirketlere devrediliyor. Öğrencilerde, çeşitli eylem
biçimleriyle buna karşı durmaya,
ücretsiz/ucuz ve kaliteli beslenme
hakkına sahip çıkmaya çalışıyorlar.
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin gerçekleştirdiği ve devam etmekte olan Starbucks işgalinin yanı sıra
ODTÜ’de de, İnşaat Mühendisliği ve
Jeoloji Mühendisliği bölümlerinde
yüksek kantin fiyatları nedeniyle kantinler boykot ediliyor. Kantin işletme-

siyle yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi ve Rektörlüğün de öğrencilerle görüşmeyi kabul etmemesi üzerine, İnşaat Mühendisliği’nde 14
Aralık’ta başlatılan boykot daha sonra

Jeoloji Mühendisliğine sıçradı. Öğrencilerin taleplerinin kabul edilmemesi
durumunda, boykotun ilerleyen haftalarda ve önümüzdeki dönemde diğer
fakültelere de sıçraması bekleniyor.

Samandağ Demokrasi Güçleri
“Savaşa Hayır” Dedi
21 Aralık günü, Samandağ Oytun
Alanı’nda bir araya gelen demokratik kitle örgütleri düzenledikleri

ortak eylemle, Ortadoğu’da ve
Suriye’de savaş istemediklerini dile
getirdiler. Kitlesel bir katılımla gerçekleşen basın açıklamasında, savaş
karşıtı sloganlar atılarak ABD politikaları ve BOP protesto edildi.
Eyleme Samandağ Kalkındırma
Derneği, Samandağ Halkevi, Akdeniz
Kültür ve Dayanışma Derneği, TÖPG,
Alevi Değerler Birliği, Samandağ
Eğitim-Sen, Tekebaşı Kültür Derneği
ve Kadın Emeği Derneği katıldı.

Göksel Ilgın cezaevinden tahliyesi sırasında

Hopa Davasında Tüm Tutsaklar Tahliye Oldu
31 Mayıs günü, Hopa’da Metin
Lokumcu’nun katledilmesini protesto
etmek için Ankara’da gerçekleştirilen
eylem sonrası, aralarında gazetemiz
yazarlarından Göksel Ilgın’ın da olduğu 5 kişi, izleyen günlerde gerçekleştirilen operasyonlarla da 15 kişi tutuklanmıştı. Davanın ilk duruşması, 9

Aralık Cuma günü Ankara adliyesinde
görülürken, dava kapsamında tutuklu
bulunan bütün tutsakların tahliyesine
karar verildi. Dondurucu soğuğa rağmen tutsakların aileleri, arkadaşları,
yoldaşları ve demokratik kitle örgütü
üyelerinden oluşan 3 bin kişilik bir
kalabalık sabahın erken saatlerinden

itibaren adliye önünde toplandı.
Adliye önünde gerçekleştirilen mitingin ardından, kalabalık adliyenin yan
bahçesinde ateşler yakıp, halaylar
çekerek davanın sonuçlandığı geç
saatlere kadar kararlılıkla bekledi. Ve
tahliye kararının ardından, Hopa tutsakları cezaevi çıkışında karşılandı.

“Puşi taktığı gerekçesiyle” tutuklu bulunan Galatasaray Üniversitesi
öğrencisi
Cihan
Kırmızıgül’le dayanışma temelinde kurularak kapsamını
tutuklu öğrencilerle dayanışma
eksenine genişleten Tutuklu
Öğrencilerle
Dayanışma
İnisiyatifi(TÖDİ) Aralık ayında
çeşitli eylemler gerçekleştirdi.

Hopa Duruşmasına
Çağrı Eylemi
6 Ocak günü, Taksim Meydanı’nda toplanan TÖDİ üyeleri
Galatasaray Meydanı’na bir
yürüyüş gerçekleştirdiler. Galatasaray Meydanı’nda oturma
eylemi yapan ve basın açıklaması okuyan inisiyatif, açıklamasında Cihan Kırmızıgül’ün duruşmasının ve 9 Aralık Hopa davasının takipçisi olduklarını belirterek duruşmalara katılım çağrısında bulundu. Ayrıca marşlarıyla Bandista ve Eğtim Sen 6. Nolu
Üniversiteler Şubesi de eyleme
destek verdiler.

Mersin Liseli
Kıvılcım Etkinlik
Düzenledi
18 Aralık Pazar günü, Mersin
Liseli
Kıvılcım
üyelerince
“Uyuşturucuya, yozlaşmaya ve
gericiliğe karşı örgütleniyoruz”
sloganıyla bir salon etkinliği
düzenlendi. Eğitim Sen salonunda gerçekleştirilen etkinlikte
sinevizyon gösterimleri ve
konuşmalar yapıldı. 40 civarında
liselinin katıldığı etkinlik müzik
dinletisi ve halaylarla sona erdi.
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Barış ve Adalet İçin
Sen de Bir Ses Çıkar
Halkların Demokratik Kongresi (HDK),
"Barış ve adalet için sen de bir ses
çıkar" şiarıyla Taksim Meydanı’nda
eylem yaptı.
Şırnak Uludere’de 35 kişinin katledilmesinin kınandığı eyleme, HDK çalışmasında yer alan BDP İstanbul

Milletvekili Sebahat Tuncel, Mersin
Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İstanbul
Bağımsız Milletvekili A. Levent Tüzel’in
de aralarında olduğu yüzlerce HDK
aktivisti ve delegesi katıldı.
Burada ilk konuşmayı yapan HDK
Delegesi Ertuğrul Kürkçü, Roboski’de

35 kişinin TSK’ya ait savaş uçakları ile
bombalanarak katledildiğini hatırlattı,
"Bu asla bir operasyon kazası değildir"
dedi. Hükümet, İçişleri Bakanı ve
Genelkurmay Başkanı’nın olayın hesabını vermedikçe, sorumlular yargılanmadıkça, kamuoyunun tatmin olmayacağını kaydeden Kürkçü, "Biz bir kar
topunun büyüyerek bir çığ haline gelmesi gibi, hükümeti önümüze katıp
yuvarlayacağız ve ondan yaptıklarının
hesabını soracağız" dedi.
BDP İstanbul Milletvekili Sebahat
Tuncel, HDK adına herkesi selamladı.
"Bizler bu ülkede AKP’nin kısmaya
çalıştığı sesi daha çok yükseltmek için
sokaklarda olmaya karar verdik" diyen
Tuncel, "Biz senin faşizmini, zulmünü
tanımıyoruz. Bizi durduramazsın" dedi.
Asıl iktidarın sokaklara çıkanlara yani
halka ait olduğunu kaydeden Tuncel,
HDK olarak, bir kişi bulundukları yerde
dahi baskı ve zulme karşı çıkacaklarını
söyledi.
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Uludağ
Üniversitesi’nde
HDK Eylemine
Faşist Saldırı
Bursa’da devrimci-demokratlar faşistler tarafından saldırıya uğradılar. Uludağ Üniversitesi’nin
Görükle
Kampüsü’nde, 15 Aralık tarihinde
HDK’nın
gerçekleştirdiği
eylem sonrasında faşist
güruh eylemcilere sopalarla
saldırdı. Aralarında ÖGD üyesi
Emre Çam’ın da olduğu üç kişi
yaralandı. Güvenlik görevlileri ve polisin göz yumduğu
saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldıktan sonra
buraya gelen polis ifade
almak istediyse de, öğrencilerin ortak tutumuyla ifade
almaları engellendi.

Nurtepe’de Maraş Katliamı Protesto Edildi
Bundan 33 yıl önce, 24 Aralık 1978 tarihinde Maraş’ta
Alevilere yapılan katliamı protesto etmek için çok sayıda insan
diğer şehirlerden Maraş’a gelerek, burada bir anma düzenlemek istediler. Ancak Maraş Valiliği eyleme izin vermedi ve
polis Maraş’a gelen eylemcileri şehre almayarak, bekleyen
kalabalığa müdahale etti.

2011 Bizi
Mutlu Etmedi
Mersin Liseli Kıvılcım 2011
yılının son gününde bir eylem
gerçekleştirdi. “2011 ileri
demokrasisi tutuklama, gözaltı, baskı, yoksulluk ve katliam getirdi. Mutlu değiliz!”
pankartı açan Liseliler KESK
binası önünde toplandıktan
sonra Büyükşehir Belediyesi
önüne bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Burada bir açıklama
yapan Liseliler 600 civarında
tutuklu öğrenci olduğunu vurgulayarak, Sosyalistlere ve
Kürt hareketine yönelik tasfiye politikalarının 2011 yılı
boyunca devam ettiğini
belirttiler.

Aynı gün TÖPG üyeleri de, İstanbul Kağıthane ilçesine bağlı
Nurtepe mahallesinde bir yürüyüş düzenlediler. Nurtepe
Cemevi önünden başlayan yürüyüş Sokullu Caddesi’nde son
buldu. Eylem esnasında mahallenin yüzlerce sivil polis ve
çevik kuvvet tarafından ablukaya alınmış olması dikkatlerden
kaçmazken, basın açıklamasının okunduğu sırada polisin
eylemci kitleyi taciz ederek eylemi engelleme girişimleri
sonuçsuz kaldı.

Devrimci Tutsaklar
Açlık Grevi Yaptılar
İçinde TÖPG üyelerinin de
bulunduğu, Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu olan sosyalistler 16-17-18 Aralık tarihlerinde üç günlük dönüşümlü açlık
grevi yaptılar. Kürtlere karşı
artarak devam eden askeri ve
siyasi operasyonlara karşı
başlattıkları açlık grevinde
sosyalist tutuklular TCK, TMY
ve Özel Yetkili Mahkemeleri
de protesto ettiler.

“EMEK”ÇİLER BİRLEŞTİ
Emek Sineması’nın yıkılmasını ve
Demirören Alışveriş Merkezi’ni protesto etmek için çok sayıda sanatsever,
sanatçı, aktivist, demokratik kitle
örgütü, sendika ve siyasi parti bir
araya gelerek; 24 Aralık Cumartesi
günü Taksim Meydanı’ndan Emek
Sineması önüne bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı

yürüyüş boyunca “Emek bizim,
İstanbul bizim”, “Emek bizim, AKM
bizim” sloganları atıldı. İstiklal Caddesi
üzerinde
bulunan
Demirören
Alışveriş Merkezi’nin önünde de “İşte
gerçek ucube” sloganları atıldı. Ayrıca
İstiklal Caddesi üzerindeki Starbucks’a
gelindiğinde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Starbucks işgalini destekle-

mek için bir grup davullar eşliğinde
buraya girerek, içeridekilere ajitasyon
konuşmaları gerçekleştirdiler.
Emek Sineması önünde yapılan açıklamanın ardından çok sayıda aktivist
çadırlar kurarak, gece geç saatlere
kadar sinema önünde nöbet tuttular.

Eylemden sonra yayınladığı
açıklamada TÖPG üyesi
Tuncay Yılmaz gerçekleştirdikleri eylemi halkının özgürlüğü için bedenini ateşe veren
15 yaşındaki Fırat İzgin’e adadığını belirtti.

HALİT ELÇİ

Uludere’yi ziyaret eden heyet
akşam ulaştığı Roboski’de köylülerle görüştü

Uludere’de İnsanlık Katledildi

?”

“TÜRKLER BİZİ

NEDEN ÖLDÜRDÜ

Katliamın hemen ardından bölgeye
insan hakları kuruluşları, avukatlar,
siyasetçiler aydın ve sanatçılardan
oluşan birçok heyet giderek olayın
ayrıntıları, katliamın gerçekleştirilme
biçimi ve sonrasında yaşananlar ortaya kondu. Ben de katledilen gençlerin
yakınlarını ve köylülerini 5 Ocak’ta
ziyaret eden aydın ve sanatçılar, siyasi örgüt temsilcilerinden oluşan 45
kişilik heyetle birlikte bölgeye gidenler arasındaydım.
Gördüklerimiz, duyduklarımız tam bir
insanlık dramıydı. Ölen 35 kişinin
hepsi çok genç, 17’si çocuk yaşta.
Görüşüp konuştuğumuz köylülerin
hemen hepsinin ya çocuğu, ya kardeşi, ya eşi, ya yakın akrabası öldürülmüş. Köylüler çocuklarının, kardeşlerinin F-16’lar tarafından paramparça
edilmiş bedenlerini etraftan toplayıp
birleştirmeye çalışmış. Katırlarla
insanların beden parçaları zorlukla
birbirinden ayrılabilmiş. (Bizim
orada olduğumuz gün bir kol parçası
bulunmuş sahibinin mezarı açılarak
gömülmüştü.)
Tayyip Erdoğan ısrarla onların
“kaçakçı” olduğunu söylüyor: 12-13
yaşlarında kaçakçılar! Kendi gözlerimizle gördük: Köyler sarp, neredeyse
ot bile bitmeyen dağ yamaçlarına
kurulmuş ve orada bırakalım tarımı,
hayvancılık yapmak bile çok zor. Kaldı
ki 20-25 yıldır devletin koyduğu yayla

yasağı nedeniyle geçmişte bölgenin
gelir kaynağı olan hayvancılık yapılamıyor. İnsanların geçimini sağlamak
için önlerinde tek yol var, sınır ticareti. Ama Hükümetin koruyuculuğunda
yapılan milyonlarca dolarlık ihracat
veya kaçakçılıkla karıştırılmasın. Bir
günlüğüne Güney’e geçiliyor ve bir
katırın taşıyabileceği mazot, gıda
maddesi vb ile geri dönülüyor. Bu iş,
kişi başına 50-60 liraya yapılıyor.
Kimisi okul harçlığını çıkarmak için,
kimisi annesinin ilaç-tedavi masrafları için, kimisi bilgisayar almak için,
kimisi çocuğunun karnını doyurabilmek için çıkmış bu ölüm yolculuğuna.

Bilerek Yapılmış Bir Katliam
Tayyip Erdoğan, AKP yöneticileri ve
Genel Kurmay ne kadar bu olayı “operasyon kazası” şeklinde açıklasa da,
katliamın bilinçli biçimde yapıldığından hiç kuşku yok. O bölge halkının tek gelir kaynağı olarak- sınır ticareti/taşıma işçiliği yaptığını, adım
başında karakol ve kontrol noktası
olan Askeriye’nin görmemesi, bilmemesi imkansız. Hatta katledilen grubun sınır işi için Güney’de olduğunu
bölge karakol komutanının bildiğini
anlatıyor köylüler. Ayrıca zaten kaçak
geçişlere (rüşvet karşılığı veya diğer
nedenlerle) yıllardır göz yumulduğunu da anlatıyorlar. İnsansız Hava
Araçları (İHA) rahatlıkla kaç insan
(silahlı ya da silahsız), kaç katır oldu-

Roboski katliamıyla Kürtlere muhtemelen şu
mesaj veriliyor: “‘Bağımsızlık’, ‘Birleşik Kürdistan’
gibi hayaller kurarsanız, katliamlar yapmaktan,
Sri Lanka ‘çözüm’üne başvurmaktan kaçınmayız.”
Bu, her ne kadar korkunç ve insanlık dışı bir tehdit
olsa da, daha önce birçok katliamın sorumlusu
olan bir devlet geleneğinden söz ediyorsak,
bu ihtimali göz ardı edemeyiz.

“Türkler bizi neden öldürüyor?” diye haykıran
Kürt kadınına “Türk”lerin sadece onları
öldürenlerden ibaret olmadığını, “sınır”ların
nereden geçtiğini önemsemeden onun acısını
paylaşan, bu katliamın sorumlularının
cezalandırılması için, bir daha böyle
katliamların yaşanmasını engellemek için var
gücüyle uğraşan “Türk” kardeşlerinin olduğunu
kanıtlamak boynumuzun borcudur.

ğunu tespit edebiliyor; genel olarak
gerillaların çok insan-az katırla hareket ettiği, köylülerin ise çok katır-az
insanla geçiş yaptığı ve gerillaların
hiçbir zaman o yolu kullanmadığı
biliniyor.
Önce grubun geçiş yolu askeri birliklerce kapatılıyor, sonra sınırda askerin çekilmesini bekleyen grup
F-16’ların korkunç bombalarıyla
imha ediliyor. Bombardımanın arkasından, geçiş yolunu tutan birlikler
geri çekiliyor. Katliamdan sağ kurtu-

lan birkaç kişinin ettiği telefon üzerine köylüler hemen karakolu arayıp
“onlar bizim çocuklarımız” diyorlar,
ama bombardıman (yaklaşık 1 saat)
devam ediyor. Sınıra koşup ceset ve
yaralıları topluyor, hemen ambulans
çağırıyorlar. Ama askerler sabaha
kadar ambulansların olay yerine ve
köylere ulaşmasına engel oluyor.
Yaralı 13 kişi ya soğuktan donarak, ya
da kan kaybından ölüyor. Katliamın
bilinçli yapıldığına ilişkin başka bir
kanıta gerek var mı?

?

Neden Katlettiler
Aslında öldürülenlerin köyleri olan
Roboski (Ortasu) ve Bujeh (Gülyazı),
korucuların
yaşadığı
köyler.
Dolayısıyla köylerde olup bitenleri bölgedeki Askeriye yakından biliyor. Öte
yandan bu köylerde son yıllarda BDP
güçleniyor. (Bir bilgiye göre, 70 korucunun olduğu bir köyden AKP’ye sadece 15 oy çıkmış, gerisi BDP’ye verilmiş.)
Bu, devletin öfkesini üzerine çekmek
için yeterli bir neden! Ama böylesine
bir büyük katliam için yeterli görünmüyor. Öyleyse neden?
Katliamın hemen öncesindeki haftalarda Kürt siyasi hareketinden iki açıklama geldi: Birincisi, KCK Başkanı
Murat Karayılan, TC’nin sürekli olarak
savaşı yükselttiğini ve binlerce Kürt
siyasetçisini tutukladığını ve eğer
böyle giderse Kürtlerin “Birleşik
Kürdistan”ı da düşünebileceğini söyledi. İkincisi, milletvekili Leyla Zana, Kürt
Halk Hareketine yönelik askeri ve siyasi operasyonlar devam ederse
“Demokratik Özerklik”in yetmeyeceğini, daha ötesinde bir hedef belirleyebileceklerini açıkladı.
İşte Roboski katliamı bu çerçevede
düşünülmelidir. Kürtlere muhtemelen

şu mesaj veriliyor: “‘Bağımsızlık’,
‘Birleşik Kürdistan’ gibi hayaller kurarsanız, katliamlar yapmaktan, Sri Lanka
‘çözüm’üne başvurmaktan kaçınmayız.” Bu, her ne kadar korkunç ve
insanlık dışı bir tehdit olsa da, daha
önce birçok katliamın sorumlusu olan
bir devlet geleneğinden söz ediyorsak, bu ihtimali göz ardı edemeyiz.
Qıleban (Uludere) köylüleri yaşadıkları
büyük travmanın etkisinde, kendilerini
yalnız hissediyorlar ve öfkeliler. Belki
çocuğu, belki kardeşi öldürülen bir
genç kadın şöyle haykırıyordu:
“Türkler bizi neden öldürüyor?”
“Türk” bayrağı altında “Türk” F-16’larıyla en yakınları öldürülen, “Türkçe”
öğrenmeye zorlanan, ulusal kimliği
yok sayılan ve aşağılanan Kürt köylüsünden başka ne demesi beklenebilir
ki? O kadına “Türk”lerin sadece onları
öldürenlerden ibaret olmadığını,
“sınır”ların nereden geçtiğini önemsemeden onun acısını paylaşan, bu katliamın sorumlularının cezalandırılması
için, bir daha böyle katliamların yaşanmasını engellemek için var gücüyle
uğraşan “Türk” kardeşlerinin olduğunu kanıtlamak boynumuzun borcudur.

