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AKP, sanatın içeriğini

ve sınırlarını belirleme-

ye, bunun dışında kalan

eserleri ise yasaklama-

ya soyunmuş durumda.

Ustalık Dönemi

Sanatı

6. SAY FA VOLKAN YARAŞIR

Türkiye’nin dış borcu

300 milyar doları geçti.

Cari açık 90 milyar do-

lara ulaştı. Sıcak para

ihtiyacı ise 100 milyar

dolar. Bu üç fay hattı

her an kırılabilir.

TC ve Kriz

“Muhteşem Yüzyıl”

denen yüzyıl, aynı

zamanda Anadolu’nun

Sünnileştirilme operas-

yonunun da yüzyılıdır.

“Muhteşem  

Yüzyıl” Nedir?
Geçtiğimiz günlerde

Hürmüz Boğazını ge-

çişlere kapatabileceği-

ni söyleyen İran'a ABD-

AB ittifakı rest çekti.

Hürmüz
Boğazı Isınıyor

HALK GÜÇLERİNİN BAHARI
Eğer egemenlerin siyasi partilerinin
sözlerine inansaydık, AKP’nin çok
değil, 10 yıl içinde geçirdiği değişim-
le hayal kırıklığına uğrardık. Nitekim
bu hayallere kapılan -sağcısı “solcu-
su”yla- liberal yazar-çizer takımı son
zamanlarda bu duygular içindeler. 

AKP, kuruluşu sırasında ve iktidarı-
nın ilk yarısında sözümona demo-
kratik bir söylemle mevcut Kemalist
rejimin özelliklerine saldırıyordu. 80
yıllık müesses nizam’a yönelik bu
saldırının gerisinde, sermaye sınıfı-
nın mevcut statükoyu artık gelişme-
sinin önünde ayak bağı olarak gör-
mesi yatıyordu. AKP 10 yıllık yöneti-
mi süresi içinde Kemalist
rejimi/Ordu merkezli statükocu güç-
leri ciddi biçimde geriletip, devletin
iplerini eline geçirdi, “devletleşti”. 

İşte bu devletleşme süreci, AKP’nin
gerçek yüzünü herkese gösterdi.
Artık Başbakan Tayyip Erdoğan “tek
devlet-tek millet-tek dil” gibi şoven-

milliyetçi politikayı, “Dindar nesiller
yetiştireceğiz” gibi tek-tipleştirici bir
söylemi derinleştiriyor. Kemalizmin
en gerici özelliklerini, tek-tipleştirici,
korku yayıcı, ceberut, milliyetçi, asi-
milasyoncu söylem ve uygulamaları-
nı -kendi meşrebince ve günün
gereklerine uygun olarak- içselleşti-
riyor.

Öyle süpürgeyle değil, kar küreme
makinaları ile gidiyor sermaye ve
iktidar karşıtlarının üzerine. Kürtler,
kadınlar, Aleviler, gençler, emekçiler,
işçiler velhasıl tekmil ezilenler maki-
nanın dişlileri arasında eziliyor.

Sabiha Gökçen misali atlıyor
F16’sına Kürtlere bombalar, işçilere
GSS, kamu emekçilerine yeni sendi-
kal yasalar, öğrencilere soruşturma
üzeri tutuklamalar, devrimcilere
Hollywood senaristlerine taş çıkar-
tırcasına düzmece-kurmaca dava
dosyaları yağdırıyor. Avrupa mahku-
miyet rekortmeni ünvanını kazanı-

yor. Kadınların üzerlerine katillerine
arka çıkan yasaları boca ediyor. 

Üzerine bastığımız toprağı, içtiğimiz
suyu, sırtımızı verip gölgesinde
hayaller kurduğumuz ağacı satıyor.

Ama yargı, yasama ve yürütmeyi yek
vücut yapma, mutlak iktidarını/yeni
rejimi kurma yolunda hızla ilerler-
ken, Gülen Cemaati’nin MİT operas-
yonu “Gül bahçesinde diken” oluyor.
Yalnız diken deyip geçmemeli. Bu
dikenin çok can yakacağı anlaşılıyor.  

Doğa bahara hazırlanıyor. 

8 Mart, Newroz yaklaşıyor. 

21 Mart’taki Newroz  Kürt Özgürlük
Hareketi ve AKP iktidarı arasındaki
savaşta önemli bir kavşak noktası. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadın-
ların erkek egemen iktidarla sokak-
larda, alanlarda hesaplaşma günü.

Doğada baharın oynadığı rolü dire-
nişçi halk güçlerinin oynama zama-
nıdır. 

AKP’de Kılıçlar

Çekildi HALİT ELÇİ - S.4

12. SAY FA NECDET SARAÇ

“Hrant’ın Katili 

Bizatihi Devlet”
Söyleşi: AHMET SAYMADİ - S.10

>> Pakrat Estukyan ile söyleşi



Gazetemizin yeni sayısı yine
yoğun bir ülke ve dünya  günde-
minin içinde yayınlanıyor. Gerek
bölgemizde gerekse Türkiye’de
önemli “son dakika” gelişmeleri
yaşanıyor. 

Geçtiğimiz  hafta Suriye’yi ziyaret
eden Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, ABD-AB-bölgedeki
işbirlikçi iktidarlar eksenine karşı
Çin’le birlikte Rusya’nın
Suriye’nin arkasında duracağını
bir kez daha ilan etmiş oldu. Buna
karşılık işbirlikçi bölge devletleri-
nin egemen olduğu Arap Birliği,
Suriye’yle ilişkilerini keserek
Birleşmiş Milletler şemsiyesi
altında bir dış müdahale çağrısın-
da bulundu.

AKP yönetimindeki Türkiye ise
yakın zamana kadar dünyaya
sıcak “kardeşlik ve dostluk”
mesajları verdiği Esad yönetimi-
ne karşı tam bir düşmanlık politi-
kası güdüyor: Rejim muhaliflerini
barındırıyor ve yönlendiriyor,
silahlı muhalif güçleri eğitiyor ve
destekliyor, bir dış müdahalede
aktif rol oynayacağının kuvvetli
işaretlerini veriyor. ABD’nin des-
teklediği silahlı güçler ise, sürekli
olarak Nusayri (Arap Alevi) halkı-
na karşı katliam çığlıkları atıyor.
Ve AKP, bu katliam heveslilerini,

hem de Nusayri halkımızın
çoğunluğu oluşturduğu Hatay’da
barındırmaya ve eğitmeye devam
ediyor. Suriye’ye yönelik yapıla-
cak -özellikle Türkiye eliyle- her
türlü dış müdahaleye karşı müca-
deleyi yükseltmek sosyalistlerin
ve anti-emperyalist tüm güçlerin
acil görevi olarak kendisini daya-
tıyor.

* * *

Son yıllardaki politik manevralar
ve tutuklama dalgalarıyla “hükü-
met olmaktan iktidar olmaya”
geçen AKP, kendi otoriter rejimini
kurma çabası içindeyken ve gücü-
nün doruğunda görünürken, son
yıllarda ipuçları görünen ama
geçtiğimiz hafta patlak veren bir
iktidar-içi kavgayla alt-üst oldu.
AKP’yi destekleyen ama kendi
özgün hedefleri ve faaliyetleriyle
onunla sınırlı olmayan Gülen
Cemaati ile Milli Görüş kökenli
AKP yönetici/çekirdek kadrosu-
nun iktidardan pay kapma kavga-
sı, MİT yöneticileri üzerinden ve
bir kez daha Kürt sorunu etrafın-
da alevlendi. Gazetemizde değer-
lendirdiğimiz bu konunun hara-
retinin önümüzdeki günlerde
daha da artacağı anlaşılıyor. Nasıl
sonuçlanacağını bugünden öngö-
remesek de, bu pay kapma yarışı-
nın AKP iktidarını ciddi biçimde

yaralayacağını söylemek kehanet
olmayacak.

* * *

AKP ve Cemaat her ne kadar
kendi aralarında kapışsalar da,
sosyalist ve devrimci muhalifleri-
ne, özellikle de Kürt Özgürlük
Hareketine karşı saldırgan, anti-
demokratik ve hukuk tanımaz
politikaları birlikte uygulama
konusunda tam bir uyum gösteri-
yorlar. Roboski katliamının hesa-
bını veremeyen AKP Hükümeti
birkaç haftalık bir aradan sonra
askeri operasyonlara ve sınır-
ötesi bombardımanlara hız verdi.
Bu yazının yazıldığı gün ise KCK
operasyonu adı altında yeni bir
gözaltı-tutuklama saldırısı başlatıl-
dı. Çeşitli illerden, çoğunluğu sen-
dikacı olan 110 kişi gözaltına alın-
dı. Egemenlerin bu ve benzeri sal-
dırıları ne Kürt Halkını, ne emek-
çileri, ne sosyalistleri susturabilir.
Tam tersine bu saldırılar sınıf
kinimizi keskinleştiriyor, müca-
dele azmimizi biliyor.

Bu saldırı dalgasının en dikkate
değer yönü ise, kamu emekçileri
sendikalarının özellikle kadın
sekreterlerinin (eski ve görevde-
ki) neredeyse tümünün gözaltına
alınmış olmasıdır. Bu da, iktidar-
dakilerin 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nün güçlü biçimde kutlan-
masından ne kadar korktuklarını
ve bu 8 Mart’ı etkisizleştirmek
istediklerini gösteriyor. 

Son operasyonda hapse atılan
devrimci kadınlar nezdinde tüm
kadınların 8 Mart’ını kutluyor ve
erkek egemenliği sistemine ve
onunla eklemlenmiş kapitalizme
karşı yürütülen kadın mücadelesi-
ni selamlıyoruz.

Gelecek sayımızda yine buluşmak
üzere…
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Bu Sayıdakiler

te pe mde  bir akbaba

hırsla ölme mi be kliyor

be n ise  düşünüyorum

nasıl bir tuzak kurayım ki

bana yaklaşsın da

onu vurayım

soluk almak için

oturmaya kalksam

işte  y ıkıldı diye

saldırıyor yüzüme

onu vurmak için

anlayınca fırsat be kle diğimi

hızla dönüyor gökyüzüne

kuşaktan kuşağa

onca insanlar öldü

ye m olarak, 

şu ihtiyar akbabaya

de ne yimle rim se sle niyor ki

bitiminde yiz zamanın

yaklaşan bir sonu var

ya se nin, ya ihtiyar 

akbabanın

bu cadı, bu kocamış

le ş y iye nin yazgısı, 

sana bağlı

başaramazsan e ğe r

sıran ge ldi de me ktir...

Furuğ Ferruzzad

akbaba

DEVRİMCİLERİ 
SUSTURAMAYACAKSINIZ!



Yaşama Hakkını 
Savunmak Meşrudur
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Herkes bilir. Uzungöl, hani belleğimi-
ze cennet köşesi olarak yerleşen
Trabzon’un incisi. HES vurgunu
şimdi orayı da hedefine almış.
“İnsaf!” desek, neye yarar.

İşte,”ustalık” böyle bir şey. Soygunu
ve doğa yağmasını kimsenin aklına
bile gelemeyecek seviyeye kadar yük-
seltme. Her şeyi ve her anı sermaye-
nin hizmetine sunma. Fütursuzca,
gözü kara bir saldırganlıkla.

Derelerimize ve göllerimize gözlerini
dikmişler. Onlar kuruyacak, etrafla-
rındaki eko-sistem çökecek, bitki ve
hayvanlar yok olacak. Ormansızlaş-
ma ve yer altı sularının dibe doğru
çekilmesi hızlanacak. Ama, ne gam!
Cepleri parayla dolacak. 

HES’ler doğanın talanının sadece bir
yönü. 

AKP, kamu varlıklarını satarak dış
borcu/emperyalist ülkelerin haracı-
nı aksatmadan ödüyor, içerdeki açık-
ları da kısmen kapatıyordu. Kamu
zenginliğinin soygununda bir sınıra
gelince, şimdi sıra doğa zenginlikleri-
nin talanına geldi.

Doğa Arsızca Soyuluyor
Büyüklü küçüklü sermaye grupları,
AKP hükümetinin açtığı kanallardan
ilerleyerek saldırıya geçtiler. İçinde
yaşadığımız, havasını soluyup, suyu-
nu içtiğimiz (o da ticari mal haline
dönüştürülüyor), besinleriyle yaşa-
mımızı sürdürdüğümüz (onlar da
GDO terörüyle kanserojen “şey”lere
dönüştürülüyor), doğa, arsızca soyu-
luyor.

İşte, ülkenin birçok yerinde özellikle
köylülerin başını çektiği halk inisiya-
tifleri, yaşama hakkını savunuyorlar.
Sermayenin doğaya karşı yaptığı
hamleler, karşısında halkın direncini
buluyor.

Şimdi, köylerde, kasabalarda ve
büyük şehirlerde, sağlıklı yaşama
hakkını savunmak için halkın bütün
girişimlerinin içinde olma, doğaya
yapılacak yeni saldırılara karşı anında
tepki göstermek gerekiyor.
Sermayenin bin bir biçime girerek
doğaya karşı sürdürdüğü saldırılara
karşı en uygun biçimlerde ve en
geniş halk güçlerini toplayacak tarzda
davranmak, günün öne çıkan görev-
lerinden birisi.

Kürt Sorunu Küreselleşiyor
Neredeyse günlük rutin işlem haline
dönen KCK tutuklamaları, AKP hükü-
metinin Kürt sorununda devletin iyi
bilinen “çözümsüzlük” politikasını
uygulayacağını gösteriyor. 

KCK tutuklamalarının sebebi, Kürt
halkını yıldırmak. 

Ancak, yeterli netice alınamamış ola-
cak ki, Uludere katliamı gerçekleşti-
rildi. Kürt halkına deniyor ki: Bizden
korkun ve diz çökün, teslim olun!

Peki, daha önce kaç kez denenmedi
mi, sonuç ne oldu?

Üstelik, şimdi, Kürdistan’ın tümüne
yayılmış bir halk hareketlenmesi
yaşanıyor. Bölge karışık. Türkiye’nin
bölgeye yönelimi bir dizi “düşman”
yarattı. 

Kürt sorunundaki “çözümsüzlük”
politikası, günümüzde, eskisinden
oldukça farklı ve şiddet düzeyi yüksek
sonuçlar üretecektir. Kürt sorunu

“küresel” bir sorun olma düzeyine sıç-
rayacak, bütün küresel aktörler soru-
nu didiklemeye başlayacak. Zaten
devrede olan bu tutumlar “gizli” deh-
lizlerinden gün yüzüne çıkacak. Bu,
bin bir emperyalist tuzağın daha açık
olarak işleyeceği anlamına geliyor.

Öte yandan, sürekli terörle “eğitilme-
ye” çalışılan Kürt halkı da karşı ref-
leks üreterek, şayet onurlu-demokra-
tik bir barışın imkanı yoksa, mevcut
“ikili iktidar” konumunu “ayrışma”
yönünde değiştirmeyi tartışmaya baş-
ladı.

Kürt halkı şimdiye dek dar etnik
temelli ve halklar arası düşmanlık
üretecek tutumlardan uzak durdu.
Hareketin yoksul-emekçi karakteri,
halkların kardeşliğini esas aldı.

Şimdi, AKP’nin, herkesi içine alan bir
bataklığa dönüşen “çözümsüzlük”
politikalarına karşı, halklar arasında
dayanışmayı öne çıkarmanın zamanı-
dır. HDK, elverişli bir zemin olarak
önümüzde duruyor.

İş, Aş, Barınma Her İnsanın Doğal Hakkıdır

Her insanın bir iş sahibi olma, karnını doyurma, barınma ve neslini
sürdürme hakkı vardır. Bunlar en temel ve vazgeçilmez haklar değil
midir? Başka nasıl yaşanabilir? Eğer bunlara karşı bir savaş açılmış-
sa, kendini savunmak zorunlu ve meşru olmaz mı?
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Şimdi, köylerde, kasabalarda ve büyük şehirlerde,
sağlıklı yaşama hakkını savunmak için halkın bütün
girişimlerinin içinde olma, doğaya yapılacak yeni
saldırılara karşı anında tepki göstermek gerekiyor.
Sermayenin bin bir biçime girerek doğaya karşı sür-
dürdüğü saldırılara karşı en uygun biçimlerde ve en
geniş halk güçlerini toplayacak tarzda davranmak,
günün öne çıkan görevlerinden birisi.

AKP hükümeti, “sıfır sorun” söyle-
miyle başlattığı bölge politikasını,
bütün komşularla en üst düzeyde
gerilim noktasına getirmeyi becerdi!
ABD’nin güdümünde olan TC’nin dış
politikası, ülkeyi bir bölgesel savaşın
içine doğru sürüklüyor.

AKP’nin savaş diline ve halkları birbi-
rine düşürme amaçlı yalanlarına
karşı, bölge halklarıyla dostluğu inşa

etmenin yollarını bulmak gerekiyor.

Arap, Fars ve Kürt halklarıyla Türk
halkının hiçbir düşmanlığı yok! Yüz
binlerce insanın canını alacak bir
bölgesel savaş, o acılardan ve yıkın-
tılardan sermaye kazanç elde etsin
diye yapılmak isteniyor. 

Bölgenin direnişçi ve devrimci güç-
leriyle ilişkilenmek gerekiyor.

Bölgenin Direnişçi
Güçleriyle Dayanışma

devamı arka sayfada
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Yoksulların Meşru Öfkesi
AKP, “ustalık” döneminde, neo-
liberal soygunu sürdürmeyi
amaçlıyor. 

Özelleştirmeler, kamu hizmetleri-
nin, kamusal hakların ve sosyal
güvencelerin tasfiyesi, sigortasız
ve sendikasız kuralsız çalışmanın
tümüyle uygulanması, bölgesel
asgari ücret gibi emekçilere ve
yoksullara yaşamı zindan eden
politikalar daha yoğun ve yaygın
hale getirilecek. 

Sermaye ise, arttırılan teşvik
uygulamaları, affedilen borçlar,
vergi muafiyetleri ve başka bin bir
çeşit kayırma ile desteklenecek.

AKP hükümeti, zenginler adına
yoksullara karşı açılmış bir sava-
şın yürütme gücünden başka bir
şey değil. Şimdi, yoksulların öfke-
sini dillendirme zamanıdır. Şimdi,
yoksulların dayanışması zamanı-
dır.

Her insanın bir iş sahibi olma, kar-
nını doyurma, barınma ve neslini
sürdürme hakkı vardır. Bunlar en
temel ve vazgeçilmez haklar değil
midir? Başka nasıl yaşanabilir?
Eğer bunlara karşı bir savaş açıl-
mışsa, kendini savunmak zorunlu
ve meşru olmaz mı?

Hak ve Özgürlükleri
Korumak Gerek
AKP, bütün saldırılarının ve olası
tepkilerin bilincinde olarak, yasa-
ma-yürütme ve yargının bütünleş-
tiği bir yekpare devlet örgütlen-
mesi inşa ediyor. Diğer ikisini
tümüyle ve doğrudan hizmetine
alan yürütme/AKP hükümeti, bir
iç ve dış savaş iktidarı olarak, her
türlü muhalif sesin sustuğu oligar-
şik-totaliter bir siyasal düzeni
süreklileştirmek istiyor.

Geçmiş halk hareketlerinin kazan-
dığı bütün demokratik kurumlar
ve yasalar, yeni AKP rejiminin dar-
altılmış özgürlükler alanının dışına
itiliyor. Çıkarılan yeni yasalarla,
kazanılmış haklar zamana yayıla-
rak tasfiye ediliyor. 

Sürecin faşizme doğru bilinçlice
yönlendirildiği saptanabilir.
Saldırganlar ve kararlılar; ama,
aynı zamanda, korkak ve ürkekler.
Tepkileri kolluyorlar ve hep zama-
na yayıp sezdirmeden ilerliyorlar.

Demokratik kurumları, hak ve
özgürlükleri korumak gerekiyor.

Günün acil görevleri, ancak işçi
sınıfının içinde konumlanmış ve
onun tüm kesimleriyle ve onların
hareketleriyle iç içe geçmiş bir
komünist hareket tarafından yeri-
ne getirilebilir. Aksi, güncel dalga-
lanmalar içinde çırpınmaktan
öteye gidemeyecek, tarihsel
sonuçlar yaratamayacaktır.

1.2.2012
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İlk bakışta AKP, neredeyse yıkılmaz
görünüyor. 10 yıldır hükümeti tek
başına elinde tutuyor; dahası her
seçimde bir öncekinden daha fazla
oy alarak 2011’de oylarını yüzde
50’ye çıkardı; Ordu merkezli statü-
kocu güçlerle yürüttüğü iktidar kav-
gasını kazandı; Cumhurbaşkanlı-
ğı’ndan YÖK’e, MİT ve Emniyet’ten
HSYK’ya ve Anayasa Mahkemesi’ne
kadar tüm stratejik devlet kurumla-
rının kontrolünü eline geçirdi; üste-
lik ABD’nin/Obama’nın güçlü deste-
ğini alıyor.

Sadece bunlara bakılarak değerlen-
dirme yapılırsa, AKP’nin çok rahat
yönettiği, her istediğini yapabilecek
güçte olduğu gibi bir kanaate varıla-
bilir. Ama gerçekler böyle değil. AKP,
gücünün doruğuna çıkmış gibi görü-
nürken, bir yandan her iktidarın
karşılaşması mümkün sorunlarla
cebelleşiyor, diğer yandan “gücünün
doruğunda” olmanın getirdiği yeni
sorunlarla karşılaşıyor. 

İç ve Dış Basınçlar
Günümüzde AKP, çeşitli alanlarda
ağır basınçlar altında hükümet
etmek zorunda kalıyor. Bunlardan
başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

Ekonomi: Her ne kadar dünyadaki
ekonomik krize rağmen AKP yöne-
timindeki Türkiye’nin büyüme
oranları hala yüksek görünüyorsa
da, bunun bir sınırının olduğunu

AKP’nin ekonomi kurmayları da çok
iyi farkında. Türkiye’nin dış ticaret
partnerlerinin ağırlıklı kısmını oluş-
turan Avrupa ülkelerinin teker
teker iflasın eşiğine gelmeleri,
ABD’de krizin derinleşme eğilimi
göstermesi, doğal olarak içinde
bulunduğumuz yıldan itibaren dış
ticaretin azalması, sanayi üretimi-
nin düşmesi, işsizliğin ve yoksullu-
ğun artması gibi, iç politikada da
etkisini ağır biçimde gösterecek
sonuçlara yol açacaktır. 

Dış politika/bölge: AKP, yerel ser-
mayenin geldiği düzeyin zorlama-
sıyla ve kendi kültürel kodlarının da
(Osmanlıcılık, fetihçilik vb) kolaylaş-
tırmasıyla son yıllarda Balkanlar,
Kafkasya ve özellikle Ortadoğu’da
daha girişken ve ekonomik/kültürel
boyutlarda yayılmacı bir politikaya
yöneldi. Gayriresmi kanallarda Yeni-
Osmanlıcılık diye adlandırılan bu
“bölge liderliği”ne soyunma hamle-
si, doğrudan ABD’nin yeni dönem
(“Pasifik Yüzyılı”) politikasının rüz-
garıyla, ABD’nin desteğini arkasına
alarak ve elbette, -Erdoğan’ın bütün
efelenmelerine karşın- büyük ölçüde
ABD’nin çizdiği sınırlar içinde yürü-
tülüyor. 

Tabii hamama giren terliyor.
Türkiye, Füze Kalkanı’nın radarı
olmayı kabul ederek bölgedeki her
türlü savaşın “ilk vurulacak hedef”i
haline geliyor. Suriye’ye askeri

müdahaleye zorlanıyor; İran’la -
muhtaç olduğu bu ülkenin doğal gaz
ve pazarından vazgeçip- düşmanlaş-
maya itiliyor; Irak’ın Şii çoğunluğuy-
la/Başbakan Nuri Maliki’yle bozu-
şuyor. Türkiye bölgede attığı her
adımda, yeni tehditlerle karşılaşıyor
ve giderek artan biçimde savaş geri-
limi içine giriyor.

Kürt Sorunu: 10 yıllık yönetimi sıra-
sında AKP’yi seçimlerde -bölge
düzeyinde- yenilgiye uğratan tek güç
Kürt Halkıdır. Kürt Özgürlük
Hareketi, AKP’nin her türlü şiddet ve
baskı uygulamalarına karşı halkın
örgütlülüğünü, savaş gücünü, diplo-
masi ve politika yeteneğini yüksel-
terek karşılık veriyor. Ve bunlar,
binlerce Kürt siyasetçi hapse atıl-
mışken, Abdullah Öcalan insanlık
dışı bir biçimde 6 aydır tam tecrit
koşullarında tutulurken, ABD’nin
tam askeri ve politik desteğiyle
geniş çaplı sınır içi/ötesi harekatlar
yürütülürken gerçekleşiyor. Bundan
daha önemlisi, Özgürlük Hareketi
Kürt coğrafyasının diğer parçaların-
da da inisiyatifini arttırıyor. Diğer
yandan Güney Kürdistan’da Barzani-
Talabani ittifakı “bağımsızlık” plan-
larını -şimdiden kamuoyunu hazır-
lamak için- el altından duyuruyor. 

Öte yandan Özgürlük Hareketi,
Türkiye’nin devrimci-demokratik
güçleriyle “stratejik ittifak” perspek-
tifiyle ilişkilerini geliştiriyor.

AKP içinde alttan alta yürüyen, kimi zaman medya üzerinden dolaylı
biçimde yürütülen iktidar kavgası, kılıçların çekilip rakibin üzerine saldı-
rıldığı bir aşamaya geldi. Gerçi büyük olasılıkla rakipler birbirini öldür-
meye değil, yaralayıp üstün duruma geçmeye, kendi iradesini dayatma-
ya niyetlidir. Ama bir şekilde kan dökülecek, artık AKP içindeki dengeler
bakımından, hiçbir şey eski haline dönemeyecektir. 

AKP’DE 
KILIÇLAR ÇEKİLDİ

İç ve Dış Basınçlar AKP’yi
Hata Yapmaya Zorluyor
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Halkların Demokratik Kongresi
(HDK) bu anlayışla, Kürt Halkıyla
tüm emekçi ve ezilenlerin ortak
mücadele örgütü olarak kendisini
kuruyor. Bütün bu gelişmeler
AKP’nin devraldığı “devlet aklı”nı ve
AKP’nin tasarımlarını ciddi biçimde
akamete uğratıyor.

AKP İnişte
Bir yandan saydığımız bu basınçların
gerilimiyle, bir yandan devletin iple-
rini tek başına eline almanın, geniş
oy tabanının, ABD’nin desteğini elde

etmenin vb zafer sarhoşluğuyla AKP,
ciddi hatalar yapmaya başladı.
Tayyip Erdoğan, kendisine oy veren
kitlenin inançsal (inancını yaşama
biçimi anlamında), kültürel, sınıfsal
ve ulusal çeşitliliğini göz ardı ederek
muhafazakar, milliyetçi ve devletçi
söylemini derinleştiriyor. Hükümet
Kürt sorununda halkın örgütlü irade-
sini kırmak, tüm örgütlülüğünü
dağıtmak, gerillayı imha etmek üze-
rinden bir “çözüm”e, yani politik ve
askeri şiddeti arttırmaya yönelmiş
durumda. Her türlü muhalefete

(düzen-içi ve düzen-dışı) karşı son
yıllarda başlatılan siyasi davalar ve
kitlesel tutuklamalar ise AKP’nin
yeni otoriter rejiminin kuruluşu için
bir politik araç olarak kullanılıyor. 

AKP aynı zamanda işçi-emekçi ve
yoksul kitlelerin ellerinde kalan hak-
larını da budamak için harekete
geçiyor. Kıdem tazminatını fiilen
ortadan kaldırmak, işçi ve kamu
emekçilerinin sendikal örgütlenme
haklarını (yandaş sendikaların teke-
lini kurarak) geçersizleştirmek,
esnek çalışmayı yaygınlaştırmak
istiyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS)
ile tüm halktan Deli Dumrul misali
haraç alma uygulaması ise yılbaşın-
dan itibaren başladı. 

Bütün bunlar, şimdiden AKP’nin kit-
leler nezdindeki güvenilirliğini aşın-
dırıyor. Emekçilere yönelik saldırıla-
rın artışı, Kürt sorunda savaşın/şid-
detin yükseltilmesi ve muhafazakar
söylemin güçlenmesinin (“dindar
nesiller yetiştireceğiz”) önümüzdeki
aylardan itibaren bu aşınmayı ciddi
bir destek kaybına dönüştürmesi
kuvvetle muhtemeldir. 

İçeriden ve dışarıdan gelen basınçların

altında kalmasına rağmen gücünün

doruğuna çıkmıştı ki, bir anda AKP’nin

ortasına bir bomba düştü. Hem de bu

bomba dışarıdan atılmamış, kendi

içindeki güç dengeleri/çekişmelerin-

den kaynaklanmıştı. AKP’nin bin türlü

manevra ve politik operasyonla kont-

rol altına aldığını düşündüğü Emniyet

ve Yargı kurumları (veya içlerindeki bir

odak), MİT üzerinden Hükümete karşı

saldırıya geçti. MİT Müsteşarı Hakan

Fidan ve 4 üst düzey MİT’çi, Oslo

görüşmeleri ve sonraki gelişmeler

gerekçe gösterilerek “KCK’ye yardım

ve yataklık” suçlamasıyla önce ifade

vermeye çağrıldı, ardından haklarında

yakalama kararı çıkarıldı (Fidan hariç). 

KCK Avrupa sorumlularıyla MİT yöne-
ticilerinin Oslo’da yaptığı görüşmeler
ve sonrasındaki gelişmelerin (örneğin
Habur olayı) bütünüyle Başbakan
Erdoğan’ın talimatıyla ve bilgisi dahi-
linde gerçekleştiği düşünüldüğünde,
söz konusu MİT’çilere yönelik soruş-
turmanın doğrudan Erdoğan’ı hedef
aldığı açıktır. Emniyet’i kontrol ettiği
ve Yargı’da çok güçlü mevzilere sahip
olduğu bilinen Fethullah Gülen
Cemaati, epey zamandır bunlar ve
diğer devlet kurumlarındaki güçlerine
uygun biçimde iktidardan pay alama-
dıkları, AKP yönetimi tarafından dış-
landıkları yakınmasını dile getiriyordu.

Şimdi Cemaatin iktidar pastasından

daha büyük bir pay almak için güç gös-

terisinde bulunduğu anlaşılıyor.1

1 Cemaat hem AKP’nin içindedir, hem de

AKP’yle sınırlanamayacak geniş bir alanda

faaliyet göstermektedir. Hatta Cemaatin -

bugün AKP’yi esas alsa da- aynı zamanda

bütün burjuva partiler (CHP, DSP, MHP vb)

içinde taraftarları vardır. AKP derken (yeri-

ne göre) kimi zaman Tayyip Erdoğan lider-

liğindeki, Milli Görüş kökenli ekibin ege-

men çizgisi, kimi zaman da bu ekiple

Cemaatin ortaklığı kastediliyor. AKP-

Cemaat İttifakı denirken de Cemaat’in

AKP’nin hem içinde hem dışındaki konu-

mundan hareket edilmekte, bağımsız varlı-

ğına işaret edilmekte.

Cemaatin bu hamlesine karşı
Erdoğan/AKP karşı hamleyle
cevap vererek önce MİT’çiler
hakkında fezlekeyi hazırlayan
polis şeflerini görevden aldı,
sonra ilgili özel yetkili savcının
elinden dosyayı aldı ve ardından
MİT’çilerin yargılanmasını
Başbakan’ın iznine bağlayan bir
yasa değişiklik taslağını Meclis’e
sundu. 

AKP içinde alttan alta yürüyen,
kimi zaman medya üzerinden
dolaylı biçimde yürütülen iktidar
kavgası, kılıçların çekilip rakibin
üzerine saldırıldığı bir aşamaya
geldi. Gerçi büyük olasılıkla
rakipler birbirini öldürmeye
değil, yaralayıp üstün duruma
geçmeye, kendi iradesini dayat-
maya niyetlidir. Ama bir şekilde
kan dökülecek, artık AKP içinde-
ki dengeler bakımından, hiçbir
şey eski haline dönemeyecektir. 

Bu kavgayı kim kazanırsa kazan-
sın, sadece taraflar değil, bir
bütün olarak AKP yara alacaktır.
Evet, AKP gücünün doruğunday-
ken, onu tepetaklak edebilecek
bir iç çatışmayla karşı karşıyadır. 

Türkiye, Füze Kalkanı’nın radarı olmayı kabul ede-
rek bölgedeki her türlü savaşın “ilk vurulacak
hedef”i haline geliyor. Suriye’ye askeri müdahaleye
zorlanıyor; İran’la -muhtaç olduğu bu ülkenin doğal
gaz ve pazarından vazgeçip- düşmanlaşmaya itili-
yor; Irak’ın Şii çoğunluğuyla/Başbakan Nuri
Maliki’yle bozuşuyor. Türkiye bölgede attığı her
adımda, yeni tehditlerle karşılaşıyor ve giderek
artan biçimde savaş gerilimi içine giriyor.

AKP İktidarında İç Hesaplaşma

Kılıçlar Çekildi
Hamleler Yapıldı

Oslo görüşmelerİ ve
sonrasındaki geliş-
melerin (örneğin Ha-
bur olayı) bütünüyle
Başbakan Erdoğan’ın
talimatıyla ve bilgisi
da-hilinde gerçekleş-
tiği düşünüldüğünde,
söz konusu MİT’çilere
yö-nelik soruşturma-
nın doğrudan Erdo-
ğan’ı hedef aldığı
açıktır. Fethullah Gü-
len Cemaati, epey za-
mandır devlet ku-
rumlarındaki güçleri-
ne uygun biçimde
iktidardan pay ala-
madıkları, AKP yöne-
timi tarafından dış-
landıkları yakınması-
nı dile getiriyordu.
Şimdi Cemaatin ikti-
dar pastasından da-
ha büyük bir pay
almak için güç göste-
risinde bulunduğu
anlaşılıyor.
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Kapitalizmin yapısal krizi derinleşi-
yor. Krizin senkron hızı artıyor.
Büyük spekülatif sıkışma ve dalgalan-
manın önü açılıyor. Küresel düzeyde
yıkıcı anaforların zeminleri oluşuyor. 

ABD mali kriz tehdidi altında. AB,
bünyesindeki borç/mali krizinin,
yayılmasını engelleyemiyor.
Devletlerin iflasları gündemde.
Periferideki gelişmeler AB’nin domi-
nant ülkelerini tehdit edici noktaya
ulaştı. Çin, krizin dışa vurduğu,
2008’den beri koruduğu büyüme
bandını, 2012’de kaybedebilir. Çin
ekonomisindeki büyüme oranında
önemli düşüşler bekleniyor. 

2012’de özellikle AB eksenli “zombi”
bankacılık iflasları gündeme gelebilir.
Mali kriz senkronu daha büyük ve
sarsıcı finans krizini tetikleyebilir.
Çin ekonomisinde daralma küresel
boyutta, ekonomik iç kasılmalara yol
açabilir. Hatta Çin’de başlayabilecek
finansal şoklar, küresel ölçekte
büyük sarsıntıların habercisi olacak-
tır. 

AKP’nin Küresel Krizi 
Öteleme Mekanizması 
Gelişmeler kapitalist krizin yeni bir
evreye girişini işaretliyor. AKP ikti-
darı bu konjonktürde krizi öteleyen
yöntemler izliyor. Spekülatif serma-
yeye muazzam olanaklar sağlanarak,
ekonomi ayakta tutulmaya çalışılıyor.
Spekülatif sermaye yüksek finans
getirisi olan alanlara yönelir. Merkez
ülkelerde ortalama faiz oranı yüzde 3
ya da yüzde 4 civarında seyrediyor.
Türkiye’de reel faiz oranı ise yüzde
10’a ulaştı. Böylesi bir olanak

Türkiye’yi spekülatif sermayenin
cennetine dönüştürdü. Türkiye’de
şirket ve bankaların sermaye açığı ve
devlet borçlarının finansmanı sıcak
para/spekülatif sermaye ihtiyacını
yakıcılaştırıyor. Türkiye kapitalizmi-
nin yapısal sorunu olan sermaye giri-
şine bağımlılık, kriz sürecinde daha
da artarak, devam ediyor. Türkiye
kapitalizmi bir anlamda morfinsiz
ayakta kalamıyor. 

2009 sonlarından başlayarak küresel
sermaye piyasalarında yaşanan
toparlanma spekülatif sermaye hare-
ketlerini artırmıştı. Türkiye’ye belirli
bir yoğunlukta giren spekülatif ser-
maye, 2010 ve 2011’in ekonomik
canlanma ve büyümeyle geçmesini
sağladı. 

Bu “büyülü” büyüme lafının ardında-
ki gerçek ise TC’nin bir işçi cehenne-
mine dönüşmesidir. İşçi sınıfına
işsizleştirme, güvencesizleştirme,
sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma
ve esnekleştirme politikalarıyla bu
dönemde sistematik saldırılar ger-
çekleştirildi. Finans kapital işçi
cehennemleri yaratarak ve Çin çalış-
ma rejimini hayata geçirerek, soluk
alıp veriyor.

3 Fay Hattı: Dış Borç, 
Cari Açık ve Sıcak Para
Öte yandan spekülatif sermayeye
dayalı “büyüme”, tırnak içinde bir
büyümeyi işaretledi. Asıl olarak kriz
ötelendi. Ama bu tutum basıncın art-
masına ve gelecek krizin daha sert ve
etki gücünün daha yıkıcı olmasına

yol açacak. Yaşanacak sarsıntı eko-
nominin “ana kolonları” olan dış
borç, cari açık ve sıcak para döngüsü-
nü şiddetle parçalayabilir.
Senkronize çöküşler gündeme gele-
bilir.

Bugün Türkiye’nin dış borcu 300
milyar doları geçti. Cari açık 90 mil-
yar dolara ulaştı. Sıcak para ihtiyacı
ise 100 milyar dolar. Bu üçlü faktör
ekonominin birbirini tetikleyen, fay
hatlarını oluşturuyor. Bu üç fay hat-
tında “enerji” muazzam derecede
birikmiş durumda ve herhangi tetik-
leyici bir gelişme, büyük ve senkroni-
ze kırılmalara yol açacak. Ortaya
çıkacak enerji Yunanistan benzeri,
yani devlet iflasından başka bir şey
olmayacak.

İMF raporlarında yakın gelecekte
kriz olasılığı en yüksek ülkeler ara-
sında Türkiye’nin (Brezilya, Güney
Afrika ve Endonezya’yla birlikte) adı-
nın geçmesi boşuna değildir. 

Özellikle AB’deki gelişmeler ve
borç/mali kriz senkronunun yayıl-
ması ve krizin derinleşme süreci
Türkiye için, tehlike çanlarının çal-
ması anlamını taşıyor. 

Yunanistan’da kriz derinleşerek
devam ediyor. Portekiz ve İrlanda’nın
problemleri halihazırda çözülmüş
değil. 2012 İspanya ve özellikle İtalya
için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. AB
ekonomisi içinde kilit önemde yeri
olan bu iki ülkenin, bırakın iflasını,
mali sarsıntılarının sürmesi bile TC
için “ölümcül” sonuçlar doğurabilir. 

Çünkü Türkiye kapitalizmi AB’yle
yüksek oranda entegre olmuş bir
karaktere sahip. Türkiye, ihracatının
yüzde 47’sini AB ile yapıyor, banka
borçlarının yüzde 75’i Avrupa ban-
kalarına ait. Türkiye’nin turizm kay-
nağının yine yüzde 75’ini AB oluştu-
ruyor. 

AB’nin yaşacağı orta şiddetteki daral-
ma TC’ye yönelik sermaye akışının
hızla kesilmesi anlamına gelecekti.
Sıcak paranın (büyük kaçışları) eko-
nominin yıkımı demektir.
Daralmanın bir başka yansıması ise,
ihracattaki gerilemeye bağlı olarak,
cari açığın hızla ve kontrolsüz yük-
selmesidir. Böylesi bir senkronun
doğal sonucu, dış borcun çarpıcı
boyuta fırlaması ve ekonominin felç
olmasıdır. 

TC bu sürecin içindedir. 

“Büyülü” büyüme lafının ardındaki gerçek TC’nin bir
işçi cehennemine dönüşmesidir. İşçi sınıfına işsizleş-
tirme, güvencesizleştirme, sendikasızlaştırma, taşe-
ronlaştırma ve esnekleştirme politikalarıyla bu
dönemde sistematik saldırılar gerçekleştirildi.
Finans kapital işçi cehennemleri yaratarak ve Çin
çalışma rejimini hayata geçirerek, soluk alıp veriyor.
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TC KRİZ SÜRECİ
Ucuz Emek Cenneti       Spekülatif  Finans Merkezi       Savaş Üssü

&
Bugün Türkiye’nin dış borcu 300 milyar doları geçti. Cari
açık 90 milyar dolara ulaştı. Sıcak para ihtiyacı ise 100
milyar dolar. Bu üçlü faktör ekonominin birbirini tetikle-
yen, fay hatlarını oluşturuyor. Bu üç fay hattında “enerji”
muazzam derecede birikmiş durumda ve herhangi tetikle-
yici bir gelişme, büyük ve senkronize kırılmalara yol aça-
cak. Ortaya çıkacak enerji Yunanistan benzeri, yani devlet
iflasından başka bir şey olmayacak.

Bir noktayı da vurgulamakta yarar var.
Türkiye küresel sermayenin önemli
üslerinden birine dönüşüyor. Küresel
sermaye Türkiye’den ciddi finansal
karlar sağlıyor. Türkiye ayrıca ABD’nin
bölge projelerinde stratejik bir konum-
lanışa sahip. ABD’nin yeni jeo-politiğe
bağlı olarak Asya-Pasifik’e yönelmesi,
TC’yi bölgede hegemon güç olarak
öne çıkarıyor. Bu anlamda TC, ABD’nin
stratejik partneri. 

Bölgenin stabilizasyonu için “ılımlı
İslam” modelini AKP temsil ediyor.
ABD partnerinin ve önemli bölge aktö-
rünün zarar görmemesini ve istikrarsız-

laşmamasını isteyecektir. Bu anlamda
bir dizi destek, önlemi finansal operas-
yon gündeme gelebilir, krizi öteleyen
farklı senaryolar devreye sokulabilir. 

Ama ya kriz küresel boyutta finansal
bir tsunamiye dönüşürse ya da bütün
bunları yapacak ülkenin, yani ABD’nin
ekonomisinde mali kriz kontrolsüz bir
aşamaya gelip, derinleşirse ve ABD bu
gelişmelere bağlı olarak ciddi likidite
problemleri yaşarsa, her şey değişe-
cektir! 

Dubai ve Yunanistan’ın yaşadığını
Türkiye, onlardan daha yıkıcı yaşar. 

Kriz Küresel Boyutta 
Finansal Bir Tsunamiye Dönüşürse!
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AKP’nin Varlığının Temellerinden Biri GOP Süreci

Kuzey Afrika’dan Kafkasya’ya,
Afganistan’dan Ortadoğu’ya geniş bir
coğrafyayı kapsayan ve merkezinin
adıyla kodlanan Genişletilmiş
Ortadoğu Projesi (GOP), inişli çıkışlı
bir süreç olarak devam ediyor.
Odağına ABD’nin yerleştiği GOP,
küresel sermayenin güncel talepleri
doğrultusunda bölgede yeni bir jeo-
politik gerçeklik yaratmayı hedefle-
yen bir emperyalist proje. 

Proje içeriği, “bölgeyi dönüştürme”
süreci olarak devam etse de, ilk çıkı-
şından farklı biçimlere sürüklenmiş
durumda. Hem sürecin her adımında
ortaya çıkan dirençler onu bir biçim-
de etkileyip başka biçimlere itiyor
hem de bizzat projenin karşıtı bir
yerel-bölgesel blok oluştu ve küresel
destek güçlerini de oluşturdu. Şimdi-
lerde, hatta “GOP” kodlaması pek de
kullanılmıyor. Ama, açıktır ki “dönüş-
türme” süreci hem de oldukça hızlı
devam ediyor.

Evet, ABD’nin yeni açıklanan strateji-
sinde merkezi alan, özellikle Çin’i
çevrelemeyi hedefleyerek Doğu
Asya’ya kaydırılıyor. Ancak, bu yeni
yönelim, GOP’tan vazgeçildiği anla-
mına gelmiyor. Tersine, yoğun şiddet
kullanılarak yaratılan “şok” ortamın-
da yapılan hamlelerle, dönüşümün
ana ivmesinin verildiği ve kimi yeni
siyasi durumların oluşumuyla “giriş”
için yeterli konumlanmanın sağlan-
dığı düşünülüyor.

Artık, ABD’nin kendini geride tuttuğu
ve yerel işbirlikçi/taşeron güçlerin
öne çıktığı yeni aşamaya geçiliyor.
Yerel güçler olarak Mısır, Türkiye,
Suudi Arabistan ve Katar öne çıkıyor-
lar. Bu güçler, bazen kimin önde ola-
cağı konusunda itişerek bazen de
direnişçi güçlere karşı ortaklaşarak
ve arkalarını ABD’ye dayayarak,
GOP’u hayata geçirmeye çalışıyorlar. 

Ancak, GOP süreci düz bir yolda iler-
lemiyor. Bir dizi bölgesel ve küresel
güç süreci kendi çıkarlarına aykırı
görerek direnç gösteriyor. Süreç,
dirence/dirençlere çarpıyor, hızlana-
mıyor, olmak istediği gibi olamıyor

ve çarpmalar, sürtünmeler ve geri-
limlerden etkilenerek biçimsizleşi-
yor. Hedefine doğru ilerlediği oranda
sertleşen dirençle zorlanan süreç,
tasfiye tehlikesiyle karşılaşıyor. 

GOP’a Karşı Direniş Sürüyor
Hatta günümüzde gerilim öyle bir
noktaya doğru yükseldi ki, bir bölge-
sel savaş olasılığı güçleniyor. O sava-
şın hızla genişleme hatta küreselleş-
me dinamiğini içinde taşıdığı da aşi-
kar. Bir savaş gerçekliğinin ABD’yi
tekrar bölgeye çekmesi kaçınılmaz.
Nitekim, geçen hafta 2 ABD uçak
gemisi birden Hürmüz Boğazı’nda
“bayrak göstermeye” başladı.

İran’ın merkezine yerleştiği İran-
Irak-Suriye-Lübnan/Hizbullah ekse-
ni, sert bir direnç gösteriyor. ABD ile
küresel rekabet içinde olan Rusya ve

Çin de, bu direnç ekseniyle ilişkilene-
rek, ona küresel dengeler içinde yer
açıyor ve tutunma imkanlarını çoğal-
tıyor.

Öte yandan, oldukça güçlü tarihsel
derinliğe sahip direnişçi bazı toplum-
sal dokular da, GOP süreci ilerledikçe
kendi tarihsel-devrimci yapısallıkla-
rının onları yönlendirdiği konumlar-
da tutunmaya/güncelleşmeye çalışı-
yorlar. Şimdilik Sadr (Irak) ve
Nasrallah’da (Lübnan) simgeselleşen
siyasal tutumların etrafında toplum-
sallaşan bu güçlerin, yoksulların tep-
kisini silahlı ve politik biçimlerde
süreklileştirme potansiyelleri var.
Süreklilik, bölgenin hayli zengin
tarihsel geçmişinin içinden çıkıp
gelecek başka toplumsal dinamiklere
de yol açacaktır.

“Arap Baharı” olarak kodlanan süreç,
bağımsız demokratik-halkçı bir ara-
yış olarak başlasa da, özellikle Libya
ve Suriye aşamalarında GOP süreci-
nin kontrolüne alındı. Ancak, başlan-
gıçtaki halkçı-demokratik toplumsal
dinamikler şimdi alta düşmüş olsalar
da halen hareket halindeler ve bölge-
nin hayli hareketli güncelliğinde
yeniden güçlenme imkanlarını bula-
caklardır. 

Bölgenin 4 önemli ülkesine yayılmış
Kürt halkının özgürlük arayışı, tarih-
sel ve güncel devrimci-demokratik
toplumsal dinamikleri bünyesinde
barındırıyor. Kürt halkı, kendi özgür-
lük hedefine doğru yürüdükçe, bölge-
nin bütün muhalif toplumsal dokula-
rını anti-emperyalist ve halkçı bir
zeminde birleştirme potansiyelini
taşıyor.
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GOP NE DURUMDA?
AKP’yi var eden “dış
dinamik” ABD mer-
kezli küresel sermaye
güçleri ve onların GOP
projesidir. “İç dina-
mik”i ise, Türkiye’de
kapitalizmin gelişme-
sinin Kemalist rejimin
kalıplarını aşması ve
sermaye birikiminin
bölgesel pazar ve
ucuz emek arayışına
girerek “yayılmacı”
bir zemine sıçraması
olarak saptayabiliriz.

AKP’nin varoluşu GOP’la
iç içe geçen bir süreç. O,
başka temelleri olsa da
bir önemli temelini
GOP’ta bulur. 

AKP, 90’ların başında
yazılan “Medeniyetler
Ç a t ı ş m a s ı ” n d a
Türkiye’ye biçilen yeni
rolün tarihsel aktörüdür.
GOP’a hizmet ve o temel-
de Türkiye’nin uygun
biçimde dönüştürülmesi,
Kemalizmin arkaya itilip
“ılımlı İslam” vurgulu
(Kemalist dokuların da
devrede olduğu) melez
bir yeni rejimin kurulma-
sı, AKP eliyle yürütülen
Türkiye’ye özgü bir “ren-
kli devrim”dir.

AKP’yi var eden “dış dinamik” ABD
merkezli küresel sermaye güçleri ve
onların GOP projesidir. ”İç dinamik”i
ise, Türkiye’de kapitalizmin gelişme-
sinin Kemalist rejimin kalıplarını
aşması ve sermaye birikiminin böl-
gesel pazar ve ucuz emek arayışına
girerek “yayılmacı” bir zemine sıçra-
ması olarak saptayabiliriz. O nokta-

da, zaten başka süreçlerde iç içe
geçmiş olan küresel ve yerel serma-
ye güçlerinin çıkarları ortaklaşıyor. 

İşte ”Yeni Osmanlıcılık” veya
“Bölgesel Liderlik” gibi söylemler,
emperyalist GOP projesi ve yerel ser-
mayenin bölgesel çapulculuk hevesi-
nin ortaklaştığı bir zeminde ürüyor.
Küresel ve yerel sermaye güçlerinin
bölgeyi daha kolay talan edecekleri
bir yeni bölgesel durum oluşturul-
maya çalışılıyor.

Karşı Cephe Oluşuyor
Ancak, AKP ve yeni rejimi açısından
süreç gittikçe daha zorlayıcı olmaya
başladı. “One Minute”in neşeli gün-
leri epey geride kaldı. Şimdi, bölge-
nin çıplak güç dengeleri belirginleşi-
yor ve kendisini AKP’ye dayatıyor.

Fransa’nın Libya’daki çapulculukta
ve Ermeni sorununda sivrilen
Türkiye’yi baskılayan tutumu, artık
istikrar kazanmış durumda.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs’la
Akdeniz’de ortak askeri tatbikat
düzenlerken, kuzeydoğuda
Gürcistan ve Azerbaycan, kuzeybatı-
da Bulgaristan ve Romanya ve

güneydoğuda Kürt Federe Devleti ile
özel politik-askeri ilişkiler kuruyor. 

İran-Irak-Suriye ekseni açıkça
Türkiye’nin karşısında konumlanı-
yor.

PKK, dört ülkeye yayılmış olmanın
avantajını kullanarak bölgede oluşan
bütün boşluklardan faydalanıyor ve
Türkiye’yi sadece içerden değil dışa-
rıdan da zorlamaya çalışıyor. En son
Suriye’ye yeniden “yerleştiği” anla-
şılıyor. 

GOP projesinde ortaklaşılan Mısır ve
Suudi Arabistan ise, Türkiye’nin ken-
dilerini gölgeleme potansiyelinden
rahatsız. Her iki devlet de, Türkiye’yi
dışarıda bırakarak inisiyatif kazanma
konusunda ısrarlılar.

Şimdi derin ve stratejik bir “dostluk”
ilişkisi içinde olunulan ABD ise, hem
küresel düzeyde sürekli azalan bir
güce sahip hem de tümüyle kendi
çıplak çıkarlarıyla davranacaktır. 

Bölge 2012 de oldukça sert ve derin
dalgalarla sarsılacak. AKP’nin işi
oldukça zor.

31.1.2012
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Grev meydanlarının, miting alanları-
nın, üniversite işgallerinin, barikat
başında bekleyişlerin vazgeçilmez
ezgilerinden biriydi “Özgürlük
Mahkumları”. “Kelepçeli elleri, aya-
ğında zincir var / haykırıyor dilleri,
zincirleri şakırdar” nakaratıyla
sürüp giden marş, sözlerindeki can
yakan tasvirlerin yanı sıra isyana
davet eden bütünlüğüyle “direniş
halaylarının” liste başlarındaydı
hep. Şimdi daha farklı ezgiler yükse-
liyor mücadele alanlarında.

Niyetim, devrimciler arasında yay-
gın olarak bilinen bu sözler üzerin-
den elimizdeki kelepçeye, ayağımız-
daki zincire dikkat çekmek.

Rakamlara ve kanun maddelerine,
yaygın örneklere bağlamadan direkt
olarak söyleyecek olursam elimizde-
ki kelepçe de, ayağımızdaki zincir de
Terörle Mücadele Kanunu’dur
(TMK). Elbette bu tespite bir hedef
daraltmayla ulaşıyorum. Amacım
tüm dikkati buraya toplamak. 

TMK yürürlükteyken muhalefet
büyük bir cendere altındadır. Şüp-
hesiz, yok edemez, sindiremez, sus-
turamaz. Ama oldukça zarar verici
saldırıları TMK’ya dayanarak ger-
çekleştirebilir. Şu an yapmakta oldu-
ğu gibi.

Muhalefete Saldırı Biçimi
TMK, devrimcilerin, yurtseverlerin,
demokratların üzerine atılan kimya-
sal bir bombadır. Sadece isabet etti-
ğinde değil, hedefin bütün çevresine
büyük ve kalıcı zararlar vermekte-
dir. Kanun kapsamı ve uygulama
örnekleri muhalefetin büyüyüp
karşı atağa geçebilmesinin önünde-
ki en önemli engellerden biridir.

TMK kimyasal bombaysa, Özel
Yetkili Mahkemeler de (ÖYM) onun
atıldığı uçaktır. TMK, ÖYM ve Türk

Ceza Kanunu’nun (TCK) bu saldırıya
destek sunan ilgili maddeleri önce-
likle ve güçlü bir biçimde mücadele
edilecek hedefler olarak tespit edil-
melidir. Bu şer üçgeni muhalefete
yönelik saldırının ana üslerinden
birisidir.

Bu merkezden yürütülen saldırının
uygulamalarına, imkanlarına şöyle
bir bakıldığında, büyük bedeller
ödenerek açılmış legal mücadele
alanının ne kadar ağır bir bombar-
dıman altında olduğunu görmek hiç
de zor değil.

Polis bir kez hakkınızda tahkikat
başlatıp ÖYM’den de operasyon/
gözaltı kararını çıkarttı mı,
ÖYM’lerin “gizlilik kararı” uygula-
ması dolayısıyla hakkınızda iddiana-
me hazırlanana kadar (minimum
altı ay) tam olarak hangi gerekçeyle
tutuklandığınızı dahi öğrenemiyor-
sunuz. Size yapılan tek açıklama
“kuvvetli suç şüphesi, delillerin
karartılması ihtimali” gibi zırvalar
oluyor.

Ancak beklediğiniz iddianame elini-
ze geçtiğinde ise, iddia edilenin
içeriğinden çok polis fezlekesine
dayanarak, hatta copy-paste edile-
rek yapılan kurgunun kapsamından
başınızın ne kadar dertte olduğunu
sezebiliyorsunuz.
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TMK, Devrimcilerin, Yurtseverlerin, 
Demokratların Üzerine 
Atılan Kimyasal Bir Bombadır

Sizi içeride tutmak istedikleri süreye
göre devreye soktukları yöntemler var.
Örneğin gizli tanık uygulaması.
Hayatınızda hiçbir yere oturtamadığınız
bir “gizli tanık” doğrudan ya da e-mail
yoluyla sizin hakkınızda kimi suçlamalar-
da bulunuyor. Ve bu mahkemeler tara-
fından önemli bir dayanak olarak dikkate
alınıyor! Böyle biri var mı, yok mu, poli-
sin kendi elemanı mı, paçayı kurtarmak
için her şeyi söyleyebilecek biri mi?
Bunların hiçbir önemi yok. 

Böyle bir ifade sizin tutuklanmanıza
kadar gelişecek sürecin başlaması için
yeterli oluyor. Bizim dosyanın gizli tanık-
larından birinin ismi “son tezgah”, ne
yaratıcı değil mi?

Gizli tanık yeterli görülmezse, bir de iti-
rafçı ifadesi ayarlanıyor. Bu şahıslar zaten
“etkin pişmanlıktan” faydalandıkları için
polisin her türlü yönlendirmesine açık
durumdalar. Bir itirafçıya yüzlerce kişinin
üzerine ifade verdiriliyor: “Onu da gör-
düm, bunu da tanıyorum, şu da vardı vs.”

Sırada “Kuvvetli Suç ”
Şüphesi Var
Bu ifadelerden sonra ihtiyaç duyulan,
“kuvvetli suç şüphesi” yaratacak destek-
çi unsurlar. Neler mi bu destekçi unsur-

lar? Evinizde, bilgisayarınızda bulunabi-
lecek her türlü siyasi içerikli malzeme.
Yasal olarak kitapçılarda satılan kitaplar,
dergiler, filmler; internet sitelerinde
yayımlanan yazılar, katıldığınız basın
açıklaması, miting, ya da yürüyüşlerde
çektirdiğiniz hatıra fotoğrafları; not def-
terinize aldığınız küçük notlar, randevu
saatleri, telefonda yaptığınız “toplantı
kaçta, nerede?” türü konuşmalar vs. 

Yani siyasi çağırışımı olan her şey aleyhi-
nize delil olarak sunulacaktır. Bunun yanı
sıra özelinize ilişkin birçok malzemenin
polis tarafından ortalığa (gazete, tv)
saçılması da cabası.

Şayet bunlar da yeterli görülmezse devre-
ye virüslü dosyalar, dijital malzemelerini-
ze “sehven” eklenen belgeler girecektir.

Ağaç Diktin, 
Öyleyse Örgüt Üyesisin
TMK’nın daha da uzatılabilecek nimetle-
riyle(!) ÖYM’nin yargıçları hakkınızda 7,5
yıldan 15 yıla kadar cezası olan “örgüt
üyeliği” kararını vermekte hiç zorlanma-
yacaktır. Zaten TMK öyle bir düzenlen-
miş ki, örgüt üyeliğinden yargılanan da,
yardım/destekten yargılanan da aynı
maddeden cezalandırılıyor. Cezaevleri
Öcalan’ın doğum gününde ağaç dikmek-
ten tutun, yapılan sıradan bir basın açık-
lamasına katıldığı için örgüt üyeliğinden
ceza alan birçok “ağır suçlu” ile dolu.

AKP’nin makyaj düzenlemelerine hiç
prim vermeden, TMK’nın iptali ve
ÖYM’nin kaldırılması hedefiyle mücade-
le bayrağını yükseltmek ertelenemez bir
gerekliliktir.

Daha fazlasını kazanmak için öncelikle
bu saldırı odağı tarumar edilmelidir. Bu
görev de sosyalistlere, devrimcilere,
yurtseverlere, demokratlara düşmekte-
dir. Örneğin HDK, ÖDP, Halk Evleri bu
sürecin başını çekebilir, bütün muhalefe-
ti bu konunun etrafında toparlayacak bir
çağrı yapabilir.

Aksi taktirde bizlerin cezaevlerinden
mırıldandığımız marşı daha kalabalık
şekilde söylemeye devam ederiz: “Sizleri
tutan onlar, onlara yakın sonlar.
Peşimizde milyonlar, özgürlük mahkum-
ları.”

Gizli tanık ismi olarak 
“son tezgah” yaratıcı değil mi?

Elimizdeki kelepçe de, ayağımızdaki zincir de Terörle Mücadele Kanunu’dur
(TMK). Elbette bu tespite bir hedef daraltmayla ulaşıyorum. Amacım tüm dik-
kati buraya toplamak. TMK yürürlükteyken muhalefet büyük bir cendere altın-
dadır. Şüphesiz, yok edemez, sindiremez, susturamaz. Ama oldukça zarar veri-
ci saldırıları TMK’ya dayanarak gerçekleştirebilir. Şu an yapmakta olduğu gibi.

TMK kimyasal bombaysa, Özel Yetkili Mahkemeler de (ÖYM) onun atıldı-
ğı uçaktır. TMK, ÖYM ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) bu saldırıya destek
sunan ilgili maddeleri öncelikle ve güçlü bir biçimde mücadele edilecek
hedefler olarak tespit edilmelidir. Bu şer üçgeni muhalefete yönelik saldı-
rının ana üslerinden birisidir. 

KELEPÇELİ ELLERİ
AYAĞINDA ZİNCİR VAR
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Sandalyenizde oturuyor, kitap oku-
yorsunuz. Kitap okumakla değil de
televizyon izlemekle de meşgul ola-
bilirsiniz; bir film, bir belgesel, bir
tartışma programı… Ya da yatağı-
nızda uzanmış dinlenmeye çalışı-
yorsunuz; bir sorununuzu nasıl
çözeceğinizi de düşünüyor olabilir-
siniz; güzel hayaller kuruyor da… 

Tam bu anda tavandan çekiç sesle-
ri gelmeye başlıyor; testere, mat-
kap, kompresör, yerde sürüklenen
cisimlerin sürtünme sesleri… Üst
katta, altta sizin olduğunuzu umur-
samayan, sizin rahatsız olabilece-
ğinizi önemsemeyen birileri dur-
madan çalışıyor. 

Tüm dikkatiniz dağılıyor. Hiçbir
şeye yoğunlaşamıyorsunuz.
Yaptığınız, yapmayı düşündüğü-
nüz her şeyi bırakmak zorunda
kalıyorsunuz. Çekiç, testere, mat-
kap, kompresör, yerde sürüklenen
cisimlerin sürtünme sesleri sizi
teslim alıyor.

Varlığınızı önemsemeyen, sizi
insan yerine koymayan üst kattaki-
lere söz geçirebilmeniz imkânsız.
Düşünün ki, onların gözünde bir
çekiçten, bir çividen, bir çekçek
sapından farksızsınız. Hatta bunlar-
dan daha önemsiz. Tek çare, çekip
gitmek! Tek çare kaçıp kurtulmak! 

Ama yapamıyorsunuz. Çünkü
kapılarınız demir. Demir kapıları-
nız üzerinize kilitli. Çıkıp gideme-
diğiniz gibi, bulunduğunuz yerde,
kaçıp saklanabileceğiniz başka
odalarınız da yok. Bulunduğunuz
yer, banyonuz kadar bir yer.
Bulunduğunuz yer, bir hücre!

Bir İnsanı Hücreye
Kapatmak İşkencedir!
Bir insana, kapatıldığı bir hücrede,
hafta içi her gün sabah 08:00,
akşam 17:00 arası çekiç, matkap,
testere, kompresör, yerde sürükle-
nen cisimlerin sürtünme seslerini
dinletmek daha büyük bir işkence!

“Böyle bir şey var mı; böyle bir şey
olabilir mi?” demeyin. Çünkü böyle
bir şey var; böyle bir şey oluyor.
Nerede? F Tipi hapishanelerin
hepsinde. 

F Tipi hapishanelerde koğuş yok. F
Tipi hapishanelerde tek ve üç kişi-
lik hücreler var. F Tipi hapishane-
lerde atölyeler… F Tipi hapishane-
lerde atölyeler tekli hücrelerin üze-
rinde. Üst kat atölye, alt kat hücre!
Hafta içlerinde, tekli hücrelerde
kalan ağırlaştırılmış müebbetlikler
ve diğer hükümlüler, atölyelerden
gelen çekiç, testere, matkap, kom-
presör, yerde sürüklenen cisimle-
rin sürtünme seslerini dinliyorlar.
Kapıları demir; demir kapıları
kilitli. Çekip gidemiyor, kaçıp kur-
tulamıyorlar.

Evinizdesiniz. Kapılarınızın üzeri-
nizden kilitli olduğunu düşünün.
Kapılarınız demir; pencereleriniz-

de demir parmaklıklar var. Her yer
beton. Bir gram toprak görmeniz
bile imkânsız. Yer beton, duvar
beton, tavan beton. Eviniz yüksek
duvarlarla çevrili.

Düşünün ki, internet, bilgisayar,
telefon bir yana, mekanik bir dakti-
loya, bir kaset çalara sahip olmanız
bile yasak. Hatta dolma kalem, dak-
sil, boya kalemi, delgeç, zımba gibi
en basit kırtasiye malzemelerine
bile… İçeriye, sizi buraya kapatan-
lardan izinsiz hiçbir şey giremiyor. 

Size verilen her şey kayıt altına alı-
nıyor. Çamaşır, bulaşık makinesi,
traş makinesi, elektrikli süpürge
gibi aletlere sahip olmayı aklınız-
dan bile geçiremiyorsunuz. Öyle ki,
görmeye görmeye bunları unut-
maya başlamışsınız. Size verilir-
ken kayıt altına alınan, pantolon,
gömlek gibi elbiselerinize bile sınır
var: “Üçten fazlası yasak!”

Yere sabitlenmiş, yerini değiştir-
menizin imkansız olduğu bir demir
ranza ile bir çelik dolabınız var.
Plastik bir masa ile plastik bir san-
dalye; bir su ısıtıcısı, 20 kanaldan
fazlasını çekmeyen bir televizyon,
üç çelik tabak, metal bir kaşık, bir
su kovası, bir banyo tası, el sabunu.
Tüm eşyalarınız bunlardan ibaret!

Evinizdesiniz. Kapılarınızın üzerinizden kilitli
olduğunu düşünün. Kapılarınız demir; pencere-
lerinizde demir parmaklıklar var. Her yer beton.
Bir gram toprak görmeniz bile imkânsız. Yer
beton, duvar beton, tavan beton. Eviniz yüksek
duvarlarla çevrili.
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kadar, başta siz olmak
üzere, tüm eşyalarını-
zın arandığını düşü-
nün. Beklemediğiniz
gün ve saatlerde, evi-
nizin sık sık basıldığını,
kendinizin, eşyalarını-
zın didik didik edildiği-
ni; kitaplarınızın, elbi-
selerinizin, üzerinizin,
tabaklarınızın onlarca
el tarafından defalar-
ca arandığını, dağıtıl-
dığını; her seste “ara-
maya/baskına mı geli-
yorlar?” diye aklınız-
dan geçirmek zorunda
kaldığınızı.

Ayakkabılarınıza kadar, başta siz olmak
üzere, işte hepsi hepsi bu kadarcık olan
eşyalarınızın, sizi böylesine bir yaşama
mahkûm edenlerce arandığını düşünün.
Beklemediğiniz gün ve saatlerde, evini-
zin sık sık basıldığını, kendinizin, eşyaları-
nızın didik didik edildiğini; kitaplarınızın,
elbiselerinizin, üzerinizin, tabaklarınızın
onlarca el tarafından defalarca arandığı-
nı, dağıtıldığını; her seste “aramaya/bas-
kına mı geliyorlar?” diye aklınızdan
geçirmek zorunda kaldığınızı…

Sizi böylesine bir yaşama mahkum eden-
lerin, sizin hiçbir hak ve özgürlüğe sahip
olamayacağınızı iddia ettiğini; acılarınıza,
sevinçlerinize, sizin için değerli olan şey-
lere, mahremiyetinize bile saygı göster-
mediklerini bir düşünün.

Düşünün bir, kişiliğinizi, benliğinizi, ayak-
ları altına alıp, istedikleri zaman, istedik-
leri kadar çiğnediklerini. “İstediğimiz
zaman gelir, istediğimiz şeyi istediğimiz
kadar arar, istediğimiz şeyi alır, istersek
seni uzaya bile göndeririz/atarız…”
dediklerini.

“Böyle bir şey var mı; böyle bir şey olu-
yor mu?” demeyin yine. Çünkü evet,
böyle bir şey de var; böyle bir şey de olu-
yor. Nerede? Tüm F Tipi hapishanelerde!

Sözün özü: Sokrates’in dediği gibi,
“Haksızlığı görmek için, lamba kullanmak
gerekmez.” Emile Zola’nın dediği gibi,
“Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün
insanlığa karşı yapılmış bir haksızlık
demektir.” Bilgilendiniz. İsterseniz ilgile-
nirsiniz.

Bunlar Üzerine 
Bir Düşünün...

F Tipi: İnsanın Kişiliğini, Benliğini Ayaklar Altına Alan Sistem

“VAR MI BÖYLE BİR ŞEY?” 
SAHİ YOK MU?
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Toplumsal Özgürlük: Beş yıl süren
bir olumsuz bir yargılama sürecine
tanık olduk. Bu beş yılın sonunda
verilen kararı kimse içine sindire-
medi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Pakrat Estukyan: Evet, kararı
verenler dâhil sindiremediler. Cengiz
Çandar bu davanın ilk duruşmasında:
“Bu mahkemeden adalet çıkmaz”
demişti, o zaman gazetelerde de, daha
ilk duruşmada bu salondan adalet çık-
maz diye yazıldı. Beş sene sonra
Cengiz Çandar haklı çıktı. Gerçekten
de o salondan, o mahkemeden adalet
çıkmadı. Çıkan karar senin de söyle-
diğin gibi kimseyi tatmin etmedi.
Bizzat kararı verenleri de tatmin
etmedi. Onlar da verdikleri kararın
altında ezildiklerini söylediler. Ama
bu süre içinde biliyorduk, başka bir
ifade de bu dava bir türlü başlamadı.
Bu davanın başlamasından kastedi-
len ne idi? Evet, Başbakan övünerek
söylüyor, biz 30-32 saat sonra katili
yakaladık diyor, hatta “katilleri”
diyor, onun işbirlikçilerini de kaste-
derek. Ama hepimiz biliyoruz ki, bu
bireysel bir suç değildir. Ve beş sene
sonra mahkeme bunu bireysel bir
suç olarak anlattı. 

Beş sene sonra mahkemenin verdiği
karar şuydu:  İki-üç tane Trabzonlu
milliyetçi genç, bir Ermeni’nin küstah
laflarına bozulmuşlar, Türklüğe
hakaret ediyor diye kanaat getirmiş-
ler, gelip burada cezasını kesmişler.
Mahkeme bu mantıkla bitti. Ama
süreç boyunca da bu mantıkla yürü-
dü. Süreç boyunca Hrant’ın avukatla-
rı kimlerin soruşturulması gerektiği-
ne, kimlerin ifadesine başvurulması
gerektiğine dair sayısız öneride
bulundular ve bu önerilerin hepsi de
sistematik bir şekilde reddedildi. 

Oysa elimizde çok ilginç bir veri vardı.
Tam olarak hukuki bir dayanak değil,
ama çok adil bir dayanaktır! Hrant
ölmeden önce yazdığı son iki yazısın-
da süreci, kendi ölümüne giden yolu,
bu yolda taşları döşeyenleri teker
teker anlatmıştı. İsim isim anlatmıştı.
Çok somut bilgilerdi bunlar. Hangi
tarihte vilayete çağırılmış, vilayette
kimin odasında kendisinin de adını
bilmediği kimlerle görüşmüş! Ama
bunlar araştırılamadı. Oysa vilayetin
kayıtlarında vardır. O vali muavini her
kim ise, o günün saat kaçında kiminle
o odada buluştuysa, bunların hepsinin
kayıtları vardır. O insanlara sorulabi-

lirdi ki, siz buraya kendi aklınızla mı
geldiniz, yoksa sizi buraya MİT’in
hangi dairesi gönderdi?

Onlar bile yapılmadı aslında!

Bunların hiçbiri yapılmadı. Çok basit
şeyler bile sistematik bir şekilde
yapılmadı. Yani bu davanın üstü
örtüldü, bu dava en baştan gözden
çıkarılmış bir gencin üzerine yıkılıp,
bitirildi beş sene sonra.

Cengiz Çandar’ın ilk mahkemede
“Bu salondan adalet çıkmaz” dedi-
ğini söylediniz. O dönemdeki
HSYK’nın, yargının yapısı ile beş yıl
sonraki yargının yapısı aynı değil,
değişim var arada. HSYK seçimle-
rinden hemen sonra davanın hâki-
mi değiştirildi. Hâkimin değiştiril-
mesi kararı aslında politik bir
karardı. O değişiklikten sonra bir
umut oldu mu acaba?

Hayır. Hiç umut olmadı. Türkiye’de
yargı sisteminin kadroları bize bu
umudu vermiyorlar. Bugün bir daha
değişse, üç ay sonra bir daha değiştir-
sek, bütün bir hukuk sistemimizden
o zihniyetin kökünü kazıyamayız. O
zihniyet devleti koruma refleksi ile

hareket eden, bunun için hukuku çiğ-
neyen hukukçuların sistemidir. Bu
egemen bir şeydir, Türkiye’de
hukukçular devletin bekçileridir, bu
devletin bekası onlara emanettir.
Bunu anketlerde söylemekten de
çekinmediler. Birkaç yıl önceydi bir
anket yapıldı; yargıçlar ve savcılara,
adaleti sağlarken uluslararası hukuk
kuralları mı yoksa devletin bekası mı
ön plandadır diye soruldu, büyük
çoğunluk “devletin bekası” dedi.
Devletin gözü kör olsun, devlet kim-
dir!

İktidar değişikliği ne olursa olsun,
devletin devamlılığı esas kabul edi-
liyor!

Eskiden bütün kararlarıyla şaibe
yaratan bir HSYK vardı, askeri vesa-
yetin hizmetine girmiş bir HSYK
vardı, yüksek rütbeli bir subayı
soruşturan Van Savcısı apar topar
işinden oldu. Avukatlık bile yapamaz
diye ceza kestiler adamcağıza. Bugün
de durumun farklı olduğunu düşün-
müyorum. Cebinden üç tane yumurta
çıkan bir gence 11 sene hapis iste-
miyle dava açabiliyorlarsa eğer,
yumurtalar da daha atılmamışken
üstelik. Senin niyetin kötüydü, sen
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Hrant Dink’in katilinin devlet olduğunu düşünüyorum.
Öyle derin falan da değil yani, bizatihi devlet. Öncesiyle,
sonrasıyla, yargılama süreciyle, kullandığı bütün enstrü-
manlarla birlikte, araçlarla, muhbirleriyle, haber ele-
manlarıyla, her şeyiyle hiyerarşinin en alt basamağın-
dan ta en üst basamağına kadar organize bir cinayet
olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen de Türkiye’de pek
çok insan bunu böyle düşünüyor ve bu cinayete gösteri-
len tepki de bu yüzden bu kadar büyük. 

Hrant’ın avukatları kimlerin soruşturulması gerekti-
ğine, kimlerin ifadesine başvurulması gerektiğine
dair sayısız öneride bulundular ve bu önerilerin
hepsi de sistematik bir şekilde reddedildi. Oysa eli-
mizde çok ilginç bir veri vardı. Tam olarak hukuki bir
dayanak değil, ama çok adil bir dayanaktır! Hrant
ölmeden önce yazdığı son iki yazısında süreci, kendi
ölümüne giden yolu, bu yolda taşları döşeyenleri
teker teker anlatmıştı. Oysa hiçbiri dikkate alınmadı.

HRANT’IN KATİLİ 
BİZATİHİ DEVLET

Agos Gazetesi Editörü
Yazar Pakrat Estukyan ile söyleşi

”“

Pakrat Estukyan: Mahkeme bu cinayeti
analiz edemiyor ama sokaktaki insan bu

cinayeti çok daha kolay analiz ediyor.



bunları atacaktın deniliyor. Genç de
atacaktım fırsatını bulsaydım eğer
diyor, inkâr etmiyor.

Yumurta atmaya teşebbüs?

Yumurta atmaya teşebbüsten 11 yıl
hapis istemiyle yargılanıyor.
Yargıçlar da evet doğrudur derlerse
11 yılı kesecekler. Yok, bu çok oldu
deseler de, 5 sene 6 sene yatıracaklar

19-20 yaşlarındaki bir genci. Bunun
adı hukuk olamaz! 

Hrant Dink ile ilgili mahkeme
kararından sonra HSYK soruştur-
ma başlattı. AKP’li Bakanlar:
“Yargılama süreci bitmedi, daha
bunun temyiz süreci var” dediler.
AİHM’e gitme meselesi var.
Oralardan bir beklentiniz var mı? 

Hiçbir beklentim yok. Teknik olarak
ben hâkimin ya da savcının görevini
yapmadığını düşünmüyorum ki.
Kurallar manzumesi içerisinde onlar
yaptıklarını kurallara uygun yapmış-
lardır. Yapmadıkları her şeyin bir
açıklaması vardır, üstelik HSYK’yı
ikna edecek bir açıklamadır. Yargıtay
sürecinden de hiçbir beklentim yok.
Çünkü Yargıtay’a da sunulacak olan
dosya bu dosyadır. Yargıtay bu dosya-
ya bakacak ve bu dosya üzerinden
inceleme yapacak, teknik olarak bir
hata bulmayacak. Bunların hepsi göz
boyama, zaman kazanma, biraz daha
sürüncemede bırakmadır. Beş yılda
buraya geldik, işte 2-3 yıl da böyle
sürünürse iyidir diye düşünecekler-
dir. 

Avrupa’ya gidince ne olacak?
Avrupa’ya gidince Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi bunun bir yargı-
lama olmadığını daha önce de söyledi.
Daha karar aşamasına gelmeden de
Dink ailesinin avukatları AİHM’e baş-
vurdular, adil yargılanma yapılmadı-
ğına dair bir tespitte bulundu ve
Türkiye’yi mahkûm etti. Onun üzeri-
ne Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme
Kurulu’nu harekete geçirdi. Onların
raporu hala açıklanmadı. Biz şimdi
bu süreçte onu da beklemedeyiz. 

O aşamada Türkiye’yi savunmak
üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından
hazırlanan savunma raporu ayrı bir
skandala yol açtı. Cinayetinden ötürü
bizzat Hrant’ı suçlayan açıklama
hazırladılar. Onu da savunamadılar
sonra, duramadılar arkasında, dura-
mazlar da. Gözümüzden kaçmış, yan-
lışlık olmuş dediler. 

Mahkeme kararından sonra med-
yada üç ayrı görüşten yazılar yazıl-
dı. Bir tanesi cinayeti tamamen
Ergenekoncular yaptı diyor, diğeri
AKP’ye yıkıyor, bir diğeri de her
ikisi de suç ortağıdır diyor. Siz ne
düşünüyorsunuz?

Söyleyeceğim bir slogan var ve
duruşmalar esnasında mütemadiyen
kullanılan slogandı bu: Katil devlet

hesap verecek. Bugün Veli Küçük ve
şürekâsı da devlet olarak ortadalar,
AKP hükümeti de devlet olarak orta-
da, Ergenekon çetesi de devlet olarak
hareket etti. Bunların hepsinin faali-
yetleri devletle özdeş. 

Aslında başa dönüyoruz!

İstihbarat Daire Başkanı da öyle,
Jandarma da öyle, Jandarma İstih-
baratı da öyle, Emniyet Müdürlüğü de
öyle, Vali de öyle. Yani bunların hepsi
de devlet bütünü içerisindeler. Bu bir
devlet operasyonu. Derin tarafı falan
yok işin, devleti temize çıkarmak için
bulunan bir tabirdir “derin”. Hayır,
devletin örtük işleri de var. Örtük işle-
rinde de bunu “derin” yaptı diyor.
JİTEM’i doğrudan sahiplenemedikleri
için buna derin diyor; ama maaşını
kim veriyor? Kuyudan çıkmıyor onun
maaşı. Aynı devlet hazinesinden geli-
yor onun bütçesi de. 

Veli Küçük bir başıbozuk paşa değil.
Emekli de olsa, hala emir komuta içe-
risinde belirli bir hiyerarşiye tabi.
Adam gidip Trabzon havalisini ya da
Doğu Karadeniz bölgesini dizayn
etmeye çalıştığında, bu adamın hare-
ketlerini herkes biliyor. Gerçekten de
Hrant Dink’in katilinin devlet olduğu-
nu düşünüyorum. Öyle derin falan da
değil yani, bizatihi devlet. Öncesiyle,
sonrasıyla, yargılama süreciyle, kul-
landığı bütün enstrümanlarla birlikte,
araçlarla, muhbirleriyle, haber ele-
manlarıyla; her şeyiyle hiyerarşinin
en alt basamağından ta en üst basa-
mağına kadar organize bir cinayet
olduğunu düşünüyorum. Muhteme-
len de Türkiye’de pek çok insan bunu
böyle düşünüyor ve bu cinayete gös-
terilen tepki de bu yüzden bu kadar
büyük. Mahkeme bu cinayeti analiz
edemiyor ama sokaktaki insan bu
cinayeti çok daha kolay analiz ediyor. 

Ermeni halkı hep çok politikti.
Hrant Dink’in yaşamını yitirmesin-
den sonraki beş yılda Ermeni halkı-
nın politizasyon sürecinde bir deği-

şiklik oldu mu? AKP döneminde bir
yaklaşım farklılığı olduğunu görü-
yoruz?

Ermeniler derken, tabii ki doğal ola-
rak biz bir genelleme yapıyoruz. Eğer
genelleme ile bakacak olursak, senin
söylediğinin aksine, Ermenilerin
mümkün mertebe aktif politikada
bulunmama gibi bir duyarlılıkları
olduğundan bahsedebiliriz. Gelenek-
sel, azınlık psikolojisindeki Ermeni
algısı, çok da mücadeleci olmamayı,
tam tersine fazla bu işlere bulaşma-
mayı, siyasetin tehlikeli bir alan oldu-
ğunu ima eder. Bu geleneksel azınlık
psikolojisini içselleştirmiş bir Ermeni
duruşu. Ama bunun dışında bir faktör
daha var. O da şu, Ermenilerin siyase-
te katılma dürtüleri daha çok adalet
ihtiyacından kaynaklandı vesaire;
ama bunlar doğal olarak tekil çıkışlar
oluyor. Salt burayla da sınırlı değil.
Örneğin Misak Manuşyan’ın ne üstü-
ne vazifeydi, Fransız özgürlük hare-
keti için faşistlere karşı kendisi gibi
olan göçmen işçilerden oluşan bir
müfrezeyle direnmek; ne üstüne

vazifeydi! Sen Allahın bir garip göç-
menisin, gitmişsin o ülkeye sığınmış-
sın! Ortalama akıl bunu ima ederken
adam bütün benliği ile o mücadelenin
içerisine girdi. İşte bütün benliği ile o
mücadelenin içerisine giren bir sürü
Ermeni militan Türkiye’de de gördük
biz. 12 Mart’ta gördük onları, 12 Ey-

lül’de gördük, aradaki o 10 sene içeri-
sindeki Türkiye’de politik ortamda
çok fazla gördük bu figürleri, gerilla
savaşında düşen gençlerimizi gördük.
Ve bu ortamlarda yetişen bir figür de
zaten Hrant Dink’ti. 

Şimdi politikleşen bir Ermeni
gençliği de var değil mi? 

Özellikle de, Hrant Dink’in ölümün-
den sonraki tepkinin bir dışavurumu
olarak böyle bir hareket oldu. Nor
Zartonk İnisiyatifi buna çok somut
bir gösterge, çok somut bir yapılan-
ma. Eskiden biz inisiyatif veya plat-
form kavramını bilmezdik. Her şeyi
yasal sınırlarda, tüzel kişiliği olan
kurumlar içerisinde algılardık. Bu
bağlamda genelde dernekler olurdu.
Ama son yılların dernekler kanunuy-
la olsun, Avrupa Birliği’nin bize
öğrettiği sosyal toplum kavramıyla
olsun, tüzel kişiliği olmayan yan yana
gelişler de örgütlenebiliyor, açıkla-
malarda da bulunabiliyorlar. Buradan
da işte bir inisiyatif denilen kavram
veya platform denilen kavram şekil-
leniyor. Şu anda böyle bir kavram ola-

rak Nor Zartonk çok somut bir örnek
gözümüzün önünde. Bir yandan siya-
set olarak belli bir duruş sergilemeye
çalışıyor, bir yandan kültürel anlam-
daki servisleriyle yine kültürel
anlamda bir boşluk doldurmaya çalışı-
yor. 10 sene öncesine kadar aklımız-
dan geçmeyen bir oluşum bu.
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Benim padişahım olmasa da, benim bayrağım
olmasa da, birine biat da etsem; kendi evim, kendi
toprağım algısı çok değerli bir algıdır ve Ermeniler
bu yüzden kolay kolay terk edemezler burayı.

Bizim Bu Topraklarda Geçmişimiz, Büyük Bir Birikimimiz Var

Derin tarafı falan yok işin, devleti temize çıkarmak
için bulunan bir tabirdir “derin”. Hayır, devletin
örtük işleri de var. Örtük işlerinde de bunu “derin”
yaptı diyor. JİTEM’i doğrudan sahiplenemedikleri
için buna derin diyor; ama maaşını kim veriyor?
Kuyudan çıkmıyor onun maaşı. Aynı devlet hazine-
sinden geliyor onun bütçesi de.

Evini terk etmek zordur. Ermeni toplumu 1915’te bu kadar büyük bir
kuşatmayla, bu kadar büyük bir cinayetle karşılaşmasaydı hala evini
terk etmemiş olurdu. Bir sürü Diyarbakırlı Kürt, bir sürü Şırnaklı ya da
Silopili Kürt’ün evini terk etmediği gibi. 

Evini terk etmek pek kolay bir şey değildir. Hele ki göçerliği içselleştir-
miş bir genetik kodun yoksa, bir yere kök salmak duygusu insanın vaz-
geçebileceği bir şey değildir. Ve ben Almanya’ya kök salamam,
Fransa’ya kök salamam, Avustralya’ya Kanada’ya kök salamam; oralar-
da benim köküm havada kalır. Toprağın beş santim altına iner orada
kalır, daha derine inmez; oysa burada daha derinlerde benim büyük bir
geçmişim, büyük bir birikimim var. Ben buraya aidim, burası da bana ait. 

Aynı psikoloji sadece Ermeniler için değil, Türkiyeli Rumlar için de söz
konusu. Bin yıllardan beri bu coğrafyanın kendilerinin olduğu algısı ile
yaşamışlar. Bu kendinin olduğu algısı illa üzerinde senin bayrağının
olması, senin padişahının olması anlamına gelmiyor. Türklerin anlaya-
madığı şey bu. Benim padişahım olmasa da, benim bayrağım olmasa
da, birine biat da etsem; kendi evim, kendi toprağım algısı çok değerli
bir algıdır ve Ermeniler bu yüzden kolay kolay terk edemezler burayı.
Diyebilirsin ki bir sürü insan terk etti, evet ama bir sürü kalanı da işte bu
zorluklarla açıklıyorum.

Agos’un, sesi çıkan Ermenilerin tehdit
edildiğini biliyoruz. Bütün bu tehditlere ve
olumsuzluklara rağmen burada yaşamaya,
direnmeye karar vermek nasıl bir duygu?
Ne hissediyorsunuz? 



Türkiye televizyonlarında dizi çılgınlı-
ğı bütün hızıyla sürüyor. Bu çılgınlık
içinde, Osmanlı Padişahı Kanuni
Sultan Süleyman’ı anlatan “Muhteşem
Yüzyıl” dizisi son dönemlerin en çok
izlenen dizilerinin başında geliyor.
Bundan dolayı geçtiğimiz dönemde
gösterildiği televizyon kanalından
başka bir televizyon kanalına satıldı. 

Diziye yönelik, bazı muhafazakar çev-
relerden “Osmanlı imparatorluğu yal-
nızca hareme hapsedilemez” itirazları
gelse de “özgürlük havarisi” kesilen
bütün siyasal İslamcılar 2 oğlunu ve 2
vezirini öldürten, içki içen I.
Süleyman’ı yani nam-ı diğer Kanuni
Sultan Süleyman’ı aklamaya ve gökle-
re çıkartarak “muhteşem” göstermeye

devam ediyorlar. Şimdi biraz daha
yakından bakalım ve görelim; I.
Süleyman aklanmayı ve “muhteşem”
olmayı hak ediyor mu?

Yavuz’dan da Zalim
Babası Yavuz Sultan Selim’in ölümü
üzerine, 1520’de tahta çıkan ve 46 yıl
iktidarda kalan I. Süleyman için
Osmanlı kaynakları onun döneminde
“Müslüman Türkler ile birlikte bütün
bir İslam dünyasının en bahtiyar yılla-
rını yaşadığını” da belirtir.

I. Süleyman için resmi kaynaklar
“Muazzam ve adil bir devlet yapılan-
ması yarattı” diye yazsalar da, gerçek

asla böyle değildir. I. Süleyman, babası
Yavuz Selim’den aldığı zulüm mirasını
devam ettirir.

Dönem, Yavuz Selim sonrası ağır
baskı altında olan Türkmenlerin bas-
kılara başkaldırdıkları dönemdir.
Çünkü “Muhteşem Yüzyıl” denen yüz-
yıl, aynı zamanda Anadolu’nun
Sünnileştirilme operasyonunun da
yüzyılıdır. Bu nedenle bu yüzyıl, 17.
yüzyıl başındaki Kuyucu Murat
Paşa’ya kadar, Aleviler açısından da
teslim almaya karşı bir direnme ve
ayaklanma yüzyılıdır!

Yavuz Selim döneminde 1510’da Şah-
kulu ile başlayan ayaklanmalar,
Kanuni Süleyman döneminde 1525’te

Sivas, Çorum ve Tokat bölgelerinde
Zünnun Baba’nın, 1526’da ise Yozgat
yöresinde Türkmen Alevilerin ayak-
lanması ile devam eder. 1527’de Hacı
Bektaş Dergahı Postnişini Kalender
Çelebi öncülüğünde bir başka ayak-
lanma başlar. Bu dönemde Alevilerin
Serçeşmesi, ana kaynağı olan Hacı
Bektaş Dergahı kapatılmıştır. 

Ayaklanmaya Yozgat, Sivas, Maraş ve
Adana yörelerinden Türkmen Aleviler
başta olmak üzere, Türkmen olmayan
sipahi ve köylüler de katılır. Sivas’ın
Karaçayır mevkiinde yapılan savaşta
Kalender Çelebi Osmanlı’yı yener.
Bunun üzerine Osmanlı tımar sahiple-
riyle yeni bir ilişki kurar, tımar sahip-

lerine arazilerini geri verir, Kalender
Çelebi güçleri zayıflar ve ayaklanma
bastırılır. Kalender Çelebi öldürülür.

Osmanlı haksızlığa başkaldıran
Alevilere karşı çok acımasızdır.
Alevilere yönelik Yavuz Selim döne-
minde yayınlanan “katli vaciptir” fet-
vaları Kanuni Süleyman döneminde
daha da ağırlaştırılarak devam eder.

Kanuni Süleyman’ın en önemli Şey-
hülislamlarından biri olan “Ebu Suud”
Osmanlı resmi tarihi tarafından 16.
yüzyılın en büyük alimlerinden biri
olarak gösterilir. Süleyman’a Kanun-
nameler ile “Kanuni” adının verilme-
sini sağlayan da bu meşhur Ebu Suud
Efendi’dir.  

Ebu Suud, Kızılbaşlar için “Canları,
malları, namusları size helaldir” biçi-
minde fetvalar vermiş ve Alevi katli-
amlarının yolunu açmıştır. Ebu Suud
Efendi’nin, Aleviler için  “Kızılbaş top-
luluğunun, dine göre topluca öldürül-
mesi helal midir? Bunları öldürenler
gazi, bu öldürme sırasında ölenler de
şehit olur mu?” sorusuna cevabı çok
nettir: “Bu, en büyük, en kutsal savaş-
tır. Bu yolda ölmek de şehitliğin en ulu-
sudur” der. Bununla da yetinmez ve
Aleviler için fetvaya devam eder:
“Bunlar hem sultana isyan ederler,
hem de dinsizdirler. Kızılbaşların yap-
tıkları kötü işler, o temiz peygamber
soyuyla bir ilgilerinin olmadığını gös-
termeye yeter.” 
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Alevilere yönelik Yavuz Selim döneminde yayınlanan
“katli vaciptir” fetvaları Kanuni Süleyman dönemin-
de daha da ağırlaştırılarak devam eder. Kanuni’nin
Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi’nin, Aleviler için
“Kızılbaş topluluğunun, dine göre topluca öldürül-
mesi helal midir? Bunları öldürenler gazi, bu öldür-
me sırasında ölenler de şehit olur mu?” sorusuna
cevabı çok nettir: “Bu, en büyük, en kutsal savaştır.
Bu yolda ölmek de şehitliğin en ulusudur” der. 

I. Süleyman için resmi kaynaklar “Muazzam ve
adil bir devlet yapılanması yarattı” diye yaz-
salar da, gerçek asla böyle değildir.
I. Süleyman, babası Yavuz Selim’den aldığı
zulüm mirasını devam ettirir. Dönem, Yavuz
Selim sonrası ağır baskı altında olan
Türkmenlerin baskılara başkaldırdıkları
dönemdir. Çünkü “Muhteşem Yüzyıl” denen
yüzyıl, aynı zamanda Anadolu’nun
Sünnileştirilme operasyonunun da yüzyılıdır.

Kendisine “Kanuni” adını verdir-
ten I. Süleyman Alevilere karşı
müdahalelerinde yalnızca fetvalar-
la yetinmez, toplumun dokusuna
da müdahale eder. Yeniliklere
kapıları kapatır. Alevilik başta
olmak üzere, Sünniliğin dışında
kalan bütün “gayri Sünni” inançla-
ra açıktan tavır alır. 1537 tarihin-
den itibaren alınan bazı önlemler,
Prof. Dr. Sina Akşin’in yayın yönet-
menliğinde hazırlanan “Osmanlı
Devleti 1300-1600” adlı kitapta
şöyle sıralanıyor:

“1. Dini gerekleri yerine getirme-
yen, ya da dine karşı saygısızlık
gösterdiği ileri sürülenlere ağır
cezalar verilmesi öngörülmüştür.
Örneğin Peygamberin sözlerine
şüphe ile bakanlar inançsız sayıla-
caklar ve öldürüleceklerdir.

2. Her köye bir cami yaptırılması ve
halkın Cuma namazlarına katılma-
larının sağlanmaları istenmiştir.

3. Devletin benimsemiş olduğu

Sünni görüşün güçlendirilmesine
yardımcı olmak amacıyla bazı
eğlence yerleri, özellikle de mey-
haneler kapatılarak, sapık inançlı
oldukları ileri sürülen bazı derviş-
ler İstanbul dışına sürülmüşlerdir.

4. Bütün bu tedbirlerin en önemli-
si, bir bakıma en korkuncu, dine
zarar verdiği gerekçesi ile mate-
matik, felsefe ve kelam gibi müs-
bet bilim ve düşünce hayatı ile ilgi-
li derslerin medrese programların-
dan çıkartılmasıdır.

5. Ve ileri sürdükleri bazı düşünce-
leri yüzünden, bazı tarikat ileri
geleni mutasavvıflar, Kemal
Paşazade ve Ebussuud Efendi gibi
Şeyhülislamların fetvaları ile öldü-
rülmüşlerdir.”

Yukarıdaki bu yazdıklarımızı, veri-
len örnekleri daha da uzatmak ve
çeşitlendirmek mümkün. Zira
“Resmi Osmanlı Tarihi” dışında
yazılmış epeyce bir “gerçek
Osmanlı Tarihi” var.

“Muhteşem Süleyman” toplumun
dokusuna da müdahale ediyor

Alevileri Katleden, 
Bilimi Eğitimden Çıkaran
Padişah: Kanuni

BİR BAŞKA AÇIDAN 
“MUHTEŞEM YÜZYIL”

Kanuni Sultan Süleyman’ın Venedikli 
bir ressam tarafından yapılan portresi 
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AKP’nin Saldırıları Altında Kürtler Newroz’a Hazırlanıyor

KÜRT BAHARI YAKLAŞIRKEN

Toplumsal Özgürlük’ün bu sayısı
basıldığında, tarihi önemdeki 2012
Newroz’una yaklaşık bir ay gibi bir
zaman kalmış olacak. Aslında Kürt
sorununda çözüm arayışının devam
ettiği son 30 yıldır neredeyse bütün
Newroz’ların tarihi önemde olduğu-
nu söyleyebiliriz. Bu Newroz yakla-
şırken süreç yine hızlanıyor; taraflar,
pozisyonlarını yeniden tanımlıyor. 

Her zaman bölgesel bir nitelik taşı-
yan Kürt sorununun, bölgedeki den-
geler yeniden dizayn edilirken önemi
daha da artıyor. İç dengelerle birlikte
çevre ülkelerdeki gelişmeler önem
kazanıyor.

Beşar Esad yönetimini devirme gay-
reti içerisinde olan ABD, uluslararası
arenada ambargo ve medya manipü-
lasyonuyla Suriye’yi sıkıştırmaya çalı-
şırken, ülke içerisinde ise Esad karşı-
tı muhalefeti örgütleyip silahlandırı-
yor. ABD’nin Esad yönetimindeki
Suriye’ye yaptığı bu hamleye bölgede
en büyük desteği Türkiye veriyor. 

Başbakan Erdoğan 7 Ocak tarihli AKP
grup toplantısında “Men dakka
dukka/Eden bulur” diyerek askeri
müdahale sinyali veriyordu. AKP, bir
müdahale durumunda  Suriye’den
gelecek bir göç dalgası için Kilis’te 10
bin kişilik konteyner kent kurma
hazırlığına girişti bile. 

Kürtler: Ortadoğu Denkleminin
Önemli Unsuru
ABD güdümündeki Türkiye’nin
Suriye politikası, bölgede Kürt coğ-
rafyasının pay edildiği çevre ülkeler-

de politika değişikliğine sebep olu-
yor. İran, Irak ve Suriye, Türkiye’ye
karşı Kürt sorununu bir koz haline
dönüştürüyor. Bölgesel dengeler
değişim dinamiği gösterirken ve den-
geler yeniden kurulurken, Kürt halkı
da varlığını yeniden tanımlamaya
çalışıyor. 

Güney Kürdistan Başbakanı Mesud
Barzani’nin çağrısını yaptığı ulusal
konferans tam da böyle bir amaç taşı-
yor.  Eğer kongre KDP, YNK, PJAK,
PKK arasında ortak savunmanın,
ortak diplomasinin, ortak politikanın
ve stratejinin belirlendiği bir zemin
yaratabilirse; Kürt halkı yaşadığı dört
parçada da varlığını yeniden tanımla-
ma imkanı bulacaktır.

Durumdan rahatsız olan Türkiye,
duruma her zeminden müdahil olma-
ya çalışıyor. PKK’nin önemli isimle-
rinden Batı Kürdistanlı Xebat Derik
Suriye’de Türk istihbaratı tarafından
bir suikastla katledildi. Ancak bu tür
müdahalelere rağmen Suriye’de Kürt
halkının mevcut durumu lehine
çevirdiği gözleniyor.  

Mesud Barzani ile sürekli olarak

görüşmelerde bulunan AKP, istediği
sonucu alamadan geri dönüyor.
Neredeyse her ziyaret sonrası AKP’li
yetkililerin yaptıkları açıklamalar,
KDP tarafından yalanlanıyor.

Geçtiğimiz yaz Murat Karayılan’ı
enterne eden, hatta Türkiye’ye yaka-
landığı yönünde bilgi veren İran,
ardından hem haberi yalanladı hem
de PJAK’a karşı başlattığı operasyon-
ları durdurdu. 

Saldırıların Hedefi: 
Kürtlerin Örgütlü İradesi
AKP, KCK ve DYG operasyonlarıyla
Kürt Özgürlük Hareketini tasfiye ve
rehin alma operasyonuna devam edi-
yor. Son olarak eski milletvekili
Fatma Kurtulan ve Eşbaşkan

Yardımcısı Tuncer Bakırhan’ın tutuk-
lanması, çemberin parlamento gru-
buna doğru daraltılmaya başlandığını
gösteriyor. Diğer taraftan 3 yıl önce
başlayan ana davadan 5 kişinin tahli-
ye edilmesi pazarlık seçeneğinin
ortaya konduğunu gösteriyor. 

Bölge’de ise, AKP Fethullah Gülen
cemaatinin örgütlenmesinin önünü
açıyor. Son olarak Hizbullah’ı tekrar
devreye sokmaya çalışıyor. Van dep-
reminde çok kötü bir sınav veren
AKP, Van il ve ilçe örgütlerini görev-
den alarak bölgedeki diğer çalışmala-
rına yerel seçimlere doğru hız vere-
ceğini gösteriyor. 

AKP Müttefik Arayışında
AKP, kendi iktidar bloku dışından da
müttefik arayışında; hatta müttefikini
kendisi yaratmaya çalışıyor. İsveç’te
sürgünde yaşayan Kemal Burkay’ı 30
yıl sonra ithal etti. Baş müzakereci
Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın
Kuran-ı Kerim hediye ederek karşıla-
dığı Burkay’ı yazılı ve görsel medya
organlarında gezdiriyorlar. Kemal
Burkay ithal edildiği ilk günlerde
Kürt Özgürlük Hareketine karşı
objektif mesajlar vermeye çalışmıştı,
aradan çok kısa bir zaman geçtikten
sonra, getirilme amacına uygun
demeçler vermeye başladı. BDP’yi ve
PKK’yi hedef alan söylemlerinin yanı-
na son olarak Kürt halkı için özyöne-
tim talebinde bulunan KADEP’i ve
Şerafettin Elçi’yi de ekledi. 

AKP, Türkiye’de bir siyasi aktör ola-
mayacağını anladığı Kemal Burkay’ı
bir nevi alter egosu olarak kullanıyor.
Söylemek istediği her şeyi, daha önce
devlete karşı mücadele etmiş ve sür-
gün olmuş bir Kürt’e söyletiyor. Musa
Anter’in yurda dönen oğlu Anter
Anter’in de aynı role soyunmamasını
ümit ediyoruz. 

Kürt Özgürlük Hareketinin yaratacağı dinamik, batı
illerini de etkileyecek ve tüm politik gündemi belir-
leyecektir. Burada sosyalist hareketlerin bu
dinamiği karşılayabilecek bir hamleyi hayata
geçirmesi, Newroz ile 1 Mayıs arasında bağ
kurması, ezilen Kürt halkı ile işçiler/emekçiler
arasında ortak mücadele hattını yaratacak bir
hamleyi hayata geçirmesi birincil görevdir.

Kürt Özgürlük Hareketi; kendini yeniden örgütle-
meye yönelik bir hamle başlattığını, mücadeleyi
yükselteceğini, önümüzdeki bahar aylarını bir
“Kürt Baharı”na çevireceğini belirtiyor. AKP’ye
karşı topyekün bir karşı hamle başlatılacak. Bu
hamlenin 21 Mart’ta kendini her yerde görünür
kılacağı ve devam edeceği görülüyor.

AKP, üstünü örtmeye çalıştığı ama
başaramadığı Roboski katliamının
ardından, Hakkâri’de polis lojmanı
önünde patlatılan bomba ve
Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcısı’nın
öldürülmesi olaylarını da PKK’ye yık-
maya çalıştı. PKK’nin üstlenmemesi
üzerine iki olay medyada haber bile
olmadı.

AKP’nin önümüzdeki süreçte daha da
sert bir politika izleyeceği, Kürt Özgür-
lük Hareketini tasfiye operasyonunda
legal/illegal tüm yolları deneyeceği
görülüyor. 

Kürt Özgürlük Hareketi; kendini yeni-
den örgütlemeye yönelik bir hamle
başlattığını, mücadeleyi yükselteceğini,

önümüzdeki bahar aylarını bir “Kürt
Baharı”na çevireceğini belirtiyor.
AKP’ye karşı topyekün bir karşı hamle
başlatılacak. Bu hamlenin 21 Mart’ta
kendini her yerde görünür kılacağı ve
devam edeceği görülüyor.

Kürt Özgürlük Hareketinin yaratacağı
bu dinamik, batı illerini de etkileyecek
ve tüm politik gündemi belirleyecektir.
Burada sosyalist hareketlerin bu dina-
miği karşılayabilecek bir hamleyi haya-
ta geçirmesi, Newroz ile 1 Mayıs ara-
sında bağ kurması, ezilen Kürt halkı ile
işçiler/emekçiler arasında ortak müca-
dele hattını yaratacak bir hamleyi
hayata geçirmesi birincil görevdir.

8.2.2012

Newroz’la Başlayacak Bahar
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4688 SAYILI YASA: 
KAMU EMEKÇİLERİ AKP DENETİMİNE

Kazanılmış Hakları Gaspetmek İçin
KESK’i  Etkisiz Bırakmak

Kamu emekçileri sendikalarının
kuruluşundan bu yana temel talepler-
den birisi, grevli toplu sözleşme hak-
kının hukuki güvence altına alınması-
dır. Verilen fiili ve meşru mücadeleye,
hukuksal mücadele de eklenmiş ve
toplu sözleşme hakkına dair önce ulu-
sal mahkemelerde, ardından da
AİHM’de davalar kazanılmıştır. Bu
hukuksal kazanımlara, yıllardır yapı-
lan “toplu görüşmelerin” işlevsizliği
de eklenmiştir. Artık, sendika üyesi
olmayan bir kamu emekçisinin de
“toplu görüşmelerden” beklentisi kal-
mamış, görüşme süreçleri merak
konusu olmaktan da çıkmıştır. 

Bu gelişmelere ILO’nun eleştirilerini
de eklemekte fayda vardır. Yasa deği-
şikliği, önem sıralaması farklı olmak-
la birlikte esas olarak bu gelişmele-
rin bir ürünüdür. Bütün bu gelişme-
ler sonucu, Anayasa’da değiştirilmiş,
hazırlanan uyum yasası ile, beklenti-
ler karşılanmak bir yana, sendikal
haklarda eskisinde de olumsuz bir
tablo ile karşı karşıya kalınmış, bu
mücadele amacına ulaşamamış ve
eskisinden de geri bir tasarı gündeme

gelmiştir.

2001 yılında 4688 sayılı Kanun çıka-
rıldığında, o dönemde kamu emekçi-
lerinin fiilen kullandığı haklar nasıl
yasa eliyle nasıl geriye götürüldü ise,
şimdiki yasa tasarısı da toplu sözleş-
me hakkını tanıma adına, halen kulla-
nılan hakları geriye götürmektedir.

Orta Oyununa Devam: 
Yasada Kamu Emekçisine 
Grev Hakkı Yok
Taslakta, kamu emekçilerinin grev
hakkı yer almamakta, tersine “toplu
sözleşmede” anlaşmazlık halinde zo-
runlu tahkim mekanizması olarak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu gös-
terilmekte, ayrıca Kurul kararlarının
bağlayıcı olduğu belirtilerek, grev hak-
kı örtük biçimde yasaklanmaktadır.

Toplu sözleşmede uyuşmazlık halin-
de devreye girecek Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu 11 kişiden oluşacak,
Kurulun 7 üyesi hükümet tarafından
belirlenecek ve böylece, son sözü
yine hükümet söyleyecektir. 

Tasarının hazırlık süreçlerinde, genel
toplu sözleşme ve hizmet kolu toplu
sözleşmesi olmak üzere iki düzeyde
toplu sözleşme öngörülürken, son
anda TBMM’ye sunulan tasarıda
sadece genel düzeyde toplu sözleşme
yapılacağı yer almış ve işkolu düze-
yinde toplu sözleşme tasarıdan çıka-
rılmıştır. 

Genel toplu sözleşme görüşmeleri,
Kamu İşveren Heyeti adına 7 ve
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti
adına da 7 kişi tarafından yapılacaktır.
Sendikaları temsil edecek 7 kişi belir-
lenirken, önce en fazla üyeye sahip
konfederasyonun başkanı sendika
heyetinin başkanı olarak belirlenmiş,
ardından da konfederasyonlara üye

sayısına göre temsil hakkı tanınmış-
tır. Bu düzenlemenin somut karşılığı
şudur: Önce üye sayısı en fazla konfe-
derasyon olarak Memur Sen’e 1 üye
(bu kişi aynı zamanda heyet başkanı-
dır) verilmiş, ardından da “nispi tem-
sil” adına, üye sayılarına göre Memur
Sen’e 3, Türkiye Kamu Sen’e 2 ve
KESK’e de 1 üye verilmiştir. 

T. Kamu Sen ve KESK, toplam
626.580 üye sayısına karşılık 3 üye
ile, 515.378 üyesi olan Memur Sen
ise 4 üye ile temsil edilecektir.  Bir
başka deyimle, Memur Sen’e her 128
bin üyesi için bir temsilci, Kamu Sen
her 200 bin üyesi için bir temsilci ve
KESK’e her 232 bin üyesi için bir
temsilci düşmektedir.

Genel toplu sözleşmeye katılım,
Memur Sen’in temsiliyetini artırma
amacıyla özel olarak düşünülüp, kur-
gulanmıştır ve öneri de Memur Sen’in
önerisidir. Çalışma Bakanlığı’nda yasa
için yapılan toplantılar sonrasında,
Bakanlık tarafların söylediği önerileri
düzenleyip konfederasyonlara gön-
dermiştir. Bakanlığın konfederasyon-
lara gönderdiği 3 Ekim 2011 tarihli
düzenlemede, şu anda yasa tasarında
yer alan madde Memur Sen’in alterna-
tif önerileri arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, Bülent Arınç bunu gizlememiş-
tir. Arınç, 4 Aralık 2011 tarihinde,
Bursa Memur Sen’i ziyaretinde,
“Şimdi bütün hazırlıklarımız tamam-

dır. Yasada değişiklik yapılacak ve
Memur-Sen’in görüşleri, mücadelesi
doğrultusunda yasa değişikliği yapılıp
toplu sözleşme imzalanacak. Bundan
kimsenin endişesi olmasın” demiştir.

Her ne kadar, toplu sözleşme görüş-
melerine 3 konfederasyonu temsilen 7
kişi katılmakta ise de, toplu sözleşme-
yi imzalama yetkisi tek kişiye, heyet
başkanına verilmektedir. Bu nedenle,
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti
başkanının ayrı bir önemi vardır.
Memur Sen’in başkanı, sendika heyeti-
nin de başkanı olarak, sadece sendika-
lı kamu emekçileri için değil, 2,5 mil-
yon kamu emekçisi adına tek yetkili
olarak karar verecektir.

Sendikası İstedi, Hükümeti Yaptı

Böylece hükümet, hem toplu sözleşme heyetini, hem de Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu’nu kendi kontrolü altına alarak, kamu emekçileri hareketini
denetimi altına almak istemektedir.

AKP, yetki kılıcı ve yüzde 3’lük baraj ile öncelikle DİSK’e bağlı sendikaları,
DİSK’i etkisizleştirmek, böylece örgütlü işçi sınıfının ileri kesimlerini sendi-
kal alanın dışına atıp, işçiler üzerindeki denetimi ele almak istiyor. Bununla
birlikte, yine 4688 değişikliği aracılığı ile KESK’i etkisizleştirip, Memur Sen
aracılığıyla kamu emekçilerini kontrol altına almak ve böylece bir bütün
olarak sınıfın mücadeleci, ilerici bölüklerini devre dışı bırakmayı hedefliyor. 

Böylece siyasi, iktisadi ve sosyal alandaki hızla süren yeniden yapılanma
önündeki engel olabilecek siyasal alandaki muhalifler yanında, sendikal
alandaki muhalifler de tasfiye edilmiş olacaktır. İşçi sınıfının ve ezilenlerin
sendikal ve siyasal örgütlerinin etkisizleştirildiği bir ortamda da istediği her
şeyi yapma olanağına daha kolay kavuşacaktır.

AKP, DİSK’i ve KESK’i Etkisizleştirmek; 
Sınıf Mücadelesini Kontrol Altına Almak İstiyor

Taslakta, kamu emekçilerinin grev hakkı yer alma-
makta, tersine “toplu sözleşmede” anlaşmazlık
halinde zorunlu tahkim mekanizması olarak Kamu
Görevlileri Hakem Kurulu gösterilmekte, ayrıca,
Kurul kararlarının bağlayıcı olduğu belirtilerek grev
hakkı örtük biçimde yasaklanmaktadır.

2001 yılında 4688 sayılı Kanun çıkarıldığında,
o dönemde kamu emekçilerinin fiilen kullandığı hak-
lar nasıl yasa eliyle nasıl geriye götürüldü ise, şimdiki
yasa tasarısı da toplu sözleşme hakkını tanıma adına,
halen kullanılan hakları geriye götürmektedir.
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KESK üyesi kamu emekçileri
21 Aralık 2011’de uyarı grevindeydi
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1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunuyla devlet sağlık ve sosyal
güvenlik alanındaki sorumluluklarını üzerin-
den atarak, yurttaşının sırtına yıkmakta, böy-
lece “paran kadar sağlık” politikası AKP
Hükümeti eliyle yasalaştırılmaktadır.
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AKP hükümetinin 10 yıllık tarihi, cılız
sosyal devleti bir sadaka dağıtan dev-
let haline dönüştürme tarihidir. AKP
iktidarı, kapitalizm sosyalizmin teh-
didi altındayken halkın elde ettiği
kazanımları ortadan kaldırmaya
kararlı gözüküyor. Sosyal devletin en
ufak kırıntılarına bile tahammül ede-
miyor. İsmine ters olarak Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Yasa Tasarısı (SSGSS), halkın zaten
sınırlı olan sosyal haklarını iyice orta-
dan kaldırıyor.

1982 Anayasası’nda “Genel Sağlık
Sigortası kurulabilir” maddesinin
bulunması, bu işin AKP’yi de aşan bir
sermayenin sınıf saldırısı olduğunu
ve esas yaratıcılarının uluslararası
sermayenin beyni gibi davranan İMF
ve Dünya Bankası olduğunu gösteri-
yor.

Seçimin Ardından
SSGSS  Uygulamada
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe
giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla

devlet sağlık ve sosyal güvenlik ala-
nındaki sorumluluklarını üzerinden
atarak, yurttaşının sırtına yıkmakta,
böylece “paran kadar sağlık” politika-
sı AKP Hükümeti eliyle yasalaştırıl-
maktadır. Tam bir yıkım yasası olan
SSGSS’nin kimi bölümleri oy kaybet-
tirebilir korkusuyla 1 Ocak 2012 tari-
hine ertelenmişti.

Medyada daha çok, gelir testi yaptır-
mak için sabahın köründe kuyruğa
giren insanlar olarak gösterilen bu
yasa çok daha fazla sorun doğuracak-

tır. Yani bir gün kuyrukta beklemenin
ötesinde halka dönük bir saldırı var-
dır.

Öncelikle bu yasayla AKP hükümeti
sosyal güvenlik sisteminde başka
ayrıntıların yanında, esas olarak
emeklilik yaşının yükseltilmesi ve
prim gün sayısının arttırılması yoluy-
la emekliliğin imkânsızlık derecesin-
de zorlaştırılması, aylık bağlama
oranlarının ve güncelleme katsayısı-
nın azaltılması yoluyla emekli aylıkla-
rının düşürülmesi yoluna gitti. 

“Paran Kadar Sağlık”
Sağlık alanında ise sağlık hizmetlerin-
den yararlanabilmeyi prim ödeme
zorunluluğuna bağlayıp; yüzde
20’den başlayıp yüzde 300’e kadar
çıkan yeni “ilave ücret”ler ve özel
sağlık sigortacılığı yoluyla sağlık hak-
kının kısıtlanması, sağlık için ayrılan
kamusal kaynakların özel sağlık sek-
törüne akıtılmasını sağlayan düzenle-
melerle sağlık hizmetlerinin özelleşti-
rilmesi hedefleniyor.

GSS’ye göre kısmi süreli iş sözleşme-
si ile ay içerisinde 30 günden az çalı-
şan sigortalıların eksik günlerine ait
GSS primlerini, 30 güne tamamlama
zorunluluğu yurttaşın sırtına yıkıl-
maktadır.

9 milyon 320 bin civarındaki yeşil
kartlı SGK tarafından çözümsüzlüğün
girdabına sürüklenmektedir. Kamu
çalışanlarının GSS primi, artık maaş-
larından ödenecek.

1- Geliri, asgari ücretin üçte birinden

yani 295 TL’den az olan vatandaşla-
rın primleri devlet tarafından ödene-
cektir. 296 TL geliri olan yurttaş zen-
gin sayılmakta ve prim ödemeye
mecbur kılınmaktadır.

2- Asgari ücretin üçte biri yani 295,3
TL ile asgari ücret (886,5 TL) arasın-
da olanlar 35,4 TL ,

3- Geliri asgari ücret ile asgari 
ücretin iki katı arasında olanlar
106,38 TL ,

4- Geliri asgari ücretin iki katından
daha fazla olanlar ise 212,76 TL tuta-
rındaki primleri kendileri ödeyecek-
tir.

AKP Hükümetine göre aylık geliri
295 TL olan zengindir. “Genel Sağlık
Sigortası primini ödemeyen yoksul
vatandaşların primlerini devlet öde-
yecek” dense de, yapılan hesaplama-
larda bu neredeyse imkânsız hale
getirilmektedir. Oysa Kanuna göre
ancak bütün ay boyunca eline geçen
para 295 TL’den az olanlar yoksul

kabul ediliyor. Aylık geliri kişi başı
295 TL ve daha fazla olan bütün
vatandaşlar her ay 35 TL ile 212 TL
arasında prim ücreti ödeyeceklerdir.
Primini ödeyemeyenler sağlık hiz-
metlerinden faydalanamayacaklardır.

Kendisine gelir testi yapılmasını iste-
meyenler ile tescilin tebligatı yapıldı-
ğı tarihten itibaren bir ay içerisinde
gelir testi yapılması yönünde muva-
fakat vermeyenlerin gelirleri, asgari
ücretin iki katı olarak hesaplanmakta
ve ona göre prim ödemelerine hük-
medilmektedir.

Gelir testi halka zulme dönüşmüştür.
Çağ atladığından, yurttaşına daha
rahat bir yaşam sağladığından, sağ-
lıkta reformdan bahseden AKP
Hükümeti; kaymakamlık, SGK ve
vakıf önlerinde biriken yurttaşlara
zulmetmeye devam ediyor. Sabahın
köründe, karda, soğuk ve yağmurda
sıraya giren ve saatlerce bekleyen
vatandaş kuyrukları, AKP’nin halka
reva gördüğü gerçeği gözler önüne
sermektedir.

Engelli, yaşlı ve hasta insanları sağlıkla-
rından eden bu uygulama ile sağlık ve
sosyal güvenlik devletin yurttaşları için
karşılaması gereken bir uygulama
olmaktan hepten çıkarılmaktadır.

Türkiye’de aşı ücretsizken bile aşılan-
mamış çocuk oranının yüzde 54 olduğu
bir ortamda, aşıyı bile paralı hale getir-
meyi düşünen hükümet koruyucu sağ-
lık hizmetlerini de piyasa koşullarına
açmak istiyor. Çünkü difteri aşısının
fiyatı 1 dolar, ama hastalık başladıktan
sonra masrafı çok fazla. Hastaneye
yatacaksınız, türlü türlü ve uzun süre
ilaç kullanacaksınız, sağlıktan para
kazanmak budur. Koruyucu sağlık hiz-
meti ucuzdur. Ama tedavi etmek çok
pahalıdır. AKP döneminde artan sağlık

harcamaları, halkın daha sağlıklı olma-
sı sonucunu değil, özel hastanelerin ve
ilaç tekellerinin daha da büyümesi
sonucunu doğurdu.

Yürürlüğe giren bu yasa,  Dünya Ticaret
Örgütü’nün verilerine göre üç buçuk
trilyon dolar gibi bir paranın döndüğü
sağlık alanından kamunun bütünüyle
elini çekmesini hedeflemektedir.
Sosyal güvenlik ile ilgili olarak da top-
lumsal dayanışma yerine herkesin ken-
dini kurtardığı neo-liberal rekabetçi
ilişkiler sosyal güvenlik anlayışı yerine
egemen kılınmaya çalışılmaktadır.
Sağlık ve sosyal güvenlik bu yasayla bir
insan hakkı olarak kamu eliyle herkese
sunulan değil, parası olanın alabildiği
bir ayrıcalığa dönüşecek.

SAĞLIK HAKKINA 

SAHİP ÇIK

Koruyucu Sağlık Hizmeti
Anlayışı Ortadan Kalkıyor

!

1982 Anayasası’nda “Genel Sağlık Sigortası kurula-
bilir” maddesinin bulunması, bu işin AKP’yi de aşan
bir sermayenin sınıf saldırısı olduğunu ve esas yara-
tıcılarının uluslararası sermayenin beyni gibi davra-
nan İMF ve Dünya Bankası olduğunu gösteriyor.

SSGSS Sosyal Güvencesizliği Dayatıyor
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ABD Başkanı Barack Obama yılbaşı-
nın hemen ertesinde yeni savunma
doktrinini açıkladı. ABD’nin yeni
savunma stratejisi, basit bir yenile-
meye değil, köklü bir yön değişikliği-
ne işaret ediyordu.   

Obama’nın kamuoyuna sunduğu
“Savunma Strateji Rehberi”nin başlı-
ğı “ABD’nin Küresel Liderliğini
Sürdürmek İçin 21. Yüzyıl’da
Savunmanın Öncelikleri”ydi.
Obama’nın önsözü ise şu cümleyle
başlıyordu: “Ulusumuz bir geçiş anın-
dadır.”

Evet, kilit cümle budur. Savunma
Rehberi’nde yazan, Obama’nın basın
toplantısında dile getirdiği değişiklik-
ler, Oğul (II.) Bush’un Neo-con (yeni
muhafakazar) ekibinin hazırladığı ve
11 Eylül sonrasında hayata geçirilen
stratejinin ciddi biçimde değiştirilme-
siyle sınırlı değildir. ABD, Oğul Bush
dönemindeki imparatorluk kurma
hevesiyle yürütülen tek taraflı, saldır-
gan politikalarıyla kafasını dünyanın
(ve kendisinin) gerçekliğine çarptık-
tan sonra Obama’nın döneminde ger-
çekçi bir rota belirlemeye çalışıyor. 

Yeni Stratejinin 
En Belirgin Yönleri:
• ABD’nin aynı anda “iki büyük çaplı
savaş yürütme” stratejisi yerini bir
büyük çaplı savaşı yürütürken aynı
anda bir başka düşmanı caydıracak
gücü muhafaza etme esasına bırakı-
yor.

• Savunma giderlerinde önümüzdeki
10 yıl içinde 487 milyar dolarlık
tasarruf hedefleniyor.

• Buna karşılık ABD kendisinden
sonra gelen 10 ülkenin toplamı kadar
savunma harcaması yapmaya devam
ediyor.

• Teknoloji kullanımına ağırlık veri-
lirken, kara ordusu ve deniz piyade
birliklerinin azaltılması planlanıyor.

• Askeri faaliyetin uzayda ve siber-
uzayda (sanal alem) yoğunlaştırılaca-
ğı açıklanıyor.

• ABD askeri gücü Asya-Pasifik
bölgesine odaklanıyor. 

Hedef: Çin
Obama’nın açıkladığı yeni savunma
stratejisi doğrudan doğruya Çin’i
hedef alıyor. ABD, küresel egemenli-
ğine en büyük tehdit olarak Çin’i gör-
düğünü böylece açıklamış oluyor.
Gerçekten de Çin, ABD’nin merkezin-
de bulunduğu dünya kapitalist siste-
minin ekonomik krizi koşullarında
yılda ortalama yüzde 10 gibi yüksek
oranlarla büyümeye devam ederek,

ekonominin çeşitli alanlarında, uzay
ve askeri alanlarda ileri teknoloji
geliştirerek, diğer büyük ekonomile-
ri geride bıraktıktan sonra şimdi
ABD’ye adım adım yaklaşıyor.
(ABD’nin 2011 yıllık büyüme oranı
1,7 iken Çin’inki yüzde 9. Son 10 yılda
Çin’in büyüme hızı, ABD’ninkinin 7
katı olarak hesaplanıyor.) 

Aynı zamanda ABD ile Çin arasında
çok sıkı ekonomik bağlar var. Çin

büyümesini büyük ölçüde ABD paza-
rına yaptığı ihracatla gerçekleştirir-
ken, bir yandan da elinde 1,15 trilyon
dolarlık ABD devlet tahvili bulunduru-
yor, yani bu ülkeye borç veriyor.
Buna karşılık ABD sermayesi kendi
ülkesindeki düşük kar oranları soru-
nunu Çin’e yaptığı yatırımlarla; bu
ülkenin geniş pazarı, düşük işgücü
maliyeti ve devlet teşvikleriyle çözü-
yor. Ama son tahlilde bütün bu karşı-
lıklı ekonomik bağımlılık, bu iki ülke-
nin stratejik rakipler olmasını engel-
lemiyor. 

Çin, bugüne kadar mümkün olduğun-
ca ABD’yle erken bir kapışmaya

mahal vermeden askeri gücünü art-
tırmayı, askeri teknolojisini geliştir-
meyi sürdürdü. Şimdilik krizden
fazla etkilenmeyen ve hızla büyüme-
ye devam eden ekonomisi, düşük işçi
ücretleri, geniş pazarı ve binlerce yıl-
lık devlet/imparatorluk geleneğiyle
Çin, orta vadede dünya liderliğini zor-
lamaya hazırlanıyor. 

Obama’nın başkanlık
yarışındaki Irak ve
A f g a n i s t a n ’ d a n
askerleri çekme vaa-
dinin gerisinde, belli
ki ABD askeri gücünü
Asya-Pasifik’e odak-
landırma ve Çin’e
karşı konumlandırma
planı yatıyordu.
Gerçekten de bütün
ekonomik, politik,
jeo-stratejik eğilimler
bu bölgede yoğunla-
şıyor ve orta vadede
küresel egemen(ler)in
kim olacağını, bura-
daki kapışma belirle-
yecek gibi görünüyor.

AMERİKA’NIN 
PASİFİK YÜZYILI

ABD, işte bu gerçekler ışığında Çin’i
hedef tahtasına koydu. Hatta geç kal-
mış bile sayılabilir. Gerçi daha 1990’la-
rın başında bile Çin küresel egemen-
likte olası rakipler arasında sayılıyor,
strateji buna göre şekillendiriliyordu.
Nitekim Oğul Bush döneminde Geniş
Ortadoğu coğrafyası, Asya ve
Afrika’da yapılan hamleler
(Afganistan ve Irak işgalleri, Orta
Asya ülkelerinde askeri üsler kurul-
ması, Hindistan’la yakın ilişkiler kurul-
ması, Afrika’ya askeri müdahaleler
vb) hem Çin’in enerji kaynaklarını
kontrol altına alma hem de bu ülkeyi
kuşatma amacına yönelikti. 

Ancak gerek Irak gerekse Afganistan
ABD için birer bataklığa dönüştü. Her
iki ülkede beklemediği bir direnişle
karşılaştı. İki ülkede yaklaşık 6 bin
Amerikan askeri hayatını kaybeder-
ken onbinlercesi yaralandı, daha faz-
lası savaş travmalarıyla ülkelerine
döndü. Trilyonlarca dolar bu savaşla-
ra akıtıldı. Planlanandan çok daha
uzun süre doğrudan işgali sürdürmek
gerekti ve beklendiği ölçüde yarar
(petrol, stratejik konumlanma, tam
teslimiyet) sağlanamadı. Vietnam
benzeri bir yenilgi yaşanmasa da,
zafer de kazanılamadı. (Tabii bu iki
ülke halkından yüzbinlercesinin
ölümü, insani ve ekonomik yıkımlar

emperyalistlerin bilançosunda yer
almıyor.) 

Dolayısıyla ABD’nin Irak ve
Afganistan işgal/savaşlarında önemli
ölçüde zaman kaybettiği söylenebilir.
Obama’nın başkanlık yarışındaki Irak
ve Afganistan’dan askerleri çekme
vaadinin gerisinde, belli ki ABD askeri
gücünü Asya-Pasifik’e odaklandırma
ve Çin’e karşı konumlandırma planı
yatıyordu. Gerçekten de bütün eko-
nomik, politik, jeo-stratejik eğilimler
bu bölgede yoğunlaşıyor ve orta
vadede küresel egemen(ler)in kim
olacağını, buradaki kapışma belirleye-
cek gibi görünüyor. 

Obama’nın yeni savunma doktrinini
açıklamasından iki ay önce Dışişleri
Bakanı Hillary Clinton yazdığı bir
makalede (Foreign Policy, Kasım
2011) ABD’nin yeni stratejisini şu veciz
ifadeyle özetlemişti: “Dünya politika-
sının geleceği Afganistan ya da
Irak’ta değil, Asya’da belirlenecek ve
ABD tam da olayın merkezinde ola-
cak.” Makalenin başlığı ise şöyleydi:
“Amerika’nın Pasifik Yüzyılı”

Not: ABD’nin yeni strateji belgesi, gerek

değişmekte olan dünya dengeleri gerekse

Ortadoğu ve Türkiye açısından da değer-

lendirilmeyi gerektiriyor. Yeni sayılarımız-

da bu konuyu incelemeye devam edeceğiz.

Strateji Değişikliğinde Gecikme

16 DÜNYA

ABD’nin Savunma
Stratejisinde 
Köklü Değişiklik

Obama’nın açıkladı-
ğı yeni savunma
stratejisi doğrudan
doğruya Çin’i hedef
alıyor. ABD, küresel
egemenliğine en
büyük tehdit olarak
Çin’i gördüğünü
böylece açıklamış
oluyor. Gerçekten de
Çin, dünya kapitalist
sisteminin ekonomik
krizi koşullarında
yılda ortalama
yüzde 10 gibi yüksek
oranlarla büyümeye
devam ederek
ABD’ye adım adım
yaklaşıyor.
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Gözümüzün önünde küresel güçlerin
karşılıklı hamleler yaptığı ve restleşti-
ği bir oyun oynanıyor. Kazanan bir
sonraki oyuna daha güçlü ve bir adım
önde başlayacak; kaybedense kaza-
nanı da, bölgesel tüm aktörleri de
içine çekebilecek bir alev topuna
dönecek.

ABD-AB ittifakının Suriye ve İran
üzerinden bölgesel çevreleme hamle-
leri devam ediyor.  Buna karşılık geç-
tiğimiz günlerde Hürmüz Boğazını
petrol tankerlerinin geçişlerine kapa-
tabileceğini söyleyen İran'a ABD-AB
ittifakı rest çekti. ABD savaş gemileri-
ni bölgeye gönderdi. İngiltere gere-
kirse askeri desteği arttırabileceğini;
İran ise geri adım atmayacağını açık-
ladı.

İran'a petrol ambargosu uygulama
kararı alan Avrupa Birliği'nin (AB)
Dışişleri Bakanı Catherine Ashton
İran'a “Nükleer müzakerelere geri
dön” mesajı göndermişti. İran, nükle-
er programı konusundaki baskı kar-
şısında Hürmüz'ü kapatma tehdidiyle
elindeki kozlardan birini açtı, Batı bu
resti gördükten sonra top İran'a
geçti.

AB, nükleer programı nedeniyle
İran'a uygulayacağı petrol ambargo-
sunun 1 Temmuz'da başlayacağını
açıkladı. Ambargonun hemen başla-
maması, hem İran'la pazarlıkların
devam ettiğinin hem de AB ülkeleri-
nin özellikle Almanya’nın İran petro-
lüne duyduğu ihtiyacın bir göstergesi.
Zaten İran da ambargo kararının kal-
dırılmaması durumunda petrol mus-
luklarını kapatacağı tehdidini yaptı.

İran’a Ambargo 
Dünya Ekonomisini Vurur
Ayrıca İran'a ambargonun bir sonuç
getirip getiremeyeceği de tartışmalı.
Birincisi ABD ve AB’nin uygulayacağı
ambargonun Çin, Rusya, Afganistan,
Hindistan ve diğer Orta Asya cumhu-
riyetleri tarafından ciddiyetle uygu-
lanmayacağı tahmin edilebilir.
Ambargo İran'ı belli oranda kısıtlar
belki, ama çok fazla etkilemez.

İkincisi İran’a ambargodan doğacak
petrol boşluğunun Suudi

Arabistan’dan karşılanması hedefle-
niyor. Ancak S. Arabistan’ın bir petrol
şokunu önlemek için devreye sokabi-
leceği kapasite fazlasının kesin olma-
makla beraber günde 3-3,5 milyon
varil olduğu tahmin ediliyor. Buna
karşılık, dünyanın toplam günlük pet-
rol tüketimi 2010 da 2,7 milyon varil
2011 yılında 1,5 milyon varil artmış.
Bu toplam 4,2 milyon varil artışın
Suudi kapasite fazlasından daha
büyük olması, önümüzdeki dönemde
İran’dan doğabilecek açığı S.
Arabistan’ın karşılayabileceğine dair
güveni sarsıyor.

Devamında İran’a yönelik girişilecek
askeri müdahale ya da yaptırımlar
bölgenin tamamına yayılmış Şiileri -
İran’ın yanında- harekete geçirme
olasılığına sahip. Suudi Arabistan’ın
en önemli petrol rezervlerinin bulun-
duğu bölgede nüfusun çoğunluğunu
Şiiler oluşturuyorlar. Ortaya çıkacak
çatışma ortamının Bahreyn ve
Yemen’e yayılması olasılığı da yüksek.

Enerji talebinin karşılanması için
2020 yılında bugüne göre yüzde 65,
2050 yılında ise yüzde 250 daha fazla
fosil yakıtların kullanımına ihtiyaç
duyulacak. Körfez bölgesi dünya
küresel enerji ticaretinin yüzde
27’sini karşılıyor. Günlük 54 milyon
varil petrolün 17 milyonu Basra kör-
fezi ülkeleri tarafından karşılanıyor.
Dünyada en çok petrolü, günlük 12
milyon 210 bin varille ABD ithal edi-
yor. Japonya günlük 4 milyon 842 bin
varil, Çin 3 milyon 677 bin varil,
Almanya 2 milyon 319 bin varil pet-
rol ithalatı yapıyor. 

Çin ve Rusya İran’ın Arkasında
Körfezin zenginliklerinin dünyaya
pazarlanmasında Hürmüz Körfezi

oldukça stratejik öneme sahip. Petrol
üreticisi birçok ülkenin sınır olduğu
Hürmüz Boğazının uluslararası trafi-
ğe kapanması, petrol ulaşımının felç
olması, dünyayı özellikle de küresel
kapitalist güçlerin derinden etkilen-
mesi anlamına gelir. Bölgesel çelişki-
lerin yoğunlaştığı her durumda
Hürmüz Boğazı uluslararası ilişkile-
rin önemli bir sorununa dönüşür. 

Bu yüzden kısa vadede İran’a karşı
topyekün bir savaş açılması olasılığı
düşüktür. Askeri müdahale kılıcı
sürekli başının üzerinde tutulurken,
ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygu-
lanarak İran’ı “yola getirme”ye çalış-
ma, daha güçlü olasılıktır. 

ABD ve AB’nin, Çin ve Rusya’nın ona-
yını, en azından tarafsızlığını sağla-
madan sıcak müdahaleye girişmeleri
çok zordur. Ama zaten bu iki ülkenin,
Ortadoğu petrolünün neredeyse bütü-
nünü ABD-AB’nin kontrolüne geçire-
cek böyle bir müdahaleyi kabul etme-
leri, kendi iplerini çekmeleri anlamını
taşır.

3.2.2012 

ABD Türkiye’nin, İran’a yönelik müdahalenin aktif
unsuru olamayacağının farkında. Gerek Türkiye’nin
çözemediği kriz unsurları Kürt sorunu ve Ermeni
meselesi gerekse bölgesel dengeler Türkiye’yi diz-
ginleyici bir rol oynuyor. Öte yandan Füze Kalkanı,
Suriye ve Irak üzerinden yürütülmeye çalışılan
kuşatma hamleleri nedeniyle İran’la gerilim sürüyor. 

ABD Türkiye’nin, İran’a yönelik
müdahalenin aktif unsuru ola-
mayacağının farkında. Gerek
Türkiye’nin çözemediği kriz
unsurları Kürt sorunu ve Ermeni
meselesi, gerekse bölgesel den-
geler Türkiye’yi dizginleyici bir
rol oynuyor. Öte yandan Füze
Kalkanı, Suriye ve Irak üzerin-
den yürütülmeye çalışılan kuşat-
ma hamleleri nedeniyle İran’la
gerilim sürüyor. 

Bu durum Türkiye’nin müdahale
eden değil müdahale zemini
olma/yaratma gibi bir yerde
kendini konumlandırdığını gös-
teriyor. Gerektiğinde arabulucu
misyonunu oynayabilecek bir
zeminde tutunmaya çalışıyor. 

Yanı başımızda bir savaş oyunu
oynanıyor. Aktörler tanıdık,
senaryo da... Hesaplar geçmişte
tutmadı, bugün tutacağını da
kimse garanti edemez. Küresel
sermaye kendi krizini aşmak ve
küresel hegemonya yarışında
öne geçmek için her şeyi göze
almış durumda. Net olan bir şey
varsa o da, bölge halklarının
geçmişte olduğu gibi bugün de
krizin faturasını ödemeye zor-
lanmasıdır. Faturayı kimin öde-
yeceğini zaman gösterecek.

Fatura
Halklara
Çıkarılıyor

M
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Hürmüz Boğazında 
Küresel Satranç

Ortadoğu Karşılıklı Hamlelerle 
Isınmaya Devam Ediyor

Kısa vadede İran’a karşı topyekün bir savaş açılması
olasılığı düşüktür. Askeri müdahale kılıcı sürekli başı-
nın üzerinde tutulurken, ekonomik ve siyasi yaptırım-
lar uygulanarak İran’ı “yola getirme”ye çalışma,
daha güçlü olasılıktır. ABD ve AB’nin, Çin ve
Rusya’nın onayını, en azından tarafsızlığını sağlama-
dan sıcak müdahaleye girişmeleri çok zordur. 

Umman Körfezi ile Basra Körfezi'nin
arasında bulunan Hürmüz Boğazı



2012 Avrupa’da 2011’de sıkça dile
getirilen öngörülere uygun biçimde
ısınmış sokaklarla başladı. Avrupa’nın
önemli bir bölümünü kaplayan kar
örtüsü sokakların ısınmasının önüne
geçemedi. Avrupa’nın değişik parçala-
rında emekçiler neredeyse aynı talep-
lerle alanları doldurmaya başladı.  

AB ve İMF’den borç alan ve bu kurum-
ların önüne koyduğu bir dizi hedefi
gerçekleştirmek amacıyla çeşitli
uygulamalar geliştirmeye çalışan
Portekiz hükümetine karşı Portekizli
emekçiler  sokakları doldurdu.
Portekizli emekçiler, AB ve İMF dayat-
maları olan, sosyal yardımlarda kesin-
ti, bütçe kısıntıları gibi uygulamalara
karşı harekete geçmişti, Portekiz
İşçileri Genel Konfederasyonu
(CGTP)’de üyelerini esnekleştirme
uygulamalarına karşı mücadele şiarıy-
la mobilize etti. 

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne ev
sahipliği yapan Brüksel’de de aynı
gün yaşamı bütünüyle felç eden bir

grev başlamıştı. Avrupa Birliği
Liderler Zirvesi’nin temel başlığı da
Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz idi.
Brüksel sokakları emekçiler tarafın-
dan doldurulurken, Avrupa’nın burju-
va hükümetleri Brüksel’de krizin fatu-
rasını emekçilere nasıl ödeteceklerini
tartışıyorlardı. 

Zirve’nin temel amacı yeni bir “mali
anlaşma”nın koşullarını belirlemekti.
Bu yeni “mali anlaşma”nın içeriği de,
bütçeler üzerinde katı bir düzenleme
rejimini yürürlüğe sokmaktı.

Avrupa’da İşsizlik 
Sürekli Artıyor
Brüksel’de alanları dolduran emekçi-
ler, “bütçe kesintileri, emeklilik yaşı-
nın arttırılması, işsizlik maaşının
düşürülmesi” uygulamalarına karşı
harekete geçmişti. Yeni açıklanan bil-
gilere göre, AB ülkelerinde 25 yaş altı
işsizlik yüzde 22’ye yükselmiş, bu
oran İspanya’da yüzde 49,6’ya ulaşmış
durumda.* 

Derinleşme eğiliminde olan ekonomik
krizin en dolaysız sonuçlarını
Avrupa’nın hemen her parçasında his-
setmek mümkün. Ocak ayında sendi-
kaların çağrısıyla İspanya’nın Castel-
lon, Valencia ve Alicante kentlerinde
işsizlik ve bütçe kesintilerine karşı
geniş katılımlı eylemler gerçekleştirildi. 

Yunanistan: 2012’nin 
İlk Genel Grevi
Krizi çok derinden yaşayan
Yunanistan’da; AB, Avrupa Merkez
Bankası ve İMF heyetinden oluşan
Troyka ile Atina arasındaki görüşme-

lerde de sonuca ulaşılmakta güçlük
çekiliyor. Papademos’un Troyka’nın
dayattığı kurtarma paketinin diğer
partiler tarafından desteklenmemesi
durumunda istifa edeceğini açıklama-
sının ardından, taraflar 7 Şubat günü
bir kez daha bir araya gelmeye karar
verdiler. Yunan emekçilerinin bu
sürece yanıtı ise 7 Şubat günü gerçek-
leştirilen 2012’nin ilk genel grevi oldu. 

Papademos’un destek istediği kurtar-
ma paketinin kapsamında ise, özel
sektörde asgari ücretin 750 eurodan
600 euroya düşürülmesi, özel sektör-
de Paskalya ve Noel dönemlerinde
verilen 13 ve 14’üncü maaş ödemele-
rinin iptali gibi işçi sınıfının kazanıl-
mış haklarına yönelik saldırı maddele-
ri dikkat çekiyor. 

Bunların yanı sıra, kurtarma paketi-
nin kapsamında dikkat çeken diğer
ögeler, kamu harcamalarının kısılma-
sından Yunanistan bankalarına kamu-
laştırma yapılmaksızın sermaye deste-
ği sağlanmasına, kamu sektöründe
işten çıkarmaların sürdürülmesinden
emeklilik programlarında kesintiler
yapılmasına uzanan bir çeşitlilikte
Yunanistan halkına dönük yeni eko-
nomik ve sosyal saldırı dalgasının apa-
ratlarından oluşuyor.     

Yunan emekçileri 7 Şubat günü bir
kez daha Atina caddelerini doldurdu ve
Sintagma Meydanı’nı işgal etti. Polisin
düzenlediği saldırılara rağmen direni-
şi kırılamayan emekçiler, yağmur
altında kurtarma paketine karşı
düzenledikleri genel grev eylemini
sürdürdüler. 

*Neu Zürcher Zeitung, 31.1.2012

Richard Brenner henüz ekono-
mik krizin somut bir gerçeklik ola-
rak ortaya çıkmadığı günlerde
şunları dile getirmişti: “İşçi sınıfı-
nın şimdi direnmesi için çok daha
fazla nedeni vardır. Kamu kesi-
mindeki iş ve ücretleri savunma
mücadelesinden, kamu hizmetle-
ri mücadelesine, sosyal kazanım-
ları, sendikal hakları, sağlık ve
refah önlemlerini koruma müca-
delesinden Orta Doğu, Orta Asya
ve Afrika’da emperyalizmin işgal
ve savaş girişimlerini yenilgiye
uğratma mücadelesine kadar,
bugün sadece kapitalistlerin
yaşam standartlarımızı düşürme-
sine engel olmak için değil, kriz
gelip çattığı zaman büyük saldırı-
ya hazırlanmak için  de mücadele
ettiğimizi anlamalıyız.”*

Kapitalistlerin büyük saldırısı
Avrupa’da başladı. Avrupa işçi
sınıfının ve Avrupa Sosyalist
hareketlerinin önündeki temel
görev, bu büyük saldırıya karşı
direniş güçlerini örgütlemek ve
hareket geçirmek olarak şekille-
niyor. 

Avrupa Birliği liderleri 1 Mart’ta
Brüksel’de bir kez daha bir araya
geliyor. Gündemleri yeni bütçe
anlaşması. ETUC (Avrupa sendi-
kalar Konfederasyonu), kemer
sıkma politikalarına karşı, bu
liderler buluşmasından bir gün
önce Avrupa çapında eylem
kararı aldı. Bu eylem kararı
Avrupa’da gelişen sınıf mücade-
lelerinde bir kilometre taşı olma
potansiyeline sahiptir. 

*Marksist kriz teorisi ve kredi krizi,

Richard Brenner, sf. 141, Yordam Kitap.
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Kapitalistlerin büyük
saldırısı Avrupa’da baş-
ladı. Avrupa işçi sınıfı-
nın ve Avrupa Sosyalist
hareketlerinin önünde-
ki temel görev, bu
büyük saldırıya karşı
direniş güçlerini örgüt-
lemek ve hareket geçir-
mek olarak şekilleniyor.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Brüksel sokakları emek-
çiler tarafından doldurulurken, Avrupa’nın burjuva hükümetleri krizin fatu-
rasını emekçilere nasıl ödeteceklerini tartışıyorlardı. Zirve’nin temel amacı
yeni bir “mali anlaşma”nın koşullarını belirlemekti.

Avrupa 2012’ye Eylemlerle Başladı
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Kıta Çapında
Mücadele

AVRUPA SOKAKLARI ISINIYOR



Ekonomik krizle birlikte sarsılan
kapitalizm, gözü dönmüş bir şekilde
dünyaya, insanlığa saldırmaya hızını
artırarak devam ediyor. Bu saldırı
alanlarından biri de petrol sahaları.
Petrol sahaları denilince akla ilk ola-
rak Ortadoğu gelir, fakat en az bu
bölge kadar değerli olan bir yer de
Afrika’dır. Ve kara kıta bu saldırıların
perde arkasındaki merkez bölgesi
durumuna gelmiştir.

Yeni Basra Körfezi: Gine Körfezi
Afrika petrol açısından zengin birçok
bölgeye sahip ve bu bölgelerinden
biri de Gine Körfezi’dir. Bu körfeze
kıyısı olan Gana’da geçen yıl bir pet-
rol rezervi bulundu ve bu rezervin

1,8 milyar varillik petrole sahip oldu-
ğu belirtiliyor. Bu rezerve konmakta
kapitalistler gecikmedi ve İngiliz
Tullow Petrol şirketinin öncülüğünde
kurulan konsorsiyum petrol çıkar-
maya başladı. 

ABD de bu bölgeye oldukça önem ver-
mektedir. Petrol tüketiminin
yüzde15’ini Afrika’dan karşılayan
ABD’nin petrol aldığı ülkeler sırala-
masında beşinci olan Nijerya ile altın-
cı sırada olan Angola da bu bölge
yakınlarında bulunmakta. Ayrıca
2015’e kadar petrol ihtiyacının yüzde

25’ini Afrika’dan karşılamayı planla-
yan ABD, Çin’in Afrika’ya yönelik
hamlelerini de önlemeye çalışmakta-
dır. Bunun için 2007’de kurduğu
AFRICOM’u (ABD Afrika Savaş
Komutanlığı) kullanmayı planlıyor.
Başta Sao Tome ve Principe’de olmak
üzere bu bölgede pek çok üssü bulu-
nan ABD, bu askeri gücünü kullana-
rak bölgeye hâkim olmaya çalışıyor. 

ABD’nin bu hamlelerini gören yerden
Çin, kara kıtaya yönelik hamlelerini
sıklaştırıyor. Afrika’dan petrol alımla-
rını artıran Çin, bölge ülkelerine
yönelik yardım ve yatırımlarını da
artırıyor. En son Etiyopya’nın baş-
kenti Addis Ababa’da Afrika

Birliği’nin Genel Merkez binasını
inşa eden Çin, aynı zamanda bu ülke-
ye araba fabrikası açıp, demiryolları-
nı yapmaya başladı. 

AB ülkeleri ise ABD ve Çin’in savaştı-
ğı bu alanda kendine pay çıkaramadı-
ğından Afrika’nın diğer bölgelerine
yöneldi. İngiltere gözüne Somali’yi
kestirmiş durumda. Kalkınma Bakanı
Andrew Mitchell "Bu ülke fonksiyo-
nel olarak en bozuk ülkelerden biri
olduğu için buradaki varlığımızı
derinleştirebiliriz" diyerek niyetleri-
ni gizlemiyor. Somali’nin işletilmeyen

büyük bir petrol rezervine, özellikle
Puntland bölgesinin 5-10 milyar
varillik petrol rezervine sahip oldu-
ğunu belirtmekte yarar var. 

AB’nin başat gücü olan Almanya ise
teknolojisiyle Afrika’ya yönelmiş
durumda. Kömürden petrol üreten
tek şirket olan Sasol aracılığıyla
Almanlar, Güney Afrika’da yılda 50
milyon varilden fazla petrol üretimi-
nin gerçekleşmesini sağlamaktadır-
lar. Diğer yandan Nijerya’ya yenilene-
bilir enerji yatırımları yaparak ucuz
fiyata doğal gaz almakta, böylece
Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmaya
çalışmakta.

Yeni Talan Maddesi: Kaya Gazı
Kapitalizmin doğayı talan etmesinin
yeni malzemesi kaya gazı. Başta ABD,
Çin gibi gelişmiş ülkeler bu yeni
enerji ürününe yönelmiş durumda-
lar. Fakat bu gazın çıkarılması sıra-
sında çevrede oluşan olumsuz etkiler
yüzünden bu ülkeler, deneylerini
Afrika üzerinden gerçekleştirmeye
çalışıyorlar. Güney Afrika şu an için

ilk denek. Kaya gazı konusunda tec-
rübe ve teknolojiye sahip olan
Halliburton, Chesapeake Energy ve
Exxon Mobil gibi Amerikan şirketleri
buraya yönelmiş durumdalar.  Ayrıca
ABD Hükümeti de bu konuya yönelik
ilgisini ve yatırımını gün geçtikçe
artırıyor. Keza Çin de Moğolistan
sınırındaki bölgede kaya gazına yöne-
lik çalışmalarını başlattı.

Ekonomik krizin geçici değil kalıcı
olduğu ve uzun bir süre daha devam
edeceğinin artık kapitalistlerce de
kabul edilmesiyle birlikte, hammad-
delerin ulaşım ve tedariki önemli
konulardan biri oldu. Bu sebeple
Afrika hâlâ işlenmemiş kaynakları, el
değmemiş zenginlikleri ile kapitalist-
lerin gözünü kamaştırmakta. 

Senelerdir Ortadoğu’nun arkasında
görülmeyen bir şekilde kapitalistlerin
savaş alanı olan kara kıta, giderek
artan bir önemde öne çıkmaya başlı-
yor. Ve sanılanın aksine Ortadoğu
değil Afrika, kapitalistlerin savaşının
finale ulaşacağı yer olabilir.

Yeraltındaki kaya katmanlarının içinde

bulunan doğal gaza verilen isimdir.

Fracking denilen işlemle bu gaz açığa

çıkartılır. Bu işlem, suyla birlikte katkı

maddeleri kullanılarak kayaların delin-

mesi ve böylece açığa çıkan gazın toplan-

ması işlemidir. Her ne kadar kaya gazı

kömür ve petrole göre daha temiz olsa

da, çıkartılması sırasından çevreye birçok

olumsuz etkisi olmaktadır. Bunlardan biri

kullanılan katkı maddelerinin yer altı

sularına karışması, ikincisi de kayaları

delme işlemleri sırasında yer sarsıntıları-
na yol açmasıdır. 

Ayrıca kaya gazı çıkartmak için açılan her
kuyu için yaklaşık 3,5 milyon litre su kul-
lanılması da bir diğer olumsuz etkidir.
Fakat ilerleyen yıllarda teknolojinin geliş-
tirilerek bu olumsuz etkilerin azaltılma-
sıyla, kaya gazının doğal gazın yerine
geçirilmesi, böylece Rusya ve İran gibi
doğal gaz üretiminde ilk sırada bulunan
ülkelere olan bağımlılığın azaltılması
hedefleniyor.
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Kapitalizmin doğayı talan etmesinin yeni malzeme-
si kaya gazı. Başta ABD, Çin gibi gelişmiş ülkeler bu
yeni enerji ürününe yönelmiş durumdalar. Fakat bu
gazın çıkarılması sırasında çevrede oluşan olumsuz
etkiler yüzünden bu ülkeler, deneylerini Afrika üze-
rinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Afrika Kapitalistlerin Arka Plandaki Savaş Alanı Olmaya Devam Ediyor
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Kaya Gazı Nedir?

ENERJİ SAVAŞLARININ
ESKİMEYEN MERKEZİ AFRİKA

Ekonomik krizin uzun bir süre daha devam edeceğinin artık
kapitalistlerce de kabul edilmesiyle birlikte, hammaddele-
rin ulaşım ve tedariki önemli konulardan biri oldu. 
Bu sebeple Afrika hâlâ işlenmemiş kaynakları, el değme-
miş zenginlikleri ile kapitalistlerin gözünü kamaştırmakta.
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Cinsiyete dayalı  mesleki eğitimin
kurumları olan kız meslek liseleri ve
önceli kız enstitüleri, öğrencileri olan
“kızlara” toplumsal cinsiyet rollerinin
ve toplumsal cinsiyete bağlı işbölümü-
nün dayatılması suretiyle,  toplumsal
cinsiyetin güçlü bir şekilde yeniden
üretildiği kurumlar olmuşlardır.  

Kız meslek liselerinin ve kız enstitüle-
rinin hem ataerkil ilişkilerin dayattığı
ev içindeki görevlerini kusursuz bir
biçimde yerine getiren “ideal ev kadı-
nını” yetiştirmek hem de kapitalist
üretim ilişkilerinin dayatmış olduğu
piyasada sermayenin ihtiyaçları doğ-
rultusunda  çalışacak vasıflı ve ucuz
işgücünü sağlama gibi, mesleki eğitim
ile ilgili mevzuatlarda da açıkça tanım-
lanmış amaçları bulunmaktadır.  

İsminden müfredatına, staj programla-
rından alan ve bölümlerine kadar cin-
siyetçi bir görünüm ve öze sahip kız
meslek liseleri/enstitüleri kurulduğu
günden bu güne kadar ataerkil kapita-
lizmin yeniden üretimini sağlamışlar
ve ataerkil kapitalizmin ihtiyaçlarına
göre de isimlerinde, amaç ve müfre-
datlarında değişim göstermişlerdir.

Ev İşlerini Çağdaşlaştıran
Kurumlar: Kız Enstitüleri
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte,
Cumhuriyetin modernleşme projesi-
nin kadın bedeni ve emeği üzerinde
uygulanmasının  da bir aracı da olarak,
kız enstitüleri kurulmaya başlanmıştır.
İlk kız enstitüsü, Türkiye’ye  davet edi-
len John Dewey gibi  eğitim uzmanla-
rının önerisi üzerine 1927 yılında açıl-
mıştır . 

1940’a gelindiğinde 32 şehirde 35 Kız
Enstitüsü bulunmaktadır. Bu kurumla-
rın amacı “Türk kızlarını ulusal değer-
lerle yetiştirmek” olduğu kadar “ev
işlerini daha verimli hale getirmek”

olarak da  ifade ediliyordu. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti
evin içini, bulaşık yıkamanın, dikişin,
sofra düzeninin nasıl yapıldığını olduk-
ça önemsiyor ve geleneksel yöntem-
lerle gerçekleştirilen yeniden üretim
faaliyetlerini “çağdaşlaştırmak” isti-
yordu.  Bunun için bu işleri gerçekleş-
tirilen “Türk kızlarının” eğitilmesi için
kız enstitüleri bir ihtiyaçtı.

1920’li ve 30’lu yıllarda üretim süre-
cinde “çağdaşlaşma” denince akla
“verimlilik” artış anlamına gelen
Taylor’un bilimsel yönetim ilkeleri
geliyordu. Sanayide verimlilik artışı-
nın, eve nasıl uygulanabileceği  o
dönemde tüm dünyada tartışılıyordu.
Ev taylorizminin propagandası, kız
enstitülerinde açıkça yapılmaya baş-
landı, taylorizm konulu kitaplar basıldı,
derslerde okutuldu. 

Taylorizmin  “düzen”, “rasyonalite” ve
“disiplin” gibi fikirlerinin orta gelir
düzeyli  hanelere  girmesinde kız ens-
titüleri merkezi bir rol oynayacaktı. Ev
işleri, artık Taylor’un  zaman  ve hare-
ket ölçümleri ile düzenlenecekti. 

Cumhuriyetin  kadınları, modern bir
ulus devlet inşa etmenin parçası ola-
rak, anneannelerinden öğrendikleri
geleneksel tüm yöntemleri terk ede-
cek; dikişten yemek yapımına kadar
ev işlerini düzen ve disiplin içerisinde
gerçekleştireceklerdi.

Emeğin Feminizasyonu için
Kız Meslek Liseleri
1970’li yıllara gelindiğinde  kapitaliz-
min içine girdiği yapısal krizden çık-
mak için taylorizm ve beraberinde for-
dist- kitlesel üretim tarzlarını terk etti-
ği ve esneklik adı verilen bir üretim
tarzını benimsemeye başladığını görü-
yoruz.  Bu dönemde tüm dünyada

esnek istihdam uygulamaları üzerin-
den kadınların işgücüne katılımı sağ-
lanmış, emeğin feminizasyonu adı
verilen bu süreçte kadınlar kitlesel
olarak güvencesiz çalışma koşulların-
da ucuz işgücü olarak emek piyasasına
girmişlerdir.

Kapitalist üretim tarzında bu dönüşü-
me bağlı olarak 1974 yılında kız ensti-
tüleri, kız meslek liseleri olarak yeni-
den yapılandırılmıştır. Bu değişim kuş-
kusuz sadece bir isim değişikliği anla-
mına gelmiyordu. Kapitalist üretimin
ihtiyaçları doğrultusunda yaşanan bu
değişimi kalkınma planları üzerinden
de görmemiz mümkün. 

1963-1967 yıllarını kapsayan Birinci
Beş Yıllık Kalkınma Planında, kız ens-
titüleri için; “Kadını bir ev kadını ola-
rak değerlendirmek ve geliştirmek ve
aynı zamanda kadınları yapılarına
uygun mesleklere hazırlamak” şeklin-
de ortaya konan 1920’li yıllarda belir-
lenmiş olan amaç devam ederken;
1973- 1977 yıllarını kapsayan Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Planında  “Eğitim
programlarının  üretim sisteminin
gerekleri ile bağ kuramamış olması,
öğrencilerin işlevsel bir eğitim görme
olanağını     sınırlandırmaktadır”
denilmekte ve “kız enstitülerinin, gele-
neksel meslek dalları  yanında giderek

çağdaş koşullara uygun meslek dalları-
nı kapsayacak olan kız meslek liseleri-
ne dönüştürülmesi” öngörülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yayınlanan bir kitapta  “kız enstitüle-
rinde  sadece şahsi giyim ihtiyaçlarını
karşılamayı amaçlarken,  kız meslek
liselerinde üretim çalışmalarına da yer
verilmiş, öğrencilere sadece şahsi
giyim ihtiyaçlarını değil, başkalarının
da ihtiyaçlarını karşılayabilecek sipari-
şe dönük çalışabilme bilgi ve becerisi
de kazandırılmıştır” şeklinde açıkla-
nan süreç;  kadının kendi ve ailesinin
ihtiyaçları için kullanım değeri üreti-
minden piyasanın ihtiyaçları için deği-
şim değeri üretimine  geçildiği dönü-
şümü  göstermektedir.

Taylorizmin  “düzen”, “rasyonalite”
ve “disiplin” gibi fikirlerinin orta gelir
düzeyli  hanelere  girmesinde kız ens-
titüleri merkezi bir rol oynayacaktı.
Ev işleri, artık Taylor’un zaman ve
hareket ölçümleri ile düzenlenecekti.
Cumhuriyetin kadınları, modern bir
ulus devlet inşa etmenin parçası ola-
rak, anneannelerinden öğrendikleri
geleneksel tüm yöntemleri terk ede-
cek dikişten yemek yapımına kadar
ev işlerini düzen ve disiplin içerisinde
gerçekleştireceklerdi.

İsminden müfredatına,
staj programlarından
alan ve bölümlerine
kadar cinsiyetçi bir
görünüm ve öze sahip
kız meslek liseleri/ens-
titüleri kurulduğu gün-
den bu güne kadar
ataerkil kapitalizmin
yeniden üretimini sağ-
lamışlar ve ataerkil
kapitalizmin ihtiyaçla-
rına göre de isimlerin-
de, amaç ve müfredat-
larında değişim gös-
termişlerdir.

Taylorizm’den Esnekliğe Değişen Paradigma
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KIZ ENSTİTÜLERİNDEN 
KIZ MESLEK LİSELERİNE

Günümüzde, 1970’lerde başlayan esneklik uygulamaları yayılarak ve çeşitle-
nerek devam ederken; Türkiye’de kız meslek liseleri bir yandan ev- yönetimi,
beslenme, çocuk gelişimi, nakış, giyim gibi eğitim programları ile  toplumsal
cinsiyete dayalı kadınlık rollerini üretmeye  ve “ev kadını yetiştirme” amacına
devam ederken diğer yandan da bilgisayar, tekstil, grafik, moda, kuaförlük,
muhasebe gibi alanlar üzerinden kapitalist piyasa ilişkilerine staj sömürüsü
ve sonrasında güvencesiz koşullarda çalışacak ucuz işgücü sunarak “meslek
kadını yetiştirme” işlevini de sürdürmektedir. Kız meslek liseleri değişen yapı-
sıyla ataerkil kapitalizmin önemli kurumları olmaya devam etmektedir.

Ataerkil Kapitalizmin Kız Meslek Liseleri
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Ayakla oynanan top oyunlarının MÖ
3 bin yıllarındaki Asya Hun Devleti’ne
kadar ulaştığı bilinmektedir. Ayrıca
Hunların oynadığı bu oyunu Çinliler
geliştirmiştir. Sonrasında Romalı
askerler günümüz modern futbolu-
nun temelini “harpastum” adlı oyun-
la atmıştır.

Osmanlı topraklarına İzmir ve
İstanbul’da yaşayan İngiliz ailelerin
aracılığı ile giren futbol, ilk kez 1890
yılında İzmir Bornova’da oynanmış;
1905’te Galatasaray’ın kuruluşu ile
birlikte Türk futbolcular kendini gös-
termeye başlamıştır.

Karadeniz Fırtınası olarak tanınan
Trabzonspor Kulübü Derneği ise 2
Ağustos 1967’de kurulmuş, kuruldu-
ğu günden bu yana Anadolu halkının
gönlünde ayrı bir yere sahip olmuş-

tur. Nedeni ise şirketleşen büyük büt-
çeli İstanbul takımlarının karşısında,
taşrada kendi imkânlarıyla altı kez
şampiyonluk kazanmasıdır. 

Endüstrileşen Futbol ve HES’ler
Kapitalist sistemin bir gereği olarak
her şeyin endüstriyelleştiği, alınıp
satılabilecek hale geldiği dünyamızda
futbol da artık oyun olmaktan çıkıp
bir sektör haline gelmiştir.
Trabzonspor Kulübü de bundan nasi-
bini almış, halkın iliğini sömüren
büyük sermaye sahiplerinin rant ala-
nına dönüşmüş, artık bir takımdan
öte bir şirket olmuştur. 

Kulübe düzenli gelir aktarmak ama-
cıyla kurulan şirketlerden birisi de

Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim
Tic. Ltd. Şti.’dir. Devlet Su İşleri
Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere
göre Karadeniz'de yapılması hedefle-
nen orta ve mikro hidroelektrik sant-
rallerin (HES) sayısı 2 bin. 

Trabzonspor Kulübü de iyi bir gelir
kaynağı olarak gördüğü ve devlet
tarafından da desteklenen enerji sek-
törüne zaman kaybetmeden girmiş ve
bununla ilgili çalışmalara başlamıştır. 

Şirket, 25 Kasım 2008'de Uzungöl
Regülatörü ve HES projesini, 1 Nisan
2009'da Of Ballıca Regülatörü ve HES
projesini DSİ'ye en iyi teklifi vererek
kazanmıştır. Eldeki iki HES projesi-
nin maliyeti ise yaklaşık 40 milyon
dolardır. Kulüp başkanları tarafından
verilen demeçlerden, Uzungöl’deki
HES projesine önümüzdeki Mart-

Nisan aylarında başlanacağını öğre-
niyoruz. 

Siyasi İktidara 
Eklemlenen Yönetim
Başta AKP olmak üzere diğer siyasi
partilerin de desteğini arkasına alan,
futbolun kitleleri kuşatan niteliğinin
bilincinde olan kulübün Asbaşkanı
Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı bir
açıklamasında bunu çok iyi kullan-
mıştır: “Kendi şehrimizde, kendi
akarsuyumuz üzerindeki bu HES
projemizin bir an önce yapımına
başlamak için Trabzonspor’u seven
herkesten destek bekliyoruz. Özellik-
le DSİ Genel Müdürlüğü ve EPDK
Başkanlığı yetkililerinin işlemlerimi-

zin hızlı yürütülmesi konusunda
gereken hassasiyeti göstereceğine
inanıyor, hiçbir engelle karşılaşma-
yacağımızı umuyoruz. 

Her zaman kulübümüzden desteğini
esirgemeyen eski başkanımız,
Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın
Faruk Nazif Özak başta olmak üzere
Meclisteki Trabzon ve Trabzonlu
milletvekillerimizden de verecekle-
rinden hiç şüphe etmediğimiz yar-
dımlarını bekliyoruz. Trabzonspor
olarak Uzungöl Regülatörü ve HES
projesi için maddi değil manevi des-
tek istiyor, bu doğrultuda şimdiden
herkese teşekkür ederken, projenin
Trabzon’a ve Trabzonspor’a hayırlı
olmasını diliyoruz”.

Trabzonspor taraftarının ve Trab-
zonluların tepkilerini en aza indir-

mek için bir numara da Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’dan geldi. Bakan geçtiğimiz gün-
lerde Trabzonspor’a şampiyonluk
kupası getireceğini vaat ederek,
devam eden yargılama sürecine de
müdahale ederek geçen yılın şampi-
yonu olarak Trabzonspor’u ilan etti. 

Trabzonspor Kulübü iyi bir gelir kaynağı olarak gör-
düğü ve devlet tarafından da desteklenen enerji
sektörüne zaman kaybetmeden girmiş ve bununla
ilgili hemen çalışmalara başlamıştır. Şirket,
25 Kasım 2008'de Uzungöl Regülatörü ve HES pro-
jesini, 1 Nisan 2009'da Of Ballıca Regülatörü ve HES
projesini DSİ'ye en iyi teklifi vererek kazanmıştır.

Doğal kaynakları ile
sermayenin iştahını
kabartan Karadeniz,
tarihindeki en yoğun
saldırıları yaşıyor.
Hukuk ve yargı
kararlarını da hiçe
sayarak ekolojik kat-
liamı ve doğayı talan
yasalarını halka
dayatmaya çalışan
sermaye, Karade-
nizlilerin direnişiyle
karşılaşınca daha da
çirkinleşmiş ve dev-
letin kolluk kuvvetle-
riyle şiddete başvur-
muştur.

Peki Trabzonspor ile özdeşleşen bölge
halkı bu karara nasıl tepki verecek?
Öncelikle doğal kaynakları ile serma-
yenin iştahını kabartan Karadeniz,
tarihindeki en yoğun saldırıları yaşı-
yor. Hukuk ve yargı kararlarını da hiçe
sayarak ekolojik katliamı ve doğayı
talan yasalarını halka dayatmaya çalı-
şan sermaye, Karadenizlilerin direni-
şiyle karşılaşınca daha da çirkinleşmiş
ve devletin kolluk kuvvetleriyle şidde-
te başvurmuştur. Bunun en son örne-
ğine Solaklı’da, Fındıklı’da, Arhavi’de,
Gerze’de tanık olduk. 

Şimdi mücadele bayrağı Uzungöllü-
lerde. Oradaki mücadele deneyimleri-
ni de sırtlanarak HES’lere karşı olduk-
larını ve hiçbir şekilde Uzungöl’e HES
kurdurtmayacaklarını bildiriyorlar.
Çoğunun geçim kaynağı olan, Trab-
zon’un önemli turizm merkezlerin-
den biri olan ve dünyaca ünlü doğa
harikası Uzungöl’ün yok olmasına izin
vermeyeceklerini söylüyorlar. 

En son 10 Nisan 2010 tarihinde de
Karadeniz İsyandadır Platformu (KİP)
üyeleri Beşiktaş-Trabzonspor maçının
61. dakikasında “TS kendi kalene gol

atma Trabzon’a HES yapma” yazılı
pankartı açarak kulübü protesto edip
mücadeleye destek olmuştu. 

Şimdi yerel sitelerde başlatılan hem
kamuoyu oluşturmak hem de halkın
nabzını ölçmek amacıyla da yapılan
“Trabzonspor HES işletmesine girsin
mi?” anketinin şu an itibariyle sonucu
ise, “yüzde 74 oranla hayır girmesin.”
Ve bundan da feyz alarak buradan
Trabzonspor Kulübü yetkililerine
şöyle sesleniyorlar: “Biz varsak
Trabzonspor vardır. Bizim yaşam
alanlarımızı, inandığımız değerler
üzerinden yok etmeyi düşünen kulüp
yöneticileri, ceplerine girecek üç-beş
kuruş için Uzungöl gibi tarihi bir mira-
sı sermaye sahiplerine peşkeş çekme-
yi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. 

Uzungöllüler varken HES yapılamaz,
Trabzonspor'un gücü Uzungölü biti-
remez. Çünkü bizim gönüllerimizde
Trabzonspor sermayenin değil, halkın
takımıdır.” Ve Tüm Türkiye’yi müca-
delelerine destek olmaya çağırıyorlar.

SEVDAMIZ BORDO DERELERİMİZ MAVİ,
UZUNGÖL’E YAPTIRTMAYACAĞIZ HES’LERİ!

Doğa’nın Sömürülmesine Bir Destek de Endüstrileşen Futbol’dan
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12 Eylül dönemini aratmayan baskı
politikaları sonucunda oluşan siya-
sal ortamda iktidar, kendisine
muhalif olan tüm güçleri karşısına
almış durumda. Toplumsal muhale-
fet, yaşananlar karşısında bütünlük-
lü bir geri çekiliş sergilemekte.
Daha önce az da olsa hak kazanım-
ları ile ilerleyen süreç, AKP iktidarı-
nın üçüncü döneminde tamamen
durmuş bulunmakta. 

İktidar,  “ustalık” olarak tariflediği
süreci muhalif güçleri susturma ve
yok etme ekseninde “başarılı” bir
şekilde devam ettiriyor. Öğrenciler,
avukatlar, gazeteciler ve benzeri

kesimler dayanaksız kararlarla keyfi
tutuklamalara maruz kalmakta. Kürt
halkına cepheden açıkça yöneltilen
saldırılar Uludere katliamı ile boyut
değiştirerek zirve yaptı. Bütün bun-
lar iktidarın ne kadar ileriye gittiği-
ni/gidebileceğinin de göstergesini
oluşturuyor.

Saldırılar Sistematik 
AKP iktidarının yürüttüğü baskı
politikası oldukça sistematik. Hedef
aldığı kesimin önemli öznelerine ve
dinamiklerine karşı etkisizleştirme
politikası “başarılı” bir şekilde sürü-
yor. Toplumsal muhalefet ise baskı

ve tutuklama terörüne karşı politika
üretme eksenine sıkışmış bulun-
makta. Gençlik mücadelesi ise tüm
bu yaşananlar içinde, kendi hesabı-
na düşen saldırıları göğüslemekle
uğraşmakta. 

Başta uygulanan tutuklama terörü,
gençlik hareketinin elini kolunu
bağlayan en önemli etken. Bunu iki
şekilde tarifleyebiliriz: Birincisi,
yaratılan korku ortamının gençlik
mücadelesinin hareket alanını
daraltması; ikinci olarak ise, baskı
ve tutuklama terörünün, gençliğin
önemli yürütücü öznelerini hedef
almasıdır.

Başta YÖK karşıtlığı olmak üzere,
akademik demokratik mücadele
çerçevesinde ilerleyen öğrenci
gençlik hareketi tutuklama terörü
ile başka bir eksene kaymakta.
Sayısı 500’ü geçen tutuklu öğrenci-
ler, bugün sadece politik gençliğin
değil, tüm öğrenci gençliğin günde-
mine girmiş bulunmakta. Gençlik
gündeminin merkezine oturan bu
mesele, ilk başlarda kitlelerde bir
geri çekilişe sebep olmuştu. Fakat
ilerleyen günlerde tutuklamaların
hukuksuzluğu ve gayri meşruluğu
bu atmosferi tersine çevirdi. Özel-

likle Hopa tutsaklarının serbest
bırakılması süreci, atmosferi değiş-
tiren önemli bir durak oldu. 

Değişen atmosfer, politik gençlik
yapılanmaları için önemli bir döne-
min kapılarını açmakta. Geniş
öğrenci gençlik kitleleri ile bağ
kurma açısından tarihsel bir fırsat
yakalanabilinir. Gençlik hareketi
önümüzdeki döneme kitlelerle bağ-
larını kurma üzerinden hassas ve
hazırlıklı girmeli. Tutuklama terö-
rüne karşı duyarlı gençlik kitleleri-
ne, kapsayıcı ve en geniş halkanın
hassasiyetlerini gözeterek yaklaş-
mak oldukça önemli. 

Süreç tüketen, meseleye anlık
bakan, hızlı sonuç almak isterken
orta vadeli kazanımları kaybeden ve
sonunda alanı yıpratan tarzları ele-
yecektir. Önemli bir potansiyeli
barındıran bu alan sabırlı, istikrarlı
ve uzun erimli çalışmayı gerektir-
mektedir. 

Dinamikler Hala Güncel,
Görünmez Kılınamaz
Siyasette gelinen nokta ve gençlik
özelinde tutuklu öğrencilik mesele-
sinin merkeze oturması sonucu,
gençlik hareketinin ekseninin
değiştiğini vurgulamıştık. Bunu söy-
lerken kesinlikle gençlik hareketi-
nin dinamiklerini görmezden gele-
rek, öteleyici bir tespit yapmadık. 

Gençlik hareketinin beslendiği nok-
talara, başta kampüsler, yurtlar,
öğrenci evleri ve kısacası öğrenci
gençliğin yaşam alanlarına dönük
oluşan ciddi bir baskı söz konusu.
Soruşturma ve uzaklaştırmalarla
yıldırılmaya çalışılan gençlik, tutuk-
lama furyası ile başka bir boyutta
baskıya maruz kalmakta. 

Tutuklama Terörünün Hedefi, 
Gençlik Hareketinin Dinamikleridir!
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Hala güncel ve gündemde olan öğrenci gençlik
hareketinin dinamikleri üzerinden mücadeleyi
örmek, gençliği bu çelişkiler üzerinden örgütle-
mek ise esas olandır. Gençlik hareketine ve hare-
ketin öznelerine yönelik uygulanan baskı ve
tutuklama terörü, mücadeleyi geriletip, gençlik
hareketinin var olan dinamikleri üzerinden hare-
kete geçmesini engelleme amacı gütmektedir.

Başta YÖK karşıtlığı olmak üzere, akademik
demokratik mücadele çerçevesinde ilerleyen
öğrenci gençlik hareketi tutuklama terörü ile
başka bir eksene kaymakta. Sayısı 500’ü
geçen tutuklu öğrenciler, bugün sadece politik
gençliğin değil, tüm öğrenci gençliğin günde-
mine girmiş bulunmakta.

ÖNÜMÜZÜ AÇALIM! Fakat buna rağmen, süreç boykot
ve işgallere tanıklık etmekte. ODTÜ
ve Boğaziçi’nde gerçekleştirilen
eylemlilikler, içinden geçtiğimiz
süreçte önemli ve kıymetli bir yerde
durmakta. Özellikle ODTÜ’deki kan-
tin boykotunun diğer üniversitelere
sıçrama potansiyelinin bulunması,
hatta birkaç taşra üniversitede
hayata geçmiş olması oldukça
önemli. Gençliğin tutuklama terörü-
ne karşı örgütleyeceği tepki, günde-
mimize daha fazla boykotun, daha
fazla işgalin girmesi açısından kritik
bir yerde durmakta. 

Böylesi bir ortamdan yararlanıp,
üniversitelere dönük saldırıların
pervasızlaşması önemli olasılık ola-
rak ele alınmalı. Keza tutuklama
terörünün yoğunlaştığı, baskıların
arttığı son dönemde YÖK eli ile üni-
versitelere dönük saldırılar da hız
kesmeden bir yandan devam
etmekte.

Üniversite gençliğinin geleceksizlik
çıkmazı, mezunların işsiz kalması
gerçekliği ise gün gibi ortada dur-
maktadır. Hala güncel ve gündem-
de olan öğrenci gençlik hareketinin
dinamikleri üzerinden mücadeleyi
örmek, gençliği bu çelişkiler üzerin-
den örgütlemek ise esas olandır. 

Gençlik hareketine ve hareketin
öznelerine yönelik uygulanan baskı
ve tutuklama terörü, mücadeleyi
geriletip, gençlik hareketinin var
olan dinamikleri üzerinden hareke-
te geçmesini engelleme amacı güt-
mekte. Gençlik hareketini öğrenci
gençlik kitlelerinden ayrıştırıp yal-
nızlaştırma politikası adım adım
örülmekte. Kampüste, sokakta,
alanda var olan ve kazanılmış meşru
alanlar tasfiye edilmek istenmekte.

Gençlik hareketi böylesi bir siyasal
atmosferde kitlelerle sağlam bağlar
kurmak için harekete geçmelidir.
Oluşan bu olumsuz atmosfer gençli-
ğin dinamizmi ile dağıtılmalı, müca-
delenin önü açılmalıdır.   

Türkiye’de 500’ü aşkın öğrenci tutuklu
ve bu sayı her geçen gün artıyor.



Klişe bir tabirden yola çıkarak
son dönemde futbol merkezli
yaşanan politik olaylara bir
bakış atalım. Önce klişe tabir:
Egemenler kitleleri futbol kana-
lıyla yönetiyor. Cevap: Hadi ora-
dan!

Yaşadığımız topraklarda maale-
sef tarihi olduğunu iddia eden bir
dizinin izlenme oranı futbol
müsabakalarını geçmiş durum-
dayken, böyle birşeyden bahset-
mek biraz garip oluyor (Gerçi tel-
evizyon ölçümlerinde de bir film-

ler dönüyor ama, konumuz bu
değil). Hele Cuma günleri cami
önlerindeki ayakkabıları görüp
de, içerde derby müsabakası
yayınlanmadığını bile bile.

Evet futbol da iktidarın kitleleri
yönetme araçlarından biridir.
Ama kuralı kim koyarsa oyun da
onun sahasında oynanır unutma-
yalım. Futbol diliyle konuşacak
olursak, top bir bizim savundu-
ğumuz kalede bir karşı kalede
gidip geliyor. Önce kendi ligimizi
bir süzelim.

Top Bir Bizim
Kalede Bir
Karşı Kalede
Gidip Geliyor

ŞUBAT 2012 23SPORÖZ GÜR LÜKTOP LUM SAL

Türkiye’de oynanan futbolun yaşa-
yan efsanelerinden belki de en
önemlisini Ocak ayı içinde kaybet-
tik. Oynadığı futbolun yanısıra
mütevazi kişiliğiyle de örnek bir
şahsiyet olmuş bu futbolcunun en
önemli özelliği ise Rum azınlığın-
dan olması idi. Artık oldukça az
sayıda kalan azınlık bir topluluğun
mensubu olarak, bu topraklarda
geçmişte nasıl bir zengiliğin yaşan-
dığının anıt örneklerinden birisi idi.
Yaşarken heykeli dikilip, gençlerin
yetiştirildiği bir spor tesisine ismi
verilmesi oldukca önemli olaylardı. 

Gittikçe daha fazla kendinden başka
hiçbir şeye tahammül göstereme-
yen bir  toplum yapısına dönüştü-
ğümüz şu günlerde, bu kayıp, renk
farketmezsizin spor ile ilgilenen
veya ilgilenmeyen pek çok insanı
oldukca üzdü. Toplumun yabancıya
gösterdiği (her anlamda yabancılık-
tan bahsediyoruz, kendi dininden
olmayan, kendi ırkından olmayan
vb) tahammülsüzlüğe karşı nasıl
bir hoşgorüyle yaklaşılacağının
yaşayan bir örneği idi Lefter. Sırf
onu görmeye Büyükada’ya giden
genç nesiller, futbolda çok yaygın
olan ırkçı anlayışa bu duygularla

karşı koyabiliyorlardı. Evet, Lefter,
Hrant gibi politik bir kişilik değildi,
olması da beklenemezdi zaten. Ama
yaşadığı dönem boyunca ırkçılığın
yıkılmasında adı yeten bir insandı.
Aynı 6-7 Eylül olaylarında evini
korumaya adaya giden Türk seven-
leri gibi kendi etrafında genel hava-
nın aksi bir hale kurabilmişti. Spor
camiasının bu anlamda kaybı
büyük oldu.

Cenazesi ise kimsenin beklemediği
bir şekilde Başbakan’ın katılımıyla
devlet törenine dönüştürülmeye
çalışıldı ki, o an orada olan binlerce
Fenerbahçeli yaptığı protestolarla
böyle bir dönüşüme izin vermedi.

VER LEFTER’E YAZ DEFTERE

HA
LU

K 
KO

ŞA
R

Meşin yuvarlak bu ara-
lar rahat durmuyor. Top
sağdan soldan ataklar-
la tekmeleniyor. Goller
de var ama gönül hep
soldan yapılan ortalar-
dan gol olsun istiyor.
Buyrun kısa bir futbol
turu yapalım.

Futbol Her Geçen Gün
Daha da Politikleşiyor

Toplumsal Özgürlük’ü eskiden beri
takip edenler Ultra hareketi üzerine
yazdığımız yazıları hatırlarlar. Ultralar
en genel anlamıyla kendi içinde belli
bir politiklik taşıyan bağımsız taraftar
örgütleridir. Bu örgütlerin kimi aşırı
sağ özellikler taşırken, büyük bölümü
sol, anarşist nitelikte hareketlerdir.
Her ülkenin her takımında Ultra bir
grup görmek mümkün. İster amatör
ligde oynayan bir takım olsun istese en
üst lig. İster İtalya ister Arjantin. Her
yerde bu gruplarla karşılaşabilirsiniz.

Mısır da futbol kulüplerinde Ultra
grupların yaygın örgütlendiği ülkeler-
den biri. Özellikle Al Ahly ve Zamalek
bu grupların güçlü olduğu takımlar. Al
Ahly’nin ultra grubu Ultras Ahlwy ile
Zamalek’in ultra grubu White Knigts.
Her iki grupta geçen sene Tahrir
Meydan’ında yaşanan olayların başını
çekiyorlardı. 

Yaygın ve genç örgütlenmelerinin yanı
sıra stadyumlarda yaşadıkları çatışma-
lar, onları polisin tüm yöntemlerine
karşı geliştirmişti. Kolay hareket eden
ve tepkiyi sloganlaştırarak kalabalıkları
yönlendirme becerisini içinde barındı-
ran bu grupların anarşist özellikleri bir
sene sonra onları tekrar Tahrir

Meydanı’na yönelti. Bu sefer karşıla-
rında demokrasiye geçiş sözü veren,
ama o sözü tutmayan ordu ve arkasın-
da da siyasi güç Müslüman Kardeşler
vardı. Tahrir’in yıldönümü kutlamaları
oldukca kanlı geçti. Tüm bu çatışma-
larda ultra üyelerini ön saflarda gör-
mek kaçınılmazdı. Ultralar halen
demokrasi istiyorlar ve bunun çağrısını
yapıyorlar. Bedelini ödeye ödeye.

Port Said’de oynanan Al Masry – Al
Ahly maçı sonrası sahaya giren elleri
sopalı ve bıçaklı yüzlerce kişi ultraların
üzerine saldırarak 73 kişinin ölümüne
neden olunca ordunun ve Müslümen
Kardeşlerin nasıl bir intikam peşinde
oldukları anlaşıldı. Olay futbol şiddeti
gibi sunulsa da Al Masry ultraları ve
görgü tanıklarının tüm beyanları ile
polisin ve ordunun giriş çıkışları kilitle-
mekten mahkumların stadyuma geti-
rilmesine kadar her şeyi organize ettik-
leri anlaşılmaktadır. Tahrir’in intikamı
şimdilik böylesi acı bir katliamla alın-
mış gibi gözüküyor. 

Evet Türkiye’de ve dünyada futbol
daha politik günlere gebe. Top sağlı
sollu ataklarla sürekli ceza sahasına
ortalanıyor. Gollerin hep soldan gelen
ortalarla yapılması dileğiyle.

Erdoğan Bayraktar’ı geçtiğimiz sene
Galatasaray’ın Seyrantepe’de yeni
sahasının açılışında yaptığı konuşma-
dan hatırlarsınız. Konuşması esnasında
Galatasaray seyircisinin hem Erdoğan’ı
(Bayraktar olan) hem de Erdoğan’ı
(Başbakan olan) nasıl protesto ettiği
günlerce konuşuldu. (Bakmayın futbol
seyircisinin öyle kuzu gibi durduğuna,
sürekli bir başbakan protestosu stadlar-
da gündemde.) 

O zamanlar TOKİ Başkanı olarak
Galatasaraylıları kendince küçümseye-
rek bir şov yapmaya kalkışmıştı, ama
olmadı. Şimdi de Ulaştırma Bakanı ola-
rak Fenerbahçelilerle uğraşıyor. İşin
garibi bu uğraşısını açık açık konuşarak
yapıyor.

İddianamesi hazırlanan ve Türk spor
tarihinin en büyük davasına daha baş-
lanmadan, Bayraktar davanın yönünü
işaret etti: Şimdi bizim hakkımız Trab-
zonspor’umuzun kupasını almak için de
çok ince ayarlı bir çalışma yapıyoruz. 

Pes vallahi. AKP hükümeti döneminde
neden mahkeme yapılıyor anlamış
değiliz. Daha karar açıklanmadan ikti-
dar yanlısı haber organlarında kararın
altyazılarının geçtiği bir sistemde devle-
tin bakanı çıkıp da bu açıklamayı yargı
başlamadan yapıyorsa, mahkemeye ve
hele iddialara karşı nasıl yaklaşmak
gerekiyor kestirmek güç. Geçen sayıda
belirttiğimiz gibi futbolda politika artık
iyice işin içinde ve paranın akış yönü
alenen değiştirilmek isteniyor.

Mısır’da Ultralardan İntikam Alındı

TOKİ, ULAŞTIRMA ve BAYRAKTAR



AKP, “ustalık dönemi” olarak tarifle-
nen süreçte, hükümet olmanın ötesi-
ne geçip devletin tamamına nüfuz
ederek kendi oligarşik-totaliter reji-
mini inşa yolunda adım adım ilerliyor
ve adımladığı yolun önemli bir kısmı-
nı da ardında bırakmışa benziyor. 

AKP, bu noktaya hem sistem içi hem
de sistem karşıtı muhaliflerine dönük
olarak yürüttüğü soğukkanlı, kontrol-
lü, güçlü bir hegemonya mücadelesi
sonucunda ve geniş yığınlar nezdin-
de bir meşruiyet zemini yaratarak
varırken; gittikçe artan oranda kendi
düşünce biçimini ve yaşam formunu
da ortama dayatıyor. Siyasal ve sosyal
alanı kendi karakterine uygun bir
tarzda yeniden dizayn ediyor. Bu
yeniden dizayn esnasında ise yaşa-
mın hemen her alanına yayılan, baskı
ve şiddet uygulamalarına sahne olan
bir korku imparatorluğu yaratıyor. 

Böylece, emekçilerin, ezilenlerin
mücadeleleri sonucu kazanılmış hak-
ları gasp ederek kendi iktidar alanını
genişletirken, buna paralel olarak
toplumsal muhalefeti mümkünse
tamamen ortadan kaldırmaya, orta-
dan kaldıramadığı noktada ise giderek

daha dar bir alana sıkıştırmaya çalışı-
yor.

Ucube Eserler
AKP’nin, siyasal ve sosyal yaşantının
bütününü yeniden biçimlendirme
çabalarının önemli bir ayağını da,
kültür-sanat alanına dönük olarak
yürüttüğü kapsamlı ve çok yönlü sal-
dırılar oluşturuyor. Kendi Kürdünü,
kendi Alevisini yaratma çabası içeri-
sinde olan AKP, şimdi de kendi sana-
tını ve sanatçısını yaratma derdinde. 

Özellikle, Erdoğan’ın Ocak 2011’de
gerçekleştirdiği Kars ziyareti sırasın-
da heykeltıraş Mehmet Aksoy’un
eseri olan İnsanlık Anıtı’na yönelik
olarak “ucube” sözünü sarf etmesi ve
bu söz üzerine heykelin keyfi bir
biçimde yıkılması bu hamleyi açık
eden bir eşiğe tekabül ediyor. Bu
hamleyle AKP, kendi belirlediği kalıp-
ların dışına çıkan sanat eserleri üret-
mesi muhtemel sanatçılara da aleni
biçimde gözdağı vermiş oldu.

Muzır Yayınlar
Kars’taki heykelin yıkılmasıyla net
bir biçimde açığa çıkan sürecin yan-

sımaları edebiyat alanında da günden
güne daha görünür hale geliyor.
Sanatın içeriğini ve sınırlarını belirle-
meyi ve bu sınırların dışında kalan
eserleri yasaklayarak, benzerlerinin
üretiminin önünü kesmeyi amaçla-
yan uygulamalardan birkaçını sırala-
yalım:

Chuck Palahniuk’un Ölüm Pornosu
isimli eserinin tercümesini yapan
Funda Uncu ile kitabı yayımlayan
Ayrıntı Yayıncılık’ın sahibi Hasan
Basri Çıplak hakkında 6 aydan 3 yıla
kadar hapis istemi ile dava açıldı. 

William Burroughs’un Yumuşak
Makine isimli eserin çevirmeni Süha
Serttabiboğlu ve Sel Yayıncılık Genel
Yayın Yönetmeni İrfan Sancı hakkın-
da adı geçen eserde yer alan yazıların
“halkın ar ve hayâ duygularını incitti-
ği ve TCK’nın 226. maddesini ihlal
ettiği” gerekçesi ile dava açıldı.

Fevzi Yetkin’in Dörtlerin Gecesi isimi
kitabı daha önce aynı yayınevinden
yedi kez basılmış olmasına ve hak-
kında Diyarbakır 6. Ceza
Mahkemesi’nin yayımlanabilir kararı
olmasına rağmen “terör örgütü pro-
pagandası yaptığı” gerekçesiyle
soruşturmalık oldu. Aynı gerekçeyle
BDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in
Özgürlüğünde Kaldı Gözlerim isimli
eseri hakkında da soruşturma başla-
tıldı.

Aram Yayınları’ndan çıkan, araların-
da Musa Anter’in kitaplarının da oldu-
ğu, üçü Kürtçe on kitap hakkında
basın yayın yolu ile örgüt propagan-
dası yaptığı iddiası ile soruşturma
başlatıldı. Dahası Musa Anter’in
kitaplarının yayımcısına “Ölmüş ada-
mın kitabını neden basıyorsunuz?”
diye soruldu. [1]

Dipnotlar:
[1] Ölmüş adamın kitabını basmayı suç
sayan zihniyetin buradan yola çıkarak
klasiklerin yayıncılarına da soruşturma
açması gerekiyor. Zira Dostoyevski,
Balzac, Emile Zola… gibi yazarlar da öleli
çok oldu.

[2] AKP’nin gerçekleri tersyüz etme “kabi-
liyet”i üzerine ayrıntılı değerlendirmeler
için Tuncay Yılmaz’ın Toplumsal Özgürlük

Gazetesi 12/42 sayılı “Gerçekler İnatçıdır”
başlıklı yazısına bakınız. 

[3] Musa Anter’in kitaplarını yasaklayan
Erdoğan, 2011 genel seçimleri öncesinde
Van’da yaptığı konuşmada demogojinin
sınırlarını zorlayarak İnönü’nün 1950’de
Ahmede Xani’nin Mem û Zîn eserini yasak-
lamasını eleştiriyor ve “Bunlar, Türkiye'de
2002 yılına kadar sürdürülen inkar politi-
kalarının belgeleri” diyebiliyordu.

AKP, diğer pek çok konuda olduğu gibi bu konu-
da da artık karakteristik özelliklerinden biri
haline gelmiş olan “mış gibi” yapma hali ile
“gerçekleri tersyüz etme” tarzını sürdürüyor ve
bizi gerçeklikten koparıp ucu bucağı görünme-
yen özgürlükler diyarında yaşadığımıza inan-
dırmaya çalışıyor.
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Sanat alanındaki yasakçı zihniyete,
Kültür Bakanlığı Sinema Genel
Müdürü Mesut Cem Erkul’un
2 Ocak 2012’de yaptığı açıklamalar-
la da tanıklık ettik. Erkul’un kullan-
dığı, “Eskiden kahramanlık filmleri-
ne, tarihi Türk filmlerine gidilir,
çıkıldığı zaman onun etkisinde kalı-
nırdı. Bir Malkoçoğlu vesaire etki-
lerdi.” ifadelerinin karşılığı ise san-
sürden başka bir şey değil.
Açıklamasında “Bundan sonra
daha çok gişe ve aile filmlerine des-
tek vereceklerini” de belirten
Erkul, böylece hangi filmlere des-
tek vermeyeceklerini de açıklamış
oldu.

Üstelik tüm bu soruşturmalar,
cezalar ve yasaklamalar Adalet
Bakanlığı’nın, sayısı yirmi üç bini
bulan yasaklı kitabın sicilinde bulu-
nan “yasak” kararını kaldıracağını
açıkladığı bir zamana denk düşü-
yor. Tıpkı AKP’nin Çayan Demirel’in
yönetmenliğini yaptığı ve Dersim
Katliamı’nı anlatan “Dersim 38”
isimli belgeselin yayın ve dağıtımını
yasakladığı bir zamanda Dersim
Katliamı için “özür” dilemesi gibi.

İşte AKP’nin “kabiliyet”i tam da bu
noktada ortaya çıkıyor. AKP, diğer
pek çok konuda olduğu gibi bu
konuda da artık karakteristik özel-
liklerinden biri haline gelmiş olan

“mış gibi” yapma hali ile “gerçekle-
ri tersyüz etme” tarzını sürdürüyor
ve bizi gerçeklikten koparıp ucu
bucağı görünmeyen özgürlükler
diyarında yaşadığımıza inandırma-
ya çalışıyor.[2] 

Oysa AKP’nin niyeti oldukça açık:
AKP’ye göre sistemin şu anki kriz
noktalarına -Kürt Sorunu, Ermeni
Sorunu vs. gibi- onun yaklaşımı
dışında bir yaklaşımla temas eden
her türlü eser ve sahibi
tehdittir/teröristtir ve bertaraf edil-
melidir. Böylece AKP hem kendince
güncel tehdit olmayan meseleler
için geçmiş dönemlerde koyulan
yasakları eleştirerek[3] ve kaldıra-
rak demokrat pozuna bürünürken,
bir yandan da geçmişten hiç de
aşağı kalmayacak ağır bir sansürün
uygulayıcısı olabiliyor.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in
“Terörü masum ve haklı gösterme
gayreti var (...) Makalesine, fıkrası-
na, şiirlerine yansıtıyor. Resim
yaparak tuvaline yansıtıyor. Hızını
alamıyor. Görev alan askeri, polisi
doğrudan çalışmasına, sanatına
konu yaparak demoralize ediyor.”
sözlerini de bir “gaf” olmanın öte-
sinde kültür sanat alanına dönük
olarak yürütülen dönüşüm planın
bir parçası olarak görmek ve bura-
dan okumak gerekir.

biz bu filmi görmüştük

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in sözlerini de bir
“gaf” olmanın ötesinde kültür sanat alanına dönük
olarak yürütülen dönüşüm planın bir parçası olarak
görmek gerekir. 

USTALIK DÖNEMİ

SANATI
AKP Kendi Sanatını ve 
Sanatçısını Yaratma Derdinde

Hitler Almanyasında 
Nazi gençliği kitap yakma seansında...



Mesaisi gece geç saatlere dek süren
bir işe başvurduysa evli bir kadın
“medeni hali”ne dair sorunun for-
malite gereği olmadığını bilir; müm-
künse ve gerekliyse yalan söylemek
tercih konusudur. Siyasi görüş ayrılı-
ğı mevcutsa, bir üniversite öğrenci-
sinin hocaya renk vermesi çoğun-
lukla lüzumsuz bir tutumdur. Bu gibi
durumlarda dürüstlük öldürmese
bile süründürür. Ancak konu; ulusal
tabiiyet, dini tercih veya cinsel yöne-
lim gibi bıçak sırtından in(di-
ril)meyen bir meseleye değiyorsa,
bir üçüncü sayfanın manşetine kanlı
puntolarla yerleşmek her an olasıdır.

“Dürüstlük bazen öldürür.”
Zenne’nin temel düsturu olarak yan-
sıtılan bu sözcükler “dürüst, doğru
ve iyi” bir birey olmanın modern
çağın geçer akçesi olmayışını ve de
aksinin, yaşamak için yegane seçe-
nek oluşunu işaret eder gibi görü-
nüyor. İzleyicinin beklentileri de fil-
min tanıtım kampanyasınca bu min-
valde yönlendirilmişti. 

Konunun yaşanmış bir öyküden
esinlenmiş olması film için avantaj
olduğu kadar riskti. Filmin, 2008
yılında eşcinsel olduğu için 26 yaşın-
da öldürülen Ahmet Yıldız’ın gerçek
yaşam öyküsünden esinlenmesi ve
dürüstlük olgusuna dikkat çekmesi;
eşcinsellerin homofobik bir toplum-
da varoluş problemlerine odaklana-
cağının göstergeleriydi.

Filmde Temel Sıkıntı
“Odaksızlık”
Bu açıdan, ilk filmleri için böyle “çet-
refilli” ve “tehlikeli” bir konuya eğil-
me cesareti göstermekle, Zenne’nin
yönetmenleri M. Caner Alper ve
Mehmet Binay daha başlangıçta
lüzum eden ilgi ve takdiri elde etmiş
oldular. Lakin iyi, mühim veya duyar-
lı bir konu seçmek iyi bir film çekmiş
olmanın garantisi değil. Filmin şim-
diye dek aldığı ödülleri yalnızca
yönetmenlerin konu seçimine bağla-
mak elbette haksızlık olur; zira pek
çok olumlu niteliği de mevcut. Tüm
kusurlarına rağmen izleyicisini etki-
leme potansiyeli taşıyor. İzleyicinin

vicdanını kaşımayı başaramasa da
dokunmayı beceriyor.

Zenne’nin temel sıkıntısı odaksızlık.
Film militarizm eleştirisi olmakla,
homofobi taşlaması olmak arasında
bir türlü belirginleşmeyen ve pek de
düzgün biçimde kesiş(tiril)meyen
bir çizgide ilerliyor ve yine aynı
belirsiz tonda son buluyor:

Babası yüksek rütbeli bir şehit ve
abisi askerliğin ardından ruh sağlı-
ğını yitirmiş bir “enkaz” olan Can
kahve falı bakarak, Zenne’lik yapa-
rak ve celp dönemlerinde askere
alınma korkusuyla gündüzleri dört
duvar arasında geçirerek yaşamaya
çalışan bir eşcinsel. Eşcinsel oluşuna
dair; efemine davranan bir erkek
vücudu ve dans kostümleri dışında
başka bir işaret görülmüyor. Can,
Urfa’lı bir ailenin (gizli) eşcinsel

bireyi olan ve Can gibi askere git-
mekten kaçan Ahmet ve savaş döne-
mi Afganistan’ında derinden etkilen-
diği hatıralarla savrulan Alman
fotoğrafçı Daniel’in bir araya gelişle-
ri ve akabinde yakınlaşmaları izleyi-
ciye sır vermeyen bir dille aktarılı-
yor; bu da seyirde anlamsal birlikte-
liği zedeliyor.

Ahmet ve Can’ın askerlikten kaçma-
larının nedenleri üzerinde pek
durulmadığı gibi filmin anti-milita-
rizme yaklaşan dokusu pek doyuru-
cu değil. Eşcinselliklerini kanıtlamak
için sevişirken çekilmiş fotoğraflarla
gittikleri askerlik muayenesindeki
maruz kaldıkları aşağılamalar, bir
militarizm karşıtlığı taşımaktan ziya-
de mevcut uygulamalara yöneltilmiş
bir eleştiri arz ediyor gibi.

Üstelik, muhtemelen militarizm
yanlısı bir tablo çizmekten kaçınmak
derdiyle, karakterlerin sistem tara-

fından kutsal ve değer katıcı bir hiz-
met sayılan askerliğe cinsel kimlik-
leri sebebiyle “layık” görülmeyişleri
irdelenmediği için eleştiri eşcinsel-
lik-askerlik ilişkisindeki toplumsal
yaranın bütününü gözden kaçırıyor.
Bu durum olumsuzlananın olumlan-
masına neden olabilir ki sosyal
medyada yer alan yorumlar bu ihti-
mali doğruluyor.

Cesareti İçin İzlenmeye Değer
Ahmet’in annesinin; ailenin tümüne
sirayet eden hükümranlığının fazla-
ca vurgulanması ve karakterlerin
gelişimleri konusunda lüzum eden
temellendirmelerin eksik oluşu
sebebiyle; Ahmet’in cinsel kimliği
yüzünden yaşadığı sosyo-psikolojik
krizin sorumluluğu anne karakteri-
nin omuzlarına yığılıyor. Bu da filmin
dürüstlük sorgusu üzerine oturtmayı

beceremediği odak boşluğu nedeniy-
le (belki istemeyerek de olsa) soru-
nu birey-aile çatışması düzeyine
indirgeme tehlikesi taşıyor.

Annenin temizlik hastalığı ile eşcin-
selliğe bakışı arasında kurulan
koşut mecaz, diyaloglara zoraki
biçimde yerleştirilmiş. Aynı zoraki-
lik olayların trajikleşmeye başladığı
sahnelerin çekimleri için de anılabi-
lir. Film imgesel katmanda çok zen-
gin bir dil sunmasa da, beyaz yaş-
mağa seccadeden damlayan kan gibi
görsel mecazlar bulmak mümkün.

Tüm olumsuzluklarına rağmen sıkı-
cı bir seyir vaat etmiyor Zenne.
Kurgudaki sıçramalar ve bağlantısı
kurulmayan gelişmeler izleyicinin
öyküden kopmasına neden olmu-
yor; sadece konusu ve cesareti için
dahi izlenmeye değer.
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Oyunculuk icraları genel olarak
doyurucu; özellikle Zenne rolün-
de Kerem Can, annesi rolünde
Tilbe Saran rollerini ustalıkla
göğüslüyorlar.

Filmin genel akışından kısmen
kopuk sekanslar halinde sunulan
dans sahneleri, oldukça emek
verildiği belli olsa da yeterince
etkileyici değil.

Demir Demirkan’ın orijinal beste-
leri bildik oryantal müziklerinden
oldukça farklı ve akla yer edici.

Cinsel yönelim nedeniyle nefret
suçlarının çokça işlendiği, ama
hukuki bir karşılık bulamadığı bir
ülke için film oldukça cesur sah-
neler barındırıyor.

Filme Dair

Ahmet ve Can’ın askerlikten kaçmalarının nedenleri üzerinde pek durulmadığı
gibi, filmin anti-militarizme yaklaşan dokusu pek doyurucu değil. Eşcinsellik-
lerini kanıtlamak için sevişirken çekilmiş fotoğraflarla gittikleri askerlik mua-
yenesindeki maruz kaldıkları aşağılamalar, bir militarizm karşıtlığı taşımaktan
ziyade mevcut uygulamalara yöneltilmiş bir eleştiri arz ediyor gibi. 

“Dürüstlük bazen
öldürür” Zenne’nin
temel düsturu ola-
rak yansıtılan bu
sözcükler “dürüst,
doğru ve iyi” bir
birey olmanın
modern çağın
geçer akçesi olma-
yışını ve de aksi-
nin, yaşamak için
yegane seçenek
oluşunu işaret eder
gibi görünüyor.ZENNEZENNE
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Mersin'deki Liseli Kıvılcım okurları
14 Ocak 2012 Cumartesi günü
“Eğitim Sistemini Tartışıyoruz”
panelinde buluştu. Panel, modera-
törün Toplumsal Özgürlük Parti
Girişimi sözcüsü Oğuzhan Kayserili-
oğlu’nu konuşmasını yapmak üzere
kürsüye çağırmasıyla başladı.
Kayserilioğlu konuşmasında Türki-
ye’deki politik duruma ilişkin
değerlendirmelerini aktarırken,
panelin bir diğer katılımcısı olan ve

Hopa Davası kapsamında tutuklan-
dıktan aylar sonra tahliye edilen
Göksel Ilgın da söz alarak, eğitim
sisteminin piyasalaştırılması hak-
kındaki görüşlerini paylaştı.
Liselilerin, gasp edilmek istenen
eşit, parasız, bilimsel, anadilde eği-
tim hakkı üzerine fikirlerini ifade
ettiği, cinsiyetçi eğitim sisteminin
detaylı olarak ele alındığı ve eleşti-
rildiği panele çeşitli lise ve dersha-
nelerden 40 öğrenci katıldı.

Antakya Demokrasi Platformu,
Suriye’ye yönelik emperyalist müda-
halelere karşı, Hatay’dan barış ve
kardeşlik sesi vermek adına miting
düzenlemeyi planlıyor.

Hatay Valiliğine yapılan miting baş-
vurusundan sonra, Antakya ve Hatay
Gazeteciler Cemiyetinde bir açıklama
yapan Platform: “Yaşadığımız coğraf-

ya çok kritik dönüşümlerin eşiğinde.
Ortadoğu’da çalan savaş tamtamları
her an ülkemizi ve kentimizi içine
alacak bir yıkımın ayak sesleri olu-
yor. Kendi geleceğine, hayatına sahip
çıkmak isteyen hiç kimsenin susma-
ması gereken bir dönemdeyiz, artık!”
dedi.

Platform, “Ülkemizi ve kentimizi bu

ateş çemberi içerisine sokmaya çalı-
şanlara karşı sokağa! Emperyalizmin
ve işbirlikçilerinin maskesini düşür-
mek için sokağa!” parolasıyla tüm
Hataylıları ve bölge halkını mitinge
katılmaya davet etti.

Miting için planlanan Tarih: 
19 Şubat, Buluşma Yeri: Doğuş
Okulları Önü-Antakya, Saat: 12:30
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19 Ocak 2007'de Agos Gazetesi önün-

de katledilen Hrant Dink'in öldürül-

mesine yönelik süren davada karar

açıklandı. 17 Ocak'ta görülen mahke-

mede mahkeme heyeti cinayetin

işlenmesinde örgüt izine rastlamaz-

ken, Yasin Hayal cinayeti azmettir-

mekten ağırlaştırılmış müebbet ceza-

sına çarptırıldı. “Büyük abi” Erhan
Tuncel ise tahliye edildi.

Mahkeme öncesinde düşüncelerini;
“Bu dava biz bitti demedikçe bitmeye-
cek!” diyerek ifade eden Hrant'ın aile-
si ve arkadaşları, mahkemenin kararı-
nı açıklamasından sonra ise Hrant'ın
öldürüldüğü Agos Gazetesi önüne

yürüyerek kararı protesto ettiler ve
bina önüne karanfiller bırakıp, mum-
lar yaktılar.

Davanın ardından gelen günlerde her
yıl gerçekleştirilen Hrant Dink anma-
sına ise onbinler katılarak “Katil dev-
let hesap verecek” sloganlarıyla kara-
ra öfkelerini haykırdılar.

Özgürlükçü Gençlik
Derneklerinın 
2012 Kış Etkinlikleri
Başlıyor
ÖGD’liler kış etkinliklerine
hazırlanıyor. Her yıl düzenli ola-
rak gerçekleştirilen kış etkinlik-
lerinin 6.sı için hazırlıklar
tamamlandı. Etkinlikler, Mart
ayı boyunca devam edecek ve 6
şehirde gerçekleşecek.

20 farklı şehirden üniversite
öğrencilerinin katılmasının
öngörüldüğü Kış Etkinliklerinde,
ekonomi politik (Marksist eko-
nomi kuramına giriş) ve felsefe
(Diyalektik materyalizme giriş)
üzerine belirlenen kitapların
sunumları yapılacak. Program
Madame Bovary adlı romanın
sunumu ile devam edecek.
Ayrıca film gösterimleri ve
panellerin olacağı etkinliklerde
bir araya gelecek gençler, iki
gün boyunca düşünceyi ve dav-
ranışı örgütleyecek. İllere göre
etkinlik tarihleri şöyle:

> Ege -Denizli: 17-18 Mart

> İç Anadolu-Eskişehir: 10-11 Mart

> Güney 1 -Adana: 10-11 Mart 

> Güney 2 -Hatay: 10-11 Mart

> Marmara -İstanbul: 17-18 Mart

> Karadeniz -Samsun: 17-18 Mart

Ehliddar Kültür
Merkezi’nden
Hafle* Etkinliği
Ehliddar Kültür Merkezi tarafın-
dan Samandağ Belediyesi’nin de
katkılarıyla Samandağ’da Hafle
etkinliği gerçekleştirildi. Saman-
dağ Yetimler Düğün Salonu’nda
11 Şubat Cumartesi akşamı ger-
çekleştirilen etkinliğe Samandağ
halkı yoğun ilgi gösterdi. Arapça
tiyatro, müzik ve parodilerin
sergilendiği etkinliğe Samandağ
Belediye Başkanı Mithat Ne-
hir’in de içinde olduğu çok sayı-
da konuk katıldı. 

Hatay’daki çalışmalarına yeni
başlayan ve Ehliddar Kültür
Merkezi benzeri etkinlikleri
Antakya, Harbiye ve Serinyol'da
da gerçekleştirdi.

* Hafle: Ortadoğu kültüründe kolektif
doğaçlama eğlence kültürü

Suriye’ye Emperyalist
Müdahaleye Karşı Hatay’da Miting

Hrant Dink Davası’nda “Örgüt Yok” Kararı

Mersin’de Eğitim Sistemi Tartışıldı
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21 Eylül komlosuyla tutuklanan ve

Tekirdağ Cezaevi’nde tutulan sosyalist-

lerin yargılanmasına devam edildi.

Aralarında TÖPG sözcüsü Tuncay

Yılmaz ve Semih Aydın’ın da bulunduğu

sosyalistlerin tutukluluklarının 500.

gününde davadan hiç tahliye çıkmaz-

ken, yoldaşları mahkeme günü yine tut-

sakları yalnız bırakmadı.

Duruşmanın gerçekleştiği 6 Şubat günü
Beşiktaş Adliyesi önünde toplanan Sıra
Kimde İnisiyatifi üyeleri bir basın açık-
laması gerçekleştirdi. Açıklamanın
ardından kurum temsilcileri söz alarak
çeşitli konuşmalar yaptılar.
Konuşmaların ortak vurgusu saldırılar
karşısında ortak mücadele oldu.

Ayrıca duruşma öncesinde, 4 Şubat

Cumartesi günü, Sıra Kimde İnisiyatifi
tarafından Adana, Ankara ve Hatay’da
konuyla ilgili basın açıklamaları gerçek-
leştirilirken 3 Şubat günü de İstanbul’da
İHD’de bir basın toplantısı gerçekleşti-
rildi. Basın toplantısına kurum temsilci-
leri yanı sıra Gençay Gürsoy, Çayan
Demirel ve İsviçre Komünist Partisi
adına duruşmayı izlemek üzere gelen
Andreas Dietschi katıldı.

Adana’da “Bir çift ayakkabı kadar değerleri
olmadığını” söyleyen ayakkabı imalat işçile-
ri iş bıraktı. Adana Ayakkabıcılar Çarşısı’nda
başlayan iş bırakma eylemi, kısa sürede slo-
ganlarla bir yürüyüşe dönüştü. Kötü koşul-
lar altında, bodrum katlarında, her türlü
kimyasal, yanıcı ve kanserojen madde için-
de çalışan 600 civarında işçi daha sağlıklı iş
koşulları ve ücret artışı talebiyle başlatılan
direnişe, 4. günün sonunda işçiler ve işve-
ren heyeti arasında yapılan görüşmeler
sonucunda işçilerin taleplerinin kabul edil-
mesi üzerine son verdiler.

Üniversitelerde son dönemde oldukça
artan ve medyada geniş yer bulan
soruşturma terörünü protesto etmek
için Denizli TÖDİ bir basın toplantısı
düzenledi. 6 Şubat’ta Denizli Eğitim
Sen’de gerçekleştirilen basın toplantı-
sında, İnisiyatif adına açıklamayı Okan
Karakuş okudu. Eğitim-Sen Şube
Başkanı da açıklamaya destek verdi ve
açıklamanın sonunda söz alarak bir
konuşma yaptı.

Pamukkale Üniversitesi’nde YÖK pro-
testosuna katıldıkları gerekçesiyle 22
öğrenciye soruşturma açılmış, soruş-
turmalar sonucunda öğrencilere birer
ay uzaklaştırma cezası verilmişti.

Verilen bu cezalar kayıt dönemine

denk getirildiği için doğalında öğrenci-

lerin okuldan uzaklaştırılma süreleri

1 döneme çıkmış bulunuyor.

HDK “Barışa
Ses Ver”
Kampanyası
Düzenledi
Halkların Demokratik
Kongresi, her geçen gün
yeni katliamların tutukla-
maların gerçekleştiği
2011 yılının hemen
ardından, 2012 yılını
düzenlediği “Barış ve
Adalet İçin Sen de Bir Ses
Çıkar” kampanyası ile
karşıladı. Kampanya kap-
samında HDK aktivistleri
7 Ocak’tan bu yana her
Cumartesi saat 13.00’de
Türkiye’nin her tarafın-
dan şehirlerde sokağa
çıkarak taleplerini dile
getiriyor. Eylemler her
hafta farklı bir tema üze-
rinden gerçekleştirilerek
yeni bir talep daha öne
çıkartılıyor. Bugüne
kadar yapılan eylemlerde
“eşitlik”, “adalet”, “Robos-
ki Katliamı”, “Hrant Dink
davası”, “kıdem tazmina-
tı” gibi temalar işlendi.

500. Günde Sosyalistlere Tahliye Çıkmadı

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma
İnisiyatifi’nden Basın Toplantısı

Adana’da Saya İşçileri İş Bıraktı

Kartal’da 
ÖGD Açıldı
Türkiye’nin pek çok şeh-
rinde faal bir biçimde
çalışma yürüten Özgür-
lükçü Gençlik Dernek-
lerinin bir yenisi de
İstanbul, Kartal’da açıldı.
14 Ocak günü “Özgürlüğe
Kapı Aralıyoruz” şiarıyla
gerçekleşen açılış etkinli-
ğiyle birlikte İstanbul’da
faaliyet yürüten ÖGD
sayısı da 2’ye çıktı.
Ağırlıklı olarak liseli
gençlerin katılım göster-
diği etkinlikte, liselerde
eğitimin içinde bulundu-
ğu durum ve paralı eğiti-
me, yozlaşmaya karşı
mücadelede ÖGD ve
Liseli Kıvılcım’ın bulun-
duğu yeri anlatan konuş-
maların yanında müzik
dinletisi ve slayt gösteri-
mi de gerçekleşti.



Tarlabaşı… İstanbul’un göbeğinde,
sermayenin gözbebeği Beyoğlu’nda
Romanların, Kürtlerin, Travestilerin
yani her açıdan istenmeyen alt sınıf-
ların yaşadığı yoksul bir semt. Adının
suç olgusuyla birlikte anıldığı fuhuş,
uyuşturucu ve kapkaççılarıyla ün sal-
mış(!) Tarlabaşı, burjuvazinin deyi-
miyle bir “çöküntü alanı”.

5 yıldır devam eden Tarlabaşı yıkım
kabusunda son aşamaya gelindi ve
Tarlabaşı’nda kentsel dönüşüm baş-
ladı.

Tarlabaşı şu an bir hayalet kent görü-
nümde. Sokaklar ıssız, bomboş ve
yalnızlaştırılmış. Tarlabaşı sakinleri-
nin yüzde 75’inin herhangi bir sosyal
güvencesi yok. Çalışan nüfusun yüzde
98’i işe gitmek için evinden en fazla
300 metre yürüyor. Eğitim görebil-
dikleri okullar hemen aynı çevrede.
Tarlabaşı yıkımına çoğu insan “Çok
pis yerlerdi, iyi oldu temizlenecek”
diye bakıyor. Ancak evler, iş yerleri ve
hatta okullar da kentsel dönüşüm kap-
samında yıkılınca, tüm bu yaşamlar
talan olacak.

Proje Tarlabaşı semtinde bulunan 9
yapı adasında 20.000 m2’lik alandaki
278 bina (içinde yaşayan/çalışanlarla
2000’e yakın konut), tüm sokaklar ve
tüm alt yapıların yıkımı ve dönüşü-
münü kapsıyor. Kentsel Dönüşüm
Projesi Beyoğlu Belediye Meclisi’nin
AKP, CHP ve SP’li üyeleri tarafından
kabul edildi ve Başbakan’ın damadı-
nın genel müdürlük yaptığı Çalık
Holding’e satıldı.

“Beyoğlu’nun ışığı Tarlabaşı’nda
parıldıyacak” diyen Beyoğlu Belediye
Başkanı A. Misbah Demircan “Bina-
ların yüzde 70’lik bir bölümünde mal
sahipleriyle anlaştık. 500 milyon
dolarlık dev proje ile Tarlabaşı’nı
Paris’teki Champ Elysees’ye dönüş-
türmeyi hedefliyoruz” sözleriyle ken-
tin akibetini bildirdi.

Sermaye Tarlabaşı’na Paris’teki
Champ Ellysees’i inşa edip içini otel-
ler, ticaret merkezleri, AVM’ler ve lüks
konutlarla donatırken; yoksul kentli-
leri kentin çeperine itip, kentin steri-
lizasyonunu da güvence altına alacak. 

Kent merkezleri dışında yaşayan yük-
sek gelirlileri de kent merkezlerine
geri döndürüp atıl rantı kara çevire-
cek. Dolayısıyla kentin ve Tarla-
başı’nın yeni sakinleri emekçi/yoksul
sınıf olmayacak, buralar Paris gibi
olacak belki ama yoksul halklar
yaşamlarına nerede nasıl devam ede-
cek? Anlaşılıyor ki, sermaye yoksulla-

ra kentin kapılarını tamamen kapat-
ma niyetinde.

Tarlabaşı’nda Ne Oldu?
Nasıl Boşaltıldı?
Sermaye sözcüleri mülk sahipleriyle
anlaştıklarını ve kendi rızalarıyla yer-
lerini boşalttıklarını anlatıp dursa da;
firmalar tüm maliklerle tek tek görü-
şüp, çeşitli ikna yöntemleriyle kent
sakinlerini kendi mahallelerinden
sürdüler. Değerlerinden daha düşük
fiyatlarla evlerini/binalarını satın
aldılar, şayet ikna olmazlarsa “alelace-
le kamulaştırma” yasalarıyla yerlerini
kamulaştıracaklarını beyan edip kent
sakinlerini yerlerini satmaya mecbur
bıraktılar. 

5366 sayılı Yasada (Yıpranan Tarihi
ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların
Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun) kişilerin mülkü ellerinden alı-
nırken uzlaşma yolu esastır deniyor,

oysa sermaye mal sahiplerinin yerle-
rini değerlerinden çok düşük fiyatlar-
la satın almaya  ikna etmeye çalışır-
ken, yoksul halkı borçlandırarak
ev/yer sahibi olmalarını salık veriyor.
Yani 30.000 TL’ye aldığı yere karşılık
yeni yeri 50.000 TL’den satıyor. 

Yerleşebilecekleri alanlar olarak da
kent merkezine en az 30-40 km uzak-
lıktaki (Tuzla, Çekmece, vs) TOKİ’leri
gösteriyor. Tüm bunlar yoksul halkla-
ra uygulanan sosyal tahribattan, dev-
letin kendi eliyle yarattığı bir afetten
başka bir şey değildir.

Yaşam hakları ihlal edilmiş Tarlabaşı
halkı, uğradıkları pervasız saldırılara
karşı örgütlenerek 2008 yılında der-
nekleştiler. Belediyeyle, firmalarla ve
muhalif kesimlerle görüşmeler yapa-
rak yaşadıkları mağduriyeti, uğradık-
ları hukuksuzluğu-haksızlığı  medya-
ya, kamuoyuna yansıtmak, mağduri-
yetlerini önlemek ve dillendirmek
için çabaladılar; çabaları hala devam
ediyor. 

Ancak ne yazık ki, ne o bölgede politik
bir tabanı olan Kürt siyaseti ne de
sol/muhalif güçler olarak bizler,
AKP’nin kent politikalarını algılamak-
ta erken davranamadık, örgütlü bir
güç sergileyemedik, Tarlabaşı gözü-
müzün önünde hayaletleştirildi.

Tarlabaşı, küresel sermayenin  rant
üzerinden şekillendirdiği yeni kent-
lere, kamuoyuna dayattığı kentsel
dönüşüm politikalarına önemli bir
örnek. Belediye Başkanı Demircan
“Tarlabaşı yenileme projesi diğer
kentsel dönüşüm projelerinde
örnek teşkil edecek” derken yoksul
sınıfların ciddi bir tehdit altında
olduğunun ve Tarlabaşı'nın yalnızca
bir başlangıç olacağının  haberini
veriyor aslında.

AKP ve neoliberal sermayenin fütur-

suz saldırılarına karşı, solun kendini
yenileyerek devrimci dinamik karak-
terini güçlendirmesi, mahallelerin
birbiriyle ortaklaşma zeminini yara-
tabilmesi, mahalle direnişlerini, kent
hakkı mücadelesini örgütleyebilmesi
bir zorunluluk olarak önümüzde
duruyor. 

Mahalle derneklerine, halk meclisle-
rine ve özelikle yerel yönetimlere
ağırlık vererek yaşam alanlarımızı
terk etmediğimiz şiarını yükseltmek
şart! Aksi halde sermayenin kendi

ağzıyla söylediği gibi “Yarın sıra
İstanbul-Balat’ta, İzmir'de,
Ankara'da...”  Mahalleler, sokaklar,
okullar, hastaneler, sinemalar bir
nezihleştirme operasyonun içinde.

Bugün, küreselleşmenin yeni bir
evresi olan mekan politikalarıyla bir-
likte, çok farklı bir dinamikle karşı
karşıyayız. Sol/muhalif kesim, yaşa-
dığımız alanlara el konulup, ötelen-
diğimiz şu günlerde halkların kent
mücadelesini artık gündemleştirme-
li  ve ortak çalışma bilincini öne çıka-
rabilmelidir. Neoliberalizmin otori-
terleşmesi  ve devasa soylulaştırma
projelerini boşa düşürmek için kent
hakkını inşa etmelidir.

Nezihleştirme Operasyonu

AKP ve neoliberal sermayenin fütursuz saldırılarına
karşı, solun kendini yenileyerek devrimci dinamik
karakterini güçlendirmesi, mahallelerin birbiriyle
ortaklaşma zeminini yaratabilmesi, mahalle dire-
nişlerini, kent hakkı mücadelesini örgütleyebilmesi
bir zorunluluk olarak önümüzde duruyor. 

Bugün, küreselleşmenin yeni bir evresi olan mekan
politikalarıyla birlikte, çok farklı bir dinamikle karşı
karşıyayız. Sol/muhalif kesim, yaşadığımız alanlara el
konulup ötelendiğimiz şu günlerde halkların kent
mücadelesini artık gündemleştirmeli  ve ortak çalışma
bilincini öne çıkarabilmelidir.

Sermaye Yoksullara Kentin Kapılarını Tamamen Kapatma Niyetinde
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