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YAŞASIN 1 MAYIS!
Nisan ayının ilk 15 gününde “iş kazaları” sonucu 49 işçi öldü.
KPSS sınavıyla işsizlik cehennemine
itilen emekçi adayları intihar ediyor.
Son “Teşvik Yasası”na göre, Çin tarzı
üretim alanları kurulmasının önü açılıyor. Çalışma yaşamının koşulları zorlaştırılacak:
Asgari ücret düşürülecek, işten çıkarma kolaylaştırılacak, kıdem tazminatı
yok edilecek, sendikasız ve sigortasız
çalışma yayılacak, çalışma süreleri ve
iş yoğunluğu arttırılacak….vd.
AKP ve yeni rejimi, işçi sınıfına savaş
açıyor:
Şimdiye dek yapılan hak gaspları yetmemiş olacak ki, elde kalanlar da
tümüyle tasfiye ediliyor.
Hedefleri: Daha fazla “iş kazası” cinayeti, daha fazla işsizlik intiharı!
AKP, bir sermaye cenneti ve işçi
cehennemi oluşturmak istiyor.
***
Önce Bursa’da sonra Gebze’de metal
işçileri ajan sendikacılığın merkez

Şehrin Asi Çocukları

Adana Demirspor

üssünden kopuşuyor.
İşçi sınıfında biriken tepkinin bir yansıması olan bu hamlenin, başka hamleler için bir kıvılcım olma ihtimali var.
Her şey bir yana, sınıf kendi bayramını
kendi sendikal eylemiyle kutluyor.
Sınıfın içinden çıkıp gelen ve sınıfın
tarihsel ve güncel çıkarlarının savaşçısı olan komünistler, sınıfın her ileri
hamlesinin içinde ve önünde oluyor
ve olacak.
AKP’nin yeni rejimi, hassas ve kırılgan
dengelerin üstüne yerleşiyor. İşçi sınıfının içinde biriken tepkileri, o dengeleri bozacak şekilde açığa çıkarmak
gerekiyor.
Kürtler ve diğer halk güçlerinin oluşturmaya çalıştığı özgürlükler alanına
doğru yönelen bir bütünsel işçi hareketi, hem o alana katkıda bulunacak
hem de AKP’nin yeni rejiminin dengelerini tümüyle bozabilecektir.
Önümüzdeki 1 Mayıs, işçi sınıfında
biriken enerjinin açığa çıkması için iyi
bir fırsat.

AKP’nin Yeni
Oyunu Sahnede

Rejimin Dengesi
Bozuluyor

İLİOĞLU - S.4
OĞUZHAN KAYSER

Şimdi, sınıfta yoğunlaşmanın, her
zamankinden daha fazla çalışmanın
zamanıdır.
Önümüzdeki yıl sınıf hareketinin yükselişine sahne olabilir.
O yükseliş, ülkenin ve bölgenin sürüklendiği cehennemi ortamı dağıtacak
güçlerin kendi seçeneklerini oluşturacak ve güçlendirecektir.
***
Sözü, usta şaire bırakalım:

Oğuzhan

Ortadoğunun
Merkezi Suriye

Türkiye işçi sınıfına selâm!
ğlu Oğuzhan Kayserilio

Selâm yaratana!
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CENK AĞCABAY - S.

S.6

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selâm!
Bütün yemişler dallarınızdadır.
Beklenen günler, güzel günlerimiz
ellerinizdedir,
haklı günler, büyük günler,

Kongreyi ve
ek
Umudu Büyütm
ELÇİ - S.5
HALİT

gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,
ekmek, gül ve hürriyet günleri.
Nazım Hikmet
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EMPERYALİST İŞGALE HAYIR!
Gazetemizin bu sayısı, 1 Mayıs’ın
hemen öncesinde okurlarımıza
ulaşmış olacak. 1 Mayıs’ı, pankartlarımız, kızıl bayraklarımız,
devrimci marşlarımız ve şarkılarımızla şehirlerin en büyük alanlarında (özellikle İstanbul’da 1
Mayıs alanında) kutlamak için ve
bu günün tatil olması için büyük
bedeller ödedik; bu haklarımızı
burjuvaziden söke söke kopararak aldık. Artık sadece 1 Mayıs’ı
değil, sınıfımızın bir zaferini de
kutluyoruz. Tüm okurlarımızın,
tüm emekçi ve ezilenlerin
1 Mayıs’ı kutlu olsun.
***
ABD Başkanı Barack Obama ile
her fırsatta samimi pozlar veren
Tayyip
Erdoğan
ve
AKP
Hükümeti, Türkiye’yi büyük bir
felakete doğru sürüklüyor. Füze
Kalkanı’nın radarını (Rasmussen’in dediğine göre) gönüllü olarak Anadolu’nun ortasına yerleştirmeyi kabul eden, İran’la ilişkileri germeye hazırlanan AKP
Hükümeti, tam da bugünlerde
Suriye’ye bir müdahale hazırlığına girişmiş durumda.
Hem de bütün dünyanın gözü
önünde bir tezgah kuruluyor.
Türkiye sınırları içindeki göçmen
kamplarında kalan kimi kişiler,
Suriye’de silahlı saldırılar gerçekleştirdikten sonra sınırın bu tarafına geçtiklerini gazete ve TV
kanallarına açıklıyor. Nitekim bu
tür geçişler sırasında Suriye tarafından ateş açıldığı ve bazı mermilerin Türkiye tarafına düştüğü
de haberlerde yer aldı. Türkiye
Hükümeti ise, açıkça uluslararası
hukukun bu şekilde çiğnenmesine hiç değinmeyerek (çünkü
bilinçli olarak silahlı güçlerin
Türkiye topraklarını kullanmasına göz yumuyorlar) sınırı geçen
birkaç mermiyi, sınır ötesi harekat/tampon bölge oluşturma için
bahane olarak kullanmaya çalışıyor. Biz komünistler, “kendi devletimiz”in emperyalizmin taşeronluğu ve/veya kendi çıkarları
için komşu ülkelere saldırmasına

umuş
B ütün iy i kitapların sonunda
B ütün gündüzle rin,
bütün ge ce le rin sonunda
Me lte mi se nde n e se n
S oluğu se nde olan
Ye ni bir başlangıç v ardır

YerelSüreliYayınSahib i ve Yazı İşleri Müd ürü: UlaşTaştekin
Adres: HüseyinağaMah.SüslüSaksıSk.No:18K.3
Beyoğlu/ İstanbul Tel.&Faks: (0212)2433760
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YENİBOSNA-İSTANBUL(0212) 4522302

Parmağını sürse n e lmay a,
re ngini anlarsın

karşı sonuna kadar mücadele
edeceğiz. Suriye’ye demokrasi ve
özgürlük, ancak kendi halkının
eliyle gelecektir.
Gazetemiz yayına hazırlanırken,
hükümet 28 Şubat (1997) “postmodern darbesi”yle “hesaplaşmak” üzere düğmeye bastı.
Dönemin komutanları gözaltına
alındılar ve Çevik Bir başta olmak
üzere bir kısmı tutuklandı.
Yürütme ve yargının birbirinden
bağımsız olduğuna dair daha birkaç gün önce nutuklar çeken
Erdoğan, bu soruşturmanın “milletin isteği üzerine” Hükümet’in
emriyle başlatıldığını kendi ağzıyla söyledi. İşin bu tarafı bir yana,
bugün ne söylerlerse söylesinler,
AKP 28 Şubat’ın mağduru olmaktan çok onun ürünüdür. Başta
Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve
Bülent Arınç olmak üzere AKP
kurucuları, 28 Şubat sürecinden,
“devleti ve ABD’yi karşımıza
almamalı, küresel ve yerel sermayeyle tam uyum içinde olmalıyız”
dersini çıkarmış, Necmettin
Erbakan hocalarına sırtlarını
dönerek yeni bir yola girmişlerdi.
Sermaye sınıfı da onlara “Yürü ya
kulum” dedi, bugünlere geldiler.
Biraz 28 Şubat’ın ürünü olmanın
gizli suçluluğundan, ama daha çok
da 28 Şubat sürecinde TÜSİAD’cı
sermaye gruplarının daha etkin
olmaları ve “en büyük ve köklü”
sermaye gruplarına bulaşma
gücünü kendilerinde bulamadıklarından olacak, AKP bu konunun
üzerini örtmüş gibi görünüyordu.
Nitekim bugünlerdeki soruşturmanın da üst düzey askerlerle
sınırlı tutulacağının altı çiziliyor.

Eh, netameli konu doğrusu.
Kasımpaşa delikanlılığı burada
sökmüyor.
***
Yazımızı iyi bir haberle bitirelim.
Toplumsal Özgürlük gazetesi olarak başından beri kendi ideolojikpolitik zeminimizdeki komünist
güçlerin ortak kolektif özneyi
oluşturmak üzere birleşmesini,
bunun teorik ve politik bir yeniden kuruluşla gerçekleşeceğini
savunduk. Geçen yılın başlarında
kurulan
Sosyalist
Yeniden
Kuruluş-Parti Girişimi’yle umutlarımız tazelenmiş ve güçlenmişti.
Gerçi bu süreç ne programatik
tartışmalar yürütülmesi ne de
pratikte ortaklaşma düzeylerinde
istediğimiz gibi gitmedi. Ve süreç
içinde tüm bileşenlerle ortak partiye ulaşmanın -şimdilik- mümkün olamayacağını gördük. Biz
buradaki zeminin, yeni bileşenlerle genişleyerek “yakın ittifak”
veya “komünist ittifak” şeklinde
sürdürülmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz.
Ama diğer yandan Toplumsal
Özgürlük Parti Girişimi, Sosyalist
Birlik Hareketi, Sosyalist Gelecek
Parti Hareketi ve Sosyalist Parti
arasında, açık alanda ortak komünist partiyi kurma konusunda bir
yeterli ön-zeminin oluştuğunu,
bu doğrultuda ortaklaşma sürecinin hazırlıklarının başlatıldığını
memnuniyetle açıklayabiliriz.
“Sosyalist yeniden kuruluş zemininde birlik” yönünde atılan
somut adımları gelecek sayılarımızda okuyabilirsiniz.
Yeni sayımızda buluşmak üzere...

Gözünle görse n e lmay ı,
se sini duy arsın
Onu işitse n,
y uv arlağı se nde kalır
He r başlangıçta y e ni bir
anlam v ardır.
Ne de nsiz bir çocuk ağlaması bile
Çok sonraki bir gülüşün
başlangıcıdır.
Edip Cansever
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Emekçilerin, Devrimcilerin Bileğinin Hakkıyla Kazandığı Mevzi

HAYDİ 1 MAYIS’A

B. AKPOLAT
Turgut Özal Bahar Eylemlerinin
ardından işçiler yüzde 143 zam alınca
“Onlar almadı biz verdik” demişti.
Kendini Adnan Menderes, Turgut
Özal ekolünden sayan Tayyip
Erdoğan da Taksim Meydanı’nın
1 Mayıs Alanı haline gelmesi ve
1 Mayıs’ın tatil günü ilan edilmesini
ileri demokratlığının bir göstergesi
sayıyor.
Tayyip Erdoğan’ın bu söyleminde iki
kocaman yalan var. Birincisi, 1 Mayıs
Alanı verilmiş değil; işçilerin, devrimcilerin, ezilenlerin 2007’den itibaren
ısrarlı mücadelesi sonucunda kazanılmıştır. Tabii ki 80’lerin sonunda
başlayan, Mehmet Akif Dalcı’nın da
katledildiği devrimci çıkışları da bu
mücadelelerin başlangıcı saymamız
gerekir.
İkincisi, Tekel işçisine acımasızca
saldıran, üç yıl boyunca Taksim’i gaza
boğan, en fazla grev yasaklayan,
Torba Yasayı çıkartan, emekliliği
imkânsız hale getiren, tersanelerde,
madenlerde katledilmemize “kader”
diyen AKP kim, ileri demokrasi kim?

1 Mayıs Alanı’nı
Bedel Ödeyerek Kazandık
2007 1 Mayıs’ına Taksim kararlılığıyla hazırlanırken 27 Nisan e-muhtıra-

sı, Cumhuriyet mitingleri hengâmesi
Türkiye’yi sarmıştı. 1 Mayıs’tan
sonra çıkan Toplumsal Özgürlük “Üç
sembol, üç siyaset” manşetini atmıştı.
Birinci sembol, AKP’nin elinde sürekli sallayıp durduğu türbandı. İkinci
sembol ulusalcıların sallayıp durduğu
Türk bayrağıydı. Üçüncü sembol ise
1 Mayıs alanına 30 yıldan sonra çıkan
“İşte Taksim, İşte 1 Mayıs” diye olanca gücüyle haykıran işçilerin elindeki
kızıl bayraktı. AKP bir yandan 1
Mayıs’ı ehlileştirmek isterken, CHP
de AKP karşıtlığı üzerinden kendi
gücünü gösterdiği bir güne dönüştürmek istiyor.
1 Mayıs ne AKP’nin ne de CHP’nindir.
1 Mayıs bir seri katil gibi işçileri öldüren, öldürmezse de süründüren kapitalizme karşı isyan ve direniş günüdür. 1 Mayıs daha 1886’da “Biz işçiler
dünyaya çalışmak için gelmedik. 8
saat iş, daha fazlası değil” diye haykıran Amerikalı kardeşlerimizin mücadelesine sahip çıkma günüdür.
Sermaye sınıfı taşeronlaştırmayla,
sendikalaşma çabasındaki işçileri
işten atma yoluyla, işçileri sosyal
güvenceden mahrum bırakarak
sadece karıncalar gibi çalışan, düşünmeyen, hayat kavgasının içinde kaybolmuş tek tek insanlar haline getir-

İş cinayetlerine, yoksulluğa, işsizliğe ve
hepsinin kaynağı kapitalizme karşı çıkmak
ve insanca ve onurlu yaşama hakkımızı
savunmak için 1 Mayıs en anlamlı gündür.
2012 1 Mayıs’ı işçi sınıfının, ezilenlerin,
kadınların, Alevilerin, Kürtlerin birleşik
mücadele bloku Halkların Demokratik
Kongresi’yle; kendi sembolümüzle, kızıl
bayrağımızla, Toplumsal Özgürlük Parti
Girişimi’yle Türkiye’de siyasete işçi sınıfının
el koyduğunu dosta düşmana gösterdiğimiz gün olmalıdır.

me yöntemiyle örgütsüzlüğü dayatıyor.
Bize “Erken uyu, erken kalk, karıncalar gibi çalış yoksa ağustos böceği
gibi aç kalırsın” yalanlarını utanmadan söyleyen para babalarının bu
oyununu, 1 Mayıs alanlarını dolduran
Türk, Kürt, Arap, kadın, erkek, genç,
yaşlı işçi ve işsizler olarak bozmakta
kararlı olduğumuzu militan mücadelemizle göstermeliyiz.

Kapitalist Sömürüye Son
Hükümet sermaye sınıfı için her
türlü kolaylığı sağlamak için gece
gündüz durmadan çalışıyor. Ve sermaye sınıfı da bunun meyvelerini
durmadan topluyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de “süper zengin” diye tanımlanabilecek 22 bin aile
var. Bunların servetleri 100 milyar
doları aşıyor.
Bir tarafta patlamaların olduğu atöl-

yelerde, fabrikalarda sigortasız olarak ayda 700 liraya çalışan, şimdi
hayatta olmayan işçiler. Diğer yanda
5 yılda 3 kat büyüyen şirketler, yüzde
otuz artan işçi verimliliği, büyüyen
ekonomi, 100 milyarı kontrol eden
22 bin aile… Bütün bunların işçi katliamları pahasına yaşandığı medyasermaye işbirliğiyle gözlerden ırak
tutuluyor.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de gıda
ve gıda dışı yoksulluk sınırının altında
yaşayanlar nüfusun yüzde 20’sini
oluşturmaktadır. Yani 14 milyon 681
bin kişi ulusal yoksulluk sınırının
altında yaşamaktadır. Bu veriler aynı
zamanda gelir dağılımındaki uçurumun derinliğine işaret etmektedir.
Bir yanda dünyada dolar milyarderleri listesine giren 30 kişi, diğer yanda
ise günlük 2 dolardan az gelirleriyle
en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan
yoksun milyonlarca insan.

AKP’nin 1 Mayıs’ı emek ve dayanışma günü adıyla
resmi tatil ilan etmiş olması AKP’nin demokratlığını
değil, işçi sınıfının kararlı mücadelesinin gücünü
gösterir. 1 Mayıs hiç tanımadığımız siyah, beyaz,
kadın, erkek, genç, yaşlı işçilerle kardeşleşmemizin
uluslararası günüdür.

Dünyanın Tüm İşçileriyle Omuz Omuza
Emekçilerin ve geniş halk kitlelerinin
yaşam koşullarının AKP döneminde
düzelmek bir yana daha da bozulduğu bir gerçektir. Sağlık, sosyal güvenlik gibi alanların hızla piyasa ilişkilerine çekilmesi de bu süreci yoğunlaştırmaktadır. Bir yanda zenginlik artar
ve sermaye birikirken, diğer yanda
yoksulluk ve yoksunluk derinleşmektedir. Sistem, “sosyal yardım” adı
altında çeşitli ilave ödemelerle (sadaka yöntemiyle) yoksul kitleleri kendisine tabi kılmaktadır. Bir başka deyişle, yoksulluğun azaltılması değil,
yönetilmesi söz konusudur.
Bütün bu rezilliğe, iş cinayetlerine,
yoksulluğa, işsizliğe ve hepsinin kay-

nağı kapitalizme karşı çıkmak ve
insanca ve onurlu yaşama hakkımızı
savunmak için 1 Mayıs en anlamlı
gündür. 2012 1 Mayıs’ı işçi sınıfının,
ezilenlerin, kadınların, Alevilerin,
Kürtlerin birleşik mücadele bloku
Halkların Demokratik Kongresi’yle,
kendi sembolümüzle, kızıl bayrağımızla, Toplumsal Özgürlük Parti
Girişimi’yle Türkiye’de siyasete işçi
sınıfının el koyduğunu dosta düşmana gösterdiğimiz gün olmalıdır.
Cumhuriyetin bütün tarihi boyunca
hükümetler 1 Mayıs’lara hep düşmanca yaklaştı. İşçi sınıfının kararlıca
1 Mayıs’ı sahiplenmesini engelleyemeyince de “Bahar Bayramı, börtü

böcek bayramı” diyerek 1 Mayıs’ları
ehlileştirmeye giriştiler. AKP’nin 1
Mayıs’ı Emek ve Dayanışma Günü
adıyla resmi tatil ilan etmiş olması
AKP’nin demokratlığını değil, işçi sınıfının kararlı mücadelesinin gücünü
gösterir. 1 Mayıs dünyanın en fazla
kişiyle kutlanan bayramıdır. 1 Mayıs
hiç tanımadığımız siyah, beyaz,
kadın, erkek, genç, yaşlı işçilerle kardeşleşmemizin uluslararası günüdür.
1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günüdür.
Dünyayı yaratan emeğin; bayramı,
kitlesel şölenidir.
Yaşasın 1 Mayıs!
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Devrimci-Demokratik Meşruiyet Alanı Genişliyor

REJİMİN DENGESİ BOZULUYOR
OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU
AKP’nin son hamlesi, 12 Eylül darbesinin yargılanması tiyatrosu oldu.
Artık ortalama zekaya sahip her
insanın çözebileceği bir açıklığa
kavuşmuş olan AKP zekası, bu soytarılıkla birkaç hedefe birden ulaşmak
istiyor:
İlkin, “Ustalık” döneminde açığa
çıkan oligarşik-totaliter kimliğini
nihayet fark ederek AKP’den kopuşmaya başlayan liberaller, yeniden
ahmaklık bataklığına çekilmek isteniyor. İkincisi, karşısındaki ulusalcıKemalist alan, ikircikliğe ve dağılmaya zorlanıyor.

Bir süredir Kürt halkının özgürlük arayışında, Alevilerin demokratik tepkilerinde, öğrencilerin üniversitelerin kışlaya dönüşmesine ve köylülerin
yaşam alanlarının talan edilmesine karşı tepkilerinde görünür olan halk
güçlerinin devrimci-demokratik bir meşru özgürlükler alanı inşa etme
eylemi; şimdilerde metal işçilerinin sendikal hamlesiyle bir ışık yaktığı yerden derinleşir ve işçi sınıfının sermayenin gittikçe azgınlaşan saldırısına
karşı sınıfsal direnişine sıçrarsa, ülkedeki bütün dengeleri değiştirecektir.
tikasının sonucunda, ülkenin tümünün yangın yerine dönüşüvermesi
tehlikesi herkesçe görülüyor.
Suriye’ye
karşı
tutumuyla
Nusayrileri, Sivas katliamcılarını kollayarak Alevileri karşısına alan AKP,
gittikçe alan kaybediyor ve giderek
sadece Türk ve Sünni olan vatandaşlarla sınırlı bir alana sıkışıyor. O alandaki Kemalist-ulusalcı blokla neredeyse düşmanlık seviyesine sıçrayan
gerilim de hesaba katılırsa, şimdi
başlayan bu daralma-sıkışma süreci,
ilerlediği oranda, AKP’nin altını
boşaltacaktır.

Üçüncüsü, kendi geleneksel tabanı
“rövanşı alıyoruz, burun sürtüyoruz”
havasıyla şişirilerek, daha sert bir
dokuya kavuşuyor. Dördüncüsü,
Ordu içindeki AKP karşıtları sindirilip geriletiliyor ve olası yürütücüleri
korkuya düşürülüyor. Beşincisi, devletin zirvesini fethetme sürecinde ek
enerji sağlanıyor….vd.
Ama, en önemlisi, AKP’nin kurucusu
olduğu yeni rejim, aslında 12 Eylül
düzeninin üstelik daha da daraltılarak
yeniden örgütlenmesinden başka bir
şey olmadığı halde, baskı rejimine
karşı mücadele edilerek kurulan bir
demokratik cumhuriyet olduğu yanılsaması yaratılıyor.
12 Eylül, yaşları 90’ı aşmış generallerin suçlarına indirgenerek; o generallerin emperyalist devletlerin ve
NATO’nun “our boys-bizim oğlanlar”ı
olduğu ve sermaye adına emekçilere
karşı şiddet uyguladıkları ve o şiddete
dayanarak bir rejim kurulduğu,
AKP’nin de o rejimin ürünü ve yürütücüsü olduğu gizlenmek isteniyor.
En son 28 Şubat soruşturması ve
tutuklamalarını da, aynı sürecin devamı olarak görebiliriz. Sırada e-muhtıra ve Büyükanıt’ın olduğu anlaşılıyor.
AKP, yaşanan sürecin gerilimlerini
böyle tiyatrolarla atlatacağını sanıyorsa, yanıldığını görecektir. Üstelik,
herkesçe görülecek netlikte açığa
çıkmış sinsiliği ve sivri dişleriyle istediği kadar gülümsesin, eskisi kadar
inandırıcı olamaz.

AKP İktidarının Alanı Daralıyor
Dünyanın en çok tutuklu gazeteci ve
öğrencisine sahip ülke olma noktasına getirilen Türkiye, AKP’nin şiddetini arttırarak ve alan genişleterek
halen de gün be gün sürdürdüğü devlet terörü ile yönetiliyor.
Ortadoğu’da devam eden emperyalist
işgal-savaş ve entrikalar sürecinin
içine itildikçe o saldırganlığın ve karşı
direnişin gerilimlerini üstüne çeken
AKP, aynı zamanda, küresel dengeler-

deki oynamaların sonucunda yaşanan gel-gitlerin de oyuncağı oluyor.
Son dönemde neredeyse günlük olarak yaşanan bölgedeki sert sürtünmeler ve sarsıntılar, AKP’nin dengesini bozuyor. Açığa çıkan güçsüzlük ve
sinsilik, onu bölgede itibarsızlaştırıyor.
Pakistan-İran-Irak-Suriye ve Lübnan
Hizbullahı’ndan oluşan ve küresel
düzeyde arkasında Rusya ve Çin’in
desteği olan bir bölgesel blok,
Türkiye’nin karşısında şekilleniyor.
Küresel destek güçlenir ve kalıcılaşırsa AKP’nin bölgeden tecridinin önü
açılacak; o destek zayıflarsa, AKP
nefes alabilecek.
Kürt sorunu, şimdi geldiği aşamada,
bütün dünya dengelerinin yoğunlaştığı Ortadoğu’da konumlamasının da

Ortadoğu’da devam
eden emperyalist işgalsavaş ve entrikalar
sürecinin içine itildikçe
o saldırganlığın ve
karşı direnişin gerilimlerini üstüne çeken
AKP, aynı zamanda,
küresel dengelerdeki
oynamaların sonucunda yaşanan gel-gitlerin
de oyuncağı oluyor.

itişiyle, gittikçe küresel bir sorun
haline dönüşerek ağırlık ve şiddet
biriktiriyor. Devletin iyi bilinen
çözümsüzlük politikasında ısrar eden
AKP, kendi taraftarı Kürtleri bile kaybederek bölgede çözülüyor.
Tek çıkış yolu olarak görülen çözümsüzlükte ısrar ve şiddetle terbiye poli-

Öte yandan, 2011’in son çeyreğinde
başlayarak 2012’nin ilk çeyreğinde
süren ekonomideki durgunluk-daralma da, AKP’yi zorlayacaktır. Kapitalizmin krizinin 2012’de Avrupa’da
yoğunlaşması bekleniyor. İşsizlik ve
yoksulluktaki artış anlamına gelecek
ekonomik durgunluk, kriz koşullarında daha yıkıcı sonuçlar doğuracaktır.
Dış finansman ve yüksek cari açıkla
“balon şişiren” AKP, o balonu şişirmekte, oldukça zorlanacak.

İkili İktidar Olasılığı
AKP’nin yeni rejiminin iktidar alanı,
üstüne art arda yüklenen gerilimlere dayanamayarak ve tarafların
iktidarı paylaşmakta açgözlülüğünün de etkisiyle teyellendiği yerden çatladı. Taraflar iktidarı kaybetmemek için sakınımlı davransalar da, hem cin bir kez şişeden çıktı
hem de Cumhurbaşkanlığı seçim
sürecinin gerilimleri çatlağı yeniden derinleştirecektir.
Çatlayarak zayıflayan ve denge
kaybına uğrayan yeni rejim, henüz
bir anayasal statüye de kavuşamamış durumda. Üstelik, gittikçe
artacağı açık olan yerel ve bölgesel
gerilimlere karşı tek tepkisi, rejimin
oligarşik ve totaliter dokusunda
derinleşmek, sonu faşizm karanlığı
olan bir yolda ilerlemek.
Bir süredir Kürt halkının özgürlük
arayışında, Alevilerin demokratik
tepkilerinde, öğrencilerin üniversi-

telerin kışlaya dönüşmesine ve
köylülerin yaşam alanlarının talan
edilmesine karşı tepkilerinde görünür olan halk güçlerinin devrimcidemokratik bir meşru özgürlükler
alanı inşa etme eylemi; şimdilerde
metal işçilerinin sendikal hamlesiyle bir ışık yaktığı yerden derinleşir
ve işçi sınıfının sermayenin gittikçe
azgınlaşan saldırısına karşı sınıfsal
direnişine sıçrarsa, ülkedeki bütün
dengeleri değiştirecektir.
Şimdi, günümüze özgü ve zamana
yayılan bir ikili iktidar olasılığı ve
bununla doğrudan ilişkili olarak,
gene günümüze özgü toplumsal
devrimle siyasal devrimin iç içe
geçmesi üzerine düşünmenin
zamanıdır. Sermaye faşizmi gözüne kestiriyorsa, işçi sınıfının ve halk
güçlerinin de kendi seçeneklerinde
yoğunlaşmaları gerekiyor.
15.4.2012
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HDK, geniş sol-politik yelpazesiyle
Kürt Halkıyla Türkiye’nin tüm emekçi ve
ezilenlerinin ortak mücadelesini örmek için
oldukça elverişli zemindir. Bu olanağın heba
edilmemesi ve en güçlü biçimde
gerçeğe dönüştürülmesi için her türlü
gayretin sarfedilmesi, ertelenemez
bir devrimci görevdir.

KONGRE’Yİ VE
UMUDU BÜYÜTMEK

geçebilmiş değil.
Keza emekçilerin ve ezilenlerin yerel
ve genel sorunlarına sahip çıkma,
onların sözcülüğünü kazanma,
bunun için mücadeleyi sokakta
yürütme konusunda da çok az HDK
örgütü görevlerini layıkıyla yerine
getirebilmiş durumdadır. Buna, -merkez-yerel karşılıklı ilişkisi içindeözellikle merkezi kurulların (Genel
Meclis, Yürütme Kurulu, Merkezi
Komisyonlar) yeterli hızda ve verimlilikte çalışamamasını -hantallık ve
yer yer bürokratizm- ekleyebiliriz.

Sorunların Kaynakları
ve Ne Yapmalı?
HALİT ELÇİ
Halkların Demokratik Kongresi’nin
(HDK) II. Genel Kurulu’na yaklaşırken bu örgütlenmenin -gazete sayfamızın sınırları içinde- kısa bir değerlendirmesini yapmakta yarar var.

me çalışmasının sonucu olarak I.
Genel Kurul Ekim ayında Ankara’da
900 delegeyle toplandı. Kongre,
Halkların Demokratik Kongresi
(HDK) adını aldı.

Kürt siyasi hareketiyle Türkiye sosyalizm ve demokrasi güçlerinin ortak
mücadele örgütleri kurma girişimleri
(kimi başarılı, kimi başarısız) uzun
bir geçmişe sahiptir. 2011 Genel
Seçimlerine yönelik oluşturulan
Emek-Demokrasi-Özgürlük Bloku, bu
girişimlerin en başarılı sonuç alanlarından oldu.

HDK Hedeflerine
Ne Ölçüde Ulaştı?

Blok 36 milletvekili seçerek Meclis’e
güçlü biçimde girdi. Bu başarı, daha
önce denenen ve bir birikim yaratan
girişimleri gerek nicel, gerek nitel
biçimde aşan bir ortak örgütlenmenin maddi ve politik-psikolojik zeminini ortaya koymuş oldu.
2011 yazındaki yoğun görüşme ve
tartışma trafiğinin içinden “Kongre”
modeli, en geniş kesimleri içerecek
ve amaca en uygun örgütlenme biçimi olarak öne çıktı. Türkiye’nin dört
bir yanında hızla yürütülen örgütlen-

HDK’nın önünde birbiriyle yakından
ilişkili iki temel görev bulunuyordu:
1) Örgütlenme. Her ilde (ve olabildiğince ilçede) Meclisleri kurmak,
yürütme kurullarını seçmek ve bu
organların düzenli işleyişini sağlamak. 2) Mücadele. Yerel ve alanlara
özgü sorunlardan, genel politik gündeme müdahaleye kadar emekçilerin
ve ezilenlerin çıkarları/talepleri doğrultusunda politika yapmak.
Şu ana kadar yapılanlar, olması gerekenin (olabilecek olanın da) çok gerisindedir. Başta büyük iller olmak
üzere kimi illerde meclisler oluşturuldu, yürütme kurulları çalışıyor.
Ama illerin büyük çoğunluğunda
(daha önce delege gönderenler dahil)
meclisler toplanıp düzenli bir işleyişe

HDK, birçok eksiklik ve soruna rağmen,
ağır ağır da olsa ileriye doğru yürüyüşünü
sürdürüyor. Konjonktürün sertleşmesine, kitlesel
tutuklamalara (özellikle BDP kadrolarına),
fişlemelere ve tehditlere (son zamanlarda açığa
çıkan MİT Raporunda olduğu gibi) rağmen HDK
örgütlenmesini ve çalışmalarını kesintisiz biçimde
sürdürüyor. Bu iyi bir göstergedir; HDK kitlesinin
kararlılığını ortaya koyuyor.

Önce daha teknik/pratik bir sorundan başlayalım: Kongre fikriyatının biz Türkiyeliler için- yeni olması,
yeterince anlaşılamaması önemli bir
engel oluşturuyor.
Geçmiş deneyimlerin tutuculuğuyla,
Kongre modelinin merkez karşısında
yerelin inisiyatifini güçlendiren bir
“halk örgütlenmesi” olduğu gereğince kavranmıyor ve eski alışkanlıklarla, “komitecilik” anlayışıyla davranılıyor.*
Bu ise, meclislerin düzenli toplanıp
asıl karar verme organı olarak işlemesini engelleyici bir faktör oluşturuyor. Olayın ideolojik-politik boyutunu -şimdilik- bir yana bırakırsak,
yapılması gereken, HDK aktivistlerine ve kitlesine “kongre” fikriyatını
ısrarla ve sabırla anlatmaktır. Bu,
zamanla büyük ölçüde çözülebilecek
bir sorundur.
Bir başka önemli sorun, HDK’yı oluşturan bileşenlerin (siyasi örgütler,
inisiyatifler,
bireyler;
Kürtler,
Aleviler, kadınlar, emekçiler, gençler,

doğa savunucuları, halklar, lgbtt
hareketi) çok farklı ideolojik-politik
ve pratik arka planlara ve programlara sahip olmalarından kaynaklanan,
ortak çalışmada ortaya çıkan uyumsuzluklar hatta -tarz farklılığı anlamında- çatışmalardır.
Tarz farklılıklarının yarattığı sorunların giderilmesi veya engel olmaktan
çıkarılması daha kolaydır; nitekim
bugüne kadar birlikte yürüyüş sürdürülebildi.
Ama daha önemli ve HDK’nın geleceğini yakından ilgilendiren sorun, özellikle bileşen siyasal örgütlerin
HDK’ya yükledikleri misyon, HDK ile
kurdukları ilişki vb konulardaki farklı
yaklaşımlardır. Aslında bu kadar geniş
bir yelpazeyi oluşturan bir yapı içinde, ona çok farklı açılardan yaklaşan
bileşenlerin bulunması meşrudur.
Her bileşenin HDK’dan farklı politik
yararlar umması doğaldır. Ancak,
bazı bileşenlerin yaptığı gibi, HDK’ya
salt araçsal olarak bakılması, bir sıçrama tahtası gibi kullanılmaya çalışılması ortak sürece ciddi hasarlar
verebilir.
Bunun panzehiri ise, emekçilerin ve
ezilenlerin devrim yolundaki mücadelesinin çıkarlarını öncelikli gören
ve Kürt Halkının özgürlük mücadelesiyle her koşulda dayanışmayı ve
ortak mücadeleyi vazgeçilmez devrimci bir görev sayan sosyalistlerin
HDK içinde birbirine daha yakın
durup daha etkin bir çalışma yürütmeleridir.
* “Komitecilik”i, “dar örgütlenme”yi kategorik olarak reddetmiyoruz, onun yeri ayrıdır.
Geniş ve esnek olması gereken Kongre tipi
halk örgütlenmesinde bu yöntemin uygulanmasının yaratacağı sorunlara dikkat çekmek istiyoruz.

HDK Umudu Büyütülmeli
Son söz olarak şunu söyleyebiliriz:
HDK, saydığımız birçok eksiklik ve
soruna rağmen, ağır ağır da olsa
ileriye doğru yürüyüşünü sürdürüyor. Konjonktürün sertleşmesine,
kitlesel tutuklamalara (özellikle
BDP kadrolarına), fişlemelere ve
tehditlere (son zamanlarda açığa
çıkan MİT Raporunda olduğu gibi)
rağmen HDK örgütlenmesini ve
çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürüyor. Bu iyi bir göstergedir;

HDK kitlesinin kararlılığını ortaya
koyuyor.
HDK, geniş sol-politik yelpazesiyle
Kürt Halkıyla Türkiye’nin tüm
emekçi ve ezilenlerinin ortak
mücadelesini örmek için oldukça
elverişli zemindir. Bu olanağın
heba edilmemesi ve en güçlü
biçimde gerçeğe dönüştürülmesi
için her türlü gayretin sarfedilmesi,
ertelenemez bir devrimci görevdir.
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Kendimizi Tarihin Özneleri Olarak Görelim

SERMAYE KARŞISINDA
OLANAKLAR-OLASILIKLAR

TUNCAY YILMAZ
Sermaye siyasal iktidarını sürdürmek, hegemonyasını muhafaza
etmek için egemenlerin 7000 yıllık
sınıflar mücadelesinde kullandığı
binbir tezgahı her gün, daha da geliştirerek uygulamaya sokuyor.
Elinde tuttuğu muazzam medya ve
iletişim ağlarıyla kitlelerin bilinçlerini
belirliyor, yanıltıyor daha olmadı karman çorman ediyor.
Bu konuda en favori yöntemleri gerçekleri tersyüz ederek yeniden üretme olsa da, kullandıkları tek yöntem
bu değil. Mızrağın çuvala sığmadığı
durumlarda, kitleleri bilgi/haber
bombardımanına tutarak bilinçleri
ambale etmeye çabalıyorlar.
Öyle bir bilgi kalabalığına tabi tutuyorlar ki bizleri, insan hangi birini
aklında tutsun, hangisini öne çıkarsın, hangisini atlasın bir türlü işin
içinden çıkamıyor. Tüm duyarlılıklarımıza aynı anda yoğun bir saldırı
düzenliyorlar ve bunu gizleme gereği
dahi duymuyorlar.
Bir yandan işten atılan HEY Tekstil
işçilerinin haberini verirlerken, diğer
yandan daha vicdanlarımızda sızısı
dinmeyen Mardin’de 26 erkeğin
tecavüzüne uğrayan 13 yaşındaki
N.Ç’nin acısının üzerine, 22 erkeğin
tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki
Ç.K’nın haberlerini boşaltıyorlar.
Newroz kutlamaları için sokaklara

dökülüp polis copuna, gazına maruz
kalan 7’sinden 77’sine Kürt halkının
görüntüleri silinmeden KESK’lilere
yapılan saldırılar geliyor ekranlara,
asker ve gerilla cenazeleri kaplıyor
alanları. Hrant’ı katledenler alay
edercesine örgüt üyeliğinden beraat
ettirilirken, Madımak canileri “zaman
aşımı” korumasıyla affa uğruyor.
Bunların hepsini açık açık yapıyorlar.
Gizlemeden, saklamadan. Bu haberler
gibi onlarcasını boşaltıveriyorlar
tepemizden aşağı her gün ve bu kez
de böyle felç etmeye çabalıyorlar
bilinçlerimizi.
Kendi çıkar çarkları milim şaşmadan
tıkır tıkır işlerken, bizden kaos ve
karmaşanın dünyanın kaderi olduğuna inanmamızı bekliyorlar.

Durum Tespiti
Bütün bu olup bitene doğru bir perspektifle bakamayan, gelişmelere isabetli taktiklerle müdahil olamayanın
içinden çıkabileceği bir durum da
değil doğrusu. O halde yolumuzu
yitirmemek için kendi kerteriz noktalarımızı, nasıl bir ortamda mücadele ettiğimizi görmeye çalışalım:
*Kapitalizmin krizi kimi geçici
duraklamalar yaşasa da derinleşerek
devam ediyor.
*Bu durum emperyalistler arasındaki
pazar, enerji ve hegemonya mücade-

AKP ezilenlerin ve emekçilerin 80 yıllık birikmiş
sıkıntıları üzerine demogoji yaparak (ve tabii İslami
duyarlılıkları da kullanarak) sermayenin kendisine
yaptığı yatırımı boşa çıkartmadı. Finans-kapitalin
küresel sermaye planlarına entegrasyonunun
Menderes ve Özal’dan sonra yeni ve belki de en
etkili markası oldu Tayyip Erdoğan.

lesini daha da keskinleştiriyor.
*Kapitalistler düşme eğilimindeki kar
oranlarını yüksek tutabilmek için
dünyanın her köşesinde işçi sınıfına
saldırılarını yoğunlaştırıyor.
*Sadece işçi sınıfına değil, doğaya,
tam anlamıyla piyasa ilişkilerine dahil
olmamış tarım üretimine (köylülüğe)
fütursuzca saldırıyor, patriarkayla
kurduğu gerici işbirliğini ev içinde ve
dışında derinleştiriyor.
*Bu büyük çarkın işleyişini aksatmamak içinse her türlü etnik, dini, kültürel çatışmayı körüklüyor, emekçilerin
ve ezilenlerin tarihsel zenginlikleriyle
birlikte bir araya gelişini, ortak hareketini engellemeye çalışıyor.
*Türkiye finans kapitali de bu genel
planı maksimum faydayla uygulamaya çabalıyor. Kemal Derviş’le başlattığı neo-liberal saldırganlığın yeni dalgasını, 10 yıllık AKP hükümetiyle
derinleştiriyor ve kalıcılaştırmayı
hedefliyor.
*Uluslararası sermayeden aldığı destek ve TC’nin kuruluşundan bu yana
kendi eliyle şekillendirip, büyüttüğü
İslami tabandan sağladığı kitle gücüyle Ordu’yu iktidar ilişkilerinin dışına
çıkartan yapısal dönüşümü tamamladı. Artık sermayeyle birlikte iktidarı
paylaşan “güçlü ordu” değil, sermayenin sınır içi veya dışı operasyonlarında önünü açacak “güçlü ordu”dur söz
konusu olan.

Menderes-Özal-Erdoğan
*28 Şubat sonrası hazırlıkları başlayan, Kemal Derviş politikalarıyla
planlanan, 11 Eylül saldırısıyla ilan
edilen ve AKP’yle somutlaşan yeni
ekonomik-politik konseptte TÜSİADİslami sermaye çatışması değil, kaynaşması söz konusudur. Bunların
aralarındaki çatışma, farklı sermaye
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Kapitalizmin her geçen
gün daha da içinden
çıkılmaz hale gelen krizinin geniş kadrajı bir
yana, coğrafyamızda
çeşitli biçimler altında
devam etmekte olan
sınıflar mücadelesine
baktığımızda dahi olanak ve olasılıkları
kolaylıkla görebiliyoruz. Yeter ki kendimizi,
bizzat bu koşulların
yarattığı ve içinden çıktığımız bu koşulları
dönüştürebilecek özneler olarak görelim ve
tarih sahnesindeki yerimizi alabilelim.
gruplarının kendi aralarındaki çatışma kadardır. AKP, TÜSİAD ve
MÜSİAD’ın koçbaşlarının birlikte
yaşama geçirdiği bir projedir. Varlığı
bu çevrelerin desteğine borçlu olduğu gibi, yok oluşu da bu desteğin
çekilişine bağlı olacaktır.
*AKP ezilenlerin ve emekçilerin 80
yıllık birikmiş sıkıntıları üzerine
demogoji yaparak (ve tabii İslami
duyarlılıkları da kullanarak) kendisine yapılan yatırımı boşa çıkartmadı.
Finans-kapitalin küresel sermaye
planlarına
entegrasyonunun
Menderes ve Özal’dan sonra yeni ve
belki de en etkili markası oldu Tayyip
Erdoğan. Sermayenin sadece içeride
ihtiyacı olan yapısal dönüşümleri
(neo-liberal politikaları) hayata
geçirmenin değil, bölgeye yönelik
perspektifinin de en “usta” temsilcisidir AKP.
*AKP on yıllık hükümeti boyunca
demogojisini yaptığı demokrasi
meselelerini çözmek bir yana daha da
derinleştirmiştir. Kürt sorununda
çözümsüzlük, Alevilik meselesinde
asimilasyon temel politikasıdır.
*Bölgedeki gelişmelerde ve komşu
ülkelerle ilişkilerde emperyalist saldırganlığın, kapitalist açgözlülüğün,
İslami gericiliğin ortağıydı hep.
* Patriarkanın sömürü ve tahakkümünün esas alanı olan ev içinde ve
kapitalizmle iç içe geçtiği kapitalist
üretim mekanlarında ve kamusal
alanda, daima kadınların karşısında,
erkeklerin, ailenin(!) yanındaydı.
*İşçi sınıfının ve işsizlerin karşısında
tabii ki patronların temsilcisiydi.
Kabaca yerleştirdiğimiz bu işaret
lambaları kısmen de olsa müdahale
ettiğimiz alanı aydınlatmış olsa gerek.
Şimdi biraz da kendimize bakalım:
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Devrimci Olanaklar
* Kapitalizmin bize sunduğu bu iç
karartıcı tablodan kurtuluş için tutunacağımız birinci ve olmazsa olmaz
dal işçi sınıfıdır. Her ne kadar bu ısrarımız kimilerine biraz “demode” gelse
de dünyanın dört bir yanında -kapitalist metropoller de dahil- yükselmekte
olan işçi sınıfı mücadeleleri (işsizler,
güvencesizler, yarı zamanlılar, hizmet
sektörü de dahil elbette) sermayenin
iktidarı/sistemi karşısında (bu haliyle
dahi) en dinamik, en yaygın, evrensel
ölçüde hareket kabiliyeti olan güç
olduğunu ortaya koymaktadır.
Yukarıda tarif ettiğimiz sıkışmanın
birinci dereceden muhatabı olan işçi
sınıfı elbette Türkiye’de de kapitalizm
karşıtı mücadeleyi, demokrasi, özgürlük taleplerini nihai hedeflerine kadar
götürebilecek en önemli güçtür.
Komünistler işçi sınıfının örgütlü olarak katılmadığı bir devrimci sürecin
fazla ilerleme şansının olmadığının
bilinciyle ana yığınağını buraya yapmalıdır.
* İşçi sınıfına yüklediğimiz bu anlam
asla sınıf dışındaki anti-kapitalist ya da
anti-patriyarkal devrimci dinamikleri
küçümsediğimiz/önemsiz gördüğümüz anlamına gelmez. Aksine bir
vurgu yapmak gerekirse, işçi sınıfı
Kürt Hareketi, Alevi Hareketi gibi
tarihsel/komünal dinamiklerle, onbin
yılın ezileni-sömürüleni kadınların kurtuluş hareketiyle, HES’lere, nükleere
karşı mücadelesiyle kendini iyiden
iyiye hissettiren ekoloji hareketiyle
birleşik bir mücadele öremezse başarılı olma şansı yok. Bu konuda da en
büyük görev yeni dönemin teorik,
politik, programatik ve taktiksel ihtiyaçları doğrultusunda kendisini yenilemiş komünist harekete düşüyor.
Dünya devrim tarihinden bihaber
olmayan hiç kimse, bunca kötümser
senaryonun içerisinde göz kırpmakta
olan devrimci olanakları görmezlikten
gelemez. Yazılmakta olan tarihin diyalektiği zulme karşı isyanı, sömürüye
karşı eşitlik mücadelesini, baskıya,
esarete karşı özgürlük kavgasını yeniden yeniden üretiyor. Başka türlüsünü
düşünmek “tarihin sonunda” takılı
kalmak olurdu zaten.
Kapitalizmin her geçen gün daha da
içinden çıkılmaz hale gelen krizinin
geniş kadrajı bir yana, coğrafyamızda
çeşitli biçimler altında devam etmekte
olan sınıflar mücadelesine baktığımızda dahi bu olanak ve olasılıkları kolaylıkla görebiliyoruz. Yeter ki kendimizi,
bizzat bu koşulların yarattığı ve içinden çıktığımız bu koşulları dönüştürebilecek özneler olarak görelim ve tarih
sahnesindeki yerimizi alabilelim.
Unutmayalım ki Marks’ın dediği gibi
“İnsanlık kendi önüne ancak çözüme
bağlayabileceği sorunları koyar.”* Ya
da Marks’tan 1200 yıl önce
Muhammet’in kendi meşrebince söylediği gibi “Lâ yukellifullah’e nefsen
illa vüş’a ha.” (Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bakara:
286)
* K.Marks, Ekonomi Politiğin Eleştirisine
Katkı, Önsöz
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Finans Kapital Tek Ata Oynamaz

?

AKP VAZGEÇİLMEZ Mİ

TUNCAY YILMAZ
AKP’yi sermayenin tek seçeneği olarak
görmek, olan bitende finans kapitalin
rolünü küçümsemek, siyaset kurumunun rolünü olduğundan daha fazla
abartmak olacaktır. Marksist tarih biliminin diliyle konuşacak olursak üstyapının görece özerkliği karşısında altyapının belirleyiciliğini ıskalamış oluruz.
Elbette siyaset alanı, tarihsel geleneklerden ve konjonktürel kimi durumlardan da güç alarak, sermayenin ürkek
davrandığı noktalarda, sermayeye rağmen ve nihayetinde onun önünü
açmak için inisiyatif alabilir. Ancak
Tayyip Erdoğan ve AKP’sine böyle bir
misyon bahşedene sadece “el insaf”
diyebiliriz artık.
Dünya ve Türkiye tarihinden birkaç
örnekle ne demeye çalıştığımızı biraz
açalım. 1789’da aristokrasiye ve kraliyete karşı halk desteğini de arkasına
alarak devrimini gerçekleştiren
Fransız burjuvazisi, süreci tam olarak
sonuçlandıramadan yeniden kralcı ve
kraliyet karşıtı olarak ikiye bölündü.
Bu sırada, devrim sonrası kendilerine
verilen sözlerin tutulmadığını gören
yoksul halk yığınlarının devrimi kendi
lehlerine devam ettirme mücadeleleri
de yükselmeye başlamıştı.
İşte böylesi bir momentte, Habsburg
ordularına karşı İtalya’da zafer kazanarak sivrilmiş bir subay olan Napolyon
Bonaparte “kurtarıcı” olarak ortaya
çıktı ve “18 Brumaire 1799
Darbesi”yle iktidarı ele geçirdi. “Halkın
İmparatoru” Bonaparte yoksul köylülerin desteğini alarak iktidarı ele geçirse de, kısa zaman içerisinde Fransız
Devriminin kazanımlarını ortadan kal-

dıran bir karşı devrim hareketini başlatarak burjuvazinin gerici iktidarının
önünü açtı. Bonaparte görünüşte kısır
çekişmelerden kurtulamayan burjuvazinin her iki kanadına karşı darbe yapmış görünse de, aslında sanayi burjuvazisine (cumhuriyetçi burjuvalar)
karşı, toprak burjuvazisinin (kralcı
burjuvalar) çıkarlarını temsil etti.

Kemalizm Asalak Kapitalizmin
Parlayan Yıldızı
Hakeza Mustafa Kemal de, 1. Dünya
Savaşı’nın ardından Almancı (İttihat ve
Terakkici) ve İngiltere-Amerikancı
(Hürriyet ve İtilafçı) komprador burjuvaziye karşı Kurtuluş Savaşı sonrası
kısa sürede finans kapitalleşecek yerli
sermayenin çıkarlarını temsilen yürüttü diktatörlüğünü. Yeri gelmişken vurgulayalım, Kemalist diktatörlük biçim
olarak Bonapartizmi andırsa da aralarında niteliksel açıdan önemli bir fark
vardır.
Napolyon Bonaparte modern kapitalizmin kaybetmeye yazgılı tarım burjuvazisinin iktidarını temsil ediyorken,
Kemalist diktatörlük asalak kapitalizmin parlayan yıldızı finans kapitalin
hem yaratıcısı hem işbirlikçisidir.
Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra
finans kapitalin iktidarı ele geçirişiyle
birlikte Türkiye’deki hükümetlerin
tamamı finans kapitalin belirleyiciliği
ve ihtiyaçları doğrultusunda kurulup
dağılmıştır. Toplumsal mücadeleler
veya askeri darbeler hükümetlerin
süresine ya da varlığına dönem dönem
müdahale etse de son noktayı koyan
finans kapital olmuştur.

AKP İçin Çöküş Süreci Başladı
Tayyip Erdoğan’ın AKP Hükümeti de
finans kapital çağının bu en temel
determinizmini “arızaya” uğratacak
bir orijinallik taşımamakta. 28 Şubat
süreciyle AKP’yi yaratan finans kapital, çoktan AKP sonrası seçenekleri
oluşturmaya girişmiş durumda.
CHP’nin son sürecine, AKP koalisyonundaki kaynamaya baktığınızda
bunu söylemek için kahin olmaya
gerek yok. Ama biz bir kahinlik

denemesi yaparak bitirelim yazıyı.
AKP her ne kadar son seçimden güçlenerek çıkmış olsa da, çöküş süreci
başlamış durumda.
Torba davalarda, ekonomide, Kürt
sorununda, bölge politikalarında
yaşadığı tıkanıklığın yanı sıra içerideki çatlaklar da ortalığa saçılmaya
başladı. Erdoğan bu tehlikeyi görüp
erken seçim kararı almazsa büyük
ihtimalle 2014 seçimlerine tek parça

Tayyip Erdoğan’ın
AKP Hükümeti de
finans kapital çağının bu en temel
determinizmini
“arızaya” uğratacak bir orijinallik
taşımamakta. 28
Şubat süreciyle
AKP’yi yaratan
finans kapital çoktan AKP sonrası
seçenekleri oluşturmaya girişmiş
durumda. CHP’nin
son sürecine, AKP
koalisyonundaki
kaynamaya baktığınızda bunu söylemek için kahin
olmaya gerek yok.
AKP her ne kadar
son seçimden güçlenerek çıkmış olsa
da çöküş süreci
başlamış durumda.

giremeyecektir. Finans kapitalin
sekmez mermisi Demirel şimdiden
AKP’den kopartacağı bir kesimle
merkez sağda bir parti kurdurma
çalışmalarına başladı bile.
Böyle bir partinin şu an meclis dışı
kalmış kesimlerden toparlayacağı
epey bir kesim olmasının yanı sıra,
CHP’den ve MHP’den de alacakları
olduğunu herkes biliyor. Gülen
Cemaati de bu oluşumu desteklerse
bakın siz eğlenceye.
28.3.2012, Tekirdağ
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12 Eylül Rejimi Devam Ederken 12 Eylül Yargılanamaz!
12 Eylül’ü, öncesindeki kitlesel halkçı-devrimci hareketten, 24 Ocak kararlarından veya sonrasındaki,
on yıllar boyu süren yargısız infazlardan, 19 Aralık katliamından, bugünün TMY ve ÖYM’sinden ayrı
düşünemeyiz. Gerçek sebeplerinden ve bugüne uzanan etkilerinden soyutlanarak kuşa çevrilen bir
darbenin yargılanması, halklarımıza çektirilen acının gerçek sebebini maskelemekten, darbenin arkasındaki emperyalizmi, sermayeyi ve onun faşist eklentilerini aklamaktan başka bir şeye hizmet etmez.

AKP YENİ OYUNUNU SAHNELİYOR
YİĞİTHAN KAVUKÇU

acımasızlığına
indirgenemez.
Sosyalistler, tarihsel olaylara burjuvazinin mahkemelerinin dar ufkuyla
yaklaşmazlar. 12 Eylül’ü, öncesindeki
kitlesel halkçı-devrimci hareketten,
24 Ocak kararlarından veya sonrasındaki, on yıllar boyu süren yargısız
infazlardan, 19 Aralık katliamından,
bugünün TMY ve ÖYM’sinden ayrı
düşünmezler.
Gerçek sebeplerinden ve bugüne
uzanan etkilerinden soyutlanarak
kuşa çevrilen bir darbenin yargılanması, halklarımıza çektirilen acının
gerçek sebebini maskelemekten, darbenin arkasındaki emperyalizmi,
sermayeyi ve onun faşist eklentilerini
aklamaktan başka bir şeye hizmet
etmez.

On yıldır iktidarda olan AKP, küresel/yerel sermayenin kendisine çizdiği yolda yürümeye devam ediyor.
Bu yolda tutunabilmek adına, bölgesel
siyasetin gerilim noktalarına her
geçen gün daha çok temas ediyor ve
daha çok basınca maruz kalacağı bir
alana giriyor.

Oyun Sahnede

İç siyasete baktığımızda ise Kürt
Özgürlük Hareketinin, farklı araç ve
yöntemlerle yürüttüğü mücadelenin
AKP’yi yorarak, onu zaman zaman
köşeye sıkıştırdığını görüyoruz.
Ancak batıdaki örgütsüzlük hâli ve
sınıf mücadelesinin düşük profilli
seyri, AKP’nin, bir yolunu bularak,
tükenmeye başlayan enerjisini tekrar
toparlayabilmesine ve yoluna devam
etmesine imkân sağlıyor.

Bugünkü adı “12 Eylül davası” olan
bu zemin, AKP’nin hesabına göre,
hem onun emekçilerin gündemlerini
sümenaltı edebilmesini sağlayabilir,
hem de bu gündem etrafında toplanmış olan muhaliflerin aralarındaki
zayıf noktalara vurarak, o alanı
dizayn etmenin bir aracı haline getirilebilir.

AKP, geride bıraktığımız aylar boyunca enerjisini ve meşruiyetini belli
eşiklerde parça parça yitirdi. Vaat
ettiği yeni anayasanın gecikmesi
sebebiyle, bugüne dek kendisini destekleyen kimi liberal çevreler tarafından eleştirilmeye başlandı. Farklı
kesimlerden muhalifleri sindirmek
için yaptığı KCK, Oda TV, Devrimci
Karargah gibi siyasi operasyonlar ise
kamuoyunda “otoriter bir rejim kuruluyor” fikrinin yerleşmesine yol açtı.
Üstelik çıkardığı bir dizi kontrolsüz
maraza ilave olarak, Cemaat ile yaşadığı kavganın da ortalığa saçılmış
olması, AKP’nin sendelediğini herkesin fark etmesini kolaylaştırdı.

İşte şimdi AKP, daha önceleri de birçok örneğini gördüğümüz üzere, sistem içi ve sistem dışı muhaliflerini
etrafında konumlandırabileceği bir
gündem yaratarak toparlanmaya çalışıyor.

Grev hakkını kapsamayan “toplu sözleşme yasası” Meclis’ten geçirilirken,
iş cinayetleri son günlerde gözle
görülür bir artış içine girmişken; söz
konusu davanın bir anda gündemi
kapladığına ve referandumdan sonra
günden güne politik ortama etkide
bulunamaz hale gelen “yetmez ama
evet”çilere sahne kapısı aralanarak,
devrimci sosyalistlerin alanını daraltmaya dönük bir hamle yapıldığına
şahit oluyoruz.

Burada Kim Kimi Yargılıyor?
Peki, bu davadan darbe ile yüzleşme
adına hiç mi umut beslemeyelim?
Asla, beslemeyelim.
12 Eylül darbesi, sadece işkenceye,
kötü muameleye, iki gaddar adamın

başlangıç safhasıdır ancak. İsmi
değiştirilen DGM’ler bugün ayaktadır,
Siyasi Partiler Kanunu ayaktadır,
Eroğan’ın kalkmayacak dediği YÖK
kalkmamıştır “Netekim”.
12 Eylül darbesi, devrimcilerin kökünü kazımak için yapıldı. AKP, bugün
tüm devrimci yapılara, halkın her
örgütlü kesimine azgınca saldırmaktadır.
12 Eylül darbesi, Kürt halkının sesini
soluğunu kısmak için yapıldı, Kürt
halkı bugün zindanlara doldurulmakta, evlatları kurşunlanmakta, üstlerine bombalar yağdırılmaktadır.

12 Eylül darbesi, devrimci hareketin
önünü kesmek, halkın örgütlülüğünü
dağıtmak ve küresel/yerel sermayenin ihtiyacı olan ekonomi politikalarının uygulanmasını sağlamak için,
emperyalizmin desteği ile yapıldı.

12 Eylül darbesi, kapitalizmin bu coğrafyaya iyice nüfuz edebilmesi, emekçilerin haklarının gasp edilmesi, işçi
sınıfı örgütsüzleştirilirken, sermayedarların semirmesi için yapıldı. Bugün
işçiler, iş cinayetlerinde bozuk para
gibi harcanırken, “en zenginler” listesindeki isimlerin kasaları her yıl biraz
daha dolmaktadır.

12 Eylül darbesi, 1983’te yapılan göstermelik seçimlerle biten bir süreç
değil, aksine kurulan kurumlarla
sürekliliği güvence altına alınarak ve
seçimler eliyle “normalleştirilerek”
bugüne dek sürdürülen bir rejimin

12 Eylül’ün ayakları üzerine sağlamca oturtmak istediği bu sömürü ve
adaletsizlik düzeninin üzerinde yükselenler, bu düzenin uygulayıcısı ve
geliştiricisi olanlar, onu değil yargılamak ancak ona şükran duyabilirler!

AKP, 12 Eylül davası aracılığıyla kendisi dışındaki
tüm siyasi güçlere karşı ön alıyor ve bu davayı bir
sıçrama tahtası olarak kullanarak, yazacağı yeni
anayasayı kabul ettirmenin hesaplarını daha onu
masaya getirmeden yapıyor.

Yeni Anayasaya Sıçrama Tahtası
Elbette bu vodvil, sadece gündem
değişsin diye sahnelenmiyor. Gündem
sadece değişmekle kalmıyor, tam da
AKP’nin kaymasını istediği mecraya
doğru kayıyor.

tik bir anayasa yapmak istediklerine de
inanmamızı isteyecekler.

AKP, 12 Eylül davası aracılığıyla kendisi
dışındaki tüm siyasi güçlere karşı ön
alıyor ve bu davayı bir sıçrama tahtası
olarak kullanarak, yazacağı yeni anayasayı kabul ettirmenin hesaplarını daha
onu masaya getirmeden yapıyor.

Bu yüzden olsa gerek, solcu geçinen bir
kısım yağdanlık da, bu müsamereyi fırsat bilerek kendine alan açmaya çalışıyor. Hep beraber göreceğiz, sermayenin ihtiyacı olan yeni anayasa pişirilip
önümüze geldiğinde, işçiler adına
konuşan birileri yine “yetmez ama
evet” diye haykırıyor olacak!

Çoktan hurdaya ayrılmış olan iki faşisti
göstermelik olarak yargılayışlarını
“demokratik bir kazanım” olarak kabul
ettirebilirlerse, bu büyük “hesaplaşma”ya bakarak, ne kadar da demokra-

Kusura bakmayın, bizdeki lügata göre,
halka kan kusturan darbecileri hakkıyla
ancak halk yargılar, muteber olacak bir
anayasayı emekçiler kendi elleriyle
yazar.

NİSAN 2011
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Kapitalist Krizin Yakıcılığı TC’yi Sarsıyor

EKONOMİNİN KIRILGANLIĞI ARTTI!
yıkıcı tehlikeleri üzerinde durdu.

Ç ÖK Ü Ş E D O Ğ R U
Türkiye’nin dış kaynağa bağımlılığının çok vektörlü sonuçları bulunuyor. Bu sonuçlardan biri, enerjide
dışa bağımlılığının daha da artmasıdır. Türkiye’nin enerji ithalatı, toplam
ithalatın yüzde 23’üne yükseldi.
Bir dizi sarsıcı yansımaları olan bu
durum, son yapılan zamlarla kendini
yeniden dışa vurdu. Zam furyasının
hızını kesmeden devam edeceği artık
aşikar. Çünkü Türkiye’nin petrole ve
kok kömüre bağımlılığının yanında,
elektrik üretiminin yarısı doğalgaz
aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Dış Borcun
Önlenemez Yükselişi

VOLKAN YARAŞIR
Türkiye ekonomisinin 2011 yılında
yüzde 8,5 büyüdü, yılın son çeyreğinde ise büyümenin yüzde 5,2 bandında seyrettiği açıklandı.
Türkiye Çin’den sonra ekonomisi en
hızlı büyüyen ülke olarak dikkat
çekti. Büyüme oranıyla dünyanın
beşincisi
oldu.
Üstünde
Çin,
Hindistan, Arjantin ve Endonezya
bulunuyor.
Bu “yüksek” büyüme profiline karşılık, ekonominin kırılganlığı artıyor.
Hatta çöküş riski yükseliyor.
Çöküş ihtimalini tetikleyen üç ana
faktör var: Cari açık, dış borç ve sıcak
para ihtiyacı.
Cari açık tehlike sınırına (milli gelirin yüzde 10’una) ulaştı. Avrupa’da
İtalya’dan sonra en büyük cari açığı
veren ülke, Türkiye. Bugün iflas aşamasındaki Yunanistan’ın cari açığı,
milli gelirinin 9,1’ini buluyor.
Türkiye 2011 yılında 772 milyar
dolar milli gelir üretti. Bunun gerçekleşmesi için 77 milyar dolarlık döviz
açığı verdi. Kaynak; dış kredi, doğrudan yatırımcı sermaye ve sıcak para
gibi çeşitli “enstrümanlarla” dışarıdan karşılandı. Özellikle sıcak para,

Türkiye kapitalizminin
yapısal sermaye birikim sorunundan kaynaklanan, dış kaynak
bağımlılığı son derece
yıkıcı sonuçlara yol
açabilir. Kapitalizmin
yapısal krizinin derinleşerek sürdüğü koşullarda, dış kaynak olduğu
sürece büyüme trendi
gösteren Türkiye’nin,
fay hatlarında şiddetli
kırılmalara yol açacak
enerji birikiyor.
ana dış kaynak enstrümanı olarak
öne çıktı.
Böylesi bir tablo, yüksek büyüme profili gösteren hiçbir ülkede yaşanmıyor. Bu ülkeler cari açıktan öte, cari
fazlalık veriyor.
2012 yılında cari açıkta yükselmenin
devam etmesi büyük bir ihtimaldir.

2011’de Türkiye’nin dış borcu 306.5
milyar dolara yükseldi. Yani milli
gelirin yüzde 40’ına ulaştı. 2010 ila
2011 arasında dış borç yüzde 5 oranında arttı. Dış borçlanmanın büyük
bir kesimini özel sektör ve ağırlıkta
bankalar yapıyor. Dış borç stokunda
bankaların borçları, toplam borcun
1/3’ine ulaştı. Dış borçların spekülatif alanlarda kullanımı giderek arttı.
Bankalar aldığı kaynakların büyük
bir kısmını tüketici kredisi olarak
“değerlendiriyor”. Bankalardan sonra
İstanbul merkezli inşaat ve gayrimenkul sektörü geliyor.
Spekülatif kar yönelimi, aynı zamanda büyük yıkımlara kapı aralıyor.
Pamuk ipliğine bağlı borç çevrimi,
döviz kurunda yaşanacak şoklarla,
artışlarla 1994 ve 2001’de yaşananlardan çok daha sert yıkımların
önünü açabilir. Bu da yaygın şirket ve
banka iflasları anlamına gelir.
Öte yandan ekonominin sıcak paraya
bağımlılığı giderek artıyor. Türkiye
spekülatif para cenneti ve offshore
ülke haline geldi.
The Economist, yeni sayısında
Türkiye ekonomisini değerlendirdi
ve çökme ihtimalinin arttığı yönünde
yorum yaptı. Türkiye’nin bir süre
daha sorunların etrafında dolaşabileceğini açıkladı. Bunu da likidite bolluğuna ve “ucuz paraya” bağladı. Özellikle Türkiye’nin yabancı sermayenin
en risklilerine aşırı bağımlı olmasının

AKP iktidarı, çok boyutlu saldırılarıyla süreci aşmaya çalışıyor. En başta işçi
sınıfına cepheden saldırarak, tahakkümünü kalıcılaştırmaya çalışıyor. İşçi sınıfının tarihsel kazanımlarının gasp etmeyi ve savunma mevzilerini parçalamayı
hedefliyor. İşçi sınıfına Çin çalışma rejimini yani cehennemi ve Esenyurt,
Adana, Elazığ ve tersanelerde olduğu gibi, “ölüm tarlalarını” dayatıyor.

Piyasalarda likidite bolluğu sürüyor.
ABD merkez bankası 2014 sonuna
kadar durumda değişiklik yapmayacağını açıkladı. Mevcut likiditeye
Avrupa merkez bankası son dört
aylık dönemde bir trilyon euro ekledi.
Likidite bolluğu, Türkiye’nin bugün
açısından sorunlarını ertelemesine
olanak sağlıyor. Ama sorunlar çözülmüyor, yalnızca öteleniyor.
Türkiye kapitalizminin yapısal sermaye birikim sorunundan kaynaklanan, dış kaynak bağımlılığı son derece yıkıcı sonuçlara yol açabilir.
Kapitalizmin yapısal krizinin derinleşerek sürdüğü koşullarda, dış kaynak
olduğu sürece büyüme trendi gösteren Türkiye’nin, fay hatlarında şiddetli kırılmalara yol açacak enerji
birikiyor.
Kısaca Türkiye kritik bir eşiğe giriyor. Bu kritik eşikte bırakın büyümeyi, borç çevriminin döndürülmesi,
ekonomide işleyişin sağlanması için
bile, dış kaynağa ihtiyaç var. Bu
bağımlılık ötelenen kriz dinamiklerinin daha da şiddetlenmesini beraberinde getirecektir.

AKP İktidarı
Emperyalist Savaşın
Taşeronluğuna
Sıvanıyor
AKP iktidarı, çok boyutlu saldırılarıyla süreci aşmaya çalışıyor. En başta
işçi sınıfına cepheden saldırarak,
tahakkümünü kalıcılaştırmaya çalışıyor. İşçi sınıfının tarihsel kazanımlarının gasp etmeyi ve savunma mevzilerini parçalamayı hedefliyor. İşçi
sınıfına Çin çalışma rejimini yani
cehennemi ve Esenyurt, Adana,
Elazığ ve tersanelerde olduğu gibi,
“ölüm tarlalarını” dayatıyor.
Öte yandan TC hızla emperyalist
savaşa hazırlanıyor. Savaş krize karşı
kitlelerden yükselebilecek tepkilerini yok etme ve büyük kitle manipülasyonları anlamına geliyor. Bu adımlar aynı zamanda Kürt halkına
sömürgeci statünün dayatılması
demektir. Faşist ve şoven dalganın
körüklenmesi hem emperyalist savaşa hazırlık, hem de Kürt halkını köleleştirme operasyonudur.
Hayatın her alanına yönelik saldırılar,
kitlelerin kronik yoksullaştırılması ve
mülksüzleştirilmesi politikalarıyla bir
arada yürütülüyor. Bu kuşatmaya ve
ablukaya karşı ısrarla sınıf ve sokak
örgütlenmelidir. Bu kuşatma ve abluka ancak böyle dağıtılabilir.
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Sarkozy Fransa’sı: ABD’nin Yörüngesinde Almanya’nın Yedeğinde

Fransa’nın Uluslararası Politikası
ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Sarkozy toplumun yıllarca büyük mücadelelerle elde ettiği sosyal
haklara saldırdı.
Küresel sermayenin
ihtiyaçlarına yönelik
geliştirdiği politikaları
uygulamaya koydu.
MUSTAFA PEKÖZ
Fransa’nın iç politik gündeminde
Cumhurbaşkanlığı seçimleri var.
Doğal olarak toplumun gündemi bu
konuya endekslenmiş durumda.
Fransa’da yarı başkanlık sistemi
bulunuyor ve dış politika da esasen
cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.
Ayrıca iç politikada belirli bir etkisi
bulunuyor. Bu bakımdan seçimler,
hem uluslararası alanda, hem de iç
politikada ciddi olarak takip ediliyor.
Fransa’da seçim iki tur üzerinden
yapılıyor. Birinci tur seçimleri 22
Nisan’da, ikinci tur ise 6 Mayıs’ta
yapılacak. Birinci turda hiçbir aday
yüzde 50.01 oy alamazsa, en çok oy
alan iki aday ikinci tura kalıyor.
Birçok adayın katıldığı seçimlerde ön
plana çıkan 4 aday var.
Jean-Luc Melenchon Sol Cephe'nin
başkan adayı olarak etkili olmaya
çalışıyor. Anketlerde yüzde 14 civarında bir oy potansiyeline sahip olan
Melenchon, seçim kampanyasında
özellikle Fransa’nın ayrıcalıklı tarihsel rolünü ön plana çıkartıyor. Örneğin “Fransa'nın dünyanın en büyük
ikinci donanmasına ve dünyanın en
gelişmiş ikinci diplomasi ağına sahip
olduğunu” belirtiyor. Ayrıca ''Fransa
bir batı devleti değildir, Fransa evrensel bir devlettir'' değerlendirmesiyle
“ayrıcalıklarına” dikkat çekerken

Cumhurbaşkanlığı
seçimi Fransa’nın
uluslararası politikaları
bakımından önemlidir.
Sarkozy’nin izlediği
strateji önemli oranda
başarısız oldu. Ancak
küresel sermaye,
Fransa’nın eski klasik
politikalarla
yönetilemeyeceğinin de
farkındadır.

aynı zamanda “sosyal devlet” politikasına özel bir vurgu yapmaktadır.
Faşist Parti olarak bilinen “Ulusal
Cephe”nin adayı Marine Le Pen’in,
bütün seçimlerde kullandığı iki konu:
göçmenler/yabancılar
ve
Müslümanlar. Le Pen ailesi de göçmen olmasına rağmen, göçmenlere
yönelik ırkçı ve şoven politikaları
sürekli gündemde tutuyor. Fronte
National (Ulusal Cephe)’nin oy oranı
yüzde 15’ler civarında görünüyor.

Seçim Çekişmesi Sarkozy
ve Hollande Arasında
Bu iki aday dışında, seçim daha çok,
bugünkü Cumhurbaşkanı Nikolas
Sarkozy ile Sosyalist Parti’nin adayı
François Hollanda arasında geçiyor.
Birinci turda bir birine yakın oy alacakları anlaşılıyor. Büyük bir sürpriz
olmaz ise bu iki aday, 6 Mayıs 2012
yılında ikinci tur için yarışacaklar.
Sarkozy, 6 Mayıs 2007 tarihinde,
UMP’nin*
adayı
olarak
Cumhurbaşkanı
seçilmesinden
hemen sonra yaptığı konuşmada
özellikle izleyeceği dış politikanın
ipuçlarını vermişti ve buna uygun
olarak da davrandı. Fransa’nın geleneksel dış politikasını terk ederek
ABD’nin dünya kapitalist liderliğini
kabul etti. Avrupa Birliği’nin oluştur-

duğu
ekonomik
politikalarda
Merkel’in peşine takıldı, bir bakıma
Almanya’nın yedek gücü olarak işlev
gördü. ABD-AB ittifakı içerisinde
uluslararası güç ilişkilerini yeniden
düzenlemek için, askerileştirilmiş bir
Avrupa’ya ihtiyaç olduğunu açıkladı.
Fransa, Orta Afrika’da askeri operasyonlara yöneldi, Kuzey Afrika’daki
etkinliğini
arttırmaya
çalıştı,
Afganistan’daki askeri güçlerini korudu, Libya’ya askeri müdahalenin
öncülüğü yaptı. Kendisini Avrupa’nın
askeri lideri olarak görmek istedi ve
buna uygun bir pratik hat oluşturmaya çalıştı. Ancak bu yönelimleri, iç
politikada beklenen etkiyi yaratmadı.
Sarkozy Türkiye’nin AB üyeliğine
karşı çıkarak seçimlerde etkili oldu.
Ancak bu politikasını hiç bir şekilde
yaşama geçirmedi. Çünkü AB’nin
belirlediği Avrasya ve Ortadoğu politikasında Türkiye stratejik bir öneme
sahip. Türkiyesiz bir AB’nin, enerji
yataklarının bulunduğu bir bölgede
etkin olamayacağını Sarkozy biliyordu.

Sarkozy Sosyal
Haklara Saldırdı
Geçen 5 yıllık süre içinde Sarkozy’nin
Cumhurbaşkanlığına
getirilmesi,
uluslararası stratejik ilişkilerde bek-

Klasik Fransız Dış Politikasına
Dönüş mü?
Sosyalist Parti (SP) Adayı François
Hollande, birinci turu geçecek iki
adaydan biridir. Yaklaşık 9 yıl SP Genel
Sekreterliğini yapan Hollande, seçim
stratejisini daha çok sosyal-liberal politikalar üzerine oturtmuş bulunuyor.
Fransa’nın klasik Avrupa Birliği politikasına vurgu yapan Hollande, küresel
finans krizi nedeniyle çıkartılan bir
kısım yasaların yeniden gözden geçirileceğini belirtiyor. Özellikle iç politikada sorun olan sosyal hakları ön plana

çıkarırken, özelleştirmenin bazı temel
sektörlerde durdurulacağını belirtiyor.
İkinci turda Sol Blok, Sarkozy’e karşı
Hollande’a oy verecektir. Ancak ılımlı
sağ oylara ihtiyacı var. Bu nedenle liberal politikalara özel bir vurgu yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi Fransa’nın
uluslararası politikaları bakımından
önemlidir. Sarkozy’nin izlediği strateji
önemli oranda başarısız oldu. Ancak
küresel sermaye, Fransa’nın eski klasik
politikalarla yönetilemeyeceğinin de
farkındadır. Hollande da küresel ser-

lenen etkiyi yaratmadığı gibi Avrupa
eksenli oluşan küresel finans krizi,
ülke içinde ciddi ekonomik ve sosyal
sorunlara yol açtı.
Sarkozy toplumun yıllarca büyük
mücadelelerle elde ettiği sosyal haklara saldırdı. Küresel sermayenin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği politikaları uygulamaya koydu. Örneğin
haftalık 35 saatlik iş gününü kaldırmak için çok uğraştı, stratejik iş merkezlerinde grevlerin yasaklanmasını
uygulamaya koymak istedi, çalışma
saatlerini oldukça esnekleştirdi, işçilerin lehine olan iş güvenliği yasalarını sermayenin lehine değiştirdi.
Avrupa’yı sarmalayan finans krizi,
Fransa’da çok ciddi olarak hissedildi.
Büyük bankaların kurtarılması için
milyarlarca Euro aktarıldı, ekonomik
durgunluk en üst seviyeye çıktı.
Uluslararası kredi kuruluşları tarafından Fransa’nın kredi notu AAA’dan
AAB’ye düşürüldü.Fransa’nın dış
borcu 5 trilyon 123 milyar dolar olup
dünyanın en çok borcu olan 3. ülkesi
haline geldi. Ayrıca İşsizlik ciddi bir
toplumsal sorun haline gelmiş bulunuyor. Bugünkü verilere göre işsizlik
oranı yüzde 9,7’dir ve yaklaşık 3 milyona yakın işsiz bulunuyor.
Sarkozy, ikinci tur seçimlerini kazanmasının çok zor olduğunun farkındadır. Bu nedenle yeniden klasik yöntemlere başvurmaya başladı. Örneğin
Fransa’nın Toulouse kentinde, bir
Yahudi okulunda bir öğretmenle üç
çocuğun öldürülmesi olayını tam bir
seçim malzemesi haline getirdi.
Polisin
operasyon
biçiminin,
Sarkozy’nin seçim politikasına hizmet edecek bir tarzda düzenlendiğine
dair iddialar bulunuyor. Evin tespit
edilmesinden sonra, üç gün boyunca
hiçbir şey yapılmadan beklenilmesi
ve televizyonlarda naklen yayınlar
yapılması, bu durumun seçimlerde
politik malzeme haline getirilmesi
olarak algılandı. Ortaya çıkan tablo da
bunu gösteriyor. Sarkozy, seçimleri
kaybedebileceğini gördü ve Fransa
toplumunun yumuşak karnı olan
“göçmenleri ve terörü” yeniden gündemleştirdi.
* UMP: Union pour un Mouvement Populaire
(Halk Hareketi için Birlik)

mayenin taleplerini dikkate almaksızın
cumhurbaşkanı olamaz. Bu nedenle
uluslararası politikalarını oluştururken,
hem iç toplumsal tepkileri revize edecek, hem de küresel sermayenin taleplerini dengeleyecek bir taktik izliyor.
''İkinci tura çıkacak iki aday arasından
kime oy verirsiniz?'' diye sorulduğunda, Hollande, Sarkozy’den yüzde 8-10
puan önde görünüyor. Ancak küresel
sermayenin Fransa’dan istediği “yeni”
Avrupa politikası ve iç politik dengeler
bu
süreci
belirleyecek.
İbre
Hollande’dan yana ama dengeler her
an değişebilir.
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küçük grevlerle (Frankfurt havaalanı
ve metalciler) beraber, Alman sendikalarını daha saldırgan bir taktiğe
yönlendirebilir ve işçi sınıfının direnişini yükseltebilir.

Portekiz’de Genel Grev

Portekiz ve
İspanya’da Genel Grev,
Almanya’da Uyarı Grevi

İkincisi, Portekiz’deki 22 Mart genel
grevi oldu.

AVRUPA’DA İŞÇİLER
HAREKETLENİYOR
ALP KAYSERİLİOĞLU
Avrupa’da yapısallaşan ekonomik
krizin kısa vadede aşılamayacağı
görülüyor. Tersine, krizin içinde ve
kriz kullanılarak, sermayenin çıkarlarını savunan otoriter bir yeni statüko Avrupa halklarına dayatılıyor.
Emperyalist merkez ülkeler, krizi fırsat bilerek çevre ülkelerin halklarına
sermayenin çıkarları yönünde topyekün saldırıyor. Ama, saldırı bununla
sınırlı değil. Emperyalist ülkelerdeki
emekçiler de saldırı altında.
Avrupa içinde zirveye yerleşenler
(Almanya, Fransa, İngiltere), bunu
aynı zamanda kendi işçi sınıflarını da
neo-liberal sömürüyle boğarak becerebildi. Ve, bu konuda asla geri adım
atmıyorlar. Tersine, halen de sömürüyü yükseltmeye çalışıyorlar.
Tam da bu yüzden, Avrupa’nın merkezi emperyalist ülkelerindeki direnişler, emperyalizmin bütünlüğünü
bozmakta ve iç dengelerini çözmekte
önemli rol oynarlar. Ve, kimi direniş
hareketlerinin başladığını görebiliyoruz.
Şubat ayında, Yunanistan’da genel
grevler, İtalya’da Monti Hükümetinin
emek piyasası “reformlarına” karşı
direniş, İspanya’da öğrenci ve kitle
gösterileri ve Belçika’da genel grevi
görmüştük.
Mart ayında ise, yeni dalga kitle direnişini bir adım daha ileri götürebilecek üç önemli hareket belirleyebiliriz.

Almanya’da Uyarı Grevleri
Birincisi, 5 Mart’ta Almanya’da hizmet sektörünün önemli sendikası
olan “ver.di”nin başlattığı ve bütün
Mart boyu süregiden kamu işçilerinin uyarı grevleri oldu.
1 Mart’ta 2 milyon kamu emekçisi
için başlayan yeni sözleşme tartışmaları öncesinde, ver.di, 2010/11 bilançosunu Şubat ortasında yayınlamıştı:
2010’un “ver.di’nin tarihindeki en

İspanya Hükümetinin “az çok normal bir iş günü”
olarak gördüğü 29 Mart’ta, sendikaya göre,
genel grev yüzde 77-80 katılımla ve 111 şehirde
gösterilerle gerçekleştirildi. Birçok sanayi sitesinin bloke edilmesinin yanı sıra, ulaşım, haber,
sağlık sistemi, hava alanları ve üniversiteler de
bloke edildi.
kötü sene” olduğu ve 2011’in de
“yeterince iyi” olmadığı tespit edilmişti. 2011’de ortalamada yüzde 2 (ki
sektörden sektöre yüzde 0-4 farklar
vardı) maaş yükselişi, prim ve ikramiyelerde ise yüzde 2,46’ya yükselen
oranın; enflasyonun yüzde 2,3 ve
verimliliğin ortalama yüzde 1,0-1,5
yükselmesiyle beraber düşünüldüğünde, sadece var olan maaş seviyesini koruyabildiği ve bazı sektörlerde
geriye bile düşüldüğü tespit ediliyordu.
Bunun üzerine, 2012 Mart sözleşme
tartışmalarına yüzde 6,5 ve en azından ayda 200 avro maaş yükselişi
isteği ile girildi. İşveren tarafı ilk oturumda, ortalamada yılda yüzde 2,3
olan enflasyona rağmen, 2 yıl için
toplam yüzde 3,3 maaş artışı ve böylece reel maaş düşüşü önermesi üzerine; ver.di, Almanya’nın bir çok eyaletinde 6-9 Mart tarihleri arasında
130.000 kadar işçinin katıldığı bir

İşverenlerin hiç bir adım
atmaması üzerine,
Almanya çapında ikinci
genel grev dalgası
başlatıldı ve bu sefer
215.000 işçi katıldı. Eğer
30 Mart-4 Nisan arası
olan 3. oturumda
işverenler adım
atmazsa, süresiz grev
yapılacağı duyuruldu.

uyarı grevi dalgası yarattı. Birçok
büyük şehirde metro ve otobüs sistemi, hava alanları, çocuk yuvaları vs
bir gün boyunca bloke oldu.
İkinci oturumda da işverenlerin hiç
bir adım atmaması üzerine, Almanya
çapında ikinci genel grev dalgası başlatıldı ve bu sefer 215.000 işçi katıldı.
Eğer 30 Mart-4 Nisan arası olan
3 oturumda işverenler adım atmazsa,
süresiz grev yapılacağı duyuruldu.
ver.di’nin bu adımı, 2012’deki daha

“Yoksullaşma ve sömürge anlaşmasına karşı!” sloganıyla yapılan 1974’ten
sonraki 8. genel grev, komünistlere
yakın duran CGTP* sendikası tarafından örgütlendi. Grev, Pedro Passos
Coelho’nun
liberal-muhafazakar
hükümetinin AB ve IMF’nin 78 milyar avro yardım paketi ile beraber
“tasarruf ” planını kabul etmesine
karşı örgütlendi.
Planda özellikle emek piyasası reformu tepki çekti: İşten çıkarmaları
kolaylaştırmak, tatil günlerini azaltmak, işsizlik paraları ve ikramiye/
primlerinin miktarlarını azaltmak vs.
Yüz binlerce emekçinin 38 şehirde
katıldığı genel grevde, şehirlerde ulaşım bloke edildi, ülkenin en önemli 7
limanı zorlandı, hastaneler ve itfaiye
sadece acil işlerini sürdürdü.
16 ay içinde Portekiz’deki 3. grev,
özellikle 12 Mart 2011 ile kitle seviyesine yükselen direnişin bir ileri
adımı.
Sosyalistlere yakın duran UGT* sendikasının bu sefer katılmayıp
Coelho’yla anlaşması, direnişin inisiyatifini komünistlerin eline verdi.
Komünistler, şayet partisiz ve sendikasızları ikna edebilirse, sermayenin
saldırılarını
geri
püskürterek,
Portekiz’in
“Avrupa’nın
ikinci
Yunanistan’ı/rol modeli” olmasını
engelleyebilir.
* CGTP: Portekiz İşçileri Genel Konfederasyonu
* UGT: Genel İşçi Sendikası

İspanya’da Genel Grev
Üçüncüsü, İspanya’daki 29 Mart genel
grevi oldu. Post-Frankist Halk Partisi’nin
(PP) Mariano Rajoy’un yönetimi altındaki hükümeti, seçildikten daha 100
gün geçmeden 2 eyalet seçimlerinde
desteğini kaybetti ve 29 Mart’ta milyonlarca insanın katıldığı bir genel
grev’le karşılaştı.
Komünist CCOO ve sosyal demokrat
UGT sendikalarının örgütlediği ve
anarko-sendikalist CGT’nin bağımsız
katılımıyla İndignad@s’ın da (Öfkeliler)
desteklediği genel grev, yine bir emek
piyasası reformuna karşı yöneldi.

bir iş günü” olarak gördüğü 29 Mart’ta,
sendikaya göre, genel grev yüzde 77-80
katılımla ve 111 şehirde gösterilerle
gerçekleştirildi. Birçok sanayi sitesinin
bloke edilmesinin yanı sıra, ulaşım,
haber, sağlık sistemi, hava alanları ve
üniversiteler de bloke edildi.
Hükümet’in ise, geri adım atma eğilimi
yok ve tersine Avrupa komiserlerini
ülkeye kabul etmek istiyor.
Bu kadar kitle örgütleyebilen CCOO* ve
CGT, çok uzlaşmacı bir pozisyonda
duruyor; ama tersine, ya örgütlediği
kitleleri daha militanlaştırması ya da
kitlelerin yeni örgütler yaratması gerekiyor. Şayet direniş örgütlenemezse,
İspanya’nın kaderi “Avru-pa’nın 3.
Yunanistan’ı/rol modeli” olmak.

Parlamento’da zaten kabul edilen bu
reform paketi, birçok hak gaspına yol
açıyor: Daha kolay işten çıkarmalar,
işten çıkarmalarda işçiye verilen paraların azalması, işsizlik parasının düşmesi vs.

* CCOO: Komünist Parti çizgisindeki İşçi
Komisyonları adlı sendikal örgüt.

İspanya hükümetinin “az çok normal
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Cehennem Boş, Bütün Şeytanlar Burada mı?

YUNANİSTAN AVRUPA’NIN
SÖMÜRGESİ Mİ OLUYOR?
ALP KAYSERİLİOĞLU
Avrupa’daki krizin şimdi öne çıkan
“Yunanistan probleminde” gerilimli
bir Şubat ve Mart geçirdikten sonra,
nihayet ikinci 130 milyar avro civarında “kurtarma” paketinin parametreleri netleştirilip gerçekliğe büründürüldü. Sermayenin çıkarları yönünde ve sermaye güçleri tarafından
yaratılan bir yeni “gerçeklik!”.

Force”unun (“Özel Tim”) Yunanistan’ın mali durumunu kontrol etmesi
ve Yunanistan’a yeni “kurtarma”
paketinin verilmesi ise, bazı ön
koşullara bağlandı. Yeni Başbakan
Papadimos ile birlikte yeni bir “tasarruf paketi” daha hazırlandı.
Papadimos o paketi Şubat’ın ikinci
haftasında parlamentoya sundu.

Bu yeni “gerçeklik”, kendisinin
sorumlu olduğu krizin oluşturduğu
toplumsal sıkışmayı/gerginliği ustaca kullanan Avrupa’nın merkezi
ülkelerinin finans sermayesi tarafından yaratılıyor: Yunanistan’ın AB’nin
yeniden yapılanmasında başka ülkelere de model olacak biçimde dönüştürülmesi yönünde adımlar atılıyor.
Yunan halkının kazanımlarının tasfiyesi ve yoksullaştırılması hedefleniyor.

Öbür yanda ise, Yunanistan’ın devletdışı özel alacaklılarının (bankalar,
fonlar, sigortalar) borçlarının bir kısmından vazgeçmesi ön koşuldu. Bu
vazgeçişin parametrelerinin detayları
Uluslararası Finans Kurumu (IIF)
tarafından Ocak’ın başından beri özel
alacaklılar ile tartışma sürecine
sokuldu (ki, aslında bu 2010
Temmuz’undan beri reel bir opsiyondu). Şubat ayı ile beraber zaman
baskısı epey arttı.

20 Mart’ta ödenmesi gereken 14,4
milyar avroluk borç için, devlet kasaları boş olduğundan ve ödeme mecburiyetinde olan Yunanistan devleti
iflas edeceği için, hızlıca ikinci bir
büyük çaplı kurtarma paketi planlanması gerekti. Troykanın “Task

Yunanistan
için
Troyka
ve
Papadimos tarafından önerilen
“tasarruf paketi”, özel sektördeki işçilerin maaşlarında yüzde 20-30 arasında azaltma (1. tasarruf paketinde
azaltılan kamu işçilerinin maaşı idi),
bazı kamu alanlarının özelleştirilme-

Yunanistan’ın problemi, 90’lı yıllarda Maastricht
kriterlerini kabul edip, 1996’da Kostas Simitis
döneminde PASOK’un sağ kanadının sol kanadı
tasfiye etmesiyle beraber, politik ve sermaye sınıflarının topyekün bir işbirlikçi çeteye dönüşmesidir.

si (toplamda 50 milyar avro olacak,
2015’e kadar 15-19 milyar avro;
özelleştirilecek alanlar olarak da 35
tane farklı alan sayılıyor: posta, telekomünikasyon, havaalanları, otobanlar, tren yolları, maden ocakları, su
sistemi vs), kamu alanında 2012’de
15.000 memurun işten çıkarılması
(2015’e kadar 150.000) gibi, halk
düşmanı ve ne tasarruf, ne de kurtarma, sadece mutlak bir sömürünün
temellerini atma anlamına gelen
anlaşmalar içeriyordu.

Yunanistan’a Diz Çöktürülüyor
Bu temel eksen üstünde Ocak
2012’den Mart 2012’ye, süreç ilerledi. Gerçekten, bu son iki ayda görmediğimiz kalmadı.
Almanya’da bazı Hristiyan demokrat
politikacılar sanki kolonyalist imparatorluk adına konuşuyormuş gibi,
Troyka anlaşmaları yetmiyor olacak
ki, Yunanistan’ın bütün mali dengelerinin bir Troyka Komiserinin
(sömürge valilerini hatırlatmıyor
mu?) kontrolü altına alınmasını istedi. O arada, sermayenin kontrolündeki bütün Avrupa basını Yunanistan’a
yüklendi. Politik intiharlarını hemencecik kabul etmedikleri için Yunan
halkına yüzsüzce saldırıldı.
Yüklenerek bunaltma politikası
sonuç verdi. 43 parlamenter (22’si
PASOK’tan, 21’i Yeni Demokrasi’den), “tasarruf” (veya “sömürü”)
paketine hayır oyu verdiği için partilerinden atıldı (12 Şubat). Nihayet
“tasarruf” paketinin kabul edilmesi
üstüne, bu sefer avro ülkeleri ikinci
“kurtarma” paketinin tartışma toplantısını (15 Şubat), Yunanistan’ın
ondan önceki paketteki anlaşmaya
göre “tasarruf” etmesi gereken miktarın sadece 325 milyon avro’sunu
becerememesini bahane ederek
erteledi ve baskıyı daha da arttırdı. Bu
bunaltıcı baskı üzerine ultra sağcı

NİSAN 2012

Yunanistan’ın şimdiki
durumu, halkın perspektifinden bakarsak,
vahim ötesi; sanki
80’li-90’lı yılların disütopik bilim kurgu filmlerindeki gibi: Yüzde 20
işsiz oranı, yüzde 30’a
yakın gelir düşüşleri, o
kadar fazla yeni vergi
ki, 1000 avro civarındaki brüt gelirlerin netinin 100 avro’nun altına
düşmesi, elektrik ve su
faturalarını ödeyemeyen evler için kesilen
sular ve elektrikler,
küçük esnafların satışlarının yüzde 40 gerilemesi vs.
LAOS partisi, daha fazla tasarrufu
kabul etmediği için, hükümetten atıldı.
O günlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papoulias (Almanlar
kim? Finler kim? Hollandalılar kim?
Kim bunlar ki Yunanistan’ı aşağılıyorlar?) ve yeni PASOK Başkanı
Evangelos Venizelos biraz bağrışıp
çağrıştılar ve ama eninde sonunda
zavallıca boyun eğdiler: Gelecek
seçimlerden ve yeni “yardım” paketi
gerçekleştirildikten sonra, “tasarruf
reformlarını” aynen yerine getireceklerini taahhüt ettiler.
LAOS partisi hükümet koalisyonundan atıldı, tasarruf planı kabul edildi
ve yazılı-imzalı olarak bu planın
reformlarının yerine getirileceğine
karar verildi. Yunanistan bazı mali
haklarından vazgeçti, ve işte şimdi
nihayet Troyka, zaman artık tam
kısalmaya başlamıştı ki, kurtarma
paketini kabul etti (20 Şubat, 12
saatlik toplantıdan sonra).
Evet, Yunanistan içindeki önkoşullar
oluşturulduktan sonra, geriye kalıyordu özel alacaklıların durumu:
Yunanistan’ın 350 milyar avro borcundan 200 milyar avro’su özellere
idi. Kurtarma paketi çerçevesinde
özellerin nominal yüzde 53,5 (veya
107 milyar avro) ve reel yüzde 70
civarında (çünkü kalan borçlar için
yeni anlaşmalar yapılıp, faiz oranları
düşürtülecekti) alacaklarından vazgeçmesi istendi (bir tek, sürpriz!,
ECB’nin [Avrupa Merkez Bankası]
elindeki
50-55
milyar
avro
Yunanistan borç kağıtlarına hiç dokunulmadı).
Ve koptu yine kıyamet! Acaba özel
alacaklılar bu kadar paradan vazgeçecek miydi?
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Haftalar boyu gerilim, stres, risk ve
IIF artık korku filmi senaryoları kurmaya başlamıştı: “Özeller katılmazsa,
Yunanistan batar, bütün Avrupa
1000 milyarlık bir mali krize girer”
vs. Yunanistan deadline’ı (son tarih)
8 Mart saat 21.00’e koyup, borçlarından vazgeçmeyenleri vazgeçmeye
zorlayacaktı ve Troyka ondan sonra
kurtarma paketine son halini verecekti.
Bütün gazeteler gün be gün özellerin
yüzde kaçının vazgeçtiğini veya vazgeçmediğini hesaplıyordu. En sonunda yeterince güvenli bir katılım kotası elde edildi ve nihayet (kaçıncı kez?)
kurtarma paketi Troyka tarafından
kabul edildi (10 Mart).
Bütün bu gerilim ise aslında boş hava
idi. Sanki çok büyük bir olaymış gibi
son dakikaya kadar özellerin katılımı
beklendi ve sanki yüzde 70 kayıpları
(ki, Yunanistan iflas etse bu yüzde
100 olacaktı) çok acayip bir şeymiş
gibi bütün gazetelerde “tarihi anlaşma” olarak yazıldı çizildi.

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
Ama asıl olay çoktan bitmişti. Nasıl
mı? İyi bilinen bir söz, “ Şeytan ayrıntıda gizlidir” der. Bizim de biraz
ayrıntılara göz atmamız lazım.
Özel alacaklıların elinde olan 200
milyar avro’nun yüzde 40 civarı
Yunan bankaları ve sosyal fonların
elindeydi, yüzde 34’ü çeşitli ülkelerden bir sürü fonun elinde ve sadece
yüzde 20’si başka Avrupa ülkelerinin
bankalarının elindeydi. 2010 ilkba-

Yunanistan “de facto”
işgal altındadır ve buna
karşı sadece gayet
şiddetli bir kitle direnişi
çözüm bulabilir. Gelecek
seçimlerde KKE
(Yunanistan Komünist
Partisi) ağırlıklı bir sol
blok’un parlamentoya
güçlü girmesi reel bir
olanaktır. Ama esas
olan, bu nesnel koşulları
kullanarak sermayeye
karşı topyekün bir saldırı
örgütlemektir. Eğer
şimdiki sol-komünist
politik güçler bunu
beceremezse, ya Yunan
solu ve işçi sınıfı tarihsel
bir yenilgiye uğrar, ya
da klasik sol örgütler
kitle hareketinin
zorunun altında ezilip
süpürülürler.

harında Yunanistan’ın sadece dış
borcu 210 milyar avro ve bunun
neredeyse üçte ikisi Fransız, İsviçreli
ve Alman kredi kuruluşlarında iken
(Fransız: yüzde 25, İsviçreli: yüzde
21, Alman: 14,3), bu bankalar (her
nasılsa!) bir yıl içinde ellerindeki
Yunan borç kağıtlarının çoğunu ECB
ve başka devlet veya kamu bankalarına satıverdiler! (ki, zaten onun için
Yunanistan’ın bu ikinci anlaşmasından sonra dış borcunun 2015’e kadar
yüzde 85’i ECB*, EFSF* ve IMF’nin
elinde bulunacak).
Mesela, 2010 ilkbaharında Alman
özel bankalarının elinde yaklaşık 21
milyar avro değerinde Yunan devlet
kağıtları varken, bu rakam 2012
Mart’ında 7,6 milyar avroya düşmüştü ve burada Hypo Real Estate
Bankası (kendisi daha 2 yıl önce 100
milyar avro civarında bir miktarla
devlet tarafından kurtarılmış ve
kamulaştırılmıştı), büyük yardımda
bulundu (Fransız bankaları için ise
aynı konudaki veriler şöyle: 52 milyar
avro/9,4 milyar avro). Bir de kurtarma paketinin ilk 50 milyar avro civarındaki parasıyla Yunan bankaları (ki
yüzde kaçı “Yunan” sermayesinin
elinde bunların?) kurtarılacağını
gözümüzün önüne getirirsek, nasıl
bir oyun oynandığını gayet iyi anlarız.
Büyük bir aç gözlülükle her türlü riski
göze alarak yatırım yapan özel bankalar ve fonlar, risk gerçekleşince ve
zarar gündeme gelince, hızla sıyrılıyor ve topu devlet bankalarına atıveriyorlardı. Halkın vergileriyle ve üretimiyle oluşan kamu zenginliği
Avrupa finans sermayesine aktarılıyordu.
Shakespeare’in dediği gibi; cehennem boş, bütün şeytanlar burada.
Yunanistan’ın şeytanları ise, Latsis,
Deutsche Bank, Thyssen Krupp,
Société Générale, Crédit Agricole,
Dexia ve kendi yerel sermayesi ve
politik sınıfıdır.

Shakespeare’in dediği gibi; cehennem boş, bütün
şeytanlar burada. Yunanistan’ın şeytanları ise,
Latsis, Deutsche Bank, Thyssen Krupp, Société
Générale, Crédit Agricole, Dexia ve kendi yerel
sermayesi ve politik sınıfıdır.
Açgözlü Avrupa Sermayesi
ve İşbirlikçi Çete
Krizin nedeni, sermaye basınının
sürekli kafalara sokmaya çalıştığı
uydurma şeyler değil: Nedenler, ne
yüksek devlet borç oranıdır (oysa
Japonya’nınki daha yüksek), ne
emeklilik yaşının düşüklüğü veya
emekli maaşlarının yüksekliğidir
(ikisi de Avro bölgesinin ortalamasının altında), ne de yüksek maaş seviyesidir (yine Avro bölgesinin ortalamasının altında).
Yunanistan’ın problemi, 90’lı yıllarda
Maastricht kriterlerini kabul edip,
1996’da Kostas Simitis döneminde
PASOK’un sağ kanadının sol kanadı
tasfiye etmesiyle beraber, politik ve
sermaye sınıflarının topyekün bir
işbirlikçi çeteye dönüşmesidir:
Yunanistan’ın “problemi”, bu işbirlikçi çetenin Yunanistan’ı Avro bölgesinin saldırgan rekabetine açıp, öbür
yandan verimliliği ve Yunanistan’ın
rekabet gücünü yükseltmeye değil,
yabancı sermayenin projeleri ve kredileri ile finanse edilmiş bir
turizm/lojistik/inşaat patlamasına
yönelerek (ki burada yatırılan bütün
sabit sermaye şimdi yine yabancı
özellere satılacak herhalde); devlet
borçlarının yükselmesi (özellikle bu
borçların içindeki yabancı sermaye
oranı hızlıca yükseldi); ve bu yolla,
Yunanistan’ın onun kontrol edemeyeceği kadar güçlü olan emperyalist
finans kapitalinin iktidarına “de
facto” teslim edilmesidir.
Finans kapitalin Yunanistan’a “güvenini”
yitirmesiyle
beraber,
Yunanistan’ın refinanse (borç öde-

mek için borçlanma) faiz oranları
roket gibi yükselip (yüzde 25 ve daha
fazla; Japonya’nın devlet borç oranı
yüzde 200’ken, refinanse faiz oranları yüzde 0,2 idi), bizim bugün bildiğimiz duruma düşmüştür.
Ve Yunanistan’ın şimdiki durumu,
halkın perspektifinden bakarsak,
vahim ötesi; sanki 80’li-90’lı yılların
disütopik bilim kurgu filmlerindeki
gibi: yüzde 20 işsiz oranı (gençler
arasında yüzde 50), yüzde 30’a yakın
gelir düşüşleri, o kadar fazla yeni
vergi ki, 1000 avro civarındaki brüt
gelirlerin netinin 100 avro’nun altına
düşmesi, elektrik ve su faturalarını
ödeyemeyen evler için kesilen sular
ve elektrikler, küçük esnafların satışlarının yüzde 40 gerilemesi vs.

Çare Halkın Direnişinde!
Yunanistan “de facto” işgal altındadır
ve buna karşı sadece gayet şiddetli
bir kitle direnişi çözüm bulabilir.
Gelecek seçimlerde KKE (Yunanistan
Komünist Partisi) ağırlıklı bir sol
blok’un parlamentoya güçlü girmesi
reel bir olanaktır.
Ama esas olan, bu nesnel koşulları
kullanarak sermayeye karşı topyekün bir saldırı örgütlemektir. Eğer
şimdiki sol-komünist politik güçler
bunu beceremezse, ya Yunan solu ve
işçi sınıfı tarihsel bir yenilgiye uğrar,
ya da klasik sol örgütler kitle hareketinin zorunun altında ezilip süpürülürler.
* ECB: Avrupa Merkez Bankası
* EFSF: Avrupa Finansal İstikrar Fonu
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N e r e y e ?

ORTADOĞU’NUN MERKEZİ: SURİYE

CENK AĞCABAY
Bir süredir Ortadoğu’da gelişen siyasi
süreçlerin odak noktasına Suriye yerleşti. İçinden geçilmekte olan konjonktürün gereği, Suriye’de yaşanan
siyasi ve toplumsal tüm gelişmeler
dünyanın her köşesinde dikkatle izlenilmekte, çünkü artık her Ortadoğu
meselesi dolaysızca dünya meselesine dönüşmüş durumdadır.

Küresel Hegemonya
Mücadelelerinin İzdüşümleri
Suriye’de odaklanan siyasal sürecin
akışı, küresel emperyalizmin güç
mücadelelerinin izdüşümlerini, farklı
çıkar ve güç bloklarının pozisyon alışlarını ve siyasal saflaşmaların kompozisyonunu daha berrak görmemize olanak sağlıyor. Suriye kendi dar
hacminin ötesine taşan hesaplaşmaların odaklandığı bir alana dönüşmüş
durumdadır.
Suriye’de Mart 2011’den beri devam
eden gerilimli sürecin en önemli
dönüm noktalarından biri, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nde ABD,
Fransa ve İngiltere’nin, Rusya ve
Çin’in isteği üzerine Kofi Annan’a
görev vermesi ve Annan Planı’nın
ortaya çıkmış olmasıdır. Bu görevlendirme ve Annan Planı, İran, Suriye,
Lübnan ve Irak’ta odaklanan ancak
kitlesel etki alanı açısından, Suudi
Arabistan’a kadar uzanan Şii şeridinin Rusya ve Çin destekli direnci karşısında, ABD hegemonyasındaki Batı

Blokunun geri adım atması anlamını
taşımaktadır. Kuşkusuz bu geri adım,
daha güçlü hamleler geliştirmek için
ihtiyaç duyulan bir tür nefes alma
niteliğindedir.
Bu adımın atılmasındaki asıl neden,
Suriye’ye yönelecek bir askeri operasyonun
kısa
sürede
tüm
Ortadoğu’ya yayılma potansiyeli taşıyan bir büyük çatışmaya dönüşme
olasılığıdır. Bu olasılık, bölgedeki
mevcut tüm dengeleri alt üst etme
gücüne sahiptir.
Suriye’de gerilimin başlaması ile birlikte, sürekli olarak bölgesel inisiyatif
alma hamleleri yapan, bu çerçevede
örtülü ya da açık pek çok girişimde
bulunan AKP ise, bu gelişmeler karşısında daha uzlaşmaz ve saldırgan bir
çizgi izlemeye başladı. Bu çizginin en
açık ifadesi İstanbul’da düzenlenen
“Suriye Dostları” toplantısı oldu.
Kestaneleri ateşten başkasının elleriyle alma konusunda oldukça deneyimli ve yetenekli olan Batılı emperyalistler, bu toplantı vesilesiyle
Suriye’deki aktörler hakkında daha
açık ve gerçekçi bilgiler edinirken,
Türkiye’nin bütünüyle kendi çizgileri
doğrultusunda geliştirdiği inisiyatifi
de memnuniyetle izlediler.
“Suriye Dostları” toplantısı ve ardından gerçekleşen Tayyip Erdoğan’ın
İran gezisi siyasi sonuçlarını verme-

Ortadoğu ve Afrika’da yaşanan siyasi gelişmeler
ve başkaldırılar alt-sınıfların öfkesini ve özlemlerini
ifade etmektedir. Bu karmaşık gerçekliği ele alırken meselenin bu yönünün gözden kaçırılmaması
büyük önem taşımaktadır.

Suriye’de odaklanan
siyasal sürecin akışı,
küresel emperyalizmin
güç mücadelelerinin
izdüşümlerini, farklı
çıkar ve güç bloklarının
pozisyon alışlarını ve
siyasal saflaşmaların
kompozisyonunu daha
berrak görmemize olanak sağlıyor. Suriye
kendi dar hacminin ötesine taşan hesaplaşmaların odaklandığı bir
alana dönüşmüş
durumdadır.

Halk Hareketlerinin
Manipülasyonu
Ortadoğu ve Afrika’da gelişen
büyük halk hareketlerini manipüle
etmeye ve emperyalist yeniden
yapılanma süreçlerine eklemlemeye dönük hamleler çeşitli boyutlara
sahip. Emperyalist güç odaklarının
her türlü müdahalesine karşı çıkarken, aynı zamanda çürümüş siyasi
rejimlere ve bu rejimlerin egemenlerine karşı da muhalefeti sürdürmek gerekiyor.
Ortadoğu halklarının yarattığı zenginliklere el koyan, halklarını soyarken, her türlü muhalefeti baskı ve
zorla bastıran bu çürümüş rejimlerin sahte anti-emperyalizmine karşı
net bir tutum geliştirmek gerekiyor.
Ortadoğu ve Afrika’da yaşanan
gelişmeleri değerlendirirken hiç
unutulmaması gereken en önemli
noktalardan birisi, çürümüş rejimlerin temsil ettikleri siyasi anlayışların
emperyalist metropollerle bütünleşme ve ülkelerini neo-liberalizme
açma noktalarında emperyalistkapitalist dünya ile asli bir çelişki
yaşamamış olmalarıdır. Libya halkının ürettiği zenginlikleri Sarkozy’nin

seçim kampanyalarına harcayan
Kaddafi’nin, Fransa’nın savaş uçaklarıyla vurulması emperyalist-kapitalist dünya gerçekliğine içkindir.
Ortadoğu ve Afrika’da yaşanan siyasi gelişmeler ve başkaldırılar altsınıfların öfkesini ve özlemlerini
ifade etmektedir. Bu karmaşık gerçekliği ele alırken meselenin bu
yönünün gözden kaçırılmaması
büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Kürt hareketinin Suriye’de
geliştirdiği siyasi tutum dikkat çekmektedir.
Kendi özgül örgütlenme, öz-savunma ve siyasi derinleşme hedeflerine odaklanan hareket, emperyalist
müdahale girişimlerine karşı geliştirdiği doğru tutum ve anlayışla
sürecin en önemli aktörlerinden
biri
konuma
yerleşmiştir.
Emperyalist güç odaklarının para ve
desteği ile varlık kazanmaya çalışan
“Özgür Suriye Ordusu” gibi kalpazanlıklar karşısında halkların gerçek
yönelimi Kürt hareketinin pozisyonunda kendini ifade etmektedir.
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ye başladı. Suriye yönetimi bu toplantıyı bir tür savaş ilanı olarak algıladığını açıklarken, İran yönetiminden
art arda açıklamalar gelmeye başladı.
Diplomasi dilinin terk edildiğini izlenimi veren bu açıklamalarda,
AKP’nin batılı emperyalistlerin taşeronluğu rolüne soyunduğu belirtilmeye başlandı.
Kısa bir süre önce Irak Devlet
Başkanı Maliki’nin yaptığı açıklamalarda kullandığı dili anımsatan bu
yeni açıklamalar, AKP’nin ne denli
saldırgan ve tehlikeli bir dış politika
yörüngesine girdiğini açık olarak
gösteriyor.

Kürt Hareketi ve AKP
AKP’nin Suriye politikasını belirleyen iki temel faktörden birisi emperyalist egemenlik sistemi içindeki
konumu gereği yüklendiği rol olurken, diğeri ise Kürt meselesinin
kazandığı yeni boyutlar. Suriye’de ve
bölgede yaşanan siyasi gelişmeler
Kürt hareketine çok uygun nesnel
koşullar sunmaktadır, bunun farkında olan AKP, siyasi olarak geriletemediği Kürt Özgürlük Hareketi’nin
Suriye’de yapabileceği yeni hamlelerin ve Kürt halkının Suriye’de kazanabileceği olası mevzilerin önünü
almak istemektedir.
AKP, bunu gerçekleştirmenin yolunun, Suriye’de yaşanacak olası gelişmelerde inisiyatif sahibi bir aktör
olarak alanda var olmaktan geçtiğini
bilmektedir. Sürekli olarak dile getirilen ve planlarının hazır olduğu bildirilen Tampon Bölge seçeneği AKP
için, alanda askeri ve politik bir güç
odağı olarak var olmak açısından en
elverişli araç olarak saptanmıştır.
“Komşularla sıfır sorun” olarak
adlandırılan bir dış politika hedefi ile
yola çıkan AKP’nin gelmiş olduğu
nokta, neredeyse tüm komşularla
sürekli gerilim olarak adlandırılabilir. “One Minute” şovu ve Mavi
Marmara ile cilalanan dış politikanın
ulaşmış olduğu nokta, neredeyse tüm

temel meselelerde İsrail’le stratejik
ortaklıktır. AKP hükümeti hala her
sıkıştığında İsrail karşıtı söylemler
kullanarak durumu idare etmeye
çalışmaktadır. Ancak bölgesel meselelerin tümünde İsrail’in hedef ve
çıkarlarıyla örtüşen politikaların
yürütülmekte olduğu artık gözlerden
gizlenememektedir.
Bölgenin en gerici yönetimlerini
oluşturan Körfez ülkeleri ve İsrail’le
emperyalist batı blokunun hegemonya şemsiyesi altında bir arada bulunan AKP’nin bölgesel talandan daha
fazla pay almaya çalışan Türkiye
finans-kapitalinin çıkar ve hedefleri
doğrultusunda yürüttüğü bölgesel
politikalar bölge halkları açısından
büyük tehlikeler içeriyor.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçtiğimiz günlerde yaptığı önemli bir
konuşmada vurguladığı ögeler, “bölgesel gelişmelerin büyük fırsatlar ve
riskler
içeriyor
olması”
ve

“Türkiye’nin siyasi ve askeri ve ekonomik potansiyellerinin fırsatlara
ulaşmak için elverişli araçlar sunuyor olması” Türkiye finans-kapitalinin temel hedef ve yönelimlerinin
çerçevesini çizen bir içeriğe sahiptir.
Devletler arası ilişkilerde diplomatik
dilin terk edilmesi, bölgesel gerilimin
yükselmekte oluşunun en somut göstergesidir. P5+1* ülkeleriyle yapılacak
nükleer
müzakerelerin
Türkiye’de yapılmaması yönünde
İran’dan gelen istek, gerilimin yükselmekte oluşunun ve Türkiye’nin
bölgede nasıl algılandığının yeni bir
ifadesi olmuştur.
Türkiye ve İran arasında uzun süredir alttan alta devam etmekte olan ve
son gelişmelerle iyiden iyiye açığa
çıkan gerilimlerin, esas olarak bloklar arası gerilimlerin izdüşümü olduğunu saptamak gerekmektedir. Füze
kalkanının ardından, Suriye’de odaklanan siyasi gelişmeler bu durumu
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Türkiye ve İran arasında
uzun süredir alttan alta
devam etmekte olan ve
son gelişmelerle iyiden
iyiye açığa çıkan gerilimlerin, esas olarak
bloklar arası gerilimlerin izdüşümü olduğunu
saptamak gerekmektedir. Füze kalkanının
ardından, Suriye’de
odaklanan siyasi gelişmeler bu durumu oldukça berrak biçimde açığa
çıkarmıştır. Bu bağlamda, Ortadoğu
Halklarının kardeşliği ve
geleceği için her türlü
emperyalist müdahaleye karşı kesin ve net bir
tutum geliştirmek,
Ortadoğu Halklarının
özgürlüğü ancak kendi
elleriyle kazanabileceklerini vurgulamak büyük
önem kazanmaktadır.
oldukça berrak biçimde açığa çıkarmıştır. Bu bağlamda, Ortadoğu
Halklarının kardeşliği ve geleceği için
her türlü emperyalist müdahaleye
karşı kesin ve net bir tutum geliştirmek, Ortadoğu Halklarının özgürlüğü
ancak kendi elleriyle kazanabileceklerini vurgulamak büyük önem
kazanmaktadır.
* P5+1: BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, artı
Almanya.

Emperyalist güç odaklarının para ve desteği ile varlık kazanmaya çalışan
“Özgür Suriye Ordusu” gibi kalpazanlıklar karşısında halkların gerçek
yönelimi Kürt hareketinin pozisyonunda kendini ifade etmektedir.

Ortadoğu’da Sular Durulmayacak
Yaşanan tüm gelişmeler Ortadoğu’da
suların durulmayacağına, çelişkilerin
giderek daha fazla keskinleşmekte
olduğuna
işaret
etmektedir.
Emperyalist-kapitalist dünya yaşadığı
hegemonya krizinin sancıları içindeyken, dünya ekonomik krizine yakalandı.
Üst üste binen bu kriz eğilimleri, toplumsal ve siyasal çelişkilerin dünya
çapında derinleşmesinin asli belirleyenleri olarak işlemeye devam ediyor.
Dünya enerji kaynaklarının elde edilmesi ve enerji naklinin güvenliği hegemon-

ya mücadelelerini koşullayan önemli bir
faktör olarak Ortadoğu siyasetinde
belirginleşiyor. Ortadoğu’nun emperyalist-kapitalist dünya ile daha yüksek bir
düzeyde bütünleşmesinin sağlanması
hedefi de aynı sürecin bir parçası olarak
alttan alta gerçekleştirilmeye çalışılıyor.
Ortadoğu ve Afrika halklarının geliştirdikleri siyasal eylemlerin, açığa çıkan
yüksek enerjinin yönlendirilmesi ve
hedeflerinin belli sınırlarda tutulması
emperyalist egemenlik sisteminin bu
sürece dönük hamlelerinin temel hede-

fini oluşturuyor. Devrimciler açısından
temel amaç, açığa çıkan bu siyasi enerjinin doğru hedeflere yönelmesini sağlayacak ideolojik ve politik çerçevenin
oluşturulması olarak belirginleşiyor.
Halkların kendi öz-eylemleriyle yarattıkları toplumsal ve siyasal değişikliklerin emperyalist-kapitalist dünya efendilerinin kabusu olduğunu bir an bile akıldan çıkarmamak gerekiyor, çünkü efendiler bir kez başladığında bu sürecin
bambaşka nitelikte siyasi güçleri yarattığını çok iyi bilmektedirler.
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C. MALATYA

Gidilecek Yönü Emekçiler mi Nomenklatura* mı Belirleyecek?

ÇİN’DE KARAR ZAMANI
2012 yılı birçok ülke gibi Çin için de
önemli bir dönüm noktası olacak.
1949 yılında Mao Zedung’un önderliğindeki Çin Komünist Partisi’nin
merkezi iktidarı ele geçirmesiyle birlikte Çin, sosyalizmi kurmaya girişti
ve kendine özgü bir sosyalizmi hayata geçirdi.
Ancak Çin, 1976’da Mao’nun ölümü
ve 1978 yılında Deng Şiaoping’in
başa geçmesiyle, reformlar yoluyla
yönünü kapitalizme çevirdi. O
zamandan bu yana yüksek büyüme
rakamlarıyla dikkat çeken ve dünyanın en büyük ekonomisi olmaya
doğru hızla ilerleyen Çin için bu yıl
tekrar yön belirlemesi açısından
önem arz ediyor.

Sosyalizmin Tasfiyesi,
Kapitalizmin Gelişmesi
Son üç yılda ortalama yüzde 9,6 büyüyen Çin, 2011 yılı başında ABD’yi
geçerek dünyanın en büyük imalatçısı oldu. Daha önce de Japonya’yı geçerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, aynı zamanda dünyanın en fazla ihracat yapan birinci, en
fazla ithalat yapan ikinci ülkesi. Ve
önümüzdeki on yıl içerisinde ABD’yi
geçerek dünyanın en büyük ekono-

misi olması bekleniyor.
Çin’in bu ekonomik başarılarının
altında yatan temel etken emek-gücü
üzerinde
sağlanan
tahakküm.
Sosyalizmin kazanımlarının tasfiye
edilmesi sonucunda kölelik şartlarında çalıştırılan işçilerin emeğinden
elde edilen yüksek artı-değer hem
devlet işletmelerinin hem de yabancı
sermayenin yüksek düzeyde sermaye
birikimi yapmasını sağlıyor.
Bu birikime dayanarak Çin, giderek
daha fazla dışarı açıldı. Üç trilyon
dolardan fazla döviz rezervine sahip
bulunan Çin, başta Afrika ve Latin
Amerika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan birçok ülkeye kredi veriyor, yatırımlar yapıyor.
2009-2010 yılları arasında Çin’in
gelişmiş ülkelere verdiği kredi miktarı, Dünya Bankası ve IMF’nin verdiği kredileri geçiyor.

Tek Kutuplu Dünyanın Sonu
ve ABD-Çin Çekişmesi
Bu ekonomik gelişmelerin sonucunda Çin’in, Sovyetler Birliği yıkıldıktan
sonra “İmparatorluk” rüyasına kapılan ABD ile karşı karşıya gelmesi
kaçınılmazdı. Çin’in 1,2 trilyon doları-

nın ABD hazine bonolarına yatırılmış
bulunması, tersinden Çin’in ihracatının büyük bölümünü ABD pazarının
oluşturmasının getirdiği karşılıklı
bağımlılık, iki ülke arasındaki rekabetin örtülü ve dolaylı şekilde gerçekleşmesini sağlamakta.
Dolaylı karşı karşıya gelişin en belirgin örneğini İran ve Suriye meselesinde görüyoruz. Daha önceleri
Afganistan, Irak ve Libya meselelerinde açıktan tavır almayan Çin, BM
Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye
müdahale oylamasında ret oyu kullanarak müdahaleye karşı olduğunu
açıkladı. Ayrıca ABD’nin İran üzerinde yaratmaya çalıştığı ambargoya
katılmayarak İran konusundaki tavrını ortaya koydu.
Bu dolaylı karşı karşıya gelişin temel
ama görünmeyen kısmı Afrika’da
gerçekleşmekte. Çin her yıl Afrika’ya
ortalama 55 milyar dolarlık yatırım
yaparak kıtayla ekonomik ilişkilerini
geliştirmeye çalışırken, ABD askeri
ve politik gücünü kullanarak kıta
üzerinde egemen olmaya, Çin’in bu
kıtadaki etkisini kırmaya çalışmakta.
Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton Çin’i yeni tip sömürgecilikle
suçlayarak Çin’in hamlelerinden duy-

Çin’in Kızıllığı Sönüyor

bekleyenlere şu mesaj verildi: “Fare
yakalayabilen iyi bir kedi bulduk ama bu
kedi kızıl değil!”

2012’nin Çin için önemli bir yıl olmasının başlıca nedeni, içte yaşanan gelişmeler. Bu yıl Kongresini yapacak olan
Çin Komünist Partisi, yönetimini değiştirmeye hazırlanıyor. Bu değişimin
temelinde ise ekonomide varılan gelişme düzeyi bulunmakta.

Mao’nun ölümüyle birlikte kapitalizmle
hızla bütünleşmeye başlayan, bu uğurda
işçilerin ve köylülerin vahşice sömürülmesine göz yuman hatta teşvik eden,
diğer taraftan iktidarı kimselere bırakmayan Komünist Partisi’yle Çin, 2009
ekonomik krizinin etkisiyle dünya liderliğine doğru ilerlemekte.

Sermaye birikiminin ulaştığı boyut, Çin
ekonomisini ülke içinde altyapı, sosyal
vb yatırımları yapmaya zorlamakta
(tıpkı İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı
sonrasında ABD’nin yaptığı gibi). Bu da
doğal olarak sosyal politikaları öne çıkaran politikacıların bir adım ileride olma-

sını sağlıyor. Bunda ayrıca Çin’deki işçi
sınıfının ve köylülüğün içinde bulunduğu kölelik koşullarının etkisi de bulunmakta.
Nitekim Mao’nun Küçük Kırmızı
Kitabı’ndan sözleri cep telefonlarına
mesaj olarak gönderen, Kültür
Devrimi’ni tekrardan canlandırmaya
çalışan Chongquing kentinin Parti Şefi
olan Bo Xilai de sosyal, halkçı politikaları öne çıkaran, yıldızı yükselen politikacıların başında geliyordu. Fakat bir skandal sonucunda görevinden alınarak yükselişi kesildi ve Çin’den “Kızıl” haber

Bu ilerleme sırasında gideceği yön hakkında son sözü ülkeye egemen olan
nomenklaturanın mı, yoksa sık sık çıkardıkları isyanlarla devrimi unutmadıklarını gösteren Çinli emekçilerin mi söyleyeceğini göreceğiz.
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Mao’nun ölümüyle birlikte kapitalizmle hızla
bütünleşmeye başlayan,
bu uğurda işçilerin ve
köylülerin vahşice sömürülmesine göz yuman
hatta teşvik eden, diğer
taraftan iktidarı kimselere bırakmayan
Komünist Partisi’yle Çin,
2009 ekonomik krizinin
etkisiyle dünya liderliğine doğru ilerlemekte.
dukları rahatsızlığı dile getirdi.
Bunların dışında ABD, son açıklanan
Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin de gösterdiği üzere savunma önceliğini
Asya-Pasifik’e kaydırarak, Çin’e
yönelik hamlelerini sıklaştırmakta.
Diğer taraftan Çin ise Rusya,
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika
ile birlikte kurduğu BRICS birliği ile
ABD’ye karşı bir cephe oluşturmaya
çalışmakta.
Cephenin dışında kalan ülkeleri yanına çekmek için Çin ekonomik olanaklarının sağladığı yumuşak gücünü
kullanırken, ABD ise bu etkiyi önlemek ve sınırlamak için -ekonomik ve
politik gücünün yanı sıra- muazzam
askeri olanaklarının sağladığı sert
gücü kullanıyor.
* Nomenklatura: Parti elitleri, Parti bürokrasisi

ABD, son açıklanan
Ulusal Güvenlik
Stratejisi’nin de gösterdiği üzere savunma
önceliğini Asya-Pasifik’e
kaydırarak, Çin’e yönelik hamlelerini sıklaştırmakta. Diğer taraftan
Çin ise BRICS birliği ile
ABD’ye karşı bir cephe
oluşturmaya çalışmakta. Cephenin dışında
kalan ülkeleri yanına
çekmek için Çin ekonomik olanaklarının sağladığı yumuşak gücünü
kullanırken, ABD ise ekonomik ve politik
gücünün yanı sıramuazzam askeri olanaklarının sağladığı sert
gücü kullanıyor.

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

NİSAN 2012

DÜNYA

17

Halklar Emperyalist Müdahaleye ve Savaşa Karşı

ORTADOĞU’DA SAVAŞ TAM TAMLARI
M. RAMAZAN
Yaşadığımız coğrafya hiç olmadığı
kadar bölgesel gerilim ve savaşın
soğuk yüzünü ensesinde hissediyor.
Küresel sermayenin tüm hesapları
bu coğrafyada düğümlenmiş durumda. Tüm hesaplar olası senaryolara
göre tekrar tekrar gözden geçiriliyor.
Ama aklıselim her birey koparılan bu
sözde “demokrasi ve insan hakları
havariliğinin”, bölgesel hegemonya
oluşturma doğrultusunda çıkarılan
yaygaradan başka bir şey olmadığını
görüyor.

Araplar savaş istemiyor, Kürtler, Türkler, Çerkezler, Şiiler, Sünniler,
Aleviler savaş istemiyor. Onlar barışa hasret. Bu coğrafya savaş
istemiyor, kana değil suya, ekmeğe hasret. Çekin kanlı ve kirli ellerinizi
bizim yaşam alanlarımızdan. Hiçbir yalanınıza kanmıyor, inanmıyoruz.
Bizler birbirimizin düşmanı değiliz, olamayız. Emeğiyle geçinen
insanların birbirlerinden değil siz kan emicilerden alacakları var.

Elinizde Yeterince
Kan Var Uzak Durun
ABD’li işgüzarlar hesaplamış, Suriye
ve İran’a yönelik yapılacak olası bir
müdahalede, en kötü senaryoya göre,
işin içerisine Lübnan Hizbullahı da
dahil olsa İsrail’in kaybı 300 kişiyi
geçmeyecekmiş. Tabii İsrail dışındaki bölge halklarının yaşayacağı kayıp
ve yıkımların onların gözünde pek
bir değeri yok. Bölgenin tamamına
yayılacak çatışmaların, yüksek olasılıkla bir mezhep savaşının da...
Her şeye sayısal bir veri olarak bakan
küresel sermayenin ve onun yerel
ortaklarının, halkların birbirlerini
boğazlamalarının kaygısını gütmelerini beklemek saflık oluyor.
İşin en tuhaf tarafı, ellerinde dünyayı
defalarca yok edecek düzeyde kitle
imha silahları/nükleer bomba bulunduranların, müdahale meşruluklarını
ve gerekçelerini bu silahların kendileri dışında bir başka ülke (İran) tarafından üretilebilme olasılığı üzerine
kurmaları.
Ya da bugüne kadar kendi halklarına
demokrasinin kırıntısını göstermeyen diktatörlerin (Arap Birliği ülkeleri gibi) başka diktatörlere demokrasi
dersi vermeye çalışmaları ne kadar
ilginç, öyle değil mi?
Elinizde yeterince kan var uzak
durun. Biz sizi Japonya’ya attığınız
atom bombalarından tanıyoruz. Latin
Amerika’da organize ettiğiniz darbelerden; suya ve ekmeğe muhtaç
bıraktığınız Afrika’dan; halkları birbirine
kırdırttığınız
Irak’tan,
Afganistan’dan
tanıyoruz
sizi.
Yaşadığımız coğrafyanın altını üstüne
getirdiniz, uzak durun!

Şölen Sofrasında Birbirlerinin
Kuyusunu Kazıyorlar
Satranç oynarcasına bölgenin kimyasıyla oynanıyor. Bölge halklarına birbirlerini boğazlattırıyorlar. Silah tüccarları bölgenin tamamında cirit atıyor. Yatırım insanın refahına değil
silaha yapılıyor.
Irak, ABD işgali sonrası ne iç karışıklıktan ne de patlayan bombalardan
kurtulabildi. Kin, öfke ve acı dinmek
bilmiyor.
İsrail, Azeri yetkililer tarafından
yalanlansa da, İran’a ve Rusya’ya
karşı Azerbaycan’da askeri üs kuruyor. Oysa İran nüfusunun çok ciddi
bir kısmı Azerilerden oluşuyor.
Bir süre önce Türkiye hem İran’ın
İsrail’e olası bir müdahalesine hem
de Rusya’nın kuşatılmasına dönük
ABD/NATO Füze Kalkanının Malatya
Kürecik’te konuşlandırılmasına izin
vermişti.
Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji
kaynaklarını koruma ve olası savaş
sürecine uygun olarak mevzi alma

Küresel ve yerel sermayenin çıkarları ile biz
bölge halklarının çıkarları çok farklı. Onlar yıkmak,
öldürmek, parçalamak, sömürmek istiyorlar.
Biz emperyalist müdahaleye ve savaşa karşıyız.
Demokrasinin ve özgürlüğün bölge halklarının ve
emekçilerinin mücadelesiyle geleceğine inanıyoruz.

doğrultusunda İsrail, Akdeniz’de ABD,
Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’yle
ortak tatbikat yürütüyor. 1900 km
menzilli S-300 füzelerini deniyor.
Hem de Türkiye’nin burnunun ucundaki Meis adasında. Acaba bunun
Ortadoğu’daki hamlelerle bir bağlantısı var mı?!
Türkiye de bu gövde gösterisinde
yerini alarak hava-deniz ve kara kuvvetlerini Akdeniz’e yığmak suretiyle
tatbikata girişiyor. Tatbikat Annan
Planının Suriye’ye tanıdığı 10 Nisan
tarihinden üç gün sonra bitiyor.
En zor dönemlerinde Suriye’nin karşılıksız destek verdiği ve kapısını
açtığı HAMAS, Suriye’ye olası müdahalenin
arifesinde
merkezini
Şam’dan Katar’a taşıdı. ABD merkezli

küresel sisteme entegre olma noktasında Türkiye’nin güvenceleri yetmiş
gözüküyor.
Türkiye 8 yıl boyunca Suriye ve Esad
yönetimiyle geliştirdiği çok yakın
ilişkiler sonrasında yeni dengeler ışığında aniden yön değiştirip Esad’ı
düşman ilan etti. Şimdi de Suriye
muhaliflerini birleştiriyor ve onlara
maddi imkanlar sağlama doğrultusunda girişimlerde bulunuyor.
Başta Suudi Arabistan ve Katar olmak
üzere Körfez ülkeleri, Suriye ve İran
meselesinde ABD’nin uşaklığını en iyi
kim yapar yarışına girerek savaş
çıkartma telaşındalar. Galiba ABD ikisini de birinci ilan edecek. Çünkü
onun için burun farkının bir değeri
yok.

Bölge Halkları Savaşa Karşı
Küresel ve yerel sermayenin çıkarları
ile biz bölge halklarının çıkarları çok
farklı. Onlar yıkmak, öldürmek, parçalamak, sömürmek istiyorlar. Biz
emperyalist müdahaleye ve savaşa
karşıyız. Demokrasinin ve özgürlüğün
bölge halklarının ve emekçilerinin
mücadelesiyle geleceğine inanıyoruz.

yaşam alanlarımızdan. Bugüne kadar
yaptıklarınız, yapacaklarınızı yeterince
anlatıyor. Hiçbir yalanınıza kanmıyor,
inanmıyoruz. Bizler birbirimizin düşmanı değiliz, olamayız. Emeğiyle geçinen insanların birbirlerinden değil siz
kan emicilerden alacakları var.

Araplar savaş istemiyor, Kürtler,
Türkler, Çerkezler, Şiiler, Sünniler,
Aleviler savaş istemiyor. Onlar barışa
hasret. Bu coğrafya savaş istemiyor,
kana değil suya, ekmeğe hasret.

Savaş borazancılığına soyunanların
tamamı hem kendi halklarının hem de
bölge halklarının düşmanıdır. Tarih
geçmişte olduğu gibi bugün de onların gerçek yüzlerini gün yüzüne serecektir.

Çekin kanlı ve kirli ellerinizi bizim

6.4.2012
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İklim Krizine Sermaye Çözümü
Zirvesi, dünyanın dört bir yanından
yağmacı yeşil kapitalistlere ev sahipliği yaptı. İklim ve çevre krizine
duyarlı bu insanlar güya çevre krizini
ortadan kaldıracak tedbirleri konuştular. Aslında niyet zirve öncesinden
belliydi. Bu konu burjuvazimizi epey
heyecanlandırmış olmalı ki, zirve
öncesinde basına konuşan* Çevre
Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı
Haluk Sur, Türkiye’de bulunan yaklaşık 19 milyon adet binanın yeşile
dönüştürülmesinin yaklaşık 1 trilyon
dolarlık bir pazar ortaya çıkaracağını
ağzından kaçırıveriyor ve böylece
bunların yeşil sevgisinin meğer dolar
yeşili olduğunu anlayıveriyoruz.

YE$İL BİNALAR
ALDATMACASI
İnsanlık ve doğa adına var olan tüm değerlerin
bu kadar pespayeleştiği, bu kadar hiçleştirildiği
bir dönem daha önce yaşanmış mıdır? Daha
dün sahte iklim zirvelerinde iklim krizini inkâr
edenler, bugün iklim krizini bahane ederek yeşil
çözümler satmaya kalkışıyorlar. Yeşil bir
kapitalizm yaratarak iklim krizini ve genel
anlamda ekolojik krizi piyasalaştırıyorlar.

Yine dernek başkanından öğreniyoruz ki Hükümet, yeşil binalarla ilgili
projelerle yakından ilgilenmekte ve
kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan 8-10 milyon binanın bir kısmının da yeşil binalar olarak inşa
edilmesi planlanıyor.

H. DURKAL
Zor zamanlardayız. Ekonomik ve toplumsal kriz ekolojik krizle el ele gidiyor. Egemen sınıf ve onun yönetici
kadrosu bunu göz ardı ediyor, üstelik
ekonomik anlamda yaşadığı krizi ötelemek için ekolojik ve toplumsal krizleri fırsata çevirmeye çalışıyor.
İnsanlık ve doğa adına var olan tüm
değerlerin bu kadar pespayeleştiği,
bu kadar hiçleştirildiği bir dönem
daha önce yaşanmış mıdır? Daha dün
sahte iklim zirvelerinde iklim krizini
inkâr edenler, bugün iklim krizini
bahane ederek yeşil çözümler satma-

Şubat ayında Türkiye’de
gerçekleştirilen
Uluslararası Yeşil
Binalar Zirvesi, dünyanın dört bir yanından
yağmacı yeşil kapitalistlere ev sahipliği yaptı.
Zirve öncesinde basına
konuşan Çevre Dostu
Yeşil Binalar Derneği
Başkanı Haluk Sur,
Türkiye’de bulunan yaklaşık 19 milyon adet
binanın yeşile dönüştürülmesinin yaklaşık 1
trilyon dolarlık bir pazar
ortaya çıkaracağını
ağzından kaçırıveriyor
ve böylece bunların yeşil
sevgisinin meğer dolar
yeşili olduğunu anlayıveriyoruz.

ya kalkışıyorlar. Yeşil bir kapitalizm
yaratarak iklim krizini ve genel
anlamda ekolojik krizi piyasalaştırıyorlar.

Çevre Dostu
Yeşil Binalar Derneği

Yeşil Binalar
İklim krizi nur topu gibi bir kâr alanı
doğurdu: Yeşil Binalar. Yeşil binalar
diğerlerine göre daha ekonomik
yapıya sahipler. Daha az enerji tüketiyorlar, atmosfere daha az miktarda
karbondioksit yayıyorlar ve ısı yalıtımları mevcut. Enerji tüketiminde
yüzde 24-50, CO2 salınımında yüzde
33-39, su tüketiminde yüzde 40 ve
atıklarda yüzde 70’e varan düşüşler
sağlayabiliyorlar.
Bu yazının amacı bu tedbirleri
küçümsemek değildir, bu tedbirler
gerekli ve önemlidir. Ancak hangi
koşullarda önemli oldukları da önemlidir. Doğayı ve kaynaklarını kendisine bahşedilmiş birer nimet olarak
gören, bu kaynakları sınırsızca
sömüren ve yayılmasını engelleyecek
her türlü muhalefeti sindiren kapitalizm koşullarında bu tedbirlerin her-

hangi bir geçerliliği ya da etkisi olamaz. Ekolojik kriz her şeyden önce
yapısal bir krizdir, işleyişle ilgilidir
ve bu işleyiş değişmedikçe bir ilerleme sağlamamız mümkün olmayacaktır.

Yeşil Binalar Zirvesi
Şubat ayında Türkiye’de gerçekleştirilen Uluslararası Yeşil Binalar

TÜSİAD ne kadar dernekse Çevre
Dostu Yeşil Binalar Derneği
(ÇEDBİK) de o kadar dernek. Türkiye
burjuvazisinin bir kısmı tarafından
kurulmuş, pazar payı kapmak amacıyla faaliyet gösteren bir dernek.
Türkiye’de yüze yakın üyesi var.
Başkan Sur Türkiye’de yeşil bina sektörünün hızla büyüdüğünü söylüyor.
Avrupa ve Amerika’nın krizden çıkış
yolu olarak yeşil bina sektörüne girdiğini de ekliyor. İşte temel ayrımımız bu. Onlar iklim krizinden sektörler ve kârlar yaratmaya çalışırken ve
ekolojik krizi ekonomik krizden bir
çıkış kapısı olarak görürken, bizler
gezegenin nasıl yok olmayacağını
konuşuyoruz.
* 06/02/2012 tarihli Radikal internet sayfası. (http://www.radikal.com.tr/Radikal.
aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=10
77890&CategoryID=80)

Mega Kentler Kapitalizmin Ürünüdür
Büyük kentlerin ve kent nüfusunun
küresel iklim değişikliğinde ve genel
olarak ekolojik krizde önemli bir rol
oynadığı doğrudur. Ancak bu durum
kentlerde yaşayan insanların kişisel
sorumsuzluklarından kaynaklanan bir
durum değildir. İnsanlar keyfi amaçlarla kırsal alandan kentlere göç etmiyor. Bu durumun nedeni kırsal alanlarda yaşayan insanların geçim sıkıntısıdır ki buna neden olan şey de kırsal alanın kapitalizmin baskısı altında
kalmasıdır. Bu durumda insanların
kentlere akın etmesi tercih meselesi
değildir.

Büyük nüfus yığınlarının kentler üzerinde yarattığı altyapı baskısı büyük
bir tahribata yol açmaktadır. 20. yüzyılda kentli insan nüfusunun 10 kattan fazla artarak 250 milyondan 2,8
milyara ulaştığı söylenmektedir. Bu
durum katlanarak artmaktadır. Dünya
kentleşme raporuna göre 2050’de
yerleşim
alanlarının
Kuzey
Amerika’da yüzde 90’ı, Avrupa’da
yüzde 84’ü, Asya’da yüzde 65’i,
Afrika’da yüzde 62’si, Güney
Amerika’da
yüzde
92’si,
Avustralya’daysa yüzde 75’i kent olacak. Birleşmiş Milletler’e göre,
2050’de dünya nüfusu 9 milyarı, kent

nüfusu ise 6 milyarı aşacak.
Kentlerin ekolojik krize etkisi için
şöyle bir örnek verilebilir: New
York’taki karbon salımının yüzde 75’i
binalarda kullanılan enerjiden kaynaklanıyor. Bu durum karşısında
önlem almak elbette kaçınılmaz.
Alınacak önlem anarşik ve mantıksız
olan kapitalist üretim ve sanayi toplumu yerine ortak üretici ve tüketiciler
topluluğundan oluşan, kır-kent çelişkisinden uzak rasyonel bir toplum
düzeninden geçer. Bu önlem yeşil
bina piyasasından çok daha radikaldir
ve zorunludur.
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Kapitalizme Karşı Kadın Ve Ekoloji Alanından Yükselen Direnişte Umut Var!

KADINLAR DOĞAYLA
BİRLİKTE DİRENİYORLAR

ÖZLEM BAYAT
Kadın doğaya ve özel alana, erkek ise
kültüre ve kamusal alana yakın görülür. Doğa kültürden aşağı bir konumda tanımlandığı için, kadın da erkekten aşağı görülmüştür. Bu fikriyatın
temelinde ise Platon ve Aristoteles’ten başlayan ve süregelen
Bacon, Freud ve Lacan gibi birçok
filozofun da ağız birliği yaptığı,
doğayla özdeşleştirilen kadın üzerinde, bilim ve teknolojiyi kullanarak
tahakküm kurma düşüncesi vardır.
Ünlü bilimkurgu ve ütopya yazarı
Ursula Le Guin’in de şu sözleri ekofeminizmin odaklandığı ataerkillik
sorununu çok açık bir şekilde ifade
ediyor: “Uygar Adam der ki: Ben
benim, ben ‘Efendi’yim, geri kalan
her şey öteki, dışarıda, altta, altımda,
itaatkar. Ben sahip olurum, ben kullanırım, ben araştırırım, ben sömürürüm, ben denetlerim. Önemli olan
benim yaptığımdır. İsteklerim maddenin var olma sebebidir. Ben benim,
geri kalanıysa uygun gördüğüm
şekilde kullanılacak kadınlar ve vahşi
doğa.”
Kadınlar tarihsel süreçte hep yok
sayılan, sömürülen, ikincilleştirilen
oldu. Artık kendi gücünün farkına
varan ve cins ayrımcılığını istemeyen, yaşamı değiştirip dönüştürerek

özgür toplum düşü kuran, doğaya
büyük bir tutku, ince bir ruh ve güçlü
bir duyarlılıkla bağlı olan, her dönemde doğaya yönelik saldırılara karşı en
önde yerini alarak mücadele eden ve
tarih yazmaya başlayan “kadınlar”dan söz etmek istiyorum.

Çevre Hareketlerinin “Ana”sı
Amerika’da bir bilim kadını ve ekolog
olan Rachel Carson, “Sessiz Bahar”
(Silent Spring) adlı kitabında DDT ve
tarım alanında kullanılan ot ve böcek
öldürücü (pestisit) kimyasallara ve o
dönem karşı çıkmaya kimsenin cesaret edemediği zararlı kimyasal üreten endüstri devlerine karşı ilk ciddi
başkaldırıyı gerçekleştiren aktivist.
Amacı insanlara, insanlığın kısa
vadeli kazanç için nasıl uzun vadede
yok oluş yolunun taşlarını döşediklerini anlatabilmek.

Güçlü Kadın: Guara Devi
Chipko akımı ekoloji ve kadın hareketinde en iyi bilinen örneklerdendir.
“Chipko”, Hindu dilinde, Kuzey
Hindistan’daki çoğu kadın olan ve
ağaçlara sarılarak onların ticari
amaçlarla kesilmesini önleyen köylülerin davranışlarını anlatmak üzere
kullanılıyor. 1970’lerde Hindistan
hükümeti (başlangıçta İngiliz sömür-

Özgür Düşünen Kadın
Lidersiz ve demokratik bir ekoloji
hareketi anlayışını savunan dünyaca
ünlü ekoloji düşünürü, araştırmacı ve
aktivist Hindistanlı fizikçi Vandana
Shiva, biyoçeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması, gıda güvenliği,
büyük şirketlerin egemenliğindeki
küreselleşmeye karşı kırsal yoksulların savunulması ve kadının güçlendirilmesi gibi çalışmalarda bulunuyor
ve bunların üzerine kitap yazıyor.
Shiva’nın ekofeminizm üzerine
değerlendirmesi şöyle: “Kadın eril
hegemonyanın sınırlarından kurtulduğu zaman kendi özgür ormanında
yol alacak ve vahşi doğasına kavuşacaktır.”

Tabii Anadolu’nun dört bir yanında
yaşamına, suyuna, geleceğine, tarihine sahip çıkan; Karadeniz’de HES’lere karşı aylarca su nöbeti tutan ve
taşı eline ilk alan Gürgenli Nine’yi,
Gerze’de doğayı zehirleyen termik
santrallere karşı mücadele eden Sarı
Yazmalıları, Munzur’da kimliğine ve
kültürüne sahip çıkan Fatma Ana’yı
unutmadık. Ve bizler Bergama’dan,
Mersin’den, Erzurum’a kadar bu
haklı mücadelede direnen bütün
“kadınlar”ız.
Kapitalizme, cinsiyetçiliğe, doğanın
sömürüsüne, militarizme, ırkçılığa
karşı Kadın ve Ekoloji penceresinden
direnişte umut var diyoruz.

ge hükümeti) ulusal ormanların
denetimini üstlendi. Hükümetin
amacı bu ormanları ticari bir kaynak
olarak yönetmekti. Ormanların kesilmeye başlanmasıyla ciddi sel baskınları ve toprak kaymaları oldu. En ağır
zararları ise yamacın altında bulunan
köylerdeki anneler ve çocuklar gördü.
Sonra yerli halktan Gaura Devi adında bir kadın, köylü kadınları örgütleyerek ormana yürüyüp ağaç kesilmesini protesto etti. Chipko hareketinin
bilinen en iyi örneği olan bu olayda,
Gaura Devi ile onun ardından gidenler, kerestecilerin hiçbir ağacı kesmelerine izin vermediler. Kıvılcımı
çakan güçlü kadın tüm ülkede direnişin simgesi oldu.

Yeşil Kuşak Çevre Hareketi
Yeşil Kuşak (Green Belt Movement)
çevre hareketiyle, arkasına aldığı
kadınlarla ve ağaçlarıyla, Kenya’lı
biyolog doktor Wangari Muta
Maathai, savaşlara karşı mücadele
veriyor. İlk başlarda kıtadaki kitlesel
orman katliamını durdurma girişimiyle köylü kadınlarla birlikte bütün
Afrika’da 30 milyondan fazla ağaç
dikti. Kenya’da genetiği değiştirilmiş
organizmalara ve titanyum madenciliğine karşı çalışmalar yürüttü.
Doğanın korunması ile barışın geleceğine olan inancını ise şöyle açıklıyor: “Binlerce yıldır orada yaşayan
insanlara barınak olup onları korumuş olan ağaçlar kesildiğinde, insanlar arasındaki doğal sınırlar ve tampon bölgeler kaybolur. Geçim kaynakları seyrelir. Şiddetli kuraklık ve

Kadınlar tarihsel
süreçte hep yok sayılan, sömürülen, ikincilleştirilen oldu. Artık
kendi gücünün farkına
varan ve cins ayrımcılığını istemeyen, yaşamı değiştirip dönüştürerek özgür toplum
düşü kuran, doğaya
büyük bir tutku, ince
bir ruh ve güçlü bir
duyarlılıkla bağlı olan,
her dönemde doğaya
yönelik saldırılara
karşı en önde yerini
alarak mücadele eden
ve tarih yazmaya başlayan “kadınlar”dan
söz etmek istiyorum.
ekosistemin çökmesi mücadele ve
savaşı beraberinde getirir.” Barışın
sağlanması için gösterdiği emek ona
2004 yılında Nobel Ödülü kazandırdı.

“Görüyorum, Yazıyorum,
Bağırıyorum”
Küreselleşme karşıtı Hintli yazar
Arundhati Roy, Narmada Vadisi’ndeki
büyük baraj yapılarına karşı verilen
mücadelelerin en dişli aktivistlerindendir. Vadiye yapılan onlarca büyük
barajın, binlerce küçük barajla birlikte oradaki yoksul köylüyü yerinden
edeceği gibi, doğal kaynakları da ortadan kaldıracağını yüksek sesle dile
getirdi. “Görüyorum, yazıyorum,
bağırıyorum” başlıklı yazısıyla kitlelere seslenen yazar, “Çok sınırlı toprak,
su ve orman kaynağımız var. Eğer
tüm bu kaynakları, klima/havalandırma sistemine, patates kızartmasına
veya otomobile dönüştürürseniz bir
an gelir ki hiçbir şeyiniz kalmaz. Para
üretirsiniz, ama satın alacak hiçbir
şey olmaz. Havayı satın alamazsınız,
suyu da satın alamazsınız” sözleriyle
mücadeleyi hızlandırdı.

Tabii Anadolu’nun dört bir yanında yaşamına,
suyuna, geleceğine, tarihine sahip çıkan;
Karadeniz’de HES’lere karşı aylarca su nöbeti tutan
ve taşı eline ilk alan Gürgenli Nine’yi, Gerze’de
doğayı zehirleyen termik santrallere karşı mücadele eden Sarı Yazmalıları, Munzur’da kimliğine ve
kültürüne sahip çıkan Fatma Ana’yı unutmadık. Ve
bizler Bergama’dan, Mersin’den, Erzurum’a kadar
bu haklı mücadelede direnen bütün “kadınlar”ız.
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tığımızda birçok evde özellikle yaşlı
ve çocuk bakımı, temizlik gibi işlerin
büyük oranda göçmen kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini gözlemlemek mümkün. Onlar kimi zaman
evdeki hasta ve yaşlı kişilere bakan
Olga, kimi zaman çocukların bakımını üstlenen Natalie, kimi zaman
temizlik işlerini yapan Marina. Onlar
adlarını sayamadığımız, kendi evlerinden uzakta başkalarının evlerine
hapsolmuş, görünmeyen yüz binlerce kadın.

Bir Ev İki Kadın; Ayşe ve Natalie

BİR KÜRESEL
KAPİTALİZM HİKAYESİ
Nasıl oldu da ataerkil kapitalizmin sorumluluğunu kendilerine yüklediği
ev ve bakım işleri Ayşe’nin Zeynep’in , Hülya’nın üzerinden Natalie’nin,
Olga’nın ve Marina’nın üzerine yıkıldı? Bu soruya cevap ararken kapitalizmin uluslararası işbölümü üzerinden yeniden şekillenişini ve bunu ataerkil yapı ile nasıl uyum içerisinde gerçekleştirdiğini görmekteyiz.
ESER S.
Son yıllarda Türkiye’de ev işlerinde
ve bakım hizmetlerinde artan oranda
göçmen kadın işçilerin çalışmakta
olduğunu görüyoruz. 25 yıl öncesinde hemen hemen hiç görülmeyen bir
olgu olan bu durum, şu an artık oldukça sık karşılaşılan bir çalışma ilişkisine dönüşmüş durumda. Moldovya,
Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan,

Ermenistan, Türkmenistan gibi eski
Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen
bu kadınlar Türkiye’de ev işçilerinin
önemli bir kısmını oluşturuyorlar.
Kayıt dışı çalışmalarından dolayı
Türkiye’de kaç göçmen kadın işçinin
çalıştığı bilinemiyor. Başbakan
Erdoğan Ermenistan’ı tehdit ederken,
Türkiye’de 100 bin Ermeni kaçak

göçmen işçinin bulunduğunu resmi
bir ağızdan öğrenmiştik.1 ILO’nun
2000’lerin başında açıkladığı raporda
Türkiye’de 1 milyon kaçak göçmen
olduğuna dair bir rapor dışında fazla
bir sayıya rastlamak mümkün olmuyor. Bunların ne kadarının kadın
olduğu da tahminlerden ibaret.
Gündelik ilişkilerimiz üzerinden bak-

Türkiye’de işgücüne katılan orta sınıf kadınların yüz yüze kaldığı bakım
hizmeti açığı, giderek eski Sovyetler Birliği ülkelerinden yoksulluk ve işsizlik
nedeniyle Türkiye’ye göç eden kadınlar tarafından giderilmektedir.

Natalie’nin Ev’den Uzakta
Ev İçine Sıkışmış Dünyası
Ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınlar; cinsiyetleri, ulusları, ülkedeki yasadışı statüleri ve işyerlerinin dışardakilere kapalı gözlerden uzak bir yer olması
nedeniyle her türlü sömürü ve istismara açıktır. Özellikle izinsiz çalışan kadınlar, istihdamın suç teşkil etmesi, sosyal
haklarının reddedilmesi, sosyal konumlarının yasadışı sayılması gibi daha fazla
yük ve istismarla yüz yüze gelmekte,
sınır dışı edilme tehlikesi ile yaşamaktadırlar.
Çalışılan mekanın ev olması işçi ve işveren kadın arasındaki sınıfsal ve etnik
ayrımın gözler önüne serilmesine yol

açabildiği gibi, çoğu zaman “kurgusal
bir akrabalık bağı” oluşturularak bu
ayrım görmezden gelinmeye çalışılmaktadır. Bu alanda yapılan çok sayıda çalışma, kadın işveren ve işçi arasındaki bu
ilişki biçimini maternalist olarak adlandırılmaktadır. Paternalizmden türetilmiş olan bu kavram, kadınlar arası istihdam ilişkilerinde, hizmetçinin işverenin
koruyucu denetim ve otoritesi altında
olduğu güç ilişkileri sistemini tanımlamaktadır. Maternalist ilişki, göçmenkadınların daha fazla sömürülmelerine yol
açan ve sınıf bilincini zedeleyen ve aradaki sınıfsal çatışmayı görülmez kılan

bir çalışma biçimi sunmaktadır.
Ailelerinden uzakta, kendi çocuklarının
büyümesini göremeden başkalarının
çocuklarını büyütmek; kendi anne
babasının yaşlılığına tanık olamadan
başka yaşlıların bakımını üstlenmek;
çocuklara ve eşlere gönderilecek para
için kendi yaşamını ertelemek. Üstelik
ertelenen zamanın telafisinin olmadığını bilmek ve güvenceli bir geleceği çok
da olası görmemek. Kutsal ailenin, evin
mahremiyeti maskesi altında evin
kadınlarına reva gördüğü her türlü şiddet, taciz ve tecavüze maruz kalmak.
Sürekli korku ve endişe içinde yaşamak.
Özel hayattan ve kamusal hayattan yalıtılmak. Kendine ait bir hayata sahip olamamak. Yasalarda ve o ülkede yok sayılmak.

Nasıl oldu da ataerkil kapitalizmin
sorumluluğunu kendilerine yüklediği
ev ve bakım işleri Ayşe’nin Zeynep’in,
Hülya’nın üzerinden Natalie’nin,
Olga’nın ve Marina’nın üzerine yıkıldı? Bu soruya cevap ararken kapitalizmin uluslar arası işbölümü üzerinden yeniden şekillenişini ve bunu ataerkil yapı ile nasıl uyum içerisinde
gerçekleştirdiğini görmekteyiz.

Ayşe ve Natalie’nin İlişkisi
Ataerkil Kapitalizm Tarafından
Şekilleniyor
Öncelikle ev içerisinde iki kadının
işçi ve işveren olarak karşıya gelmesinin ataerkil kapitalizm tarafından
şekillendirildiğini söylememiz gerekiyor. Ev işlerinin, “kadın işi” olduğuna dair ataerkil anlayış devam etmekte ve ev işlerinde göçmen kadın işçiler istihdam edilmektedir. Ataerkil
kapitalizm ev işlerinin sorumluluğunun farklı sınıflardan ve etnisiteden
ancak yine de kadınlara geçmesine
izin vermektedir. Aynı zamanda ev
işleri ve bakım hizmeti en kadınların
sorumluluğunda olmaya devam
etmekte ve ev sahibi kadınların gözetimi ve denetiminde göçmen kadınlara devredilmektedir.

Ayşe İşveren, Natalie İşçi
Kapitalist üretim ilişkilerin içerisine
girdiği neo-liberal dönüşüm, erken
kapitalistleşen ülkelerde sosyal devlet
uygulamalarının ortadan kalkması ile
birlikte bakım hizmeti açığıyla karşı
karşıya bırakırken, geç kapitalistleşen ülkeleri de yoksulluk ve işsizlikle
yüz yüze getirmiştir. Bu eş zamanlı
dönüşümle, erken kapitalistleşen
ülkelerdeki orta sınıf kadınlar, kendilerine atfedilen bu işleri, geç kapitalistleşen ülkelerden göç eden kadınlara devretmişlerdir. Türkiye’de işgücüne katılan orta sınıf kadınların yüz
yüze kaldığı bakım hizmeti açığı, giderek eski Sovyetleri Birliği ülkelerinden yoksulluk ve işsizlik nedeniyle
Türkiye’ye göç eden kadınlar tarafından giderilmektedir. Türkiye’de
kadınların istihdama daha fazla katılmaları, toplumsal cinsiyet rolleri ile
kendilerine yüklenen çocuk ve yaşlı
bakımı ve ev iş işlerinin göçmen
kadınlara devredilmesi ile olmuştur.
1 Başbakan Erdoğan tarafından 100 bin
Ermeni işçi olduğu söylense de bu rakamın
gerçek sayının çok üstünde olduğu düşünülmektedir. Çeşitli belgelerde 10 bin ile 30 bin
arasında değişen rakamlar yer almaktadır..http://gundem.milliyet.com.tr/ermeniisci-nufusu-muglak/guncel/gundemdetay/18.03.2010/1212974/default.htm
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Öğrenci Gençlik Mücadelesinin İhtiyaçları

BİR DÖNEM BİTERKEN
Üniversite hareketine parti programı
dışında bir siyaset öneremeyen bu
anlayış, gençlik mücadelesinin ihtiyaçlarını kavrayamayan bir düzlemde
hareket etmeye mahkum.
Bu eğilimin “başarılı” temsilcilerinin
(TKP’li öğrenciler, Emek gençliği)
dahi, öğrenci gençlik çalışmasında bu
hattı izlemekte ısrarları sonucu yaşadıkları sıkıntılara ve düştükleri politikasızlığa çok kez tanık olduk/olmaktayız.

BARIŞ ÖZER
1 Mayıs’ı önemli bir final evresi olarak nitelendirirsek, geride bırakacağımız dönemin öğrettikleri ile öğrenci gençlik mücadelesinin ihtiyaçları
üzerine birkaç söz edebiliriz. Önceki
yazılarımızda bütünüyle ele alıp
yorumladığımız geçtiğimiz dönem,
öğrenci gençlik çalışması yapmakta
ısrar etme ve alanda sürekli kendini
yenileyerek kalıcılaşmayı becerebilme eksikliği yaşayanları eledi.
Geçen yıllara göre baskı politikalarının gençlik nezdinde oldukça şiddetli olduğu bir seneyi yaşadık/yaşıyoruz. Uzun tutukluluk süreleri ile
mücadele içinde aktif olan gençlik
kadrolarını yıldırma, gençliğin bütününe korku ortamını dayatma ve
sonuçta, gençliğin verdiği mücadeleyi ve mücadelenin öncülerini kitlelerden soyutlayıp marjinalleştirme
çabasının olduğunu görmekteyiz.
Yukarıda kısaca bahsettiğimiz süreci
doğru okuyamayıp atıl kalanlar,
dönemin ağır koşulları gereği, bırakın yerinde saymayı gün geçtikçe
yapılarının erimesine ve daralmasına
karşı koyamadılar.

Mücadelenin Esası Öğrenci
Gençliğin Dinamikleridir
Taktiksel olarak dönemi doğru tariflemek, baskı ve tutuklama terörünün
üstüne gitmek, gençlik kitleleri ile
bağ kurup harekete geçirmeyi başarmak: Evet, bu saydıklarım konjonktürel olarak doğru olsa da, esas olan
bunları öğrenci gençliğin kendi dinamikleri üzerinden hayata geçirmektir. Ve elbette, bu koşullarda mücadeleye yön verecek doğru araç ve politikayı kullanmaktır.
Tüm bunlar ne yaptığınızla ve nasıl
yapacağınızla göbekten bağlı olup,

deneyimlerin yeniden sınandığı anlar
olarak tarihteki yerini alacaktır.
Mücadelenin her döneminde alana
nasıl ve hangi araçlarla gittiğiniz
belirleyicidir. Bu dönemin diğer
dönemlerden en önemli farkı, karmaşıklığı ve sertliğiyle ayrıştırıcı olmasıdır. Birçok yapının eriyip daralması
veya politik çizgi olarak soluğu bambaşka yerlerde almasından bunu
çıkartabiliriz.
Gençlik örgütlerinin dönemi kavrama ve alana dönük politika üretmesinde belirleyici rol oynayan “nasıl
bir gençlik yapılanması?” sorusu,
dönem itibariyle her zamankinden
önemli bir yerde durmaktadır.

Parti Gençliği mi? Bağımsız
Gençlik Örgütlenmesi mi?
Gençlik mücadelesinin birçok döneminde hayata geçirilen örgütlenme
modellerinin, özellikle geride bıraktığımız mücadele yılından sonra, ciddi
anlamda tekrardan ele alınması gerekiyor.
Gençlik mücadelesine dönük yapılan
tartışmalarda öne çıkan çarpık çizgilerden biri, gençlik mücadelesini
siyasal partilerin gençlik örgütlerine
havale eden eğilimdir.
Gençlik mücadelesinin bizzat gençliğin özgün toplumsal var oluşuna
dayanan bağımsız örgütlenme ve
davranma ilkesini göz ardı eden bu
eğilimin egemen olduğu durumda,
“komsomol” tarzı, yani partinin politik ve örgütsel olarak doğrudan belirleyici olduğu yapılar oluşuyor. Bu
yapılar, bağlı oldukları siyasi parti
merkezlerinden alınmış kararları
üniversitelerde faaliyet şeklinde
örgütleyip kitlelere ulaşma yolunu
izlemekteler.

Üniversiteleri bağımsız kitlesel ve bir bütün olarak
toplumsal hareket içerisinde özne olarak ele alıp,
alanın ihtiyaçları üzerinden harekete geçmek
bizlerce esas olandır. Mücadelenin esası olarak
tariflediğimiz öğrenci gençliğin dinamiklerini
örgütlemek ise vazgeçmeyeceğimiz kriterimizdir.

Politik konumlanış olarak bize daha
yakın bazı gençlik örgütlenmelerinin,
son süreçte HDK Gençliği içinde
konumlanma zeminleri, gençlik
hareketinin kendine özgü güncel
salınımlarını ve acil ihtiyaçlarını görmeyen/göremeyen sadece partilerinin politik kararları doğrultusunda
davranmaları da örneklenebilir. Ve
sonuçta, alanın çıkarları doğrultusunda davranmayan HDK Gençliği, gençlik mücadelesinin uzağında.

Gençliğin Bağımsız İradesi
Mücadeleye dönük birçok farklı yaklaşım ele alınabilir. Öne çıkanlara göz
atmaya devam edersek, örneğin, daha
çok ÖDP Gençliği tarafından benimsenen ve gençliği bir bütün olarak ele
alıp, neoliberal politikalar sonucu
tüm gençlik katmanlarının mücadelesinin ortaklaştığı tezi ile hareket eden
bir başka eğilim daha var. Liseli-üniversiteli, işçi-işsiz gençliğin mücadelesini tek potada eritmeyi hedefleyen
bu eğilim, üniversite mücadelesinden
uzaklaşan bir çizgiye doğru kaymaktadır. Ayrıca, diğer gençlik katmanlarının öznel koşullarını ele alarak
potansiyelini açığa çıkartmakta da atıl
kalmaktadır.
Bizce esas olan ise, üniversite öğrencilerini, toplumsal hareket içerisinde
yer alan bağımsız ve özgün bir top-

GENÇLİK
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Öğrenci gençliğin akademik-demokratik
mücadelesi zemininde
ise, birleşik ve kitlesel
bir mücadeleyi benimseyen biz Özgürlükçü
Gençler, dönemsel olarak yalnız bırakıldığımız
son süreçte bile, ne
pahasına olursa olsun
ilke olarak belirlediğimiz
politik hattan ödün vermedik. Yalnız kalmamızı
başta öğrenci gençlik
mücadelesinin çıkarları
açısından değerlendirmek ve süreci eleştirel
ve öz eleştirel olarak
değerlendirmenin
gerekli olduğunu düşünerek sorumluca hareket ettik.
lumsal özne olarak ele alıp, alanın
özgün ihtiyaçları üzerinden konumlanmaktır. Mücadelenin esası olarak
tariflediğimiz öğrenci gençliğin
özgün dinamiklerini çeşitli düzeylerde örgütlemek, vazgeçmeyeceğimiz
kriterimizdir.
Yalnızca öğrenci gençliğin akademik
demokratik mücadelesi ile sınırlı kalmayan gençlik mücadelesi. İşçiişsiz(mahalle gençliği) ve liseli gibi
gençliğin diğer kısımlarının kendi
özgün dinamikleri ve politikaları
üzerinden örgütlenmesi önemlidir.
Özgürlükçü gençlik böylesi bir
zeminde kendisini devrimci demokrat tarzda alan alan kurmaya devam
etmektedir.

Birleşik, Kitlesel Gençlik
Örgütlenmesi: GENÇ SEN
Başka bir örgütlenme düzeyinde
konumlanan öğrenci gençliğin akademik-demokratik mücadelesi zemininde ise, birleşik ve kitlesel bir sendikal
mücadeleyi benimseyen biz Özgürlükçü Gençler, dönemsel olarak yalnız bırakıldığımız son süreçte bile, ne
pahasına olursa olsun ilke olarak
belirlediğimiz politik hattan ödün
vermedik.
Yalnız kalmamızı başta öğrenci gençlik mücadelesinin çıkarları açısından
değerlendirmek ve süreci eleştirel ve
öz eleştirel olarak değerlendirmenin
gerekli olduğunu düşünerek sorumluca hareket ettik.

Geride bırakılanlar, yaşananlar ve edinilen tecrübeler göstermektedir ki,
esas olan öğrenci gençlik mücadelesinin çıkarlarıdır. Akademik-demokratik
mücadelede sürecin önünü açacak
irade, birleşik ve kitlesel bir öğrenci
sendikasının örgütlenmesidir.
Genç Sen, akademik-demokratik
mücadele çizgisinde kendini yeniden
var edecek ve gençlik hareketinin
çıkarını gözetecek bir toparlanmayı
gündemine almalıdır. Biz Özgürlükçü
Gençler, gençlik mücadelesinin
önünü açacak tüm süreçlere katkıda
bulunma noktasını önemsiyoruz.
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HEY Tekstil İşçileri Direnerek Öğreniyor, Örgütleniyor

”

“ BU BİR ONUR
MÜCADELESİDİR

“İşçi için maddiyat çok önemli ama
onur da çok önemli. Bu bir onur
mücadelesidir. Onursuzların
yanında onurluların başı dik,
alnı dik mücadelesi devam edecek.
Hakkımızı ya alacağız ya alacağız.
Başka alternatif tanımıyoruz.”

9 Şubat’tan bu yana
işyerinin önünde
direnişi sürdüren
HEY Tekstil işçilerinden
İPEK YAVUZYILMAZ,
MELEK SÖNMEZ ve
HAKAN OĞUZ ile
direniş sürecini
konuştuk.

yor? Li Fung şirketine de sormuyor!
Neden bu işçiyi dolandırıyorsun?
İ.Y.: Yani biz tek başımıza olduğumuzda hiçbir şey kazanamayacağımızı anladık bu direnişte. Bizim dostumuzun patronlar olmadığını, tek
dostumuzun işçi arkadaşlarımız olduğunu öğrendik. Biz keşke içeride birleşebilseydik, örgütlenseydik diyoruz ama keşke için de çok geç kaldık.
Ama dışarıda bunu başardık. Bundan
sonra da kopmayacağız. Gittiğimiz
her yerde de bu şekilde davranacağız.

Söyleşi: AHMET SAYMADİ
Toplumsal Özgürlük: HEY Tekstil
direnişinin 60. günündeyiz. Hey
Tekstil’de direniş kararını neden
aldınız, süreç nasıl başladı?

yok, kapısı da yok. Oradan aldığı
parayla belki de emekliliğini yaşayacak. Bu yaştan sonra insanlar artık
çalışamayacaklar zaten.

Hakan Oğuz: Süreç aslında 2008
yılında maaşlarımızın, ücretlerimizin
geç ödenmesi, ikramiye gibi sözleşmemizdeki hakların iptal edilmesi,
çalışma koşullarının zorlaşması ile
başladı. Alacağımız maaş iki ay, üç ay
gecikiyordu. 9 Şubat’ta üç aylık maaşlarımızı verilmeden işten atıldık.

“12 Yılda Öğrenemediğimi
60 Günde Öğrendim”

İpek Yavuzyılmaz: 3 ay maaş alamadığımız için bir oturma eylemi başlatmıştık yemekhanede. Üç günlük bir
direnişimiz, eylemimiz oldu. Patronu
çağırıp konuştuk, “Düzelteceğiz”
dedi.
Sonra kar nedeniyle bizi saat ikide
eve gönderdiler. Sabah işe geldiğimizde “Sizi üç gün ücretsiz izine
çıkardık, geri gidin” dediler. Biz gitmedik. Toplandık! “Hava koşulları
nedeniyle iş tatilse o zaman bize, izinli olduğumuzu gösteren bir belge
verin” dedik. Vermek istemediler.
“Belgeyi almadan gitmeyiz” diyerek
direndik, saatler sonra belgeyi aldık.
Üç gün sonra işe geldik. Güvenlik
görevlilerinden işten çıkartıldığımızı
öğrendik. Hemen iş yerinin önünde
toplandık. Direnişe başladık.
Melek Sönmez: Beklediğimiz bir
şeydi zaten. Planları projeleri ta
başından beri devam ediyordu, bir
yıldan beri fabrikayı yavaş yavaş boşaltıyorlardı. Üç ay ücret almamışız!
18-20 yıl çalışan arkadaşlarımız yaşlandı. Bu insanların gidecek yeri de

Direnişe başladıktan sonra nasıl
bir tavırla karşılaştınız?
M.S.: Kimseyi yanımızda görmedik!
CHP’den Süleyman Çelebi, Umut
Oran geldiler, “Biz bu işi çözeceğiz
size döneceğiz” dediler. Sonra kayboldular! AKP’nin Sütlüce’deki binasına gittik, sonuç alamadık. Sadece
HDK milletvekilleri bizi Meclise alıp
basın toplantısı yaptı, sahip çıktı.
İ.Y.: Eylemimizin ilk haftasında bilgisayarları, kumaşları dışarı taşıdılar,
haciz var diye. Ben “Siz bunları nereye götürüyorsunuz bu işleri biz ürettik, biz üç dört aydır maaşımızı almadık onlar bizim hakkımız, bizim emeğimiz
götüremezsiniz”
dedim.
Güvenlik görevlisi Gökhan Atar iki üç
arkadaşımla beni tartakladı, uyluk
kemiğimde çatlak oluştu. Hastaneye
gidip darp raporu aldım. Bunu savcılığa da götürdüm ama hala hiçbir
işlem yapılmadı. Bize uygulanan
hukuk bu!
Direnişin somut kazanımları neler
oldu?
H.O.: Bizim en büyük kazanımımız
şu: İçeride örgütlenemedik, örgütlenmemenin cezasını da dışarıya atılınca
anladık! Burada özellikle belirtiyorum DİSK’e gittik, DİSK bize hiçbir
şekilde yardımcı olmadı.

12 yıl içerisinde fabrikada öğrenmediğim şeyi 60 günde dışarıda öğrendim. Sokakta kazanarak öğrendim.
Bizim en büyük eksikliğimiz işçilerin
yasal haklarını bilmemesidir, iş
kanunlarını bilmemesidir. Bundan
sonra çalıştığım yerde kesinlikle sendikasız çalışmayı düşünmüyorum.
Gönüllü olarak sendika çalışması
yapmayı düşünüyorum. Sendikalı
olup, toplu sözleşme yapıp işçileri
bilinçlendirmek gerekiyor.

“İşçinin Dostu İşçidir”
M.S.: Arkadaşlarımız, geçim derdi
için gece çalışıp, uyumadan buraya
direnişe geliyorsa bu olayın ciddiyetinin farkında olduklarındandır. Bizim
burada sokakta olmamızın sebebi

“Bütün İşçiler
Bizi Takip Ediyor”
Bundan sonraki süreçle ilgili ne
düşünüyorsunuz?
İ.Y.: Biz kararlıyız. Hakkımızı almadan buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. Çünkü burada Süreyya Bektaş’a
hakkımızı bırakırsak gittiğimiz iş
yerlerindeki patrona da hakkımızı
bırakıp gitmek zorunda kalacağız.
Bunu başarmak zorundayız. Tabii ki
burada direnişimiz bittikten sonra,
başka yerlerde çalışacağız ama çalıştığımız yerlerin de, ben biliyorum ki
HEY Tekstil’den bir farkı olmayacak.
Her evde bir tane işçi var ve işçiler
sendikanın ne olduğunu bilmiyorlar.
Ben sendikayı bilmiyorum. Bilsem
tabii ki sendikalı olurdum. Ben ekmeğimin düşmanı değilim ki.

“Bu direniş HEY Tekstil’i aşan bir direniş oldu. Bu
çevrede HEY Tekstil gibi yüzlerce iş yeri var. Bütün
işçiler şu anda bizi takip ediyor. Biz onları da hayal
kırıklığına uğratmayacağız. Buradan kazanarak
çıkıp onlara da örnek teşkil etmek istiyoruz.”
patronlardır. Yıllardan beri işçileri
sömürüyorlar zaten, bu ortada. Biz
başta hükümeti suçluyoruz! HEY
Tekstil’e 2008’den beri krediler
verdi. Soruyorum devlete: Senden
aldığı parayı, krediyi ne yaptı? Benim
yaptığım yüklemelerin parası nereye
gitti? Bu işçileri sokağa niye attı?
Hükümet niye sormuyor bunu?
2000 işçiden, işten çıkarıla çıkarıla
400 işçi kaldık. Hükümet niye sormu-

“Bizim dostumuzun patronlar olmadığını, tek dostumuzun işçi arkadaşlarımız
olduğunu öğrendik. Biz keşke içeride birleşebilseydik, örgütlenseydik diyoruz
ama keşke için de çok geç kaldık. Ama dışarıda bunu başardık. Bundan sonra
da kopmayacağız. Gittiğimiz her yerde de bu şekilde davranacağız.”

M.S.: İşçi için maddiyat çok önemli
ama onur da çok önemli. Bu bir onur
mücadelesidir. Onursuzların yanında
onurluların başı dik, alnı dik mücadelesi devam edecek. Hakkımızı ya alacağız ya alacağız. Başka alternatif
tanımıyoruz.
H.O.: Bu direniş HEY Tekstil’i aşan
bir direniş oldu. Bu çevrede HEY
Tekstil gibi yüzlerce iş yeri var.
Bütün işçiler şu anda bizi takip ediyor. Biz onları da hayal kırıklığına
uğratmayacağız. Buradan kazanarak
çıkıp onlara da örnek teşkil etmek
istiyoruz. Çünkü paranın dışında bir
de bu işin manevi boyutu var. Biz
manevi boyutuna daha çok önem
veriyoruz.
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“Türk Metal’de olmanın kendisi işçiler açısından büyük bir sorun! İşçiler kendi temsilcilerini seçemiyorlarsa, kendi şube genel merkez yöneticilerini seçemiyorlarsa, toplu sözleşmeden imzalar
atıldıktan sonra haberleri oluyorsa, neler talep edildiğini bilmiyorsa zaten sorun var demektir.
İşçiler Türk Metal’den kurtulmaya çalışıyorlar, bunu da gün be gün görüyoruz.”

Metal İşçisi Birleşik Metal İş’e Yöneliyor

Geçtiğimiz haftalarda Türk Metal
sendikasından Birleşik Metal İş’e toplu
geçişler yaşandı. Bu sendika değiştirme
hareketinin işçi sınıfının örgütlülüğü ve
sendikal bilinci açısından ne
anlama geldiğini Birleşik
Metal İş Eğitim Sekreteri
SEYFETTİN GÜLENGÜL ile konuştuk.

“İşçi Sendika İçi ”
Demokrasi İstiyor
Söyleşi: AHMET SAYMADİ - ERKAN GÖKBER

me sürecinin sonuna doğru da grev
kararlarımızı alıp uygulamaya başladık. Böylesine kararlı ve dirençli bir
dönemden söz ediyoruz. Burada grev
kararlarının ardından yapmış olduğumuz toplu sözleşmeler söz konusu.
Sendikanıza geçişlerde toplu sözleşmeler dışında da sebepler var mı?

Toplumsal Özgürlük: Türkiye’de
metal sanayisinde toplam çalışan
işçi sayısı, sendikalılaşma oranı ve
bunların sendikalara göre dağılımı
nedir?
Seyfettin Gülengül: Türkiye’de
metal sektöründe toplam 1 milyon
200 bin çalışan var. Metal sektöründe
işçilerin sendikalılaşma oranı yaklaşık yüzde 14. Çalışma Bakanlığı
kayıtlarında Birleşik Metal İş
Sendikası’nın 78 bin üyesi var. Ama
gerçek rakamlar bunun altında. Türk
Metal Sendikası bizden fazla üyeye
sahip. Bir de Çelik-İş var, onun üye
sayısı bizimkine yakın.
Son dönemde Bosch’ta ve Cengiz
Makine’de Türk Metal’den sendikanıza geçişler oldu bunu neye bağlıyorsunuz?
Bosch bizim selefimiz olan ve
1980’de kapatılan Maden İş’in örgütlü olduğu bir iş yeriydi. Bosch işçisi,
30 yıldır esaret altında yaşıyordu.
Şimdi, zincirlerini kırıp kurtulmaya
başladılar sarı sendikadan. Sarı sendikanın kim olduğunu uzun yıllardır
biliyordu arkadaşlarımız ama hem
bizim örgütlenmeye yönelik çalışmalarımız, hem de onların kendilerine
güvenlerinin gelmesiyle geçişler başladı. Durum sadece Bosch’la sınırlı
değil. Türk Metal’in örgütlü olduğu
Renault’da, Hema Dişli’de, Ortadoğu
Rulman’da, Tofaş’ta sorunlar var.
Bizim son dönemlerde vermiş olduğumuz kararlı mücadele işçilerin bize
yönelmesini sağlıyor.

Özellikle geçen toplu sözleşme döneminde, Türk Metal’in 1998’den beri
her toplu sözleşme döneminde olduğu gibi bayram tatilinde, işçilerin
haberi bile olmadan sözleşmeye imza
atması işçilere “Artık yeter” dedirtti.
Bizim sendikamız ise Metal
Sanayicileri Sendikası’nın (MESS)
önerdiği ve Türk Metal’in imza attığı
yüzde 5,35 zam oranını kabul etmedi
ve direndi. Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde 5,35’in yüzde yüzde 82 üzerinde bir oranda zam aldık.
Sendikamıza geçişlerde bunların
hepsinin etkisi var. Bunu işçi sınıfı
izliyor, gözlüyor. En iyi gören yerlerden biri de Bosch olsa gerek ki en
hızlı adımı Bosch işçisi atmış oldu.

Toplu Sözleşmeler Etkili Oldu
Toplu sözleşmelerdeki kazanımlarınızda direnişlerin ve grevlerin
etkisi nedir?
MESS ile Türk Metal’in imzalamış
olduğu, Çelik-İş’in imzalamış olduğu
5,35 zammı kabul etmeyeceğimizi iş
yerlerine deklare ettik. Toplu sözleş-

Var tabii; Türk Metal’de olmanın kendisi işçiler açısından büyük bir
sorun! İşçiler kendi temsilcilerini
seçemiyorlarsa, kendi şube genel
merkez yöneticilerini seçemiyorlarsa, toplu sözleşmeden imzalar atıldıktan sonra haberleri oluyorsa, neler
talep edildiğini bilmiyorsa, imza atıldığını bayramdan bayrama öğreniyorsa zaten sorun var demektir.
Türk Metal’de, işçi açısından işyeri
temsilcisine günaydın dememek,
selam vermemek zaten başlı başına
bir sorun. O gün işini kaybetmekle
karşı karşıya kalabiliyor işçi. İşçiler
Türk Metal’den kurtulmaya çalışıyorlar, bunu da gün be gün görüyoruz.
Bizi her yerden işçiler arıyor;
Arçelik’ten, Manisa Bosch’tan...

İşçiler Sarı Sendikayı İstemiyor
Bosch dışında nerelerde hareketlenme var?
Birçok yer var aslında, Türk Metal’in
Kırıkkale şubelerinin kongresi var.
Orada da işçiler işten attırıldıklarını,
işlerini kaybetme noktasında olduklarını Birleşik Metal İş’in kendilerine
sahip çıkması gerektiğini söylüyorlar. Basına da yansıdı bu. Ortadoğu
Rulman uzun zamandır yetkili oldukları bir iş yeri olmasına rağmen bize
doğru bir yönelim var. Bir önceki
toplu sözleşmede işçilerin çay molalarını iptal edip yerine ücret ödeyecek-

“İşçilerin önüne geçemeyecekler. Çünkü toplu
sözleşme sürecine, bizim yapmış olduğumuz örgütlenme çalışmalarına ve Türk Metal’in yapısına,
işçilerin yaşadıkları sorunlara bütünlüklü olarak
bakmak gerek. Sendika içi demokrasinin olmamasını ve toplu sözleşmelerin işverenlerin ya da
MESS’in talimatları doğrultusunda imzalanmasını
işçiler gözlüyordu, her şeyi birebir yaşıyordu.”

lerini iddia etmişlerdi. Çay molasının
iptal edilmesi ve yerine ücretlerin de
ödenmemesi üzerine 40 işçi dava açtı
ve kazandı. O günden beri işçiyle sendika arasında bir sürtüşme söz konusu. Dava açan 40 kişi işten de atılmış
durumda. Ortadoğu Rulman’da işçiler
“Bizi sarı sendikadan kurtarın” diyorlar. Hema Dişli’de geçmişte yine basına da yansımıştı, işçilerin yüklü miktarda parasının peşkeş çekilmesi,
ödettirilmemesi meselesi var. Metal
işçisi de artık Birleşik Metal İş’in dünden bugüne vermiş olduğu mücadeleyi takdirle karşılıyor, sendikamıza
doğru yöneliyor.
Türk Metal’den size doğru geçişlerde Türk Metal’in tavrı ne oldu,
geçişlere engel olabilirler mi?
Türk Metal birçok işyerinde işverenle birlikte işçiye baskı uyguluyor, geçişleri
engellemeye
çalışıyor.
Sendikamız ile ilgili bir karalama
kampanyası yürütüyor. İşçilerin
önüne geçemeyecekler. Çünkü toplu
sözleşme sürecine, bizim yapmış
olduğumuz örgütlenme çalışmalarına
ve Türk Metal’in yapısına, işçilerin
yaşadıkları sorunlara bütünlüklü olarak bakmak gerek. Sendika içi
demokrasinin olmamasını ve toplu
sözleşmelerin işverenlerin ya da
MESS’in talimatları doğrultusunda
imzalanmasını işçiler gözlüyordu, her
şeyi birebir yaşıyordu. Dolayısıyla
bütün bunların sonucu olsa gerek
diye düşünüyorum.
Metal sektöründe devrimci sendikalara geçişin genel olarak diğer
sektörlere de bir yansıması olabilir
mi?
Mutlaka. Bizim üye sayımız son 3 ay
içerisinde 8 bin civarında arttı.
Belediyelerde Genel İş’in, Devrimci
Sağlık İş sendikamızın yoğun örgütlenme çalışmaları var. Yine DİSK’e
katılmak için başvurusu olan
Devrimci Enerji Sen’in çalışmaları var.
Bizim ayrıca, Kayseri organize sanayide, Konya’da, Kırıkkale’de de örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor.
Metal işçisi sarı sendikadan kurtulup
sendikamıza, esas yuvasına dönecektir.
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Biz mi Anlamıyoruz Yoksa Ortada Anlaşılacak Bir Şey mi Yok?

ÇAĞDAŞ SANATIN ÇAĞ İLE İMTİHANI
GÖKSEL ILGIN

Büyük bir şehrin merkezi sokaklarından birinde rastgele bir sanat
galerisine girerseniz, çok yüksek ihtimaldir ki, son zamanlarda birbiri
ardına açılan çağdaş sanat sergilerinden birine denk geleceksiniz. Cam
duvarlar içinde konserve kutuları,
doldurulmuş hayvanlar; sokaktan toplanmış taşlar gibi akla gelebilecek her
türlü nesnenin okullarda bize öğretilen sanat türleri/biçimlerince düzenlenmemiş sunumları ve belki de bir
sanat galerisi dışında bir sanat
eseri/işi olarak algılamanın güç olduğu ürünlerle karşılaşacaksınız.
İkinci dünya savaşının ardından
soyut dışavurumculuğun, kendisinin
üstüne kapanan anlam üretimi yapısına bir tepki olarak doğan çağdaş
sanat her şeyin ışık hızıyla yarışarak
değiştiği bir çağda, insanla mesafesini bir türlü tutarlı bir zemine yerleştiremeyen nice yeniliğinden biri
modern zamanların.

Sanatın Çağdaşı Nedir?
İsmindeki “çağdaş” ifadesi sözlüklerde bulunan karşılıklarına denk bir
anlam arz etmiyor. Çağdaş; içinde
bulunduğu çağa uygun/uyumlu, muasır, aynı çağda yaşayan, güncel gibi
manalara gelse de çağdaş sanat tamlamasındaki görevi geleneksel ve
modern olana tepkinin altını çizmektir. Anlayışın kapitalizmin hızlı değişim fetişizmiyle barışıklığını, tanımın
alenen olmasa da kendi kapsamına
girmeyenleri çağa aidiyetten aforoz
eden tutumundan çıkarsamak zor
değil.
İngilizcede
çağdaşın
Türkçedeki iki ayrı anlamına karşılık
gelen “contemporary” (güncel, aktüel) ve “modern” (muasır, çağa uygun)
ifadeleri de (böylesi bir kıyas için
İngilizcenin seçimi çağdaş sanatın
Amerika’da doğduğu kabulüyle ilgilidir) mevcut üretimlerin tepkiselliğini bütünüyle karşılamamaktadır.

Çağdaş sanatın kapitalizmle ilişki kurmaktaki
ilkesizliği sanat işlerini elitizmin kuyusuna
düşürmüştür ve piyasa sanatının kucağında
parayla oynaşmayı tercih edişiyle neyin sanat
olup/olmadığı tartışmasını odağından uzaklaştırmayı rehavet içinde sürdürmektedir.

Hatta başta çağdaş sanat ve modern
sanat tanımları ortaklaşa kullanılsalar da, daha sonra tarihsel gelişim içerisinde modern sanat modernizmin
tezahürü olan akımlar ve ürünlerle
anılırken, çağdaş sanat post-modernizm ve avangart temsilleriyle bağdaşır hale gelmiştir. “Biz mi anlamıyoruz yoksa ortada anlaşılacak bir şey
mi yok” ifadesi çağdaş sanat ile içinden geçtiğimiz çağın mensupları arasındaki mevcut gerilimin özetidir.

Üç Temel Unsur:
İmza, Kavram, Eleştiri
Türkiyeli bir çağdaş sanat icracısının
“İlk Çığlık” adlı işi boş bir kabinde bir
masa üzerine yerleştirilmiş eski bir
radyo sunumudur. Radyo herhangi
bir istasyona denk gelmeyen boş bir
frekansa ayarlıdır. İlk bakışta alımlayıcı geleneksel sanattan gelen alışkanlığıyla; “Acaba burada ne anlatılmak isteniyor?” diye sorabilir.
Ya da çağdaş sanatın temel düsturlarından haberdar bir kimse mevcut
bir katalog ya da işin yakınında bir

İkinci dünya savaşının
ardından soyut dışavurumculuğun kendisinin
üstüne kapanan anlam
üretimi yapısına bir
tepki olarak doğan çağdaş sanat her şeyin ışık
hızıyla yarışarak değiştiği bir çağda insanla
mesafesini bir türlü
tutarlı bir zemine yerleştiremeyen nice yeniliğinden biri modern
zamanların.

yere iliştirilmiş bir not arayışına
girer. Kabinin duvarlarından birinde
yer verilen açıklamada, evrende seslerin mikro-dalgalar halinde sürekli
bir tekrar döngüsüne girdiği; bu
anlamda seslerin asla kaybolmadığı
ve TV’de boş frekanslarda gördüğümüz karlı görüntünün ve radyoda boş
frekansta işittiğimiz hışırtılı sesin
Büyük Patlamanın (Big Bang) iyonosferde mikro-dalga halinde tekrar
eden ses dalgası olduğu bilgileri yer
almaktadır. Sanatçı alımlayıcıdan bu
bilgiler doğrultusunda radyoda işitilen
hışırtılı sesin evrenin ilk doğum çığlığı olduğu anlamını çıkarmasını beklemektedir.

düşünsel bağlam yaratılarak üretilir.
Yukarıdaki örnekte yaşam/varlık ve
ölüm/yokluk kavramlarıyla radyo
sesi arasında kurulan bir bağlamla
sonsuzluğa dair bir tasvir üretilmiştir. Çoğunlukla bağlam ve kavramlar
sanatçının imzası ve işe verilen (çoğu
zaman uzun) bir isim yoluyla arz edilir.

Bu örnek çağdaş sanatın temel
unsurlarını açıklamak için gerekli
tüm materyali barındırmaktadır.
Öncelikle çağdaş sanatın kalıcılık gibi
bir iddiası olmaması sebebiyle,
(örneğin performans sanatı gerçek
yaşam anını esas aldığı için fotoğraf
ya da video yoluyla kayıtlamayı kalıcılık olarak addetmez) eserden ziyade
“iş” tanımı kabul görmektedir.
Sanatçının kim’liği; kendi duruşu,
tarzı, özgünlüğünü kapsayan bir
imzadır ve bu imza işin yorumlanışında birincil faktörlerdendir. Bu
bağlamda imza anlatının büyük bir
parçasıdır.

Evvelki ürünler kendilerini anlatmak üzerine kurup, alımlayıcı ile
dolaysız bir ilişkiye girerken, çağdaş
sanat işleri çoğunlukla bir yardımcı
metin ya da eleştirmen dolayımına
muhtaçtır. Dante’nin bir destanı ya da
Çehov’un bir oyunu için eleştirmenin
rolü eserin tanıtımı, değerlendirilmesi iken; Andy Warhol’un hazır nesneleri için eleştirmenin rolü sanat işinden neyin anlaşılması gerektiğine
dair açık dilli bir kılavuzluktur.

Çağdaş sanatta geleneksel sanatın
(belli açılardan) aksine düşünce
oldukça ön plandadır. Sanat işi bir
kavram ile iş arasında güçlü bir

Birçok sanatçının muazzam genişlikte bir piyasada gerçekleştirdiği üretimleri bir yardımcı metin ya da bir
yönlendirici olmaksızın yorumlayabilmek neredeyse imkansızdır.
Geleneksel ya da modern sanatla çağdaş sanatın belki de en önemli farkı
da tam bu noktada gizlidir.

Eleştirmenin bu alış-verişten yoksunluğu anlam üretimi açısından
vahim bir sekteye neden olur.
Geleneksel ve modern eserler anlatıcılığı; çağdaş sanat anlaşılmayı beklemeyi seçmiştir. Üretim için herhangi
bir tür veya malzeme sınırlaması söz
konusu değildir.

Çağdaş Sanat Toplum
Yaşamının Neresindedir?
Çağdaş sanatın kendisini; anlam
üretirken düşündürme kaygısından uzaklığını topa tuttuğu soyut
dışavurumculuğa tepkisi üzerinden şekillendirişi, avangart sanatın
toplum ile sanat arasındaki mesafenin açılmasına tepki olarak doğmasıyla benzer koşutluklar taşır.
Avangardın çocukları kapatmak
üzere yola çıktığı mesafeyi derinleştirmiş, çağdaş sanat işleri de
düşündürme düsturuna rağmen

anlam üretimi için zorlayıcı bir
dolayım yaratmış ve alımlayıcı için
erişilmesi güç bir zemine doğru
akmıştır.
Çağdaş sanatın kapitalizmle ilişki
kurmaktaki ilkesizliği sanat işlerini
elitizmin kuyusuna düşürmüştür
ve piyasa sanatının kucağında
parayla oynaşmayı tercih edişiyle
neyin sanat olup/olmadığı tartışmasını odağından uzaklaştırmayı
rehavet içinde sürdürmektedir.
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(( Emeğin Takımları ))

Şehrin Asi Çocukları:

Adana Demirspor
Birkaç büyük takımın
spor dünyasını yönettiği bir geleneğin
içinde unutulmaya
yüz tutmuş nice
emekçi takımı da
mevcut. Bu takımlara
ayrı bir yer ayırmadan bu sayfalar eksik
kalır. Bu serimize
Adana’dan başlayalım. Karşınızda
Adana Demirspor...

Muharrem Gülergin,
üstte koyu lacivert formalı.

HALUK KOŞAR
Çukurova futbol açısından oldukça
zengin bir kaynak sunar meşin
yuvarlak sevdalılarına. Mersin’den
başlayan cevherler Adana ve Hatay’ı
da içine alarak bölgede unutulmaz bir
rekabet ortamı yaratır. Her ilin kendi
içinde yaşadığı rekabete, bir de iller
arasında yaşananı eklersek nasıl bir
heyecanın yaşandığını varın siz kestirin.
İşçi sınıfı mücadelesi tarihinde önemli bir yeri olan Çukurova’nın bu niteliği, ister istemez sportif arenaya da
yansımış ve bölgede emek eksenli
takımlar boy göstermeye başlamıştır.
1938 senesinde II. Dünya Savaşı
sürerken ordu dışında kalan gençlerin sivil savunmaya yönelmesi maksadıyla çıkarılan “Sivil Savunma
Mükellefiyeti” Kanunu çerçevesinde
Devlet Demiryolları 6. İşletme
Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş,
1940 yılında tescil edilerek faaliyete

başlamıştır.
Sporun ve spor kulübünün uğraşının
sadece futboldan ibaret olmadığının
en güzel örneklerinden bir tanesini
Adana’da Adana Demirspor yaşatmıştır. 1938 yılında Adana’da açılan
Türkiye’nin en modern yüzme havuzu ile birlikte Adana Demirspor
yüzme ve sutopunda büyük bir atılım
gerçekleşmiştir.

Efsane Muharrem Gülergin
Demiryolcu bir babanın 1924
doğumlu oğlu Muharrem Gülergin’in
destansı emekleri karşılığında Adana
Demirspor hem Demiryolu çalışanları ve onların çocuklarının spor yaptığı bir yer hem de kazanılan başarılarla emekçilerin gurur kaynağı olmuştur. Futbol, yüzme, sutopu ve atletizm
dallarında rekorlara imza atan, komple bir sporcu olan Gülergin aktif
sporculuk yaşantısı sonrasını da kulü-

be herşeyini vererek geçirmiştir. Tek
tek baraj ve kanallardan topladığı
çocukları kulüp bünyesinde yüzme ve
sutopu branşlarına yönelterek efsane
bir ekip yaratılmasında başrol oynamıştır.
17 yıl aralıksız Türkiye Sutopu Ligi’ni
şampiyon bitiren Adana Demirspor’un “Yenilmez Armada” ismini
almasında nasıl bir emek olduğunu
varın siz hesaplayın. Bu 17 yıllık şampiyonlukta sadece 1 kez yenilgi alınması da ayrı bir rekordur.

İşçi Takımı Dayanışması
Son yıllarda yönetimsel krizlerle
boğuşan Adana Demirspor ne köklerini unutmuş ne de yüzünü başka
yöne çevirmiştir. Halen emeğin en
yüce değer olarak yaşatıldığı bir geleneğin takipçisi olan Demirsporlular
kulübün gelenek dışı güçler tarafından yönetilmesine rağmen geliştir-

Asi Şehrin Asi Çocukları: Şimşekler
Her takımın tribündeki gücü biraz da
onların geleneğini ve duruşunu gösterir. Adana’da Demirspor denince akla
ilk gelen Şimşekler Grubu’dur.
Yaklaşık 25 yıl önce kurulmuş olan
grup kendi amacını şöyle tanımlıyor:
Adana Demirspor’a hizmet etmek.
Kulübün köklerinde yatan emekçi
ruhunun yansıması olan muhalif
duruşun tribündeki göstergesi Şimşekler Grubu’dur dersek yanlış demiş
olmayız.

kadar güçlü ise o tribünün gerçek
anlamda bir ruhu olduğundan bahsedebiliriz. Buna en iyi örnek de yine
Demirspor tribünleridir. Pankartlarına
harcadıkları el emeğinin yanısıra öne
çıkarttıkları söylemleri ile de farklılıklarını ortaya koymaktadırlar. Örnek
vermek gerekirse “Venceremos”,
“Şehrin Asi Çocukları”, “Ogün’ler
Sizindir Yarınlar Bizim!” Adana 5 Ocak
Stadı’nın lacivert tribünlerinde dalgalanan pankartlar arasındadır

Stadların süsü pankartlardır ve bir tribünün söylemi olduğu kadar bunu
görsel ifade etme yeteneği de ne

Emeğin Direnci
Son yıllarında özlenen başarılardan

uzak bir yerde olsa da, her daim gönlü
emekten yana olanların gözönünde
yer alan nadide takımlarımızdan biridir Adana Demirspor.
Özellikle futbolun endüstriyelleşmesi
her geçen gün derinleştikçe, emek
kökenli kulüpler ya daha alt liglere
doğru kaymakta ya da ticari zekası
yüksek ellere teslim olmakta ve köklerinden kopmaya doğru gitmektedirler. 70 yılı aşan onur mücadelesinde
Adana Demirspor emekten yana
olanlar tarafından asla yanlız bırakılmamalıdır.

dikleri pratik ile köklerini buluşturmaktan hiçbir an geri durmamışlardır. 2009 yılında o dönem İtalya 1.
Ligi’nde oynayan Liman işçilerinin
kızıl takımı Livorno ile kurdukları
dayanışma köprüsünü sıcak bir
Adana akşamında yaptıkları bir maç
ile ölümsüzleştirmeyi bilmişlerdir.
İtalya 1. Ligi’nde oynayan bir takımın
Türkiye 3. Ligi’ne eşdeğer bir ligde
oynayan bir takımla sezon başlamışken maç yapmasının tek anlamı vardır, o da işçi dayanışması. Üstelik bu
maç organizasyonu bizzatihi taraftarlar tarafından organize edilerek,
kulübün gerçek sahibinin kimler
olduğunu da herkese göstermiştir.
Kaldı ki, 2008 yılında Alanya maçına
Hrant Dink’in katledilmesini protesto için pankart ile çıkması Türkiye
Futbol Federasyonu tarafından
engellenmiş ve bu yönüyle de kardeşliğin salt işçiler arasında olmadığını
da somut olarak göstermişlerdir.

Demiryolcu bir babanın
1924 doğumlu oğlu
Muharrem Gülergin’in
destansı emekleri
karşılığında Adana
Demirspor hem
Demiryolu çalışanları
ve onların çocuklarının
spor yaptığı bir yer hem
de kazanılan başarılarla
emekçilerin gurur
kaynağı olmuştur.
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AKP’nin Çılgın Kent Projelerinden Biri Daha

TARİHİ 1 MAYIS MEYDANI’NDA
TAKSİM YAYALAŞTIRMA(MA) PROJESİ
Taksim üzerine
düşünülenler yalnızca bir
rantsal dönüşüm projesi
değil, büyük çaplı ve planlı
ideolojik bir projedir.
İktidar Beyoğlu’nu ve emeğin meydanı olan Taksim’i
kendi ideolojisi kapsamında dönüştürmek istiyor.
PERİHAN K.
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri
öncesinde Tayyip Erdoğan “çılgın
projelerini” beyan edip, bir dizi
dönüşüm projesinin arasında yıllar
sonra Taksim’in yayalaştırılması projesini yeniden gündeme getirmişti.
Seçim zaferinin(!) hemen ardından
Taksim projesi İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (2 No’lu)
tarafından oybirliğiyle onaylandı.
Adı dünya kenti, kültür başkenti,
turizm
şehri
olarak
anılan
İstanbul’un merkezindeki Taksim
Meydanı, şüphesiz ki Türkiye’nin en
önemli kamusal alanı, iktidarın ise
gösterişli vitrinidir.

Yine Kentsel Dönüşüm Projesi,
Yine Sermayenin Gözdesi
Beyoğlu/Taksim,Taksim yayalaştırma(ma) projesi! İsmine bakıp düşününce, “Aa ne kadar güzel, Taksim
yayalaşıyor. Trafikten gürültüden
uzak, insanları rahat ettirecek bir
meydanımız olacak” diyebiliyoruz.
Zaten hükümette projeyi, Taksim
Meydanı’nı trafikten arındırıp, yayalaştıracağız diyerek pazarlamaya
çalışıyor.

Ancak projenin raporlarını/resimlerini inceleyecek olursak, Taksim’e
çıkan 8 yolun 7’sinin araçlar için dalış
tünelleriyle kapatılacağını, meydanın
hemen altının 1131 metrelik yeraltı
araç yolu olacağını, Taksim Meydanı
etrafındaki yeşil alanın/tescilli ağaçların katledileceğini görüyoruz.
Projenin adının tam aksine Taksim’e
yaya ulaşabilmek için tek sıra halinde
meydana çıkmak zorunda kalınacak,
yaya ulaşımı neredeyse imkansızlaşacak.
Taksim projesi, Başbakan’ın emriyle
tepeden inme bir şekilde, kamuoyundan saklanarak hukuki olarak ancak
6 ayda karar verilebilecekken,
Koruma Kurulu’ndan bir haftada
geçti. Ancak projeyi kabul eden
Koruma Kurulu 2001 yılında aynı
projeyi “bölgenin bütünlüğünü bozacağı ve Taksim bölgesinin sit alanı
olması” gerekçesiyle reddetmişti.
Hükümetin bu yaptırımı ne toplumsal anlamda kentsel tasarımla ne de
mimariyle örtüşüyor. Tüm bu dönüşüm projeleri, halkın fikirlerini
beyan edemedikleri, ilgili meslek
gruplarının bile söz söyleme fırsatı-

nın olmadığı, koruma ve hukuk
kurallarının tamamen ihlal edildiği
bir süreçte yapılandırılıyor.

Var Olmayan Kışlaya
Koruma Kararı
Öte yandan Taksim Gezi Parkı’na
Topçu Kışlası’nın yeniden inşası
dayatılıyor. Şu an var olmayan bir
kışla için koruma kararı çıkartılıyor.
Topçu Kışlası Gezi Parkı’nın hemen
üzerine dikilip, altı metrelerce uzunlukta katlı otoparka dönüştürülürken,
herhangi bir deprem vb felakette toplanılabilecek yegane açık alan olan bu
bölge de yerle bir edilmiş olacak.
Taksim Gezi Parkı, türlü nanelerle

Taksim Meydanı hafızalarımıza kazınmış 77 kanlı 1 Mayıs’ının meydanıdır.
Yıllarca emekçilere kapatılmış olan
Meydan, uzun ve inatçı çatışmaların/mücadelelerinin ardından işçilerin,
emekçilerin yeniden kazandıkları,
emek ve demokrasi güçlerinin en
önemli politik simgesel alanıdır. Proje

gerçekleşecek olursa Taksim 1 Mayıs’a
ve muhalefete tamamen kapatılmış
olacak. Her şeyin metalaştırıldığı bu
düzende Erdoğan Hükümeti, iktidar
çemberinin dışında kalan halkları isyanını, sevincini haykırdığı, birbirine değdiği, örgütlendiği bu meydandan tamamen temizleme uğraşında.
Apaçık görülüyor ki, Taksim üzerine
düşünülenler yalnızca bir rantsal dönüşüm projesi değil, büyük çaplı ve planlı
ideolojik
bir
projedir.
İktidar
Beyoğlu’nu ve emeğin meydanı olan

Taksim’de yapılması düşünülen bu
proje, AKP sermayesinin tüm
Türkiye için tasarladığı diğer dönüşüm projeleri gibi, yeni kapitalizmin
küresel kent stratejilerinin projeleridir. Tasarlanan hali yapılandırılırsa
Taksim’i yayalara/halka açıyormuş
yanılgısı yaratılarak, kent soylulaştırıp, özelleştirilip, pahalılaştırılarak
Taksim’in kapıları emekçilere/halka
kapatılıp, erişilmez kılınacak.

Taksim’de yapılması düşünülen bu proje, AKP
sermayesinin tüm Türkiye için tasarladığı diğer
dönüşüm projeleri gibi, yeni kapitalizmin küresel
kent stratejilerinin projeleridir. Tasarlanan hali
yapılandırılırsa Taksim’i yayalara/halka açıyormuş
yanılgısı yaratılarak, kent soylulaştırıp,
özelleştirilip, pahalılaştırılarak Taksim’in kapıları
emekçilere/halka kapatılıp, erişilmez kılınacak.

Muhalefetten Temizlenmiş Steril Muhitler
Taksim sahip olduğu sosyal, kültürel,
tarihi kimliği ile dün de, bugün de emeğin ve demokrasinin meydanı olmuştur.

çıkar sağlamaya niyetli yüksek
güvenlikli devletimiz tarafından kolluk kuvvetleri için açık hava karakoluna dönüştürülmüş, kocaman bir
park/yeşil alan niteliksizleştirilmiş,
toplum nezdinde değersizleştirilerek
AKP projelerine bırakılmıştır.

Taksim’i kendi ideolojisi kapsamında
dönüştürmek istiyor. Çılgın projeleriyle
şanını tescillemek isteyen Erdoğan,
Türkiye’nin en önemli tarihi kamusal
meydanını gösterişli şovlarıyla yeniden
fethetme yollarını inşa ediyor.
Kamusaldan temizlenmiş, steril kentler
yaratılarak, kıymetli sınıflar için yeni
pazarlar isteniyor.
“Dikkat çekici, sosyal adeletten uzak ve
çevreyi heba edecek şekilde ortadan
kaldırmaya girişmiş, insanın dudaklarını uçuklatacak cinsten mega-kentleşme

projeleri ortaya çıkmıştır.” David
Harvey
David Harvey’in de beyan ettiği yerden, yeni kapitalizm AKP’de can bulmuş haliyle, mekan algılarımızı değiştirerek emeğin ve halkların sahibi olduğu
1 Mayıs Meydanı’nı/Taksim Meydanı’nı
mega-kentlere büründürüp burjuva
sınıfı için hazırlamakta, yoksulları kapı
dışarı etmekte kararlı. Ancak emek ve
demokrasi sözcüleri, meydanın esas
sahipleri bu projenin “betonlaştırma
kimliksizleştirme, insansızlaştırma”
projesi olduğunun bilinci ile meydanı
öylece AKP’nin kollarına bırakmayacaklardır.
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KADIN EMEĞİ KOLEKTİFİ
I. KONFERANSINI GERÇEKLEŞTİRDİ
13-15 Nisan tarihleri arasında
İstanbul’da bir araya gelen Kadın
Emeği Kolektifi üyeleri “Biz Kadınlar
Tartışıyoruz, Yarınımızı Kuruyoruz”
şiarıyla I. Konferansını gerçekleştirdi.
Konferansa 15 ilden 120 Kadın Emeği
Kolektifi üyesi katıldı.
Üç gün süren konferansa Kadının
Görünmeyen Emeği, Enformel Alanda
Çalışan Kadınlar, Meslek Örgütleri-

Sendikal Örgütlenme ve Kadınlar,
Beden Politikaları, Özel Alan Neden
Politiktir? Kadınların Bağımsızlık
Korkusu, Ekoloji ve Kadın Hareketi,
Militarizm ve Kadın, Genç Kadınlar ve
Kadın Özgürlük Mücadelesi, Feminist
Politika, Örgütlenme Modeli ve Eylem
Hattı başlıkları ile birlikte 18 tebliğ
tartışıldı, tebliğlerle ilgili 20 kadın
sunum yaptı.

Konferans, ev emekçisi Cemile
Zübari’nin yaptığı açılış konuşması ile
başladı. Zübari, konuşmasında “2008
yılından bu yana Kadın Emeği Kolektifi
ile çalışma yürüten kadınlar olarak,
kadınlara dayatılan tüm ötekileştirme,
sömürü ve şiddet politikalarına inat
bir arada olduklarını ve kadınların
isyanını haykırmak, hayatı anlamak,
yorumlamak ve değiştirmek için bu
konferansı örgütlediklerini” ifade etti.

“Emperyalist Haydutlar Suriye’den Defolun”
“Suriye’nin Dostları” adı altında, Tayyip
Erdoğan, Hillary Clinton ve Suriye’deki
işbirlikçilerinin katılımıyla, İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı, devrimci demokrat kurumlar ve partiler tarafından protesto edildi.
NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik’in çağrısıyla 2 Nisan Pazar günü Taksim
Tramvay Durağı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, “Onlar Suriye’nin dostları değil,
halkların düşmanıdır. Emperyalistler ve
işbirlikçi uşakları Ortadoğu’dan defolun”
pankartıyla yürüdü. Cumhuriyet Caddesi
boyunca gerçekleşen yürüyüş sırasında,
“Emperyalist haydutlar Suriye’den defolun”, “Katil ABD işbirlikçi AKP”,
“Emperyalizm düşman halklar kardeştir”,
“Biji bratiya gelan”, “Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak” sloganları
atıldı. Yürüyüşün önü Harbiye’deki TRT

binası önünde polis barikatı ile kesildi.
NATO ve Füze Kalkanı Karşıtı Birlik adına
polis barikatı önünde yapılan basın açıklamasında, ABD ve AB emperyalistleriyle
Türkiye devletinin, Suriye’ye müdahale
etmek için Libya’dakine benzer bir kirli

Newroz Yasağına
Direnişle Yanıt
Verildi!
AKP’nin tüm engelleme çabalarına ve yasaklarına rağmen,
Newroz Türkiye’nin pek çok
şehrinde coşkulu bir biçimde
kutlandı. İstanbul’da Kazlıçeşme Meydanı’nın gösteriye
açılmaması üzerine saatlerce
süren çatışmalar yaşandı.
Diyarbakır’da yüz binler
İstasyon Meydanı’ndan başlayan bir yürüyüşle Newroz’u
en coşkulu biçimde kutladı.
Ankara’da ise polisin barikat
kurması üzerine BDP İl Binası
önünde bir kutlama gerçekleştirildi. İstanbul’da Newroz
kutlamaları nedeniyle 9 kişi
tutuklandı.

tezgah kurguladığı söylendi ve şu görüşler
dile getirildi: “Bu emperyalist planlar,
bizim de içinde olduğumuz bölgemizin yıllar boyunca kan ve gözyaşına boğulması,
bölge halklarının emperyalist çıkarlar için
ölmesi ve öldürülmesi anlamına gelecektir”.

Liseli Kıvılcım Sınavlara ve
4+4+4’e Karşı Sokaklardaydı
Mersin’de Liseli Kıvılcım 24 Mart günü
YGS ve eleme sınavlarını protesto eden
bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde LK
üyelerinin zincirler ve maskeler takarak
çıplak ayakla yürümesi dikkat çekti.
Polisin liselilere cadde üzerinde slogan
atılmayacağını söylemesi üzerine,
eylemcilerin “Polis Defol Bu Sokaklar
Bizimdir” sloganıyla yanıt vermesi sonrası kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Basın metninin okunmasının ardından
eylem, halaylarla son buldu.
Aynı gün LK üyeleri İstanbul’da da
eylemdeydi. Kartal Meydanı etrafında

yapılan uzun bir yürüyüşle başlayan
eylem, yürüyüşün ardından yapılan
basın açıklamasıyla son buldu. Liselilerin
eyleminin temel vurgusu “4+4+4 sistemi
koca bir hiçtir” oldu. Ayrıca eylemde staj
sömürüsü, paralı eğitim ve eleme sınavları da protesto edildi.
İzmir’de LK, Dev-Lis ve Liseli Arkadaş
üyeleri, 1 Nisan’da YGS’yi ve sınavlara
dayalı eğitimi protesto etmek için bir
eylem düzenlediler. Karşıyaka Çarşısı’nda gerçekleştirilen eylemde tutuklu
öğrencilerin durumuna da dikkat çekildi.

SİVAS DAVASINDA ZAMAN AŞIMINA
KARŞI ÖFKE ALANLARA SIĞMADI!
2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak
Oteli’nde gerçekleştirilen katliamın
faillerine yönelik süren davanın 13
Mart 2012 tarihinde görülen duruşmasında, mahkeme davanın zamanaşımına uğradığı kararına vardı.
Duruşma günü sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi

önünde toplanan Aleviler, zaman
aşımı kararını protesto etmek isterken polis saldırısıyla karşılaştılar.
Polisin sert müdahalesi sonrasında
çok sayıda eylemci yaralandı.
Kararı protesto etmek üzere içinde
ABF ve PSAKD’nin de bulunduğu

çeşitli Alevi derneklerinin çağrısıyla
31 Mart Cumartesi günü Kadıköy’de
kitlesel bir miting düzenlendi.

Cihan Kırmızıgül
Serbest Kaldı!
Hakkında yeterli delil bulunmadığı halde 25 ay boyunca
tutuklu kalan Cihan Kırmızıgül, 23 Mart’ta İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen
duruşma sonrasında serbest
kaldı.
Kamuoyunda puşi davası olarak da bilinen davanın
İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmalarında, savcının tahliye
talebine rağmen, serbest bırakılmayan Cihan Kırmızıgül
arkadaşlarının da mücadelesi
sonucu tahliye oldu. Cihan’ın
tahliye olması sonrasında da
BDP milletvekili Sebahat
Tuncel, inisiyatif üyeleri, ailesi
ve arkadaşlarının içinde
bulunduğu kalabalık bir grup,
Tekirdağ Cezaevi önüne giderek Cihan’ı cezaevi çıkışında
karşıladı.

Arap Halkının Yiğit Sosyalist Evladı

LATİFECİ YAŞIYOR!
Latifeci Hatay’da sosyalistlerin halklaştığı halkaydı. Ezberleri bozan,
her olayda farklılık ve yenilikler yaratabilen biriydi. Her sosyalistin
bildiği “aynı suyla iki kez yıkanılmaz” mantığının tatbikini yapıyordu.
Bu nedenle özgünlüklerin altını ısrarla çizerdi. Kendini dar
örgütlenmeye hapsetmeyip, alabildiğine geniş ufuklara bırakırdı.
Çünkü devrimci örgütlenme insanın ve doğanın değdiği her yerde
olmalıydı. Mücadele ancak böyle hayat bulurdu.
TÜLAY HATİMOĞULLARI
Ölümün Mehmet Latifeci yoldaşa
daveti, Ekim 1994’te “Müftü-İş
Adamı-Sabıkalıdan Komplo” şeklinde
gazete manşetlerinde yer alan bir
hikâye ile başladı. Dönemin müftüsünün önderliğinde, gerici dinci örgütlenmelerin derinleştirilmek istendiği
bir dönemde Latifeci devrimci tutum
sergileyerek, halkı gericiliğe karşı
durmaya çağırdı.
Gerici örgütlenmeden nemalanmak
isteyen iş adamı ve daha sonra
Latifeci’nin katili olacak olan şahıs
1994’te yalan-yanlış iftiralarla
Latifeci ve yoldaşlarının gözaltına
alınmaları tezgâhına ortak oldular.
Latifeci ve arkadaşları yoğun işkenceye dirençle ve inançla karşılık
verdi. Ardı arkası kesilmeyen gerilim
ve baskılardan sonuç alamayan
Susurluk çetesinin Hatay uzantısı
“Devrimciler fazla ileri gitti” kanaatine varıp, ertesi gün Latifeci ve iki
arkadaşının daha ölüm emrini verdi.
30 Mart 1995’te katiller Latifecilerin
evlerini basarak Mehmet Latifeci ve
Babası Yahya Latifeci’yi katletti.
Katiller çeşitli oyunlarla salınmak
istendi. Ancak bu olayla ilgili Türkiye
genelinde oluşturulan kamuoyu olayın ayrıntılarıyla açığa çıkmasını sağladı. Bu süreç başlı başına bir direniş
süreciydi. Latifeci’nin yoldaşları olarak bıkmadan usanmadan 5 yıl

boyunca her ay mahkemeye gittik.
Latifeci kısacık ömrünü devrime olan
inancı uğruna yaşadı. Yaşadığı toplumun kültürel değerlerine önem
verdi. Hatay’da uzun süre faaliyet
yürüten Çağdaş Sanat Atölyesi kurulduğunda, bu pratiğin bizler için ne
kadar önemli olduğunu sıkça vurgu-

Latifeciler Mezar Başında ve
Gece Etkinliğiyle Anıldı
1995 yılında Samandağ Sutaşı
Beldesinde evleri önünde katledilen,
Samandağ Halkevi Kurucu Üyesi ve
DEP İlçe Başkanı Mehmet Latifeci ve
babası Yahya Latifeci 30 Mart günü
mezarları başında anıldılar. Anma
etkinliğine, demokratik kitle örgütleri ve bazı siyasi parti temsilcileriyle
kalabalık bir kitle katıldı. Samandağ
Halkevi, ESP, BDP, SDP, AKDD, HDK,
TÖPG ile yazar Temel Demirer de
etkinlikte yer aldı.
Burada AKDD adına Mevlüt Oruç,
yazar Temel Demirer, Halkların

Demokratik Kongresi adına Mahmut
Aydıncı, BDP İl Eş Başkanı Adalet
Holat birer konuşma yaptılar.
TÖPG adına Ali Karasu, “Kızıldere’den Samandağı’na uzanan bir
direniş simgesi, devrime adanan bir
ömür olan yoldaşımız Mehmet
Latifeci ve babası Yahya Latifeci’nin
katledilişinin 17. yılında yine bir aradayız. Mehmet Latifeci’yi anmak,
halkların kardeşliğini ve birlikteliğini
savunmaktır. Kapitalizmin sömürü
çarklarına teslim olmamaktır. Her
türlü gericiliğe, ırkçılığa ve savaşa

lardı. “Düğünleri dahi politize etmeliyiz” derdi. Halk oyunları ve müziklerimizi düğünlerde sunmak için koşullar hazırlardı. Her çalışmamızın
sonunda küçük bir çocuk gibi mutluluğu yüzüne, gözüne, sözüne yansırdı. Arap halkının kaybolmaya yüz
tutan dilini, geleneklerini sürdürmenin mutluluğuydu yaşadığı. Kültürüne

karşı durmaktır. Latifecilerin şahsında bütün devrim şehitlerini saygıyla
anıyoruz. Latifeciler ölümsüzdür”
dedi.
Samandağ Halkevi’nin organize ettiği, Latifecileri Anma Gecesi de 30
Mart Cuma günü Samandağ’ın yerel
sanatçılarından Nihat Çay’ın halk
konseri ile gerçekleşti. Latifeciler
anısına gerçekleşen etkinliğe yazar
Temel Demirer, ÖDP İlçe Başkanı
Yıldız Kuzu ve çok sayıda kişi katıldı.
Gecede Latifecilerin hayatını anlatan
slayt sunumu gerçekleşti.
Sunumun
ardından
konuşan
TÖPG’den Timur Rencüzoğulları
Latifecilerin mücadelesini sürdürdüklerini ifade ettikten sonra,
Türkiye’deki politik duruma ilişkin
değerlendirmeler yaptı. Ardından

yabancılaşma,
demekti onun için.

kişiliksizleşme

O, halkların kardeşliğini bilince
çıkarmanın sosyalistlerin önemli bir
görevi olduğuna çok inanıyordu. O
dönemde ezilen Kürt halkıyla dayanışmak ve halkların kardeşliğini
somut olarak ifade etmek için bir
Arap ve sosyalist olarak DEP ilçe
örgütlenmesini gerçekleştirdi ve başkanlığını yaptı. Başkanlığını eleştiren
örgütsüz insanlara saatlerce bunun
anlamını anlatırdı.
Latifeci Hatay’da sosyalistlerin halklaştığı halkaydı. Ezberleri bozan, her
olayda farklılık ve yenilikler yaratabilen biriydi. Her sosyalistin bildiği
“Aynı suyla iki kez yıkanılmaz” mantığının tatbikini yapıyordu. Bu nedenle
özgünlüklerin altını ısrarla çizerdi.
Yaşadığı yörenin aydınlarını, demokratlarını, devrimcilerini çekinmeden
yazılı olarak da eleştirirdi. Sürekli
devrimci sorumlulukları hatırlatırdı.
Kendini dar örgütlenmeye hapsetmeyip, alabildiğine geniş ufuklara bırakırdı. Çünkü devrimci örgütlenme
insanın ve doğanın değdiği her yerde
olmalıydı. Mücadele ancak böyle
hayat bulurdu.

Sen insandın. Yoktu hiçbir farkın
diger kullarından tanrının. Canını
aldılar ecelsiz. Pırıl pırıl bir Mart
aksamı. Saplandı yaglı kursunlar
delikanlı bedenine. Tepeden tırnaga kandın. Insandın… Ve insan
olan herkesin hakkettigi gibi
rahat uyu. Yoldasların bayragını
yerde bırakmadı, bırakmayacak.
Seni katleden senaryolar bölgemizde yeniden canlanmaya basladı.
Dün nasıl onurlu mücadelemizi
sürdürdüysek, bugün de böyle olacak. Çok sevdigin Feyruz’un dedigi gibi: “lhevviyye va lhırriye
mgıbbaytha bil hayt.” Her ne
kadar bedenler alıkonsa da
yasamdan, kimlikler ve özgürlükler
duvarda saklı kalır. Ve hiçbir zalim
onları duvardan söküp alamaz.
Suriye konusunu ele alarak,
“Suriye’de demokrasi isteyen ülkelere soruyorum. Suriye’de iktidarı
değiştirince Suudi Arabistan’ın,
Katar’ın demokrasisi gibi bir demokrasi mi getirmek istiyorsunuz? Biz
tedirginiz. Çünkü bu Arap coğrafyası
bizim ekmeğimizi kazandığımız,
akrabalarımızın olduğu topraklar”
şeklinde konuştu. Rencüzoğulları’nın konuşması, sık sık alkışlarla
kesildi.
Etkinliğe katılan yazar Temel
Demirer, “Latifecilerin ve yoldaşlarının ölümü, Sivas’ta Aleviler ölmesin
diyedir. Türkler ve Kürtler kardeş
olsun diyedir. Biz halkın mücadelesini vermekten gurur duyuyoruz. Siz
ABD’nin işbirlikçisi olmaktan, Bu
ülkeyi Obama’nın uşağı haline getirmekten utanmıyor musunuz?” dedi.

