
Yeniden Kuruluş

İçin Kol Kola
TUNCAY YILMAZ - S.4Samsun selle boğuşuyor.

Yaşanan yıkım, kader ya da doğal afet
değil, aç gözlü sermayenin doğaya sal-
dırısının ürünüdür.
Hükümetler, sermayenin doğayı talanı-
nın önünü açıyor. Doğa, artan bir hızla
soyuluyor ve milyonlarca tonluk artık-
ların çöplüğü yapılıyor.
Bozulan doğa dengeleri,  seller, kurak-
lık ya da aşırı soğuk ve sıcak havalar
gibi alışık olmadığımız olayları peş peşe
yaratıyor.
AKP hükümeti de, özellikle HES saldırı-
sıyla Karadeniz bölgesinin ormanları ve
derelerini sermaye saldırısına açtı.
Önümüzdeki yıllarda, ne yazık ki, bu
türden doğal felaketleri yaşayacağız.
Çözüm, doğaya yapılan her saldırıya
anında direnişle cevap vermek ve yaşa-
ma hakkını savunarak, sermaye giri-
şimlerini geri püskürtmek.

* * *
Suriye’nin düşürdüğü uçak, AKP’nin
“Yeni-Osmanlı” iddiasıyla bölgenin
hegemon gücü olmak yöneliminin
zaaflarını açık etti.
Öyle gözüküyor ki, AKP iktidarının
hayallerini gerçekleştirecek gücü yok.
O, küresel sermaye güçlerinin, özellikle
de ABD’nin, bölgedeki taşeronu
olmaktan bir adım ileri gidemiyor.
Şayet, onlar doğrudan destek vermez-

se, kendi başına davranma yeteneği
çok zayıf.
Ve yine, açıkça görüldü ki, Orta-
Doğu’da hareket etmek oldukça zor.
Bölge, küresel güçlerin arasındaki den-
geler tarafından kodlanmış durumda.
Rusya’nın AKP hamlelerinden rahatsız
olduğu netçe saptanabilir.
AKP, küresel ve yerel sermaye tarafın-
dan bölgeye yönlendiriliyor. Ama, o
yöneliş parlak nutukların ötesine geçin-
ce, bir ateş topu olarak AKP’ye geri
dönüyor. AKP  bölgeye doğru adım
attıkça, bölgedeki hasım güçler tarafın-
dan artan şiddette baskılanacak.
Libya’daki işgalci tutumu ve
Malatya’da kurulan NATO üssünden
sonra, Suriye’ye yönelik emperyalist
planlarda da aktif yer alması, AKP’nin
“one minute” şovuyla kazandıklarını
kaybettirdi. Üstelik, şimdi karşısında
kararlı bir düşman blok oluşuyor.
Savaşa karşı, bölge halklarının ortak
tarihe dayalı kardeşliğini ve barışı
savunmak gerekiyor.

* * *
Kürt sorunundaki çözümsüzlük politi-
kası can almaya devam ediyor. 
Bölgede savaşın ateşi bütün gücüyle
yanar ve sürekli genişlerken, AKP kont-
rolündeki medya sansür merkezinin
emirleriyle hareket edip, yaşanan sıcak

savaşı gizliyor.
Kürt sorunu yerellikten çıkıp tümüyle
bölgesel ve küresel dengelerin üstüne
oturdu. AKP hükümeti ve PKK, o den-
gelerdeki oynamalardan doğrudan
hareket etkileniyor. Bunun anlamı,
Kürt sorunu üzerinden yeni rejime yük-
lenen gerilimin çapının ve ağırlığının
katlanarak artmasıdır.
Demokratik, halkçı ve komünist güçler-
le Kürt halkının dayanışmasının ve
daha ileri giderek, ortaklaşmasının ve
emekçi-halkçı iktidar seçeneğini fiilen
inşa etmesinin zamanıdır.   

* * *
Kadınlar, direndi ve kazandı.
AKP, kadın düşmanı kimliğiyle kadınla-
rın bedenine el atmak ve belirlemek
istedi. Kürtaj yasaklanacak ve kadınlar
eve hapsedilerek AKP’nin nüfus politi-
kasının “kuluçka makinesi” yapılacaktı.
Sokağa çıkan on binlerce kadın, kürtaj
yasasını daha çıkmadan çöpe attı.
Kadınlar, bütün halk güçlerine örnek
olmalı:
Toplumsal yaşamın tümüne yayılan
AKP saldırılarına karşı, sürekli ve yay-
gın direnişler yoluyla kazanımlar elde
etmek, güç biriktirmek, moral ve
güven kazanmak gerekiyor.
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Bu Sayıdakiler

Sevgili Soner, Öner, Güneş, 

3 kırmızı karanfilimiz, yoldaşımız, arkadaşımız, dostu-
muz… Tam 6 yıl geçti sizler aramızdan ayrılalı.
Türkiye’de egemenlerin 1965 yılında başlayan “nükle-
er hevesi” AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte yeniden
canlandırılmıştı. Biz de, 2006’da
“Ne Mersin’de Ne Sinop’ta
Nükleer Santral” istemiyoruz slo-
ganıyla “Nükleere İnat Yaşasın
Hayat” kampına katılarak, santral
kurma girişimine karşı çıkmıştık. 

Sermaye güçleri Türkiye’yi karış
karış pazarlıyorken, sadece nükle-
er ve termik santrallerle doğayı
kirletmekle kalmıyor, derelerimizi
kurutup doğayı tahrip ediyorlar.
Kapitalizm bitmez tükenmez kar
hırsıyla, Sinop Ayancık’ta, Bartın
Amasra’da termik santral kurma-
ya çalışıyor. Mücadelemiz devam
etmezse cennet gibi bu yerler

tamamen griye dönecek, sisli bir gökyüzünden nefes
almaya çalışacak halkı. 

Bu mücadelemizde yanımızda bıcır bıcır hoplayan zıp-
layan, bağıran çağıran çocukları bulduk. Anladık ki
sesimiz hiç azalmıyor, azalmayacak. Soner, Öner,

Güneşler hiç ölmeyecek… 

Biz sizleri hiç unutmadık. Her yıl o azgın
suların yanına gidiyor ve sahip çıkıyo-
ruz doğamıza. Ve biliyoruz ki, temelle-
rinde sizin de alınteriniz olan doğaya,
insana, yaşam alanlarımıza sahip çıkma
mücadelesi bugün Karadeniz köylerin-
de HES’lere karşı köylü kadınların, nük-
leer santrallere karşı Sinoplu ve
Mersinlilerin, Ergene havzasına sahip
çıkan Trakyalıların, termik santrallere
karşı Ayancık ve Amasralıların ellerinde
büyüyor, halklaşıyor.

Sizlere olan özlemimizi onların kararlı
ve umutlu yüzlerinde gideriyoruz.

Arkadaşlarınız, Yoldaşlarınız…

22 Temmuz 2006 Nükleersiz Yaşam Şenliği’nde Sinop’un azgın sularına verdiğimiz 3 yoldaşımızın anısına…

Yaşam, sonsuz olasılıkları ve ger-
çeklenişleriyle muazzam bir kar-
maşa ve düzen içinde akıyor. 

Kapitalizmin dünya ölçeğindeki
büyük krizi şirket iflaslarından
ülke iflaslarına geçerek, burjuva
düzenin mevcut ulusal ve uluslar-
arası siyasal kurumlarını sarsarak,
hükümetleri devirerek ama bu
arada işçi ve emekçileri giderek
daha fazla işsizliğe, sefalete, kötü
çalışma koşullarına iterek derinle-
şiyor. 

Bölgemiz, özellikle Suriye düğümü
üzerinden hızla tehlikeli bir savaş
ortamına doğru son sürat koşuyor. 

AKP’nin yönetimindeki Türkiye
ise, ABD’nin verdiği gazla cürmünü
hesaba katmadan bölge liderliğine
soyunurken, yön veremeyeceği ve
kaldıramayacağı gerilimler altında
sarsılmaya başladı. Bu gergin
ortamda bir uçağını ve pilotlarını
kaybederek itibarını yerle bir etti. 

AKP Hükümeti, dış politikadaki
basiretsizliğini, Kürtlere ve sosya-
listlere daha şiddetle saldırarak, işçi
ve emekçileri daha fazla ezerek,
örgütsüzleştirip köleleştirerek,
muhafazakar/gerici bir yaşam tar-
zını topluma dayatarak örtmeye
çalışıyor. 

Ama küresel kapitalizmin ve yerli
işbirlikçilerinin bütün bu saldırıla-
rı, emekçiler, ezilenler ve halklar
tarafından, giderek büyüyen, geniş-
leyen ve örgütlenerek derinleşen
bir dirençle karşılanıyor. 

ABD’den Ortadoğu’ya, Avrupa’dan
Güneydoğu Asya’ya kadar dünyanın
dört bir yanında işçiler, emekçiler,

ezilenler ve halklar çok çeşitli
biçimlerde (meydan işgalleri, işyeri
işgalleri, grevler, halk ayaklanmala-
rı, silahlı mücadele, siber saldırılar
vb) direniyor. 

Türkiye’de ise havacılık ve enerji
işçileri, taşeron sağlık işçileri ve
onlarca işyerinde direnen işçiler;
HES’lere, termik ve nükleer sant-
rallere, siyanürlü altın madenciliği-
ne vb direnen köylüler ve doğa
savunucuları; inançlarını özgürce
yaşamalarını engelleyen yasaklara
ve iktidar uygulamalarına direnen
Aleviler; bedenleri üzerinde tek
karar sahibi olmak için kürtaj yasa-
ğına direnen kadınlar; özgürlük
mücadelesindeki tek silahları olan
örgütlü iradelerine yapılan saldırı-
lara karşı direnen Kürtler…  kapita-
lizme ve onun siyasi mekanizması-
na karşı mücadeleyi yükseltiyor ve
kazanımlar elde ediyor.

* * *

Ancak bütün bu direniş hareketleri-
nin önemli bir zaafı (istisnalar bir
yana), güncel demokratik görevlerle
kapitalizme karşı devrim perspekti-
fini ustaca birleştiren, sınıf mücade-
lesinin zenginliğini kavrayıp her
alanına müdahale edebilecek, kitle-
lere yol gösterebilecek güçlü dev-
rimci ve komünist öznelerin bulun-
mayışıdır. 

Türkiye’de Kürt halkı ile emekçiler
ve ezilenlerin mücadelesini birleş-
tirmek için güçlü adımlar atan
Halkların Demokratik Kongresi
önemli ve değerlidir. Ancak güçlü,
etkili, kitlelerle buluşmuş bir dev-
rimci-komünist öznenin eksikliği

devam ediyor.

İşte, devrimci, yenilenmeci ve
enternasyonalist komünist zemin-
de yer alan güçlerden Toplumsal
Özgürlük Parti Girişi-mi, Sosyalist
Gelecek Parti Hareketi, Sosyalist
Parti ve Sosyalist Birlik
Hareketi’nin, Sosyalist Yeniden
Kuruluş (SYK) adıyla mutabakatla-
rını güncelleyerek hız verdikleri
ortak komünist partiyi inşa etme
girişimi bu eksikliğin giderilmesini
amaçlıyor. 

İlk inisiyatifi alan bileşenlerin yanı
sıra tarif edilen komünist zeminde-
ki tüm birey, çevre ve
grupları/örgütleri eşit kurucu
ortaklar olarak girişime davet eden
SYK, daha ilk somut adımlarını
atarken geniş bir ilgiyle karşılandı.  

SYK, güncellenmiş mutabakat met-
ninin onaylandığı Haziran ortasın-
dan itibaren çok kısa bir sürede 14
ilde geçici ortak kurullarını oluştu-
rup, merkezi ve yerel ortak kurul
üyeleriyle ve diğer il/alan temsilci-
leriyle yaklaşık 100 kişilik bir
Türkiye toplantısını 1 Temmuz’da
Ankara’da gerçekleştirdi. 

Şimdi sıra, bir yandan SYK’yı
benimseyen tüm (örgütlü veya
bağımsız) bireylerle il/alan meclis-
lerini oluşturup programatik tartış-
maları örgütlemeyi; diğer yandan,
acil güncel politik görevlerden baş-
layarak pratikte giderek genişleyen
ortaklaşmayı ve güçlenen yoldaşlaş-
mayı başarmaktır.

Tüm okurlarımızı ve dostlarımızı
komünistlerin mevcut örgütlülük
ve mücadelesini nicel ve nitel ola-
rak bir üst düzeye sıçratacak,
büyük bir ivme kazandıracak olan
SYK-ortak partiyi inşa sürecine
katılmaya çağırıyoruz.

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ
İÇİN GÖREV BAŞINA

Nükleere İnat! Soner, Öner, Güneş aramızda!



Uzun bir dönem totaliterleşmeye
dönük reflekslerini genellikle perde-
leyebilme becerisini gösteren
AKP’nin, düzen içi muhaliflerini
yenilgiye uğratarak bu sahadaki tar-
tışmasız hegemonyasını kurduğu
andan sonra, böyle bir beceriye artık
gereksinim duymadığını keşfetmesi
pek zaman almadı. Denge kaybı ola-
rak görülebilecek sert çıkışlar, artık
süreklilik arz etmeye başlıyor.

Diktatör ve şürekası, totalitarizmin
pek de özgün olmayan temel icraatle-
rini derinleştirerek uygulamayı sür-
dürüyor. Kadınların bedeninin mülk-
leştirilmesi ve onların cinsellikleri
üzerinde denetim kurulması demek
olan ve alenen sağlık/yaşam hakkını
gasp eden “kürtaj yasağı” hevesi bu
icraatlere verilebilecek en güncel
örnek kuşkusuz.

Siyasal alan, gerekli görülen devlet
refleksleri korunmak kaydıyla büyük
ölçüde dönüştürüldü ve şimdi toplum-
sal yaşamın her alanında gerçekleşti-
rilmekte olan dönüşüme hız verme
çalışması öncelikli bir mesele hâline
gelmiş durumda.

Açıkça görülüyor ki, bu muhafazakar
toplum mühendisliği projesine
uymayan ya da dışında kalan yaşam
tarzları saldırıya uğramaya devam
edecek.

Elbette bu saldırıların var ettiği tepki
ve direnişler de şiddetlenecek; meş-
ruiyet alanları genişleyerek toplum-
sallaşacak ve bir ihtimal olarak
AKP’nin hesapsız saldırıları karşısın-
da yer yer radikalleşecek.

Emekçilere Saldırı 
Hız Kesmiyor!
Elbette AKP’nin saldırılarının hede-
finde sadece toplumsal yaşam yok.
Çalışma yaşamı da sermayenin kâr
ihtiyacına paralel olarak sürekli
emekçiler aleyhine baskılanıyor.
Kuralsız ve esnek çalışmanın temel
çalışma rejimi haline gelmesi sebe-
biyle günden güne artmakta olan iş
cinayetleri sessizce geçiştiriliyor.

THY’de yaşanan sendikasızlaştırma
saldırısı, içinde bulunduğumuz
dönemde sermayenin ne kadar per-
vasızlaşabileceğini gösterirken, diğer
iş kolları için de benzer saldırıların
geliştirilebileceğini göz önünde
bulundurmak gerekiyor.

KESK Genel Merkezi’ni hedef alan ve
muhtemelen çok sayıda tutuklama ile
sonuçlanacak olan gözaltı dalgası,
Kürt Özgürlük Hareketinin etki alanı-
nı daraltmayı hedeflediği gibi 28 Mart
grevi ile direnişçi potansiyelini göz-

ler önüne seren kamu emekçilerini
sindirmeyi ve örgütsüzleştirmeyi de
amaçlıyor.

Güvencesizleştirmeye karşı örgütlü
mücadele etmenin gereklerini sınıf
içerisinde hayata geçirecek olan sen-
dikaların ve komünist/komünizan
öznelerin yetmezliği aşıldığı ölçüde
emekçiler direnişçi bir hatta konum-
lanarak tüm siyasi manzarayı değiş-
tirme potansiyeline sahipler.

Kürdistan’da Direniş
Yükseliyor!
AKP, Kemalistlerden devraldığı
sömürgecilik bayrağını daha yukarı-
ya taşıma hevesinde olduğunu her
uygulamasıyla alenen gösteriyor. Tıp
öğrencilerini, KESK’lileri, Van
Belediye Başkanı’nı hedef alan KCK
operasyonları Kürt Özgürlük

Hareketini legal siyaset kanallarını
kullanamaz hale getirmeyi hedefli-
yor. Ancak yıllardır milletvekili tutuk-
lamaktan, parti kapatmaya dek bir
çok yöntemle denenen bu yolun
başarısızlığa mahkum oluşu, Van hal-
kının tutuklanan BDP’lilere, kamu
emekçilerinin KESK yöneticilerine
kitlesel olarak sahip çıkmasıyla
somutlaşıyor.

Gerillayı imha etmeye dönük askeri

operasyonlar hız kesmeden devam
ederken, Barzani Kürt Özgürlük
Hareketini düzen içi sözde bir çözüm
zeminine çekmenin aktörü olarak
kullanılmak isteniyor. 

Barzani takipçilerinin silahlı mücade-
leyi “miadı dolmuş” ilan ederek,
çözüm adresi olarak Erdoğan’ı gös-
termesine karşılık, Kürt Özgürlük
Hareketi cephesinden gelen açıkla-
malar, onurlu bir çözümün yolunun,
Erdoğan’ın oyalama taktiklerine prim
vermekten değil halkın öz gücüne
güvenerek yürütülecek bir direniş
hamlesinden geçtiğini vurguluyor.
Açıktır ki bu net konumlanış korun-
duğu müddetçe TC’nin bölgedeki
hesapları birer birer boşa düşecektir.

AKP İç ve Dış Basınç Altında
AKP ile Cemaat arasındaki gerilim
kâh gün yüzüne çıkacağı kah taraflar-
ca perdeleneceği devreler halinde
uzun bir dönem boyunca sürecek
gibi görünüyor. ÖYM’ler hakkında
değişiklik yapılmasının gündeme gel-
mesi, güç savaşının tekrar gözler
önüne serilmesine yol açtı. Daha
önce cemaatin özellikle TMŞ’de
kümelenmiş olan polislerine yönelen
sürgün hamlesinin bir benzeri de
cemaatin yargıdaki mensuplarına
karşı gerçekleştirildi. ÖYM’ler konu-
sunda AKP içinden farklı sesler çık-
ması ise sıkışma anlarında partinin
bütünlüğünü korumakta zorlandığını
gösteriyor.

Ortadoğu’da ise AKP’nin kendi gay-
retkeşliği ile altına girdiği yükün
altında kalmaktan korkar hale geldiği
görülüyor. Suriye kara sularında
TC’ye ait bir savaş uçağının düşmesi-
nin ardından izlenen “itidâlli” ve itti-
fak oluşturmaya dönük politika,
AKP’nin ateşi kendi eliyle tutma ris-
kini göze alamadığını gösteriyor. Bu
iddiasızlık, bugüne dek kullanılan
keskin söylemlerin bir götürüsü ola-
rak prestij kaybına yol açıyor. AKP
bölgesel güç olma yolunda karşılaştığı
ilk basit sınavda yalpalamaya başladı
bile.
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YİĞİTHAN KAVUKÇU Komünistler, açığa çık-
ması muhtemel dev-
rimci demokratik ener-
jinin heba olmasına
engel olacak bir pozis-
yon almak ve bu pozis-
yonun dayatacağı
görevleri karşılayabile-
cek esnekliğe, kıvraklı-
ğa, derinliğe ve dona-
nıma sahip bir özne
olacak şekilde kendile-
rini yeniden kurmak
zorunluluğuyla karşı
karşıyalar. Ancak böy-
lesi bir yoğunlaşma ile
devrimci halkçı bir ikti-
dar alternatifini emek-
çilerin ve ezilenlerin
gündemine sokabiliriz.

AKP İktidarı İçte ve Dışta Baskı Altında

AKP’nin kurduğu oligarşik-totaliter rejim
karşısında devrimci halkçı bir iktidar her
zamankinden daha meşru bir seçenek hali-
ne geliyor. Gidişat, demokratik devrim
dinamiklerinin yaygın örgütlenmelerine
kapı aralayacak bir süreçte olduğumuzun
ipuçlarını veriyor.

Komünistler, açığa çıkması muhtemel dev-
rimci demokratik enerjinin heba olmasına
engel olacak bir pozisyon almak ve bu

pozisyonun dayatacağı görevleri karşılaya-

bilecek esnekliğe, kıvraklığa, derinliğe ve

donanıma sahip bir özne olacak şekilde

kendilerini yeniden kurmak zorunluluğuy-

la karşı karşıyalar.

Ancak böylesi bir yoğunlaşma ile devrimci

halkçı bir iktidar alternatifini emekçilerin

ve ezilenlerin gündemine sokabiliriz.

26.6.2012

Açıkça görülüyor ki, AKP’nin muhafazakar toplum
mühendisliği projesine uymayan ya da dışında kalan
yaşam tarzları saldırıya uğramaya devam edecek.
Elbette bu saldırıların var ettiği tepki ve direnişler
de şiddetlenecek; meşruiyet alanları genişleyerek
toplumsallaşacak ve bir ihtimal olarak AKP’nin
hesapsız saldırıları karşısında yer yer radikalleşecek.

Devrimci Halkçı Seçeneği Görünür Kılalım

TOPYEKÜN DIRENIS ZAMANI! 



Sosyalist Yeniden Kuruluş (SYK)
uzun sayılabilecek bir ön tartışmanın
ardından önemli bir eşiği aşarak
mutabakat yeniledi. Yani bir kez
daha, yenilenmeci ve devrimci bir
komünist özne oluşturma hedefi için
kavilleşti.

Ön tartışmanın bu kadar uzamasında
sürece farklı yaklaşımlar ve bileşenle-
rin kendi içlerine doğru derinleştirdi-
ği tartışmaların yanı sıra, yaşanılan
deneyimlerden çıkartılan derslerle,
“yoğurdu üfleyerek yeme” hassasiye-
tinin de etkisi var kanımca.

Sınıf mücadelesinin nesnel durumuy-
la öznel durumlarımız arasındaki
geniş açı böyle bir hassasiyeti gerek-
tiriyor açıkçası. Nesnelliğin zorlama-
sıyla öznellikleri atlamak da, öznel
ihtiyaçlardan yola çıkarak nesnelliği
ıskalamak da başarısızlığa giden
yolun taşlarını döşemek olurdu.

Kurmaya çalıştığımız birleşik, dev-
rimci, komünist özne bu tarz “oyalan-
maları” da, gergin tartışmaları da,

büyük esneklikleri de, kıvrak/yapıcı
manevraları da, yaratıcı pratik hamle-
leri de fazlasıyla hak ediyor/gerekti-
riyor. Büyük mücadeleler için hazırla-
maya çalıştığımız partimizin kuruluş
sürecinin dikensiz gül bahçesi olma-
sını beklemiyoruz elbette.

Yapıcı/Yaratıcı/Kurucu İrade
Sosyalist Yeniden Kuruluş için muta-
bakat yenileyerek ileri doğru adım
atmanın en iyi yanı, sorun çözücü ira-
deyi işin başında gösterebilmemizdir.
Bir yandan kurucu bileşenlerimizden
biriyle (SDP) yolumuzu ayırmak
zorunda kalırken, diğer yandan da
sürece nasıl devam edeceğimize iliş-
kin kritik bir tartışmayı önemli ölçü-
de aşabildik. Ve bu adımı atarken ola-

bildiğince açık, ortalamacı olmayan
bir yaklaşım sergileyebildik.
Gösterilen refleksler SYK sürecinin
sağlıklı gelişimi açısından
önemli/olumlu işaretler oldu. 

Açık ki, teorik, örgütsel, pratik mese-
leler üzerine derinleştireceğimiz tar-
tışmalar bir yandan kolektifleşmeyi,
sentezleşmeyi, yoldaşlaşmayı gelişti-
rirken, diğer yandan da farklılıklar
daha görünür hale gelecektir. Bu
anlamıyla önümüzdeki süreç daha da
büyük gerilime ve aşılması gereke-
cek engellere gebedir. 

Yapıcı/yaratıcı/kurucu irade, bu
süreç boyunca en çok ihtiyaç duyaca-
ğımız meziyet olacak.

Politik açıdan öylesine gergin ve
hareketli bir dönem içerisindeyiz ki,
her an bütün planlarımızı değiştirebi-
lecek durumlarla yüz yüze kalabiliriz.
Kürt meselesinin geldiği nokta;
Suriye gerilimi; AKP’nin içindeki
kriz, işçi sınıfına, kadınlara, gençlere
ve doğaya dönük saldırının dozajının
bu kadar yükselmesi; daha geniş bir
eksenden bakıldığında emperyalist
kapitalizmin çırpındıkça daha da
büyüyen krizi sınıf mücadelesinde
ani sıçramalar yaratacak potansiyel-
ler barındırıyor. 

Hal böyleyken bir yandan planlı gidi-
şimizi titizlikle sürdürüp, diğer yan-
dan olası gelişmelere karşı B, C plan-
larımızı hazır edebilmeliyiz.
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Açık ki, teorik, örgütsel, pratik meseleler üzerine derinleştireceğimiz 
tartışmalar bir yandan kolektifleşmeyi, sentezleşmeyi, yoldaşlaşmayı 
geliştirirken, diğer yandan da farklılıklar daha görünür hale gelecektir. 
Bu anlamıyla önümüzdeki süreç daha da büyük gerilime ve aşılması 
gerekecek engellere gebedir. Yapıcı/yaratıcı/kurucu irade, bu süreç boyunca
en çok ihtiyaç duyacağımız meziyet olacak.

YENİDEN KURULUŞ İÇİN KOL KOLA

Biz, hiç de “olağan” 
olmayan bir süreçte,
“mevcut durumlarımızı”
sıçratacak, tarihsel biri-
kimlerle konjonktürel ihti-
yaçları sentezleyerek tari-
hin akışına müdahale ede-
cek kapasitede bir özne
oluşturmanın peşindeyiz.
O halde hepimiz “olağan
hallerimizde” büyük deği-
şiklikler yaşamaya şimdi-
den kendimizi ve çevremizi
hazırlamalıyız.

TUNCAY YILMAZ

Amaç Tarihin Akışını Değiştirecek Komünist Özneyi Yaratmak 

Gelişmeler karşımıza öylesi durumlar

çıkartabilir ki, oluşturduğumuz takvimi

kısmen, belki de tamamen değiştirmek

zorunda kalabiliriz. Mükemmeliyetçi bir

yaklaşımla, mekanik, donuk, gelişmele-

re cevap veremeyen, örgüte ve kadrola-

ra hızla pozisyon aldıramayan, hayatın

“olağan akışına” bırakılmış bir yeniden

kuruluş çabası ihtiyacı karşılayamaya-

caktır. Biz, hiç de “olağan” olmayan bir

süreçte, “mevcut durumlarımızı” sıçra-

tacak, tarihsel birikimlerle konjonktürel

ihtiyaçları sentezleyerek tarihin akışına

müdahale edecek kapasitede bir özne

oluşturmanın peşindeyiz. O halde hepi-

miz “olağan hallerimizde” büyük deği-
şiklikler yaşamaya şimdiden kendimizi
ve çevremizi hazırlamalıyız.

Sosyalist Yeniden Kuruluş yürüyüşü-
müzde sonuç alabilmek, bütün bileşen-
lerin kurucu/taşıyıcı kadrolarının pozi-
tif, yapıcı, yaratıcı, sonuç alıcı, ısrarlı,
öngörülü, kapsayıcı bir anlayışla birbir-
lerine kenetlenmelerine bağlıdır. Ancak
böyle bir yaklaşım, mutlaka tüketilmesi
gereken tartışma sürecini sonuna kadar
taşıyabilecektir.

İlk sınavımız umut verici geçti diyebili-
riz. SYK içerisinde, karşısına çıkan ilk

gerilimde hemen geri dönüş yollarını
yoklamayan bir zihniyeti hakim kılmalı-
yız. Süreci duraklatacak, geriletecek
yaklaşımları aşmak için maksimum
çabayı göstermeli ancak oralara takılıp
kalmamalıyız.

SYK’yı, tariflediğimiz zeminde partileş-
meye, tabiri caizse “gemileri yaktık,
artık geri dönüş yok!” diyerek taşıyabi-
liriz ancak. O halde şimdi “kurucu/taşı-
yıcı kadrolar kol kola, işbaşına, sonuç
almaya” demekten başka yapacak bir
şeyimiz yok. Hepimize kolay gelsin.

1.7.2012

Tarihin Akışını Değiştirecek Özne
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TC askeri güçleriyle Kürt gerillalar
arasındaki savaş bahar aylarından
beri ivme ve yaygınlık kazanarak
devam ediyor. HPG güçleri Kürt coğ-
rafyasında yüzlerce gerillayla yaptık-
ları baskınların, yaygın olarak uygula-
dıkları yol kesme/kimlik kontrolü ve
AKP’li, resmi görevli kişileri kaçırma
eylemlerinin yanı sıra Türkiye’nin
birçok değişik şehrinde de kolluk
kuvvetlerine karşı silahlı/bombalı
eylemler gerçekleştiriyor. 

Tabii bütün bu gerilla faaliyeti, resmi
güvenlik güçlerinin askeri operas-
yonlarıyla paralel, etkileşimli olarak
gerçekleşiyor ve sonuçta savaş ortamı
kendisini Türkiye’nin gündemine
dayatıyor. Asker/polis ve gerilla cena-
zeleri eşzamanlı olarak kaldırılıyor,
Türkçe ve Kürtçe ağıtlar birbirine
karışarak aynı acıyı haykırıyor. 

Savaş Nasıl Durur?
Türkiye Cumhuriyeti’nin “tek millet,
tek dil, tek din” ilkesine dayanan
kuruluş paradigması, Kürtlerin ve
Kürtçe’nin varlığını dahi inkar ediyor-
du. Kürt halkının çok ağır bedeller
ödeyerek fiilen kazandığı özgürlük
alanı sayesinde bu paradigma parça-
landı. 

10 yıldır hükümeti elinde tutan, son
yıllarda ise Ordu-merkezli eski statü-
koyu büyük ölçüde gerileten AKP ise,
Cumhuriyet’in kurucu ideolojisinden
kopmakla övünüyor; artık “Kürt’üm”
demek yasak değil, Kürtçe “evde ve
sokakta” konuşulabiliyor, hatta yasal
zemini oluşturulmadan Kürtçe bir
TRT kanalı bile açıldı, Kürtçe öğreten
dershaneler açılabiliyor, üstüne üst-
lük Kürtçe’nin okullarda seçmeli ders
olacağı söyleniyor. 

Tayyip Erdoğan, gerçekte Kürtlerin
kanları, canları pahasına yürüttüğü
mücadelesinin yan ürünü olan bu
kazanımlara işaret ederek Kürt poli-
tikacılara yükleniyor: “Sizi gidi nan-
körler, onca şey yaptık yaranamıyo-
ruz. Sizin niyetiniz başka.”
Dağdakilere de “Dış mihrakların
oyuncağı olmaktan vazgeçip devletin
şefkatli kucağına sığının.
Demokratik, bireysel haklarınız için
savaşmanın bir anlamı yok, gelip
ovada siyaset yapın” diye sesleniyor.
(Ama bu arada da “ovada siyaset
yapan” 8 bin Kürt siyasetçiyi hapse
atıyor.) 

Leyla Zana’nın Çıkışı
İlginç biçimde, Erdoğan’a destek, Kürt
halkından olmasa da, Kürt siyasi
hareketinin popüler bir isminden,
Leyla Zana’dan geldi. Zana, Hürriyet
gazetesinde yayınlanan söyleşisinde,
içinden çıktığı Kürt siyasi hareketini
Kürtlerin duygularını anlamamakla,
BDP’lileri gerilim dilini kullanmakla
(savaş kışkırtıcılığıyla) eleştiriyor,
silahlı mücadelenin artık anlamsız
hale geldiğini söylüyor ve PKK’yi
silahları bırakmaya çağırıyordu. 

“Şimdi hepimizin yapması gereken,
hepimizin başbakanın  sorunu çöz-
mesinde yanında olduğumuzu ona
hissettirmemiz, onu teşvik etmemiz-
dir” diyor, Erdoğan’ın bu sorunu
çözeceğine dair güvenini bildiriyordu. 

Oysa aynı Leyla Zana, bundan altı ay
kadar önce “Gerillalar Kürt halkının
sigortasıdır” demişti. Ve bu söz üzeri-
ne başta Başbakan olmak üzere
AKP’lilerin bin bir hakaretine uğra-
mıştı. Şimdi ise Zana yine başta
Başbakan olmak üzere AKP’liler, yan-

daş yazarlar tarafından birdenbire bir
“barış ve demokrasi kahramanı” hali-
ne getiriliverdi. Belli ki, özgürlük
mücadelesinde ödediği bedeller ve
gösterdiği dirençle Kürt halkı içinde
saygın bir yeri olan Leyla Zana,
AKP’nin yıllardır aradığı ama bir türlü
bulamadığı (en son başarısız deneme
Kemal Burkay’dı) PKK karşıtı, hiç
olmazsa ona mesafeli “Kürt lider”
rolüne uygun bulundu. 

İşin kötüsü Leyla Zana da bu rolü
gönüllü olarak oynama konusunda
kararlı görünüyor. Hürriyet söyleşisi-
ne BDP ve DTK’dan gelen bütün eleşti-
rilere rağmen, bu yeni çizgisinden geri
adım atmadı ve Erdoğan’ın verdiği
“görüşmek isterse görüşürüm” pasını
aldı, görüşme talebinde bulundu. 

Zana’nın Seçimi Tesadüf mü?
Zana’nın bu çıkışı az çok şaşkınlıkla
karşılandı. Oysa Zana, daha önce de
Kürt Özgürlük Hareketi’nin ana çizgi-
sinden uzaklaşan tutumlar almış,
hatta Öcalan tarafından sertçe “azar-
lanmıştı”. 

Aslında o ancak, Kürt hareketinin
sınıfsal/politik çeşitliliği, ulusal
cephe niteliği içinde doğru bir yere
konabilir. Başından beri hem Özgür-
lük Hareketinin içinde hem de az çok
dışındadır; çünkü öteden beri Güney

Kürdistan merkezli etkilenmelere
açık bir konumda yer almıştır. Ve son
çıkışını yapmadan kısa süre önce
Güney’de Mesut Barzani ile görüşme-
si, ardından bir ABD ziyareti yapmış
olması, durumu açıklamaktadır.

Bu verilere bir de AKP Hükümeti’nin
birkaç ay önce gayriresmi kanallar-
dan açıkladığı “yeni Kürt politikası”nı,
yani Kürt sorununun artık PKK ve
Öcalan ile müzakere edilmeyip,
“terörle arasına mesafe koyan” legal
Kürt siyasetçilerle görüşmeler ve
Barzani’nin inisiyatifiyle çözülmesi
yaklaşımını eklemek gerekir. 

Tabii bu politikanın geri planındaki
ABD etki, yönlendirme ve himayesini
de unutmamalı. Resme biraz daha
yukarıdan bakınca, bir yanda ABD-
Türkiye-Güney Kürdistan ekseni,
diğer yanda da PKK’nin bu dönemde
yakın durduğu İran-Suriye-Rusya-Çin
ekseninin genel çerçeveyi oluşturdu-
ğu görülüyor. Leyla Zana’nın çıkışı,
işte bu genel tablo içinde doğru biçim-
de anlamlandırılabilir.

Örgütlü ve bilinçli Kürt
halkı, AKP’nin bütün
kozmetik adımlarının
aslında Kürtlerin örgüt-
lü iradesini kırıp teslim
almayı hedeflediğini,
örgütsüzlüğün ise yok
oluş olduğunu görüyor;
Kürtlerin kolektif hak-
ları anayasal güvence-
ye alınmadan, Öcalan
ve tüm Kürt tutsaklar
serbest bırakılmadan,
gerillalar özgür yurt-
taşlar olarak olağan-
sivil hayata katılmadan
onurlu ve gerçek bir
barışın olamayacağını
biliyor.

SEMİH GÖKÇE

Leyla Zana, AKP’liler ve yandaş yazarlar tarafından
birdenbire bir “barış ve demokrasi kahramanı” hali-
ne getiriliverdi. Belli ki, özgürlük mücadelesinde
ödediği bedeller ve gösterdiği dirençle Kürt halkı
içinde saygın bir yeri olan Leyla Zana, AKP’nin yıllar-
dır aradığı ama bulamadığı PKK karşıtı, hiç olmazsa
ona mesafeli “Kürt lider” rolüne uygun bulundu.

AKP-Barzani-ABD’nin Planı: Onurlu Barış Değil Teslimiyet
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Ortada  geniş ölçekli, hesaplı
kitaplı bir hamle olduğu açıktır.
Ancak egemenlerin hesabı yanlış-
tır ve Bağdat’tan değilse bile
örgütlü Kürt halkından dönecek-
tir. Kürdistan coğrafyasının politik
ve kültürel olarak en ileri parçası-
nı oluşturan ve en modern, dev-
rimci, emekçi karakterli örgütlü-
lüğünü yaratan Kuzeyli Kürtler,
politikleşme ve örgütlülük düzey-
leriyle, bir kez daha onları teslim
almaya yönelik hamleleri boşa
çıkaracaktır. 

Örgütlü ve bilinçli Kürt halkı,
AKP’nin bütün kozmetik adımla-
rının (TRT-Şeş, seçmeli Kürtçe
dersi vb) aslında Kürtlerin örgütlü
iradesini kırıp teslim almayı
hedeflediğini, örgütsüzlüğün ise

ölüm/yok oluş olduğunu görü-
yor; Kürtlerin kolektif hakları
anayasal güvenceye alınmadan,
Öcalan ve tüm Kürt tutsaklar ser-
best bırakılmadan, gerillalar
özgür yurttaşlar olarak olağan-
sivil hayata katılmadan onurlu ve
gerçek bir barışın olamayacağını
biliyor.

Bu büyük plan içinde küçük bir
rolü üstlenen Leyla Zana’nın
durumunu en iyi anlatan sözü
ise, Selahattin Demirtaş söyledi:
“Leyla’yı Leyla yapan, Mecnun’a
duyduğu aşktır.” Kürt halkının
örgütlü iradesine olan güveni ve
bağlılığı yitiren, Erdoğan, Barzani
ve ABD’ye bel bağlayan bir Zana,
Leyla olmaktan çıkacaktır.

30.6.2012
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Kapitalizm var olduğu sürece, görü-
nürde yaprak kıpırdamıyor olsa dahi,
alttan alta muazzam bir sınıf savaşı
sürmektedir. İşçi sınıfı ve tüm ezilen-
ler kapitalistlere karşı bilinçli-bilinç-
siz, çok çeşitli yollarla direniyor.
Kapitalistler de egemen sınıf olmanın
bütün olanaklarını kullanarak resmi
ve gayriresmi şiddetten ideolojik-poli-
tik-kültürel yöntem ve araçlara kadar
binbir yolla aralıksız olarak işçileri,
ezilenleri baskı altında tutuyor. 

7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun
en geniş kriterlerle yüzde 10’unu,
yani 700 binini geçmeyen sermaye
sınıfı yoksa nasıl geri kalan 6,5 mil-
yar insanı sömürebilir? Çok boyut-
lu/katmanlı bir sınıf savaşı sistema-
tik olarak sürdürülmeksizin bu deva-
sa sömürü çarkının bir gün dahi
dönebilmesi düşünülemez bile.

Şüphesiz, sınıf savaşı yalnızca işçi
sınıfının burjuvaziye karşı verdiği
savaş olarak tanımlanamaz. Hele ki
işçi sınıfının ekonomik-demokratik
mücadelesine hiç indirgenemez.
Merkezinde işçi sınıfının olduğu, top-
lumun bütün ezilen-sömürülen kat-
manlarının mevcut sömürücü, tahak-
kümcü, baskıcı, militarist, cinsiyetçi,
endüstriyelist kapitalizme/kapitalist-
lere karşı verdiği savaştır.

Kapitalizme karşı mücadelede işçi
sınıfının oynadığı merkezi rol ona
“bahşedilen” bir unvan olmadığı gibi,
iradi olarak ondan geri alınabilecek,
azade edilebilecek bir durum da
değildir. İşçi sınıfı kalabalıklığından
ya da çektiği sefaletin büyüklüğünden
değil, kapitalist üretim biçiminin var

olabilmesinde ve var kalabilmesinde
oynadığı temel/belirleyici rolden
dolayı bu niteliği edinmiştir.

Uzun uzun kapitalist sistemin nasıl
çalıştığını ve işçi sınıfının buradaki
rolünü anlatacak değilim; ancak kısa-
dan şunu belirtmeliyim ki, şayet
kapitalistler işçi sınıfının yarattığı artı
değere el koymasalar, bütün altya-
pı/üstyapı kurumsallaşmalarıyla
kapitalizm denilen bir sistemden

bahsetmek mümkün olamaz. 

Kapitalizm başka hiçbir toplumsal
kesimle böylesine bir “uzlaşmaz”
çelişki içerisinde değildir. Şüphe
duyuluyorsa bununla ilgili Marksist
literatürün ciltler dolusu emeği ince-
lenebilir. Yeminli sınıf kaçkınlarına
ne yazsak, ne kadar yazsak inandıra-
mayız zaten!

Biz yine de “yüreğine şüphe düşenle-
rin” önde gelen birkaç argümanına
göz atarak işçi sınıfına olan inancımı-
zı tazeleyelim!

İşçi Sınıfı Küçülüyor mu?
Sosyalist Blok’un çöküşünün ardın-
dan “Tarihin Sonu”nu ilan edenlerin

ve ilk bozgunun ardından hızla işçi
sınıfı cephesini terk edenlerin en
önemli argümanlarından birisi işçi
sınıfının artık nicel olarak da bitişe
doğru gittiğiydi. Üretimdeki otomas-
yon ve robotlaşmanın işçi sınıfının
sayısını hızla düşüreceği iddiası, hiz-
met sektörünü sınıf dışı sayarak ve
devasa boyutlara ulaşan işsizliği gör-
mezden gelerek kimileri için bir süre
de olsa inandırıcı olabilirdi.

Oysa gerçek tam tersiydi. Kapitalizm
ilk ortaya çıkışından sonraki belki de
tarihinin en kitlesel işçileşme dalgası-
nı bu süreçte yaşadı. 1980’lerde 1,5
milyar civarında olan ücretli çalışan
sayısı, 70’lerde başlayan neo-liberal
politikaların sonuçlarının ortaya çık-
maya başlaması ve ardında Sovyet-
Çin emekçilerinin işgücü piyasasına
dahil olmasıyla bugün 3.5 milyarı
geçmiş durumda. Yani iddia edildiği-
nin aksine, işçi sınıfının niteliksel
azalışı şöyle dursun, kapitalizmin
300 yılda yarattığından fazla işçi son
30 yılda sisteme dahil olmuştur. 

Otomasyon -robotlaşma -bilişim işçi-
liği ise genel oranlar dikkate alındı-

ğında adeta bir “şehir efsanesidir”.
Dünya işgücünün ezici çoğunluğu
hala Çin, Hindistan, Brezilya ve diğer
Uzakdoğu-Latin Amerika ülkelerinde
neredeyse vahşi kapitalizm koşulla-
rında çalıştırılmaktadır.

İşçi Sınıfı Aristokratlaştı mı?
Tekelci kapitalizmin ve emperyalist
sömürünün emperyalist metropol-
lerdeki işçi sınıfının bir bölümü için
görece avantajlar sağladığı ve bu
sayede buralardaki sınıf mücadelele-
rini yumuşattığı tespitini hepimiz
kabul edebiliriz. Ancak bu durumdan
yola çıkarak işçi sınıfının aristokrat-
laştığı tespitini yapmak oldukça abar-
tılıdır. Dünya genelindeki ücretli çalı-
şan sayısının oldukça küçük bir kesi-
mine karşılık gelen bu aristokratlaş-
manın emperyalist anayurtların
işgücü nüfusu içerisinde dahi ege-
men eğilim olduğunu söylemek
mümkün değil.

Kaldı ki, İkinci Dünya Savaşı sonrası
kapitalizmin altın yıllarının bitip
70’lerle beraber ABD-İngiltere’den
başlayarak neo-liberal politikaların
devreye girmesiyle, bu ayrıcalıklar
adım adım yok edilmiştir. Özellikle de
Sovyet Blokunun çöküşüyle emper-
yalist metropollerdeki “sosyal adalet”
anlayışı ortadan kaldırılmış ve bura-
lardaki işçi sınıfının koşulları da hızla
dünyanın geri kalanındaki işçi sınıfı-
nın durumuna doğru gerilemiştir.
1990’lardan bugünlere yavaş yavaş
kapitalist anayurtları da saran işçi
eylemlerinin kaynağı bu geriye gidiş-
tir.

Yani söylenenlerin aksine işçi sınıfı
aristokratlaşmamıştır; tersine aristo-
kratlaşanlar da proleterleşmektedir.

Türkiye’de Sınıf Mücadelesi
Uzun ve ayrıntılı bir analizin konusu
olabilecek bu gelişmeleri güncele ve
Türkiye gündemine bağlayacak olur-
sak; genel düzlemde işret ettiğimiz
olgular Türkiye özgülünde de farklı
değildir.

12 Eylül Faşist Darbesiyle uygulama-
ya sokulan 24 Ocak 1980 kararları,
neo-liberal politikaları hızla hayata
geçirmiştir. İsimleri, amblemleri,
söylemleri değişse de başa gelen
bütün hükümetler bu politikaların
emanetçisi uygulayıcısı olagelmiştir.

Küresel sermayenin planlarına para-
lel/uygun olarak özelleştirmeler, dev-
let destekleri, kurtarma paketleri vs
uygulamalarla toplumsal kaynaklar
sermayeye daha fazla aktarılmıştır.

Sermaye lehine çıkarılan iş yasaları,
sendika-işkolu-seçim barajları,
örgütlenme-grev yasaklarıyla işçi
sınıfı örgütsüz, güçsüz, savunmasız
bırakılmaya çalışılmıştır. Emperyalist
planlamalar ve gıda tekellerinin talep-
leri doğrultusunda geleneksel tarım
bitirilmiş, buradaki milyonlarca köylü
yeni işçi ve işsizler olarak şehirlere
sürülmüştür.

Zaten zayıf olan “sosyal devlet” uygu-
lamaları dönüşüm programlarıyla
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SINIF SAVAŞI BÜYÜRKEN

TUNCAY YILMAZ

Kapitalizme karşı mücadelede işçi sınıfının oynadı-
ğı merkezi rol ona “bahşedilen” bir unvan olmadığı
gibi, iradi olarak ondan geri alınabilecek, azade
edilebilecek bir durum da değildir. İşçi sınıfı kala-
balıklığından ya da çektiği sefaletin büyüklüğün-
den değil, kapitalist üretim biçiminin var olabilme-
sinde ve var kalabilmesinde oynadığı temel/belir-
leyici rolden dolayı bu niteliği edinmiştir.

Komünistlerin yapması gereken, işçi sınıfının tarihsel rolünü bir an olsun
akıllarından çıkartmadan bir yandan sınıf içerisindeki tüm dönüşümleri/
değişimleri doğru şekilde analiz ederek uygun örgütlenme formlarını
geliştirirken; diğer yandan ise doğrudan sınıfsal nitelikli olmayan özgün
devrimci/demokratik dinamiklerin mücadele programlarıyla buluşacak
teorik-pratik-politik paradigmayı oluşturmaktır.

Hızla Büyüyen İşçi Sınıfı 
Tarihsel Rolünü Oynamaya Hazırlanıyor
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daha da geriletilmiş işçi sınıfı-
nın yanı sıra toplumun büyük
kesimi korkunç bir yoksullaş-
maya doğru sürüklenmiştir.

“Büyümede dünya ikincisiyiz”
şişinmelerine karşın işsizlikte
dünya ortalamasının 5-6 puan
ilerisinde, yasaklar ve hak
gasplarında ise ön sıralardayız.

Bütün bu baskı, yasak, mani-
pülasyona rağmen, başta da
belirttiğim gibi, Türkiye’de de
muazzam bir sınıf savaşı sür-
mekte. Kendi coğrafyamızın
tarihsel birikimleri, konjonktü-
rel gerilimleri ve güncel müca-
delelerine sirayet ederek savaş
her cephede devam ediyor.

Türkiye işçi sınıfı, dünyanın
geri kalanındaki sınıfdaşları
gibi, başarılı-başarısız-kısmi
başarılı denemelerle tarihsel
rolünü oynayacağı zemini
yokluyor. Formel, enformel,
güvenceli, güvencesiz, taşeron
olarak çalışan milyonların
içinden yavaş yavaş da olsa
öncü işçiler yetişiyor.

Sermayenin en saldırgan
hükümetlerinden biri olan
AKP’nin üç seçimdir güçlenen
iktidarına karşı Tekel’le, kamu
emekçileriyle, irili ufaklı onlar-
ca işyeri direnişiyle işçi sınıfı
mücadelesini büyütüyor.

Komünistlerin Görevi
İhtiyaç, işçi sınıfının tarihsel/
nesnel dinamiği, güncel/öznel
varlığıyla buluşacak devrimci
komünist örgütlülüktür. Bu
buluşma işçi sınıfının öncü
unsurlarının toplumun diğer
devrimci/demokratik dina-
mikleriyle yan yana gelişinin
de tek yolu, garantisidir.

Komünistlerin yapması gere-
ken ise işçi sınıfının tarihsel
rolünü bir an olsun akılların-
dan çıkartmadan bir yandan
sınıf içerisindeki tüm dönü-
şümleri/değişimleri doğru
şekilde analiz ederek uygun
örgütlenme formlarını gelişti-
rirken; diğer yandan doğrudan
sınıfsal nitelikli olmayan
özgün devrimci/demokratik
dinamiklerin mücadele prog-
ramlarıyla buluşacak teorik-
pratik-politik paradigmayı
oluşturmaktır.

Sınıf savaşı tarihsel/konjonk-
türel/güncel/bölgesel özgün-
lükleriyle büyüyor. Hal böyley-
ken tüm gücümüzle ana halka-
ya, işçi sınıfına asılmamak affe-
dilmez bir hata ve savaşı kay-
betmenin garantisi olacaktır.

Varsın işçi sınıfının devrimci
niteliğini yitirdiğini düşünen-
ler kafalarını kumda tutmaya
devam etsin. Biz işimize baka-
lım!

25.6.2012, Tekirdağ

Hava İş Sendikası ile THY yönetimi
arasında uzunca bir süredir toplu söz-
leşme görüşmeleri sürüyordu ve
anlaşma sağlanamamıştı. Görüşmeler
arabulucu aşamasındaydı. Yasa gereği,
arabulucu raporunun sendikaya ulaş-
masının ardından 6 işgünü sonrasında
grev kararı alınması ve bir anlaşma
olmaması halinde de 60 gün içinde
greve çıkılması gerekiyordu. İşte, tam
da bu süreçte, hükümet THY ile içli
dışlı, THY’nin işçi simsarlığını da
yapan bir milletvekiline bir yasa tekli-
fi verdirdi. 

Daha doğrusu, “korsan taksilerle” ilgili
bir yasa tasarısına bir madde eklenme-
sini sağladı. İki kelimeden oluşan yasa
değişikliğine ilişkin maddeden bir mil-
letvekili aracılığı ile haberdar olan
Hava İş, “hak grevi” hakkını kullandı
ve 305 işçi işten çıkarıldı, direniş sürü-
yor.

Grev yasağının gerekçesi olarak, işko-
lunda çalışanların nitelikli personel
olduğu ve yerine ikamenin zor olduğu
belirtiliyor ve bu durumun “sendikala-
rın karşılanması zor taleplerine zemin
hazırlamakta ve toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinin bir anlaşmayla sonuç-
lanmasını zorlaştırmaktadır” deniliyor. 

Ayrıca, havayolu ulaşımının stratejik
bir sektör olduğu yine yapılan açıkla-
malar arasında. Hükümet, istediği sek-
törlerde ve greve çıkılan işyerlerinde
Bakanlar Kurulu kararı ile “grev yasa-
ğı” alabilirken, elinde böylesi bir ola-
nak varken bunları kullanmayı seçme-
di ve “sorunu” köklü biçimde çözme
amacıyla işkolunda grevi tümüyle
yasakladı. 

Amaç Hava İş Sendikasını
Etkisizleştirmek
Hava yollarında grev yasağının bir
amacı da Hava İş sendikasını etkisiz-
leştirmek. Hava İş, kamuoyunda
muhalif olarak bilinir ve sermaye ve
hükümeti rahatsız ettiği açık. Türk
İş’in muhaliflerinden, dolayısıyla saldı-
rıya daha da açık. 

Bu niyet ve girişimler yeni değil. 5 yıl
önce Hava İş’in örgütlü olduğu Teknik
AŞ’nin hava işkolunda değil, metal
işkolunda olduğu gerekçesiyle Hak İş’e
bağlı Çelik İş itiraz etti. Bu süreçte de
bir dizi usulsüzlük yapıldı, mahkemeye
gidildi ve sonuçta mahkeme işyerinin
metal sektöründe olmadığına karar
verdi. İşverenlerin de sendikanın
çoğunluğunun olmadığı yönünde iti-
razları oldu, ancak bunların tümü sen-
dikanın lehine sonuçlandı.

Ardından 2821 ve 2822 sayılı yasaları
değiştiren Toplu İş İlişkileri Kanunu
Tasarısı gündeme geldi. Tasarı ile
havacılık işkoluna dolaylı grev yasağı
getirilmek istendi. Tasarıya göre, işko-
lunda grev sözkonusu olursa, çalışanla-
rın yüzde 40’ı greve katılamayacak,
kimlerin katılamayacağını da işveren
belirleyecek. Bunun grevi etkisizleşti-
receği ve fiilen grev yasağı anlamına
geldiği belli.Yasak, daha sonra tasarı-
nın görüşüldüğü komisyondan çıkarıldı.

Havacılıkta grev yasağı, sadece bu
işkolu ile sınırlı ele alınmamalı. Bu
yasak, grev hakkının tartıştırılmasıdır
ve sermaye dünya ölçeğinde sendikal
hakları yeniden düzenlemek istiyor. 

Bunu ILO’da da gördük. Bu yılki ILO
Genel Konferansı kendi tarihi açısın-
dan bir ilke imza attı. ILO Konferans-
larında, devletlerin ILO Sözleşmelerine
ne kadar uygun davranıp davranma-
dıkları da ele alınıyor. Bu denetim,
Uzmanlar Komitesi ve Aplikasyon
Komitesi (Sözleşme ve Tavsiyelerin

Uygulanması Komitesi) aracılığı ile
yapılıyor. Uzmanlar Komitesi tarafın-
dan hazırlanan rapor Konferans sıra-
sında Aplikasyon Komitesinde ele alı-
nıyor. Aplikasyon Komitesinin
gündemine giren ülkeler en ağır
sendikal hak ihlallerinin
yaşandığı ülkelerden (25
ülke) oluşuyor. 

Komite, tartışmalardan sonra
bu liste içinden bazı ülkeleri
“özel paragrafa” alıyor ve bir
anlamda “kınıyor”. Aslında
başka da bir yaptırımı
yok. Özel paragrafa
almak kamuoyunda
“kara liste” olarak
adlandırılıyor. 

Bu yıl, ILO’nun üç
bileşeninden (işçi,
işveren ve hükümet)
işverenler bir ilke
imza attılar ve Aplikas-
yon Komitesinde sendi-
kal hak ihlallerinin görü-
şülmesini engellediler. 

Bu hak ihlalleri arasın-
da grev yasakları da yer
alıyor. Dolayısıyla, ser-
maye örgütleri ILO’da
geleneksel “sosyal diyalo-
ğu” bozdular ve sendika-
lara karşı açık saldırıya
geçtiler. Bu gelişme, “sos-
yal diyalogcu” sendikal
anlayışın iflas ettiğinin yeni
bir göstergesidir.

İRFAN KAYGISIZ

Hükümet, istediği sektör-
lerde ve greve çıkılan
işyerlerinde Bakanlar
Kurulu kararı ile “grev
yasağı” alabilirken, elin-
de böylesi bir olanak var-
ken bunları kullanmayı
seçmedi ve “sorunu”
köklü biçimde çözme
amacıyla işkolunda grevi
tümüyle yasakladı. 

Sermaye Dünya Ölçeğinde Sendikal Hakları Yeniden Düzenlemek İstiyor

THY’de Grev Yasağı Neye İşaret Ediyor?
Havacılıkta grev yasağı genel anlamda sendikal
haklara, özel olarak da grev hakkına saldırıdır. Bu
saldırı, sermayenin krize hazırlığıdır; sendikal hak-
ların geriletilmesi ve sermaye egemenliğinin
pekiştirilmesi hedeflidir. Geri püskürtülememesi
halinde, sermaye iktidarı her istediğinde bir başka
sektörü ve sendikayı teslim almaya çalışacaktır.

Şimdi, bunca geleneğe rağmen, bunca

yıl sonra (bu uygulama 1926 yılından bu

yana devam ediyor)  sermaye örgütleri

neden böyle bir tavır içine girdiler.

Avrupa ölçeğinde devlet iflaslarının

yaşandığı ve bizde de her an harekete

geçme olasılığı olan kriz, sermaye cep-

hesini de yeni “önlemler” almaya itiyor. 

Bunlar içerisinde, her zaman olduğu

gibi emek maliyetlerinin azaltılması

başta geliyor. Emek maliyetlerinin azal-

tılması, bir dönem Dünya Bankası’nın

dediği gibi, “emek piyasalarında tekel

olan sendikaların tekel olma özelikleri-

nin” engellenmesinden geçiyor. Bu

politika, sendikal hak ve özgürlüklere

dünya ölçeğinde saldırı demektir. 

Toplu İş İlişkileri Kanunu tasarısının
Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi sıra-
sında, ekonomiden sorumlu bakanlar,
işkolu barajının düşürülmesi ile, toplu
sözleşme yapmanın kolaylaşacağını ve
bunun sonucunda işçilik maliyetlerinin
yükseleceğini, kriz döneminde buna izin
verilmemesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Dolayısıyla havacılıkta grev yasağı
genel anlamda sendikal haklara, özel
olarak da grev hakkına saldırıdır. Bu
saldırı, sermayenin krize hazırlığıdır;
sendikal hakların geriletilmesi ve ser-
maye egemenliğinin pekiştirilmesi
hedeflidir. Geri püskürtülememesi
halinde, sermaye iktidarı her istediğin-
de bir başka sektörü ve sendikayı tes-
lim almaya çalışacaktır.

Sermaye Cephesinden Yeni Önlemler
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Türkiye ekonomisi son derece kırıl-
gan ve “çöküşlere” yol açacak bir
sürecin içinden geçiyor. 

2010-2011 yılında yüzde 9 oranında
büyüyen Türkiye ekonomisi “göz dol-
durmuştu”. AKP iktidarı bu durumu
manipülatif vurgularla kullandı ve
sağ popülist argümanlarına malzeme
yaptı. Yine dünyanın 17. ekonomik
gücü olarak ilan edilen Türkiye’nin
başka bir yüzü olan kişi başına düşen
milli gelirine bakıldığında trajik bir
tablo ortaya çıktı. Türkiye bu klas-
manda 62. sırada yer aldı. 

Bu çarpık durumu, iç ve dış borçların
500 milyar doları geçmesi derinleşti-
riyor. AKP, iktidara geldiğinde borç
toplamı 222 milyar dolardı, son 10
yıllık süreçte iç ve dış borç toplamı iki
katını geçti. 

Türkiye ekonomisi son derece kırıl-
gan dengelerle “dönüyor”. Özellikle
küresel finans piyasalarındaki sert
salınımlar ekonomide altüst edici
sonuçlar doğurabilir. Bunun bir
örneği 2011 yılının son aylarında

yaşandı. 2011 yılında dış kaynağın
yarattığı olanaklarla istikrarlı bir
büyüme trendi gösteren ekonomi,
2011’in son aylarında ciddi risk içine
girdi. Küresel finans piyasalarında
yaşanan panikle döviz akışında görü-
len yavaşlama, doların hızla yüksel-
mesine yol açtı. Uluslararası finans
piyasalarının sakinleşmesine rağ-
men, dövizde ısınma bir türlü istenen
seviyeye düşürülemedi. 

Aynı dönemde Avrupa Merkez
Bankası’nın 1 trilyon euroyu Avrupa
bankalarına “bedava” vermesi uluslar
arası piyasaları rahatlatan temel fak-
törlerden biri oldu.

Kısaca dış kaynak girişi ve sürekliliği
Türkiye ekonomisi için yaşamsal
önem taşıyor. Dış kaynak, ekonomi-
nin “yıkıcı” bağımlılığını oluşturuyor.
Türkiye kapitalizminin “kronik” ser-
maye birikim sorunu ekonominin
bütün parametrelerini belirliyor ve
etkiliyor. 

Ekonominin Sürekli 
Dış Kaynak Bağımlılığı
Dış kaynak girişi, Türkiye kapitaliz-
minin yapısal sorununun oluşturu-
yor. “Borçlanarak” büyüme olarak
tanımlanan bu durum, yarattığı fay
hatlarıyla ekonomide kırılganlığa,
hatta sert süreçlerde iflasa yol açabi-
lecek enerjiyi biriktiriyor. 

Bir başka manada; Dış kaynak girişi,
Türkiye kapitalizminin yapısal soru-
nunun oluşturuyor. “Borçlanarak”
büyüme olarak tanımlanan bu
durum, yarattığı fay hatlarıyla ekono-
mide kırılganlığa, hatta sert süreçler-
de iflasa yol açabilecek enerjiyi birik-
tiriyor. 

Borçlanarak “büyüme”, kur şoklarına
neden olacak sonuçlar yaratabiliyor.
Çünkü mutasyona uğramış büyüme
şekli döviz kazandırmıyor, tam tersine
döviz kaybettiriyor. Döviz açıkları cari
açık gibi sarsıcı sonuçlar yaratıyor. 

Böylesi bir işleyiş beraberinde bir
dizi negatif paralel sonuçlar doğuru-
yor. Dış kaynak geldikçe büyüyen
ekonomi, cari açığın da hızla yüksel-
mesine yol açıyor. Bu durum ekono-
miyi her an kur şoku riski içine soku-
yor. Metropollerdeki faizlerin hemen
hemen üç katı olan faizlerle (yüzde

11-12 gibi) “dış yatırımcı” geliyor
ama en ufak risk ve panikte hızla
kaçıyor. Arkasından kur şoklarının ve
ekonomide sert inişlerin önü açılıyor. 

Dış kaynak küresel düzeyde ekono-
mik yönelimlere, uluslararası finans
piyasalarında salınımlara ve jeo-stra-
tejik ve jeo-politik gelişmelere göre
akım yapıyor. Yine bu faktörlerde
yaşanacak herhangi bir risk dış kay-
nağın, güvenli alanlar aramasına ve
hızla daralmasına yol açıyor. 

Cari Açığı Finanse Eden
Yabancı Sermaye Kaçabilir
AKP iktidarı 2012’deki büyüme
hedeflerini küçülttü. Yüzde 4 ya da
yüzde 5 büyümeyle yılı kapatmayı
amaçlıyor. “Yumuşak iniş” diye
tanımlanan bu yönelime, yılın ilk dört
aylık ekonomik parametreleri uyum-
lu biçimlendi. 

Özellikle yabancı kaynak girişinde
orantısal azalma görüldü. 2011 yılı-
nın ilk dört ayındaki yabancı sermaye
girişiyle, 2012 yılının ilk dört ayında-
ki yabancı sermaye girişi arasında
üçte bir oranında azalma yaşandı. 

Bu durum cari açık miktarında düşü-
şe yol açtı. Cari açığın GSYH oranı ise

yüzde7’ye ya da yüzde 8’e inmesi
bekleniyor. Böylece cari açık kontrol
altına alınmaya çalışılıyor. Ama bu
yöntemin pozitif sonuçlar doğurma-
dığı, İspanya’nın 2007-2012 yılı ara-
sındaki ekonomik performansında
ortaya çıktı. 

Büyümedeki yavaşlamayla cari açık
kontrol edilmeye ve sert düşüşlerin
önü kesilmeye çalışılıyor. Ne var ki
bu adımlar, palyatif adımlara dönüşe-
bilir. 

En başta Türkiye Cumhuriyeti’nin
2012 yılında 137 milyar dolar dış
borç ödemesi gerekiyor. Yüzde 7-8
cari açıkla, yani tahmini 60 milyar
dolarlık cari açıkla birlikte toplam
200 milyar dolarlık dış finansmana
ihtiyacı var. 

VOLKAN YARAŞIR

EKONOMİDE YÜKSEK 
KIRILGANLIK VE “SERT İNİŞ”

Bugün ABD ve Çin eko-
nomisi resesyon belirtile-
ri veriyor. ABD ve Çin’i
saracak bir resesyon
küresel düzeyde sarsıcı
sonuçlar yaratacaktır.
Türkiye ekonomisinin bu
gelişmelerden şiddetle
etkilenmesi kaçınılmaz-
dır. Suriye savaşı, İran
savaşı, Çin ve ABD ara-
sındaki “Soğuk Savaş”ın
şiddetlenmesi gibi jeo-
stratejik ve jeo-politik
gelişmeler, küresel
finans sisteminin bünye-
sinde sermaye akışkanlı-
ğını etkileyecek tıkan-
malar yaratabilir.

Avrupa’yı saran mali krizin yayılması ve
derinleşmesi, özellikle Yunanis-tan’ın
içine girdiği siyasal ve ekonomik süre-
cin yansımaları (Avro’dan çıkma, eko-
nomik iflas gibi) cari açığı finanse eden,
yabancı kaynak girişlerini hızla kesebi-
lir. Financial Times’ta bu yönde yorum-
lar yapıldı. Ayrıca İspanya’daki zombi
bankacılık krizi, Avro bölgesindeki ban-
kacılık sistemini senkronize bir şekilde
bloke edebilir. Bu yönde IMF uyarılara
bulundu. Böylesi bir gelişme hızlı para
kaçışlarına yol açacaktır. 

Bugün ABD ve Çin ekonomisi resesyon
belirtileri veriyor. ABD ve Çin’i saracak
bir resesyon küresel düzeyde sarsıcı
sonuçlar yaratacaktır. Türkiye ekono-
misinin bu gelişmelerden şiddetle etki-
lenmesi kaçınılmazdır. Suriye savaşı,
İran savaşı, Çin ve ABD arasındaki
“Soğuk Savaş”ın şiddetlenmesi gibi jeo-
stratejik ve jeo-politik gelişmeler, küre-
sel finans sisteminin bünyesinde ser-

maye akışkanlığını etkileyecek tıkan-
malar yaratabilir. Ayrıca petrol fiyatları-
nın hızla yükselişi, ciddi sıkışmaların
önünü açabilir. 

Bu faktörler ekonomiyi felç edici nite-
liktedir. Hatta Türkiye ekonomisinin
yüzde 2 ya da daha alt düzeyde bir
büyüme seyrine düşmesi de, son dere-
ce sarsıcı sonuçlar yaratabilir. 

Bu faktörlerin her biri “yumuşak inişi”,
“sert inişe” dönüştürebilir. Hatta
çöküşlerin ve iflasların önü açılabilir.
2012’nin ikinci yarısı ve 2013 yılı bu
anlamda son derece riskli bir dönem
olarak gözüküyor. 

Özellikle sokağın örgütsüzlüğü ve sınıf
ve kitle hareketinin zayıflığı, finans
kapitale stratejik hamleler yapma şansı
veriyor. 

Sokakla kavganın örgütlenmesi ise bam-
başka bir sürecin önünü açacaktır.

AB’de Zombi Bankacılık Krizi

Dış kaynak girişi ve
sürekliliği Türkiye 

ekonomisi için 
yaşamsal önem 

taşıyor. Dış kaynak,
ekonominin “yıkıcı”

bağımlılığını 
oluşturuyor. Türkiye

kapitalizminin “kronik”
sermaye birikim 

sorunu ekonominin
bütün parametrelerini

belirliyor ve etkiliyor. 

Yabancı Sermaye Akışında Tıkanma, ABD ve Çin’de Resesyon Belirtileri, AB’de Zombi Bankacılık Krizi
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?

Son yıllarda çalışma yaşamı ile ilgili
en sık duyduğumuz kavramlardan
biri mobbing oldu.  Mobbingin  hem
sermaye çevrelerinin hem de emek
örgütlerinin gündeminde yoğun bir
şekilde yer almaya başladığını görü-
yoruz. Gerek akademide gerek politi-
ka alanında da mobbinge olan ilginin
artışına tanık oluyoruz. Türkiye’de
mobbing kavramı ile 2000’li yılların
ikinci yarısında tanıştık. 

Mobbing, 1998’de ILO tarafından,
2001’de AB tarafından tanındı.
Türkiye’de ise yeni hazırlanan
Borçlar Kanunu’nda mobbing ile ilgili
düzenlemelere yer verildi. 2011 Mart
ayında Başbakanlık tarafından mob-
bingin önlenmesi konulu genelge
yayınlandı. 

Mobbing ile ilgili tartışırken,
“Mobbing çalışma yaşamında yeni bir
olgu mu?” ve “Mobbing vakalarının
artması ne anlama geliyor?” soruları-
nı cevaplamamız gerekiyor.

Mobbing Ne Demek?
Önce mobbingin kelime anlamına
bakalım. Mobbing, Latince kararsız,
şiddete yönelmiş topluluk anlamında-
ki mobile vulgus kelimesinden geli-
yor. İngilizce’de mob bir yerde top-
lanmak, saldırmak ve rahatsız etmek
anlamına geliyor. Türkçe’de ise mob-
bingin karşılığı olarak işyerinde psi-
kolojik taciz, işyerinde duygusal taciz,
yıldırma ve bezdiri kullanılıyor. Çalış-
ma yaşamı ile ilgili günümüzdeki kul-
lanılışı ilk kez 1984’te İsveç’te ger-
çekleşiyor. Endüstri psikologu Heinz
Leyman, büyük ölçekli işletmelerde
işten ayrılmaların artması üzerine
bunun nedenini araştırırken işten
ayrılmaların işyerinde gerçekleşen
psikolojik şiddetten kaynaklandığı
sonucuna ulaşıyor ve ardından İsveç
hükümetinin isteği üzerine hazırladı-

ğı raporda mobbing kavramını ilk
kez kullanıyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda
tüm dünyada işyerlerinde mobbingin
yani işyerinde psikolojik şiddet dav-
ranışlarının artmakta olduğu söyleni-
yor. Literatüre göre mobbingin işye-
rinde üstlerden altlara, altlardan üst-
lere ve eşitler arasında olabileceğini
görüyoruz. Yani işyerinde herkesin
herkesle  piskolojik savaşının olduğu
bir süreçten geçiyoruz.

Mobbinge Olan 
İlgi Artışı Neden?
Mobbing kapitalist çalışmanın kendi-
si kadar eski bir olgu olsa da, mobbin-
ge yönelik son yıllarda bir ilgi artışı
olduğunu görüyoruz. Mobbingin kav-
ram olarak tanınması ve gündeme

getirilmesi ağırlıklı olarak sermaye
çevreleri ve devletler eliyle oluyor.
Ardından emek örgütleri de mobbin-
gi gündeme almaya başlıyor.
Kuşkusuz mobbingin tanımlanması
ve önlenmeye çalışılması, çalışma
yaşamında psikolojik baskı ve yıldır-
manın mağduru çalışanlar açısından
büyük önem taşısa da sermayenin
çalışanlar lehine görünen bu uygula-
maya ilgisinin nedenini sorgulamak
gerekiyor.

Mobbing, tüm dünyada neo-liberal
uygulamaların hayata geçirildiği, işçi
sınıfının tüm haklarının elinden alın-
dığı, işsizliğin ve güvencesizliğin yay-
gınlaştığı bir dönemde gündeme geli-

yor. Çalışanların tüm hakları elden
alınırken, sermaye ve devletler neden
mobbingle ilgili çalışanların lehine
yaklaşımlar sergiliyor?

Başbakanın imzası ile yayınlanan
mobbingin önlenmesi konulu genel-
geye baktığımızda “Kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektör işyerlerin-
de gerçekleşen psikolojik taciz, çalı-
şanların itibarını ve onurunu zedele-
mekte, verimliliğini azaltmakta ve
sağlığını kaybetmesine neden olarak
çalışma yaşamını olumsuz etkile-
mektedir” ifadesi sermayenin ilgisi-
nin kaynağını, mobbing ve verimlilik
arasındaki ilişkiyi görüyoruz. 

Kapitalist sermaye birikiminin,
verimlilik adı verilen artı değer artışı-
nın üzerinden yükseliyor olması, ser-
maye açısından verimlilik düşüşüne
neden olan mobbinge çözüm arayışı-
na itiyor.

Leymann 1990’da İsveç’te yaptığı
araştırmasında, psikolojik şiddete
uğramış bir çalışanın, işyerine yıllık
maliyetinin tahminen 30–100 bin
dolar arasında olduğunu söylüyor.
2001’de İngiltere’de yapılan bir
başka araştırmada ise, işyerlerinde
yaşanan psikolojik şiddet olaylarının,
ulusal ekonomiye yıllık toplam mali-
yetinin 17–36 milyar dolar arasında
olduğu savunuluyor. 

Maliyet hesaplarında; işe devamsız-
lık, hastalık izinleri ve işgücü devir
oranında artış, işgücü verimliliğinde
düşüş, işe personel alım süreci (ilan,
seçim, eğitim, geliştirme vb), rehabi-
litasyon, eğitim, işçilere ödenen has-
talık ve diğer sosyal nitelikli tazmi-
natlar gibi çok sayıda unsurlar yer
almaktadır. 

Görüldüğü gibi, sermaye esas olarak
verimliğin düşüyor olmasından dola-
yı mobbingi gündemine alıyor. Bu
noktada; “Weber ile birlikte, sinai
uygarlığının karizmatik/geleneksel
otoriteden, bürokratik/rasyonel oto-
riteye geçtiğimizi sandığımız bir
dönemde, işyerlerinin ergonomlar,
insan kaynakları uzmanları, psiko-
loglar, teknik uzmanlar vb tarafından
verimliliği azamileştirecek, maliyeti
asgarileştirecek, üretkenliği kesinti-
siz sürdürecek tarzlarda tasarlandığı,
üretim ve tüketim modalitelerinin
olabilecek en akli biçimlerde kurgu-
landığı ‘ultra modernite’ çağında, çığ
gibi büyüyen mobbing şikayetlerinin
artmasının”* ne anlama geldiğini sor-
mak anlamlı olacaktır. 

Cevap, kapitalist çalışma anlayışının
rasyonel olduğu anlayışının iflas etti-
ğinin göstergesi ve kapitalizmin
işyerlerini düzenlemek için milyon-
larca dolarlık harcamalara ve yarattı-
ğı ideolojik hegemonyaya rağmen
bunu beceremediğinin bir itirafı,
olmasın?

* Sibel Özbudun, Bir İktidar (Yeniden) Üret-
me Aracı Olarak Mobbing, SES Kadın
Dergisi, Mart 2012.

Mobbing, tüm dünyada neo-liberal uygulamaların
hayata geçirildiği, işçi sınıfının tüm haklarının 
elinden alındığı, işsizliğin ve güvencesizliğin 
yaygınlaştığı bir dönemde gündeme geliyor.

ESER S.

Mobbing Kapitalist Çalışmanın Doğasından Kaynaklanıyor

Mobbinge olan ilgi son yıllarda art-

mış olsa da, mobbingin eşitsizlik ve

egemenlik ilişkilerine dayanan kapi-

talist çalışmanın doğasından kay-

naklandığını söyleyebiliriz.

Mobbingin ilk tarihsel uğrağı,

insanların kendilerine ait yaratıcı

emeklerini ücret karşılığında başka-

larına sunmak olmuştur. 

Bir başka deyişle emekle emek

gücünün birbirinden ayrışması,

işyerlerinde psikolojik şiddetin koşu-

lunu yaratmıştır. Sermaye birikim

sürecinin hızının artmasıyla, işbölü-

mü, uzmanlaşma ve farklılaşmaya

bağlı olarak artan yabancılaşma ile

dayanışmacı tüm ilişkilerin yerini

rekabete bırakması, işyerlerinde

herkesin herkese psikolojik şiddeti-

nin yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Mobbingin
kaynağı ne?

?
?

?
??

?Mobbingin eşitsizlik ve
egemenlik ilişkilerine
dayanan kapitalist
çalışmanın doğasından
kaynaklandığını söyle-
yebiliriz. Sermaye biri-
kim sürecinin hızının
artmasıyla, işbölümü,
uzmanlaşma ve farklı-
laşmaya bağlı olarak
artan yabancılaşma ile
dayanışmacı tüm ilişki-
lerin yerini rekabete
bırakması, işyerlerinde
herkesin herkese psiko-
lojik şiddetinin yaygın-
laşmasına yol açmıştır.

NERDEN ÇIKTI BU MOBBİNG
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Toplumsal Özgürlük: Türkiye’de iş
kazalarının yaşanma sıklığı nedir?
Bunun ilerleyen teknoloji ile bağı
var mı?

Aslı Odman: Van Bayram Oteli’nde
çalışmaya gittiği yerde ölen Cem
Emir’in kardeşi Sinem Emir, 1
Temmuz’daki adalet nöbetine katıl-
maya gelenlere şöyle diyordu: “Bizi
anlamak için bu tarafta oturmanıza
gerek yok...” Evet, “Çalışırken ölmek
‘normal’ veya ‘olağan’ değildir” diye-
bilmek için, canını veya cananını kay-
betmiş olmaya gerek yok. 

Gayet basit ve akli bir gerçek bu: İş,
öldürmek zorunda değildir. Bugün
ulaştığımız teknolojik seviyede,
kimse çalışırken sağlığını ve canını
işyerinde bırakmadan üretebiliriz.
Teknoloji sadece futbol maçlarının
en geniş ve parlak ekrandan seyrede-
bilmek, en gıcır AVM koridorlarında
dolaşabilmek ve en hızlı interneti cep
telefonuna indirebilmek değildir.

Türkiye’de iş kazalarında ölmek
giderek olağanlaştırılmaya mı çalı-
şılıyor?

Türkiye’de bu “olağan olmayan çalış-
ma koşullarında”, bu iş içindeki
savaşta her gün en az 4 insan iş kaza-
larında, en az 20 insan ise çalışırken
kimyasallar, radyoaktivite, tozlar,
stres vs’den yeterince korunmadığı
için meslek hastalıklarından hayatını
kaybediyor. Türkiye’de meslek hasta-

lıklarının binde biri bile meslek has-
talığı olarak tescil edilemiyor. Yani
yanı başımızda kanserler, kalp krizle-
ri, solunum yolu hastalıklarından bir
sene içinde ölenlerin en azından
6000 ila 8000’i, bu hastalığa aslen
çalışma koşulları nedeniyle kapılır-
ken; bu hal bu şekilde kayıtlara geçi-
rilemiyor. 

Her sene Türkiye’de sadece üç adet
bulunan Meslek Hastalığı
Hastaneleri’nde hastalığını meslek
hastalığı olarak tescil ettirdikten
sonra, tazminat hakkından faydalana-
rak, sigortalı bir biçimde “canını tes-
lim eden” sadece üç, dört ciğerleri
sönmüş maden işçisidir... Kalanına
sadece “Allah” rahmet eyleyecektir.

Ekonomi kalkınırken, işçi ölümle-
rinde istikrar devam ediyor!

Bugün İstanbul’un tersanelerine,
atölyelerine, fabrikalarına, organize
sanayi bölgelerine yapılacak ufak bir
ziyaret, çıplak gözle nasıl “göz göre
göre” ölümcül toz ve kimyasallara
korunmadan insanların maruz bıra-
kıldığını, bunun ise OECD ortalaması-
na “en az çalışırken hastalanan işçi-
ye” ve “en uzun çalışma haftasına
sahip” olmakla övünen bir ekonomi-
de gerçekleştiğini görebilecektir.
Doğru dürüst ölçemediğimiz, ama ev
kadınından işverenine hepimizin his-
settiği, “daha yoğun çalıştığımız” ise
meslek hastalıklarının ortaya çıkma-
sını hızlandırıcı bir başka etmendir.

İş kazalarının yaşanmasında
Türkiye ile dünya ülkeleri arasın-
daki oranı nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Kapitalist endüstrileşme tarihi en
erken başlamış Batı Avrupa ekono-
milerinde, ani iş kazalarından ölümle-
rin yaklaşık dört ila beş misli oranda
meslek hastalıklarından ölümlere
rastlanmaktadır. Yüzyıldan fazla
süren kimyasal, radyoaktivite, tozlar
gibi maddelerle çalışmak, ancak otuz-
kırk sene sonra etkisini gösterebilen
kanserler, asbestozis gibi hastalıklar
ölümü artırmış, bu ölümcül alanın
yanına bir de “yükselen hizmetler
sektörünün” yükselen psiko-sosyal
rahatsızlıklarını eklemiştir. 

Ağır sanayiden kaynaklanan iş kaza-
larının ise, daha geç endüstrileşen ve
üretken sermaye yatırımlarına açılan
Hindistan, Çin gibi ülkelerin tersane-
lerine, fabrika-şehirlerine, atölyeleri-
ne kaydığını gözlemlemekteyiz. Bu
ise, oradaki çalışanların, aynı anda
yoğunlaşan hizmet sektöründen kay-
naklanan tüm iş arazlarına da aynı

anda maruz kalmalarıyla gerçekleş-
mektedir. 

SGK verileri gerçeği yansıtıyor mu
peki?

Türkiye’de SGK’nın açıkladığı ne o
seneyi yansıtan, ne de eksiksiz olan
ölümlü iş kazası oranları, AB’nin mer-
kez ülkelerindeki rakamların beş mis-
linin üzerine bu şekilde çıkmaktadır. 

Türkiye daha hızlı bir şekilde serma-
ye biriktirmekte, emeğin güvencele-
rinin budandığı, yoğunlaştırıldığı,
“katılıklarının” sermaye birikiminin
hızı ve yayılması önceliği altında
esnekleştirildiği bir dönemde daha
çok canı ve sağlığı daha hızla öğüte-
rek, “büyümektedir.” 

İş kazalarının önlenmesi için neler
yapılabilir?

İş kazaları baret, eldiven dağıtmakla,
“işçilere iş güvenliği kültürü edindir-
mekle” mi önlenir? Türkiye’nin resmi
“İş Sağlığı Polikası”nın ana hatları, bu
kolektif iş risklerini bireyselleştirici
ve işçilere “eğitilecek bireyler” olarak

Türkiye’de bu “olağan olmayan çalışma
koşullarında”, bu iş içindeki savaşta her gün en az
4 insan iş kazalarında, en az 20 insan ise çalışırken
kimyasallar, radyoaktivite, tozlar, stres vs’den
yeterince korunmadığı için meslek
hastalıklarından hayatını kaybediyor. Türkiye’de
meslek hastalıklarının binde biri bile meslek
hastalığı olarak tescil edilemiyor.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden ASLI ODMAN ile Söyleştik

ÇALIŞARAK HASTALANMAK VE ÖLMEK

Türkiye’de de Tuzla Tersaneler
Bölgesi’nde Limter-iş’in “yaşam
hakkı” ekseninde kamusallaştırdığı
mücadele, Slikozis işçilerinin hukuki
tanınma mücadelesi ve en son ve en
etkin olmak üzere 2008 Davutpaşa
patlamasından sonra bir araya gelen
“Davutpaşa Aileleri”nin iradesi,
alandaki en önemli mihenk taşları-
dır. Davutpaşa Ailelerinin, Ostim/
İvedik, Bedaş, Van Bayram Otel gibi

“iş kazası” mağduru ailelerine yayı-

lan dirayet ve hukuki direniş gücü,

Türkiye’de bu konuda bir bilinç sıçra-

masına tekabül etmektedir. 

1 Temmuz’da Galatasaray Lisesi

önünde, Cumartesi Annelerinden de

mülhem olarak yedinci kere tutulan

“Adalet ve Yas Nöbeti” iş kazalarının

“ötekinin derdi” olmadığı mesajını,

İstanbul’un göbeğine taşımıştır. 

Türkiye’de iş kazalarıyla mücadele 
deneyimleri nelerdir?

Söyleşi: AHMET SAYMADİ

Bilelim ki, ister tekstil işçisi, ister call-center 
çalışanı, ister dershane öğretmeni, ister ev 
kadını, ister göçmen inşaat işçisi, istersek de 
reklamcı olalım, “çalışırken sağlığımızı, 
psikolojik dengemizi ve canımızı” kaybetmek
zorunda değiliz. Çalışırken üzerimize çöreklenen
ve yüreğimizi baskılayan o ağırlık hissini 
hepimiz paylaşıyoruz. Beraberce dönüştürebiliriz. 



bakan elitist-teknokratik ideolojidir. 

Bu ideoloji ise, iş ölümlerinin, hasta-
lıklarının ve acılarının oluştuğu
kolektif zemini, burada işi organize
eden işverenlerin sorumluluklarını,
kayıtsız şartsız yatırıma teşvik ve
işverene rahatlık kazandıran devlet
politikalarının rolünü sistematik ola-
rak görmezden gelmekte ve görme-
memiz için de “organize telkinde”
bulunmaktadır. 

Bu iş kazalarına devlet ve medya-
nın bakışını nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Tuzla’da ona yakın işçinin canını
bıraktığı bir tersane olan Dearsan’a
“Milli Gemi” siparişi veren Milli
Savunma Bakanlığı, İstanbul’un zıva-
nadan çıkmış, “kendinden menkul”
gayrimenkul üretme ekonomisinin
baş aktörlerinden Zorlu’nun şehrin
göbeğindeki şantiyesinde Pazar günü
bir işçi ölünce el birliği ile sus pus
kesilen medya, iş kazaları söz konusu
olduğunda ekseriyetle kör bir salyan-
goz kesilen yargı süreci, sorumlula-
rın aynı işkence davalarında olduğu
gibi çoğu zaman cezasız kalarak, bir
sonraki “iş suçunu” özendirmesi,
çalışanların doğrudan can ve sağlıkla-
rı üzerinde etkili olan çalışma koşul-
larını kolektif bir irade ile dönüştür-
mek için yatay olarak örgütlenmesini
neredeyse imkansız kılan hukuki ve
fiili durum, bunların hepsi
“Türkiye’de neden insanlar çalışırken
ölüyor?” sorusunun cevabındadır.  

İş organizasyonunda neredeyse tek-
elci bir gücü olan işveren, işten kay-
naklı ölüm ve hastalıkları hazırlayan
ortamlar yarattığı, yani başkasının
hayatını tehlikeye attığı, onuruna ve
vücut bütünlüğüne saldırılmasına
vesile olduğu, tehlike halindeki insa-
na yardım etmediği durumlarda, ister
bunu bilerek (bilinçli taksirle), ister
bilmeyerek (taksirle) yapmış olsun,
Ceza Hukuku kapsamındaki bir suçu,
“iş suçunu”  işlemiş olur. 

Ve tabii ki bu suçlara yaptırımlar
da uygulanabilir…

İş güvenliği yatırımlarını yapmama-
nın daha önceki durumlarda insan
öldürdüğünün çok iyi bilindiği işyer-
lerinde bu “suç”, olası kasıt veya
taammüden insan öldürme kapsa-
mında bile değerlendirilebilir. Devlet
de bu suçları cezalandırmadığı veya
işlenmesini kolaylaştıran hukuki/fiili
ortamlar yarattığı ölçüde, yani
Türkiye’de çok geniş bir ölçüde ikinci
kertede sorumludur. 

Tekil işçilerin “İş Güvenliği Kültürü
eksikliği” söylemi ise, çözümün değil,
sorunun bizatihi parçasıdır. Bu
soğukkanlı ve hesapçı söylem aynı
zamanda, “mağdur ve kurbanlara”
kendi mağduriyet ve kayıplarının
yükünü yükleyerek, sonra kenara
çekilip, akabinde de taziye evlerinde
boy gösterebilecek kadar siniktir. 

İş kazasından farklı olarak meslek
hastalığını nasıl tanımlıyorsunuz?
Dünyada iş kazaları ve meslek has-
talıkları konusunda mücadele
deneyimleri bulunuyor mu?

Hem dünyada hem de Türkiye’de
“çalışırken ölmek ve hastalanmanın”
doğal olmadığını, önlenebileceğini
geniş kamuoyu kitlelerinin belleğine
yazan öncü güç, yakınlarını kaza ve
acılı hastalık süreçleri sonucunda

kaybeden çalışanların aileleri ve dost-
ları olmuştur. 

Fransa’da yüzyıldır kullanılan asbest
maddesinin, asbest sanayilerinin
gene yüzyıllık lobi faaliyetlerine rağ-
men 1997’de yasaklanması da,
İtalya’da dünyanın demir-çelik devi
Thyssen-Krupp’un İtalya Genel
Müdürü’nün yedi işçinin hayatını
kaybettiği 2007 patlamasının davası-
nın sonucunda, “Gerekli iş güvenliği
yatırımlarının yapmadığı” gerekçesi
ile “olası kast ile adam öldürme”
suçundan 17 yıl hüküm giymesi de,
dünya devi asbestli ürün üreticisi
ETERNİT gene İtalya’da geçmişe
dönük binlerce işçi ve aile mensubu-
nun sağlık ve hayatını kaybettiğinden
dolayı milyonlarca euro tazminata
mahkum edilmesi ve Ceza
Kanunu’na göre mahkum edilmesi de
bu öncü gücün dirayeti sayesinde
gerçekleşebilmiştir. 

İşçi ailelerinin yan yana durması,
etraflarındaki sendikalar, belediyeler,
çevre örgütleri gibi yapıları da hare-
kete geçirmiştir.

Son olarak…

Bilelim ki, ister tekstil işçisi, ister
call-center çalışanı, ister dershane
öğretmeni, ister ev kadını, ister göç-
men inşaat işçisi, istersek de reklam-
cı olalım, “çalışırken sağlığımızı, psi-
kolojik dengemizi ve canımızı” kay-
betmek zorunda değiliz. Çalışırken
üzerimize çöreklenen ve yüreğimizi
baskılayan o ağırlık hissini hepimiz
paylaşıyoruz. Beraberce dönüştüre-
biliriz. 
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2007 senesinde Limter-İş Sendikası’nın

inisiyatifi ile kurulan Tuzla Tersaneler

Bölgesi İzleme ve İnceleme Komisyo-

nu’ndan kapsayıcı bir Meclis’e evirilmiş

olan İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Meclisi ise ateş düşen evlerde, havza-

larda, ofislerde, evlerde, yani her işye-

rinde, göz göre göre yaşanan iş suçları,

kazaları ve hastalıklarının takipçisi, kayıt

düşürücüsü ve aktarıcısı çalışanlar ve

mesleklerarası olarak faaliyet-
lerine tam bir senedir devam

etmektedir. Meclis’in her ay yapılan
geniş katılımlı toplantıları, her gün gün-
cellenen www.yanginkulesi.org web
sitesi, aylık Yangın Kulesi e-bülteni, aylık
kaza raporları ve işkolu eksenli basın
açıklamalarından faydalanmaya hepi-
miz davetliyiz. 

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin
çalışmalarından bahseder misiniz?

Meclis’in her ay yapılan
geniş katılımlı
toplantıları, her gün
güncellenen
www.yanginkulesi.org
web sitesi, aylık Yangın
Kulesi e-bülteni, aylık
kaza raporları ve işkolu
eksenli basın
açıklamalarından
faydalanmaya hepimiz
davetliyiz. 

Hem dünyada hem de
Türkiye’de “çalışırken
ölmek ve hastalanma-
nın” doğal olmadığını,
önlenebileceğini geniş
kamuoyu kitlelerinin
belleğine yazan öncü
güç, yakınlarını kaza ve
acılı hastalık süreçleri
sonucunda kaybeden
çalışanların aileleri ve
dostları olmuştur.
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Çok sayıda Hataylı genç başta Suudi
Arabistan olmak üzere, çeşitli Arap
ülkelerinde çalışmaktadır. Hatay’dan
Ortadoğu’ya ilk işçi gönderimi 1967
yılında 500 işçiyle yapılmıştı.1973
sonrası işin boyutu ve karakteri
değişmeye başladı. Libya’ya gönderi-
len işçi sayısında 1971 yılından sonra
giderek ivme kazanan bir artış yaşa-
nırken, 1975 yılından sonra Suudi
Arabistan, 1981 yılından sonra
Ürdün ve Irak, 1982 yılından sonra
Kuveyt, 1985 yılından sonra ise
Yemen’e yoğun bir işçi göçü gerçek-
leşti.

1992 yılında Suudi Arabistan’da 46
bin 500 Türkiyeli işçi çalışıyordu; bu
bir rekordu. Bundan sonra bir gerile-
me yaşandı ve tekrar yükselişe geçiş
için 2003 yılının beklenmesi gerekti.
Bugün gelinen süreçte Suudi
Arabistan’da 124 bini işçi olmak
üzere 130 bin Türkiye vatandaşı
yaşamaktadır.

Kefil Sistemi: Modern Kölelik
Suudi Arabistan, yaklaşık 40 yıldır
Hataylılar için önemli bir istihdam
alanıdır. Güvencesiz ve sigortasız
çalıştırılmaya, sendikal hakların
olmamasına, ücretlerin düşüklüğüne,
hukuk sisteminin farklılığına, yaban-
cılara yönelik  çifte standartlı uygula-
malara rağmen Türkiyeli işçiler bu
ülkede çalışmak zorunda kalıyorlar. 

Burada çalışan işçilerin yaşadığı onur
kırıcı uygulamalardan biri de “Kefil
Sistemi”dir. Kefil sistemine göre
Suudi Arabistan’da çalışan işçi, o
ülkenin bir vatandaşının kefaleti
altında çalışmak zorundadır. Kefil
denilen Suudi Arabistan vatandaşı
kişi Türkiyeli işçi üzerinde her türlü
tasarrufa sahiptir. Kefil sistemi

modern köleliktir.

Hatay, istihdam koşullarının yetersiz-
liği, dolayısıyla yoğun işsizlik nede-
niyle ülke ortalamasına göre yurtdı-
şında en fazla işçi bulunduran kent-
lerden biridir. Gittikleri yerlerdeki
çalışma ve yaşama koşullarının
olumsuzluklarına rağmen genç nüfus
Arap ülkelerinin yolunu tutmaktadır. 

Suriye sınırında bulunan Hatay’ın
Arabistan’a en fazla işçi gönderen il
olmasının sebepleri arasında halkın

yaygın olarak Arap milliyetinden
olması ve Arapça bilmesi bulunmak-
tadır. 

Parçalanmış Aileler
Arap ülkelerinde çalışan işçilerin ail-
evi sorunları da baş göstermektedir.
Göçmen işçilerin çoğu evlenip kısa
süre memleketlerinde kaldıktan
sonra yurtdışına gitmekte ve yıllarca
orada çocuklarından, eşlerinden uzak
yaşamaktadır. Ailenin bütün sorunla-
rı ve sorumluluğu kadınların üzerine
binmektedir. Bunun sonucunda
kadınlarda yaygın psikolojik prob-
lemler görülmektedir. 

Parçalanmış aileler, Hatay’ın önemli
bir toplumsal sorunudur. Çöl emekçi-
leri ile çocukları arasında bir yaban-
cılaşmadan da söz etmek mümkün-
dür. Yurtdışına çalışmaya gittiği
zaman daha anne karnında olan

çocukları, uzun ayrılıklardan sonra
genç bir birey olarak karşılarına çıkı-
yor. Baba ve çocuk arasındaki bu
yabancılaşma ürkütücü boyutlarda
olabiliyor.    

Hükümetin Yapması
Gerekenler
Türkiye’de iş imkanları yaratılmadığı
için yoksulluğa mahkum edilen
insanlarımız kendilerinin ve aileleri-
nin geçimini sağlamak için yurtdışın-
da çalışmaya zorlanmaktadır. Buna
karşılık, ağır koşullar altında çalışan
ve ülkeye döviz getiren işçilerin
sorunları görmezden gelinmektedir.
Türkiye Hükümeti’nin bu konuda
hızla bazı adımları atması gerekir. 

Bu çerçevede, öncelikle 

• İkili sosyal güvenlik ve işgücü
anlaşmalarıyla işçilerimizin sağlık ve
yaşlılık sigorta hakları güvence altına
alınmalıdır,

• İşçilerimizin çalıştıkları ülkelerdeki
temel insan hakları korunmalıdır,

• Askerliğini yapmamış işçiler için bu
konuda gerekli kolaylıklar gösteril-
meli, askerlik bedelinde indirim
yapılmalıdır.

Hataylıların Geçim Kapısı: Arap Ülkeleri

ÇÖL EMEKÇİLERİ
Türkiye’de iş imkanları

yaratılmadığı için 
yoksulluğa mahkum

edilen insanlarımız
kendilerinin ve ailele-

rinin geçimini sağla-
mak için yurtdışında

çalışmaya zorlanmak-
tadır. Buna karşılık,

ağır koşullar altında
çalışan ve ülkeye

döviz getiren işçilerin
sorunları görmezden

gelinmektedir. Türkiye
Hükümeti’nin bu

konuda hızla bazı
adımları atması 

gerekir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın yurtdışında çalışan işçi-
lere ilişkin verdiği bilgiler şu şekilde-
dir: Yurtdışında yaşayan 3 milyon 518
bin 788 Türk vatandaşından, resmi
olarak 1 milyon 170 bin 226’sı çalışı-
yor. Bunların içinden, Batı Avrupa
ülkelerinde 1 milyon 26 bin 618,
Türki cumhuriyetlerde 5 bin 381,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde
115 bin 750 ve diğer ülkelerde 22 bin
477 kişi işçi olarak çalışıyor. 

Suudi Arabistan’da ekonomi yeniden
kötüye gitmektedir. Bunun sonucu
olarak bu ülkede çalışan 3 milyon
yabancı işçinin ülkeden çıkarılması
kararlaştırılmıştır. Bu işçilerin 30 bini
Türkiye vatandaşıdır. 

Sayısal Durum

Türkiye’nin Libya ve Suriye’de izlediği
politika ve genel olarak Ortadoğu poli-
tikası Arap halkları arasında Türkiye’ye
yönelik tepkiyi arttırmıştır. Bu da Arap
ülkelerinde çalışan Türkiyeli işçilerin
hayatını zorlaştırmaktadır. Özellikle
Suriye Türkiye’nin Ortadoğu ticaretine
açılan kapısıdır ve bu kapı kapanmıştır.
Türkiye Hükümeti’nin komşu ülkelerle
ilgili politikalarına bağlı olarak bu ülke-

lerle ticari ilişkiler de etkileniyor.
Bugün Ortadoğu ülkelerinde işçi ola-
rak çalışan insanlarımızın yaşadıkları
ülkelerdeki gelişmelerden birebir etki-
lenmeleri söz konusudur ve
Hükümet’in bu konuyla ilgili acil çalış-
malar yapması gerekmektedir. Aksi
halde yakın bir gelecekte Arap ülkele-
rinde Türkiyeli işçilerin çalışma koşul-
ları ortadan kalkabilir.

Ortadoğu’daki Gelişmeler 
Çalışma Koşullarını Zorlaştırıyor

Hatay, istihdam koşullarının yetersizliği, dolayısıy-
la yoğun işsizlik nedeniyle ülke ortalamasına göre
yurtdışında en fazla işçi bulunduran kentlerden
biridir. Gittikleri yerlerdeki çalışma ve yaşama
koşullarının olumsuzluklarına rağmen genç nüfus
Arap ülkelerinin yolunu tutmaktadır. 

KENAN KAHLIOĞULLARI



Suriye’de yaşanacak gelişmeler artık
yalnızca Suriye’nin ya da bir başka
bölgesel gücün bir hamlesi olarak
değerlendirilemez. Bölgede kıpırda-
yan her yaprağın arkasında küresel
aktörler vardır ya da yaşanacaklar-
dan haberdardırlar. Suriye denklemi
bir küresel satranç tahtasına dönüş-
müş durumda.  Rakipler belli, güçler
ise “kaleler”le test ediliyor. 

Türk savaş uçağının Suriye füzeleri
tarafından vurulması, her iki taraf
içinde dile getirildiği gibi sürpriz
(hesapsız) hareketlerin sonucunda
gelişmemiştir.  Her iki taraf da bölge-
sel güç dengeleri içinde kendi güçle-
rini sınama/sınatmama konusunda
net bir fiilde bulunmuşlardır. 

Bölgesel gelişmelere kulak kabartan
hemen herkes  şunu görmektedir:
Eğer bugün Suriye’ye ABD-AB ve böl-
gesel ortakları tarafından müdahale-
de bulunulamadıysa, bunun temel
sebebi bu ülkenin arkasında Çin-
Rusya-İran-Lübnan aksının bulun-
masıdır. Ve halen net bir tavır alma
konusunda ortaklaşılamıyorsa, küre-
sel güçlerin çıkarları buna elverme-
diği içindir. 

Ancak gerek yaşanan küresel ekono-
mik krizin yarattığı basınç, gerekse
bölgesel ve küresel düzeyde yeniden
şekillenen güç dengeleri mevcut
“pat” durumunun kalıcılaşmasını
engellemektedir. Durum bir şekilde
küçük ama etkili olabilecek hamleler-
le değiştirilmeye çalışılmaktadır.

AKP Dış Politikasının İflası
ABD ve AB askeri teknolojisi, Türk
savaş uçağı üzerinden, Rusya paten-
tli füzelerce itibarsızlaştırılmıştır.
Yaşanan tam da ”Dimyat’a pirince
giderken evdeki bulgurdan olma” ger-
çeğidir.  Türkiye Suriye’nin askeri
gücünü teste giderken hem bölgesel
ağırlığını hem de  itibarını kaybet-
mekle karşı karşıyadır. Askeri bir
müdahale çerçevesinde AB’yi ve
NATO’yu sürece dahil etme girişimle-
ri sonuçsuz kalmıştır. 

NATO  Türkiye’ye “Yanındayız ama 5.
Madde gündemimizde yok” mesajını
vermiştir. Yani, senin yanındayız ama
yapılanı da kendimize yapılmış say-
mıyoruz. Dolayısıyla ne yapacaksan
kendin yap demiştir. Ekonomik kriz-
le boğuşan AB ülkeleri peş peşe aske-
ri müdahaleye karşı olduklarını ifade
etmişlerdir. 

Türkiye ise ilk etapta gündemi doldu-
racak bir kaç açıklama, uluslararası
girişimler ve kararlılık içeren sözle-
rin yer aldığı beyanatlarla içine düş-
tüğü kötü durumu geçiştirmeye ve
yönetmeye çalışıyor.  Neticede yaşa-

nan durum AKP Hükümeti’nin dış
politikasının iflası ve TC askeri gücü-
nün caydırıcı imajının yıkılması olası-
lığını barındıran sonuçlar üretebilir
ve üretmektedir.

AKP Esiyor Ama Yağamıyor
Türkiye durumu kurtarmaya dönük
“önleyici savaş” konseptine geçtiğine
dair açıklamalar yapmaya ve girişim-
lerde bulunmaya başladı. Özellikle
Suriye sınırına yığdığı askeri gücü-
nün her an harekete hazır olduğunun
mesajını medya vasıtasıyla tüm böl-
geye yaymaya çalışıyor. Arınç’ın
ağzından misilleme yapma hakkını
saklı tuttuğunu da  dile getirmişti. 

Buna karşılık kısa vadede bir savaş
olasılığı görünmüyor. Suriye ordusu-
nun yukardan çözülmeye başladığını

sürekli gündemde tutmaya çalışan
Türkiye bir anda alt düzeylerdeki
kimi çözülmeleri önleyecek ve harç
görevi görecek bir hamleye imza attı.
Ancak bundan sonra, zaten yapmakta
olduğu, Suriye muhaliflerini destekle-
yen her türlü girişimi daha aleni bir
biçimde yapacağı söylenebilir. 

Uzun süreden beri planlanan ancak
bir türlü meşruiyet zemini yaratıla-
mayan Suriye sınırlarında tampon
bölge/güvenli bölge oluşturulması
politikası bölgesel güçler de sürece
dahil edilerek zorlanabilir. Ancak bu
da kısa vadede pek mümkün görün-
müyor. Her iki ülke de önümüzdeki
süreçte kozlarını ortaya koyacaktır.  

Suriye’de değişim kaçınılmaz. Ancak
değişirken tüm dünyayı değiştirecek

gerilimler yaratıyor. Bölgesel geri-
limler enerji biriktirmeye devam
ederken bazı ülkeler ağır yara almak-
ta, bazı ülkeler güç devşirmekte, bazı
ülkeler ise sürecin dışına itilmekte-
dir.  

29.6.2012
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M. RAMAZAN

SURİYE’DE “KALELER” TEST EDİLİYOR
Rusya Bölgede Askeri ve Politik Etkinliğini Arttırıyor

Suriye füzelerinin ve teknolojisinin
arkasında Rusya ve Çin var. Askeri
olarak bugüne kadar ABD ve Rusya-
Çin güçleri karşı karşıya gelmiyordu.
Daha çok pazar ve teknoloji alanında
yaşanan dolaylı rekabet ve çekişme
söz konusuydu.  Ancak Soğuk Savaş
döneminden sonra ilk defa ABD ve
Rusya  karşı karşıya gelmiş oldu. İlk
rauntta Rusya kolay lokma olmadığı-
nı göstermiş oldu. ABD ise güç dev-
şirmeye ve fırsat kollamaya devam
ediyor. 

Rusya ABD’nin bölgesel ortağı olma

yarışına giren ülkelere de Türkiye

üzerinden “hareketlerinize dikkat

edin” uyarısında bulunuyor. Putin’in

başta İsrail olmak üzere bölge ülkele-

rine yaptığı ziyaretlerin bu sürece

denk gelmesi tesadüf olmasa gerek.

Bu, askeri olarak verilen mesajın

siyasi olarak pekiştirilmesi anlamı

taşır. Rusya gerek askeri gerekse poli-

tik olarak bölge üzerinde söz sahibi

olduğu mesajını vermektedir.

Rusya: “Bölgede Söz Sahibiyim”

Rusya ABD’nin bölgesel
ortağı olma yarışına
giren ülkelere de
Türkiye üzerinden
“hareketlerinize dikkat
edin” uyarısında
bulunuyor. Putin’in
başta İsrail olmak üzere
bölge ülkelerine yaptığı
ziyaretlerin bu sürece
denk gelmesi tesadüf
olmasa gerek. Bu, askeri
olarak verilen mesajın
siyasi olarak
pekiştirilmesi anlamı
taşır. Rusya gerek askeri
gerekse politik olarak
bölge üzerinde söz
sahibi olduğu mesajını
vermektedir.

ABD ve AB askeri teknolojisi, Türk savaş uçağı üzerinden, Rusya patentli
füzelerce itibarsızlaştırılmıştır. Yaşanan tam da ”Dimyat’a pirince 
giderken evdeki bulgurdan olma” gerçeğidir.  Türkiye Suriye’nin askeri
gücünü teste giderken hem bölgesel ağırlığını hem de itibarını 
kaybetmekle karşı karşıyadır.



Ortadoğu’da bir süredir sürekli ola-
rak yükselme eğilimi taşıyan gergin-
lik, yüksek bir olasılıkla Suriye hava
savunma sistemini test etmek amacı-
nı taşıyan bir Türk Hava Kuvvetleri
uçağının düşürülmesiyle yeni bir aşa-
maya girdi.

Annan Planı’nın herhangi bir somut
sonuç doğurmaması, Almanya ve
İngiltere gibi önemli aktörlerin art
arda askeri müdahale seçeneğinin
kullanılmaması yönünde net açıkla-
malar yapmaları ve Rusya-İran ekse-
ninde şekillenen bloğun daha vurgulu
tutumlarla sürece aktif katılımının
Türkiye odaklı bir provokasyonu
gerektirdiği tespit edilebilir.

Tampon Bölgenin Zemini
Hazırlanıyor
Uçağın düşürülmesinin ardından
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama-
larda en fazla dikkat çeken nokta,
AKP’nin ve bağlı olduğu emperyalist
güç bloğunun bu gelişmeden Suriye-

Türkiye sınırında bir tampon bölge
oluşturma amacıyla yararlanma iste-
ğinin örtük olarak dile getirilmesidir.
Bu provokasyon, görece soğumuş
olan gerginliği yeniden hızla tırman-
dırırken, tampon bölge oluşturma
girişiminin uluslararası meşruiyeti-
nin sağlanması da hedeflenmiştir. 

Suriye’ye yönelik bir emperyalist
askeri müdahale seçeneği büyük
ölçüde geri plana düşerken, “muhale-
fet”in hareket alanını genişletecek ve
“muhalefet”e daha geniş olanaklarla
üslenme, silahlanma ve korunma
araçları sağlayacak bir tampon bölge-
nin oluşturulması ana taktik durumu-
na gelmiştir. 

Türk hükümetinin tüm söylem ve

hamleleri bu noktaya odaklanmış
durumdadır ve ABD sözcüleri de yap-
tıkları açıklamalarla bunu teyit
etmektedirler. 

Bloklar arası güç mücadelesini çıplak
bir biçimde gözler önüne seren geliş-
meler, bir yıl önce hayal edilmesi güç
olan açıklamaların gündelik, sıradan
hale gelmesine neden olmuştur.
Gerek Rusya, gerekse İran’ın Türk
hükümetinin izlediği politikalar kar-
şısında kullandığı üslup, tercih edilen
sözcükler bu güç mücadelesinin
taraflarını açık bir biçimde ortaya
sermektedir. 

30 Haziran’da Cenevre’de yapılan
Suriye toplantısına İran’ın davet edil-
memesini eleştiren Rusya Dışişleri

Bakanı Lavrov da açıklamasıyla bu
durumu teyit etmektedir.  

Türk hükümetinin Barzani üstünden
geliştirdiği hamlelerle Batı Kürdis-
tan’ın siyasi ve toplumsal güçlerini
kendi projesine yedekleme girişimle-
rinin başarısız sonuçlar vermesi,
Ortadoğu’nun en gerici rejimlerinin,
ABD ve Türkiye’nin silah ve para des-
teği ile hareket eden unsurların başat
öğeler olduğu “muhalefet”in kitleler
gözünde inandırıcılığının olmaması,
ve olası bir silahlı müdahalenin tüm
bölgede büyük bir çatışmaya yol
açması durumu, Rusya ve İran ekse-
ninde şekillenen bloğun kararlı bir
duruş sergilemesi, bugünkü mevcut
durumu belirleyen ana faktörler ola-
rak tespit edilebilir. 
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CENK AĞCABAY

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait silah ve

askerlerin Suriye sınırına doğru hareket

ettiğine dair haberler, sözünü ettiğimiz

Tampon Bölge oluşturulması taktiğinin

işlemeye başlatıldığının göstergesi

olmaktadır. Provokasyonların artarak

devam etmesi kuvvetle muhtemeldir.

Suriye’de televizyon kanallarına kadar

uzanan bombalı saldırılar bunun işaret-

lerini vermektedir. Türk devleti tüm

söylem ve uygulamaları ile bu provo-

kasyonların kaynağı haline gelmiştir. Bu
durum o kadar öyledir ki, yandaş bası-
nın saflarında bile gedikler açılmaya
başlamıştır. 

Bu noktada bir parantez açıp, yaşanılan
provokasyonun ardından açık biçimde
savaş kışkırtıcılığı yapan (bu konuda
yandaş basından bile ileri giden)
Cengiz Çandar türü işbirlikçilerin niteli-
ğini de bir kez daha vurgulamak gereki-
yor. Bunu vurgulamak gerekiyor, çünkü

devrimci-demokratik harekete liberal

sızmanın çapı ve boyutları nedeniyle

bir süre önce neredeyse bir barış hava-

risi konumuna yükseltilen Cengiz Çan-

dar’ın, ancak emperyalist merkezlerin

çıkar ve ihtiyaçları temelinde bir hare-

ket serbestisine sahip olduğu bir kez

daha olgular çerçevesinde net olarak

açığa çıkmıştır.   

Emperyalist-kapitalizmin her türden

gericiliğin temel kaynağı olduğu sapta-

ması her gün yeniden doğrulanmakta-

dır. Sosyalistler, İşçilerin Birliği-

Halkların Kardeşliği temelinde şekille-

nen siyasal-ideolojik yaklaşımlarıyla

anti-emperyalist, anti-kapitalist barış

hareketini örgütlemek ve yükseltmek

temel göreviyle karşı karşıyadır. Aksi

takdirde, Ortadoğu’nun bir yangın yeri-

ne dönmesi, etnik-dinsel temelde geli-

şecek bir kör dövüşünün yaşanması

kuvvetle muhtemeldir. Kısa bir süre

önce Lübnan’da yaşanan çatışmalar, bu

olasılığın hiç de uzak olmadığının en

yakın örnekleridir. 

28.6.2012

Yeni Provokasyonlar Geliyor

Emperyalist-kapitalizmin her türden gericiliğin temel kaynağı olduğu
saptaması her gün yeniden doğrulanmaktadır. Sosyalistler, İşçilerin Birliği-
Halkların Kardeşliği temelinde şekillenen siyasal-ideolojik yaklaşımlarıyla
anti-emperyalist, anti-kapitalist barış hareketini örgütlemek ve yükseltmek
temel göreviyle karşı karşıyadır. 

Suriye’ye yönelik bir emperyalist askeri müdahale seçeneği büyük ölçüde geri plana
düşerken, “muhalefet”in hareket alanını genişletecek ve “muhalefet”e daha geniş
olanaklarla üslenme, silahlanma ve korunma araçları sağlayacak bir tampon bölgenin
oluşturulması ana taktik durumuna gelmiştir. 

ORTADOĞU’DA GERGİNLİK TIRMANIYOR
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ABD ve AB ülkeleri, Çin ve Rusya’nın bakış açısını bildikleri için Suriye konusunda orta yol bulmaya
çalışmaktadırlar.  “Esad rejiminin devam etmesi, Esad’ın yetkilerini güvendiği bir yardımcısına
devretmesi ve bir geçiş süreci ile sorunun çözümlenmesi” hedefleniyor. Böylelikle hem Rusya’nın
çıkarları korunmuş olacak hem de Esad’ın gitmesiyle yeni politik bir süreç başlamış olacak.  

Suriye’nin bugün içerisinde bulundu-
ğu politik kaos, küresel kapitalist sis-
temin gündemini meşgul eden en
önemli sorunların başında geliyor.
ABD, Ortadoğu politikalarını yaşama
geçirmek için Suriye’deki rejimin
yapısında önemli değişikliklerin
yapılmasını çok ciddi oranda önemsi-
yor. 

Aynı şekilde, AB ülkeleri ve Brüksel
bürokrasisi, Suriye’deki mevcut sta-
tükonun değişmesi için ekonomik,
politik ve diplomatik gücünü kullan-
maya başladı.   Rusya ve Çin özellikle
Ortadoğu ve Avrasya politikaları
bakımından Suriye’yi stratejik önem-
de görüyorlar. 

Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin
öncelikli gündem maddelerinden biri
Suriye oldu. Ayrıca bu sorun, bölge
ülkeleri bakımından çok daha fazla
önemsenen bir süreç olarak gelişi-
yor. Çünkü Suriye’nin politik pozis-
yonu, bölge ülkelerinin tamamını
etkileyecek durumdadır. Bir bakıma
Ortadoğu’nun dizayn edilmesinin en
önemli halkası Suriye’dir denebilir.

“En iyi çözüm Annan Planı” söylemi,
mevcut ülkeler tarafından halen dile
getiriliyor. Bir bakıma dengeleri

gözeten söz konusu plan, Rusya ve
Çin’in desteğini aldığı gibi Esad rejimi
tarafından da kabul gördü. 

Ancak Suriye’deki politik süreç pla-
nın işlemesini önemli oranda zayıfla-
tıyor. Örneğin ABD ve AB tarafından
desteklenen bazı gruplar dahi “Annan
Planı’nı bundan böyle desteklemeye-
ceklerini ve silahlı çatışmaları yoğun-
laştıracaklarını” ilan ettiler. Annan da
mevcut gerçeğin farkında ve planın
işlevli kılınması için yeni önerilerle
güçlendirmek istiyor.

Annan Planı’nın başarısızlığı duru-
munda yeni alternatif modellerin
ortaya konulması konusunda bir
kısım tartışmalar gündeme gelmeye
başladı. İlk akla gelen, “Suriye’de
uçuşa kapalı bölge ya da tampon
bölge oluşturulması” önerisidir.
İkincisi ise doğrudan BM destekli Batı

müdahalesine yönelik bir planlama-
nın yapılmasıdır. 

“Esad Gitsin 
Rejim Kalsın” Planı
Eski Amerikan Dışişleri Bakanlığı
yetkililerinden Anne-Marie
Slaughter, Suriye’nin Dostları
Grubu’nun Türkiye, Lübnan ve
Ürdün sınırları yakınlarında güvenli
bölgeler oluşturması ve muhalif güç-
lere tanksavar ve uçaksavar silahları
vermesini öneriyor. “Suriye’ye acilen
sınırlı müdahalede bulunulmalı. Bu
rejim değişikliğini değil, Suriyelilerin
korunmasını amaçlamalı.” 

Bu bir bakıma Suriye’ye yönelik yeni
bir askeri stratejinin belirlenmesi
olarak önerilmektedir. Bu süreç
Suriye’ye askeri bir müdahale için
zemin oluştururken, aynı zamanda
“rejim değiştirilmemesi” vurgusu da

özellikle Rusya’ya yönelik bir mesaj
olarak görülmektedir.

Ancak Rusya ve Çin, kendilerine dış-
layan her karar tasarısını Güvenlik
Konseyi’ne gelmesi halinde veto ede-
ceklerini çok açık olarak ifade ettiler.
Bu nedenle uluslararası küresel güç-
lerin hiç biri kendi başına veya blok
olarak Suriye’ye müdahale etme
koşullarına sahip değillerdir. 

ABD ve AB ülkeleri, Çin ve Rusya’nın
bakış açısını bildikleri için Suriye
konusunda orta yol bulmaya çalış-
maktadırlar.  “Esad rejiminin devam
etmesi, Esad’ın yetkilerini güvendiği
bir yardımcısına devretmesi ve bir
geçiş süreci ile sorunun çözümlen-
mesi” hedefleniyor. Böylelikle hem
Rusya’nın çıkarları korunmuş olacak
hem de Esad’ın gitmesiyle yeni poli-
tik bir süreç başlamış olacak.  

DR. MUSTAFA PEKÖZ

SURİYE ÜZERİNE YENİ PLANLAR
ABD-AB, Rusya ve Çin’i Sürece Dahil Etmeye Çalışıyor

Özellikle Rusya’nın sürece dahil
edilmesi için bazı planlar üzerinde
çalışılmaktadır. Buna en yatkın
projelerden biri de, ağırlıklı olarak
Rusya ve Çin askeri gücünden olu-
şacak veya komutası Rusya’ya veri-
lecek Birleşmiş Milletler adına bir
“barış” gücünün Suriye’de konum-
landırılmasıdır. Bu plan, diplomatik
kapıların arkasında konuşulmaya
başladı. 

Rusya Savunma Bakanlığından yet-
kililerin yaptığı açıklamaya göre
“Rus Ordusunda Özel Kuvvetlere
ait birliklerin barış amaçlı dış
müdahalelere hazır hale getirildi-
ği” ve bu birliklerin “Kolektif
Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ)
karargâhı ile birlikte planlandığını,
Suriye’de görev üstlenebilecekleri-
ni”  ve  “birliklerin BM kararı ile
harekete geçebileceğini” söyleme-

leri Suriye’ye ilişkin yeni planların
konuşulduğunu gösteriyor. 

Rusya Stratejik Araştırmalar Bölüm
Başkanı Glazova da “Rusya başlan-
gıçta hiç bu kadar aktif rol oyna-
mayı düşünmüyordu, başta neler
olup bittiğini de anlamadı” diyor
ve şöyle devam ediyor:  “Ama son-
radan gördük ki demokratik dönü-
şüm adı altında başlatılan süreç bir
grup ülkenin rejimleri kendine
göre ayarlamasından ibaret.
Sonunda gelip sınırlarına dayana-
cağı için müdahale etmek zorunda
kaldı. İşte Suriye’den sonra sıra en
yakın dostu İran’a gelecek.
İran’daki bir dalgalanma Kafkas-
ya’ya yansıyacaktır. Diğer tehlike
şudur ki sözüm ona bu ‘demokra-
tik davalar’ Orta Asya’ya kadar
yayılacak. Tabii bu ülkelerdeki kar-
gaşa bizim çıkarımıza değil, bu yüz-

den Rusya daha aktif rol oynuyor
ve olası bir askeri müdahaleyi
önlemeye çalışıyor.”  

Eğer, BM Güvenlik Konseyi kararıy-
la bir “barış” askeri gücü Suriye’ye
girecekse, bunda çok aktif rol
almaya çalışacaktır. AB-ABD ile
Rusya ve Çin arasındaki görüşme-
leri, oluşturulacak politik dengeler
belirleyecektir.

Olası böyle bir gelişme de, Arap
Birliği ve özellikle Türkiye askeri
güçlerinin devre dışı kalması olası-
lığını yükseltiyor. Suriye’nin iç poli-
tik dengeleri ve Esad rejiminin
tutumu bakımından Türkiye bu
sürecin dışında kalabilir. Türkiye’-
nin devre dışı kalarak izlediği Suri-
ye politikasının bütünlüklü olarak
çökmesi, Türkiye’nin iç politikaları-
nı çok ciddi oranda etkileyecektir.Ru
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Rusya ve Çin’in etkili
olduğu bir “barış gücü”
oluşturma planı, Arap
Birliği ve özellikle
Türkiye askeri güçlerinin
devre dışı kalması
olasılığını yükseltiyor.
Suriye’nin iç politik
dengeleri ve Esad
rejiminin tutumu
bakımından Türkiye bu
sürecin dışında kalabilir.
Türkiye’nin devre dışı
kalarak izlediği Suriye
politikasının bütünlüklü
olarak çökmesi,
Türkiye’nin iç
politikalarını çok ciddi
oranda etkileyecektir.
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Yunanistan’da 17 Haziran seçimleri
sonucunda Yeni Demokrasi Partisi
(ND), PASOK ve Demokratik Sol
Parti’den (DİMAR) oluşan bir “Ulusal
İhanet Hükümeti” (Karl Marx) kurul-
du. Hükümeti kuran ND, söyledikleri-
nin cilasını çıkartıp gerçek anlamını
açık edersek, seçim sonuçlarını,
Yunan halkının, Troyka’nın sömürge-
si olmayı kabul ettiği olarak yorumlu-
yor.

Yunanistan Komünist Partisi’nin
(KKE), seçimler öncesindeki  sırf
sözde kalıp asla gerçek bir denemesi
yapılmayan “devrim” söyleminin;
seçim sonrasında da, halkı sürekli
genel grev veya genel kalkışmaya
çağırma gibi bir militan-devrimci pra-
tik karşılığı olmadı. Ama o “parlak”
söylemi devam ettirdiler ve bir sol
cephe kurulmasına karşı çıktılar. 

KKE ve diğer sol güçlerin tümünün,
şimdiki güçler dengesini devrimci
yönde değişime zorlayacak bir sol
emekçi cephesi kurabilmek için
gerekli politik güce ve yeteneğe sahip
olmadığı görüldü. Yunanistan’ın ger-
çek durumu ise keskin ve net tutum-
lar almayı gerektiriyor.

Bu somut durumu, mevcut Yunanis-
tan sol güçlerinin ağır bir yenilgisi ve
beceriksizliği olarak görmeliyiz.

KKE, seçimlerin öncesinde ve sonra-
sında  gayet radikal laflarla kendisini
“çok devrimci” bir konuma sokmaya
çalıştı.  Ancak, KKE’nin radikal söyle-
minin politik ve sosyal gerçeklikte hiç
bir karşılığı görülmüyor. Tam tersine,
“gelecekteki görevler” arasında açık-

ladıkları, SYRIZA’nın seçim progra-
mından daha reformistti. Ve, seçim
sonuçlarının gösterdiği gibi, sert bir
şekilde cezalandırıldı.

KKE Solun Geri Kalanını
Düşmanlaştırıyor
KKE, bir yandan anti-emperyalist ve
anti-tekelci demokratik cephe (AADF)
stratejisini sürdürdüğünü iddia eder-
ken, ve çok farklı ideolojik, politik ve
sosyal bileşenden oluşması kaçınıl-
maz olan böylesi bir cephede işçi sını-
fının devrimci öncüsü olmak isterken;
gerçeklikte KKE, kendi dışındaki
bütün solcu hareketleri ağır bir şekil-
de karalıyor: Anarşistler “Amerikan
ajanları”, SYRIZA Avrupa emperyaliz-
minin anti-Almanya fraksiyonunun
öncü örgütü, Occupy/Indignad@s
“apolitik küçük burjuvazi” oluyor, vs.

Eh, bu tavır da eninde sonunda ger-
çekliğe bürünüyor: KKE, her eylem ve
mitingde kendisini öbür kitlelerden
ayırıyor ve kendi yürüyüşünü yapı-
yor. Bütün öbür solcular Atina’daki
Occupy kampında kapitalizmi tartışır-
ken, KKE “apolitizmin yayılması”
gerekçesiyle oraya gitmeme kararı
alıyor. Böyle tavırlarla nasıl “demo-
kratik-devrimci cephe” kurulacak, bu
KKE yönetiminin sırrı olsa gerek.

Daha somut olarak, seçimlerin sonun-
da bir “sol hükümet” hedefini, KKE,
SYRIZA tarafından dayatılan saf bir
provokasyon ve işçi sınıfına karşı iha-
net olarak tanımladı; sert bir şekilde
reddetti ve koalisyon görüşmelerine
bile katılmadı.

Evet, SYRIZA ile kurulacak bir sol
hükümet, bugünden yarına hemen
devrimi gerçekleştiren ve sosyalizmi
kuran devrimci bir hükümet olamaz;
sadece, şu an işçi sınıfına karşı yoğun-
laşan saldırıları durdurabilen ve işçi
sınıfının ekonomik ve politik konu-
munu koruyup kısmen de güçlendire-
bilen bir hükümet olabilirdi.

SYRIZA’nın Programı Çelişkili
SYRIZA’nın programında, sosyal ve
işsizlik yardımının yükseltilmesi, sağ-
lık sigortalarının herkes için garanti-
lenmesi, yüksek gelirlilerin vergileri-
ni yükseltip tüketici vergilerinin indi-
rilmesi gibi Keynesçi-devletçi politi-
kaların yanı sıra; banka sektörünün
ve stratejik ekonomik sektörlerin
kamulaştırılması ve işçilerin ve toplu-
mun kontrolü altına sokulması gibi
devrimci yönelimler de bulunuyordu.

Ama SYRIZA, bu programın temelleri-
ni sermaye ve emperyalizme karşı
militan bir şekilde savunamıyor ve
AB’den çıkma tehlikesinden çok kor-
kuyordu. Ki, gerçekten de AB’den çık-
mak, KKE’nin iddia ettiği kadar kolay
bir iş değil; son derece ağır ekonomik
ve politik gerilim ve çatışmalara yol
açar. Ve, bu çatışmaları belki seneler-
ce sürdürebilen politik netliği ve
örgüt yapısını gerektirir. Öyle,”Haydi
biz AB’den çıktık, alın bakalım!“
demekle olmaz.

SYRIZA: Anlaşmalar 
Gözden Geçirilecek
İşte, çıkacağı kesin olan çatışmalardan

Kürtler Olmadan Olmaz
The Washington Post gazetesi
yazarı David İgnatus’un da
belirttiği gibi, benzer bir başka
planla da “Rusya, Çin ve İran’ın
içerisinde yer aldığı yeni bir
temas gurubunun kurulması”
önerisinin Birleşmiş Milletler
tarafından gündeme getirilmesi
olasıdır. Her ne kadar ABD,
İran’ın nükleer politikası nede-
niyle çok temkinli olsa da,
Suriye’ye doğrudan etkiden
bulunabilecek ülkelerin aktif rol
alması bir bakıma kaçınılmazdır.  

Diğer önemli bir planlama da,
Kürtlerin muhaliflere katılımı ve
aktif bir ortak olmasını sağlama-
ya yönelik geliştirilen yeni tak-
tiktir.  Hem AB-ABD, hem de
Rusya, Kürtlerin gücünün far-
kındadırlar. Kürtler sürece dâhil
edilmeden, Esad’ı devirmek zor
görünüyor. Kürtler hem örgütlü,
hem silahlı bir güçtür. Diğer
muhalif gruplardan çok farklı-
dırlar. Hedefleri ve talepleri de
çok nettir. 

Bu nedenle, ABD’nin BM yetkili-
sinin “Kürtler sürece dahil edil-
meden Esad’ı yıkmanın zor oldu-
ğunu” belirtmesi, dikkatleri
yeniden Kürtlere çevirdi. Bunun
ilk işareti ise AB ve ABD deneti-
minde kurulan Suriye Ulusal
Konseyi (SUK) başkanlığına Batı
Kürdistan kökenli felsefe dokto-
ru Abdulbasit Seyda’nın getiril-
mesidir. Bu yönelim Kürtleri
sürece dâhil etme planıdır. 

Ancak, Kürtler, uluslararası
küresel kapitalist sistem tarafın-
dan kullanılabilecek bir duruma
gelmemelidirler. Böylesi bir
durum, Kürtlerin stratejik çıkar-
larını çok ciddi oranda etkiler ve
tahmin edilenden çok daha ciddi
sorunlara yol açar.

Sonuç: Suriye satranç masasında
bulunuyor. Herkes politik pozis-
yonuna göre hamle yaparak
etkinlik kurmak istiyor.
Oyuncular, aktörler, piyonlar
oldukça fazla görünüyor. Küresel
sistem güçleri masada zafer
kazanmanın yollarını arıyor. 

Ancak bu şansları pek bulunmu-
yor. Sorun Esad’ın gitmesi değil,
Suriye’nin iç politik dengelerinin
yerine oturtulmasıdır. Etnik, din-
sel ve toplumsal dengeler dikka-
te alındığında bunun hiç de kolay
olmadığı ortadır.

Kurtlar sofrasında satranç oyna-
mak sanırım tahmin edilenden
zor görünüyor. Çünkü görülmek
istemeyen başka oyuncular var.
Ezilenlerin yapacağı hamle
bütün politik dengeleri yerle bir
edecektir. 

Oyunu izlemek yetmiyor, önemli
olan karşı hamlelerle küresel ve
bölgesel güçlere karşı alternatif
projeler geliştirmektir.
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KKE, her eylem ve mitingde kendisini öbür kitleler-
den ayırıyor ve kendi yürüyüşünü yapıyor. Bütün
öbür solcular Atina’daki Occupy kampında kapita-
lizmi tartışırken, KKE “apolitizmin yayılması” gerek-
çesiyle oraya gitmeme kararı alıyor. Böyle tavırlarla
nasıl “demokratik-devrimci cephe” kurulacak, bu
KKE yönetiminin sırrı olsa gerek.

ALP KAYSERİLİOĞLU

Güncel Görevler ile Devrimin Yolu Diyalektiği Kurulamadı

Tabii ki, kapitalizmin
toplumsal gerçekliği
içinde güç dengeleri
sürekli değişir ve o
değişim süreçlerinde
yaşanan çatışmalar,
işçi sınıfına sınıf bilinci
ve pratik tecrübe
kazandırır. Ve, o çatış-
malar şayet ustaca
yönetilebilirse, devrimi
hazırlayan ya da başla-
tan hamlelerden birisi
de olabilir. Bu, taktiğin
ve stratejinin diyalekti-
ğidir, ve hiç bir politik
özne taktiksiz (= güncel
politika) stratejik savaş
(= devrim) sürdüremez.

YUNANİSTAN’DA SOLUN YENİLGİSİ
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korkan SYRIZA, durmadan ve fazla-
sıyla kendisini AB’ye beğendirmeye
çalıştı; Troyka anlaşmalarını iptal
etmek değil, yeniden tartışmaya sun-
mak istedi.

SYRIZA’nın reform programı ve
sadece Troyka anlaşmalarını yeniden
tartışmak istemesi bile, Yunanistan
ve AB sermayesini ayağa kaldırdı ve
bütün ideolojik devlet aygıtlarının
ağır saldırılarına ve tehditlere yol
açtı: Bütün medya, eğer SYRIZA seçi-
lirse Yunanistan’da kaos, anarşi, şid-
det  vs olacağının propagandasını
yaptı.

Japonya’nın Ulusal Merkez Bankası
bile, bir grup başka merkez bankala-
rıyla beraber, SYRIZA’nın seçilmesi
sonrasında beklenen ekonomik şok
için önlemler planladı. Merkel, G-
20’ye 6 saat gecikmeyle gitti. Çünkü
başka devlet liderleriyle acil durum
telefon görüşmeleri yapıyordu.
Hollande ise, sürekli tehditlerde
bulunuyordu.

İşte, SYRIZA’nın asıl problemi de
zaten bu potansiyel reaksiyonlara
karşısındaki tutumu olacaktı:
Topyekün karşı saldırıya karşı dire-
nebilecek miydi? Yoksa, korkuyla
veya gücünün yetersizliği yüzünden
çözülüp diz mi çökecekti?

Cephe Mantığı
Eğer devrim veya sürekli genel grev
gibi isyanı göze alan alternatifler
yoksa, ki hiç bir politik gücün böyle
bir önerisi yoktu, çözülüşü, diz çök-
meyi ve işçi sınıfının çıkarlarına
karşı gelişmeleri önlemek ve dahası
ilerdeki yeni hamlelere güç toplamak
için, sol cephe hükümeti gerekecekti;
cephe mantığının temeli budur. 

Ve, bu cephe mantığını “komünistle-
rin görevi öbür solcuları kritik anlar-
da daha da sola çekmek değildir”
temelinde reddeden komünistleri,
Lenin’in 1921’de, Avrupa’nın hiçbir
yerinde devrim gerçekleşmeyince,

Komintern’in 3. Kongresi’nde, neden
cephe politikasını önerdiğini düşün-
meye davet ederim. 

KKE’ye göre ama, durum zaten bam-
başkaydı. İlginç bir şekilde, sol-sosyal
demokrat ya da başka zemindeki
reformizmi ve karşı-devrimciliği bir-
birinden ayıramadığı ve dünyaya
şematik baktığı için; SYRIZA’yı, dev-
rim değil de parlamenter reformlara
yüklendiği gerekçesiyle “emperyaliz-
min ve tekellerin çıkarını savunuyor”
ithamıyla “eleştirdi”!

Bütün Alman medyasının (sol medya
dışında) topyekün ND’yi destekleyip
SYRIZA’yı “sapık demagoglar, anar-
şistler, ekstremistler...” olarak tanım-
lamasına ve bütün AB’nin SYRIZA’nın
seçilmesi halinde çok ciddi hamleler-
de bulunacağına dair tehditler savur-
masına rağmen, yine de KKE,
SYRIZA’yı seçimlerden sonra “Alman-
ya ile rekabet eden kesimlerin ve
ABD’nin kuklası” (KKE Merkez
Komite Kararı, 18 Haziran) olarak
tanımlayabildi.

Minimal Program 
Reformizm midir?
KKE, AB’den çıkış ve işçilerin ekono-
mi üzerinde kontrolü olmadığı süre-
ce, her hükümetin sadece işçi sınıfı-
nın durumunu kötüleştireceğini,
onun için her “solcu reformun”  işçi
sınıfının duruşunu daha da kötüleşti-
receğini söylüyordu.  Bu tutumu, bir
de “geçiş yoktur!” argümanıyla bir-
leştiriyor: Kapitalizm ve sosyalizm
arasında geçiş dönemi yoktur; onun
için (!) ne minimal program ne de
parlamenter taktik gerekir, çünkü bu
parlamentarizmin veya reformizmin
işidir ve işçi sınıfının çıkarına da
aykırıdır, diye düşünüyordu.

Ama, kapitalizmin içinde sınıflar
arası güç dengesinin bir çok farklı
seviyelerde gerçekleşebildiği çok bili-
nen bir gerçeklik değil midir? Eğer
minimal bütün politik programlar
reformist veya gerici ise, o zaman
Karl Marx’ın “Komünistler Birliği” de

reformisttir! Hatta, Bolşevikleri devri-
mi yaparken bile reformist olarak
görmeliyiz: Ana sloganları ekmek,
barış, 8 saat iş günü vs değil miydi?

Taktik ve Strateji Diyalektiği
Tabii ki, kapitalizmin toplumsal ger-
çekliği içinde güç dengeleri sürekli
değişir ve o değişim süreçlerinde
yaşanan çatışmalar, işçi sınıfına sınıf
bilinci ve pratik tecrübe kazandırır.
Ve, o çatışmalar şayet ustaca yönetile-
bilirse, devrimi hazırlayan ya da baş-
latan hamlelerden birisi de olabilir.
Bu, taktiğin ve stratejinin diyalektiği-
dir, ve hiç bir politik özne taktiksiz
(= güncel politika) stratejik savaş
(= devrim) sürdüremez.

Ve ama, eğer işçi sınıfına karşı, şu an
Yunanistan’da olduğu gibi, aşırı bir
saldırıda bulunulursa ve devrim yapa-
cak örgütlü güç de yoksa (ki aslında,
PAME’deki 850 bin örgütlü işçi ile
KKE’nin durumu, Bolşeviklerin
1917’deki durumundan nicel olarak

çok daha iyi!), o zaman Komünistle-
rin emekçilerin birlik cephesine katı-
lıp, öyle bir cephenin çelişmeli-geri-
limli süreci içinde devrimci perspek-
tifi ön plana çıkarmaya çabalaması,
bu sürecin risklerini de göze alması
gerekir. Çünkü, o riski göze almayıp,
soyut ve parlak prensipleri açıklayan
söylemlerin arkasına gizlenerek, ger-
çekte sadece kendisini koruyorsa,
politik olarak zaten kaybeder.

Gördüğümüz, KKE’nin gerçek politik
dünyadan ve bu dünyanın karmaşık-
lıkları ve zorluklarından olabildiğince
geri çekildiği; gerçek politik dünya-
nın karmaşasını Engels gibi “çelişki-
lerin gübresi” olarak göremiyor
olması. 

KKE, gerçek politik güçleri de, sadece
birbirinden analitik bir keskinlikle
ayırt edilebilecek aktörler olarak
görüyor: “Devrimciler” ve “karşı-dev-
rimciler” (ve tabii, bu ikisi de, “KKE’-
liler” ve “KKE’li olmayanlar”la eşit).
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SYRIZA’nın programın-
da, sosyal ve işsizlik
yardımının yükseltilme-
si, sağlık sigortalarının
herkes için garantilen-
mesi, yüksek gelirlilerin
vergilerini yükseltip
tüketici vergilerinin
indirilmesi gibi
Keynesçi-devletçi politi-
kaların yanı sıra; banka
sektörünün ve stratejik
ekonomik sektörlerin
kamulaştırılması ve işçi-
lerin ve toplumun kont-
rolü altına sokulması
gibi devrimci yönelimler
de bulunuyordu.

KKE, kendisi için bir kavram dünyası yaratmış. Bu
kavram dünyasında bütün kavramlar tertemiz ve bir-
birlerinden şematik bir netlikte ayrı, hiç bir karmaşa
yok, iyiler bir yanda ve kötüler öbür yanda. KKE, ger-
çekliği bu kavramlar dünyasının içinden değerlendi-
riyor; ve günlerin güzel birisinde halk nihayet KKE’li
olduğunda devrimin olacağını, böylece bir kavram-
dan öbür kavrama zıplayacağımızı düşünüyor.

Bu mantıkla, KKE’nin, biz sıradan insanların yaşadığı
gerçek dünyada gayet etkisiz kalması çok şaşırtıcı
değil. KKE, sadece söylemde devrimci kalıyor, ger-
çeklikte ama bu söylemin hiç bir pratik karşılığını
göremiyoruz.

Öbür yandan, Avrupa’nın sol entelektüelleri arasın-
da bir “SYRIZA’cılık” başladı, ve devrimci perspektif
git gide gözden çıkartılıyor; işçi sınıfı için yapılacak
her hamlenin karşı taraftan gayet sert karşı tepki ala-
cağı kabullenilip önceden hazırlanmak yerine, bütün
bu sürecin “demokratik” ve “sancısız” bir şekilde
yaşanacağına dair illüzyonlara kapılınıyor.

SYRIZA’cılar ise, seçilmediklerine sanki seviniyorlar gibi:
“Biz ulusal[!] muhalefet olacağız“ diyorlar. Sanki, gerçekten
iktidarı ele almak ve gerçekten yapısal bir seviyede politika
yapmaktan kurtulduklarından gayet memnunlar. Çünkü, o

zaman işler karışacaktı; işte o zaman SYRIZA
neyin arkasında ne kadar durabiliyor ve ne
zaman diz çöküyor, gerilimini yaşayacaktı.

Sonuçta, bir yandan “bürokratik öznel-
cilik”ten (Lukacs), ve öbür yandan “liberal/
reformist sosyalizmden” kurtulmadığı süre-
ce, Yunanistan (ve dünya) solu, nesnel koşul-
lar onlara zengin fırsatlar verse bile, hiç bir
yerde hamle yapamaz, inisiyatif alamaz; ger-
çekliğin gerçek akışı içinde sürüklenip gider
ve etrafında her şey değişirken neden kendi-
sinin bunu hiç kontrol edemediğine  şaşırır
kalır.

Şimdi, seçim sonrasında, Yunanistan halkın-
da biriken devrimci enerjinin ve yaşanan
olağanüstü toplumsal süreçlerde edinilen
tecrübe ve bilincin neleri nasıl yapabileceği-
ni göreceğiz.

25.6.2012

İyiler ve Kötüler
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Bir yandan “bürokratik
öznelcilik”ten (Lukacs),
ve öbür yandan “libe-
ral/reformist sosyalizm-
den” kurtulmadığı süre-
ce, Yunanistan (ve
dünya) solu, nesnel
koşullar onlara zengin
fırsatlar verse bile, hiç
bir yerde hamle yapa-
maz, inisiyatif alamaz;
gerçekliğin gerçek akışı
içinde sürüklenip gider
ve etrafında her şey
değişirken neden kendi-
sinin bunu hiç kontrol
edemediğine şaşırır
kalır.
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Bu yılın başında, bir dizi politik parti
(Sol Parti vd), parlamento dışı muha-
lif örgüt Attac, Almanya çapında
örgütlü olan anti-kapitalist oluşumlar
ve otonom-anarşist gruplardan olu-
şan, sivil toplum örgütlerinden des-
tek gören “No Troika Rhein-Main”
adlı bileşim, 24-26 Şubat arasında
Frankfurt’ta bir toplantı çağrısında
bulundu.

Amaç, özellikle Almanya ve
Fransa’nın lider olduğu “Troika”nın
(Avrupa Merkez Bankası, IMF,
Avrupa Birliği) avro krizinde uygula-
dığı anti-demokratik politikalara
karşı eylemler örgütlemekti.
Almanya’da en son, 2011 bahar-
yazında krize karşı büyük çapta
eylemler olmuştu.

Çoğu delege olan 400 kişinin katıldığı
Şubat toplantılarında, 17-19 Mayıs
arasında Frankfurt’ ta “Blockupy”
(block+occupy) olarak adlandırılan
bir eylem planlandı. Alınan kararlar-
da, bileşenler kendilerini Avrupa’nın
çevre ülkelerinde gerçekleştirilen
sömürgeleştirmeye ve Troika’nın
demokrasiyi ortadan kaldırma giri-
şimlerine karşı konumluyor, sömü-
rülenlerle ve direnenlerle dayanışma-
sını ilan ediyordu. Bu dayanışmayı
sergilemek için “Blockupy”,
Madrid’deki Puerta del Sol’un işgali-
nin yıl dönümüne (12 Mayıs) yakın
bir tarih seçti. 

Eylemin Hedefi 
Finans Merkezleri
Krizde finansal aktörlerin payını
ortaya koyup onlara karşı durmayı

amaçlayan eylemin Frankfurt’ta
yapılmasının nedeni, bu şehrin
Almanya’nın finans merkezi olması
ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB)
merkezinin burada olmasıydı. ECB,
Troika’nın bir parçası ve böylece kriz
içinde derinleştirilen çevre ülkelerin
sömürgeleştirilmesinin ana aktörler-
den biri.

Eylem planını, yeni anti-kapitalist
hareketlerin özellikle ABD, İspanya
ve Arap Kalkışması içinde sergilediği
direniş biçimlerinin, Almanya’da
tutunma çabası olarak tanımlayabili-
riz. 17 Mayıs’ta “Alanları işgal et!“ slo-
ganıyla, şehrin alanları işgal edilecek
ve  alanlar sermayenin kontrolünden
çıkarılarak, yeniden sosyalleştirilip,
politikleştirilecekti. İşgal alanlarında
politik ve kültürel programlar sunu-
lup, çadırlar açılması hedefleniyordu.

18 Mayıs’ta ise, ECB yarım günlüğüne
kuşatılacak ve sonra kuşatma,

ECB’nin etrafında toplanan başka
bankalara da yayılacak ve alanlar
yeniden “kamulaştırılacak“tı. 19
Mayıs’ta ise, klasik biçimde büyük bir
gösteri yürüyüşü olacaktı.

Gerçeklik, her zaman olduğu gibi,
planlandığından farklı gelişti. 31
Mart’ta yine Frankfurt’ta anarşist/
otonom gruplarca düzenlenen “M31
– Kapitalizme Karşı Eylem Günü“
gösterisinde kırılan camlar ve atılan
taşlar, devlet ve medyadan oluşan
gerici blok tarafından abartılıp, büyük
bir propaganda savaşı başlatıldı: Şid-
det yanlısı “aşırılar“ şehirlerimizi
basıyorlardı ve devlet vatandaşı koru-
mak için düzeni kurmak istiyordu vb.

Devlet Güçleri Göz Açtırmadı
Bütün liberal ve muhafazakar
medya, “Blockupy“a karşı korku
kampanyası başlattı. Frankfurt şehir
yönetimi, 19 Mayıs mitingi dışındaki
eylemleri yasakladı ve Hessen eyale-
tinin federal üst mahkemesi, bu kara-
rı, “genel emniyet tehdit altında”
diyerek onayladı.

Sonuçta, Frankfurt 4 gün için, 5000
çevik kuvvet polisiyle doldu ve polise
istediği yolu kapama ve insanları
kontrol etme hakkı verildi. Şehrin
merkezindeki bazı bölgeler ve tren
istasyonları tümüyle kapandı; banka-
lar çalışanlarına dikkatli olmalarını
önerdi ve bir çok banka da şehir
dışında büro kiraladı.

3 gün boyunca eylemciler ve polis
kovalamaca oynadı. Devlet  bütün ana
eylemleri engelledi. Eylemciler fırsat
buldukları her durumda hemen pan-
kart açıp yürüdüler ama bir kaç yüz
metre sonra kuşatılıp tutuklandılar.
Ülkenin dört bir yanından ve Avrupa
ülkelerinden gelen otobüsler
Frankfurt’a 20 km kala durduruldu;
bazı politik aktivistler tutuklandı veya
Frankfurt’a girmeleri engellendi.

Frankfurt  resmen iç savaş alanına
dönüştü, ama bu iç savaşta savaşan
sadece bir taraf vardı: devlet. Öbür
taraf yoktu. En azından henüz yoktu.
İşte işin püf noktası da burada.

“Blockupy“ küçük, bir “titreyiş”ten
başka bir şey değildi; sermayeye
büyük zarar veremedi ve direnişin
örgütlülüğünü de bir üst kademeye
yükseltemedi. Ama birçok insanın
bulanık bir şekilde hissettiği sıkıntıyı,
sol bir ifadeye büründürdü ve emper-
yalistlerin ideolojik hegemonyasını
sarstı.

ALP KAYSERİLİOĞLU

ALMANYA’DA KRİZE KARŞI DİRENİŞ

Politikacılar ve finansal analistler krizin

kısa zamanda çözülmeyeceğini savunu-

yor ve emperyalistler bir önlem olarak

bütün Avrupa işçi sınıfına ciddi bir sal-

dırıda bulunuyor. 

Alman devleti sınıfa saldırıyı krizin için-

de sürdürebilmek için, ne kadar küçük

de olsa her bir direniş odağını fiziki ola-

rak yok etmek istiyor. Korku yayarak,

panik yaratarak ve “aşırı uçlar“ propa-

gandasıyla, direnişi “normal”in ve top-

lumun dışına itip “saf kötülük“ olarak

damgalamak  ve isçi sınıfını böylece

direnişten uzaklaştırmak istiyor. Öbür

yandan, bu propagandayla Alman hal-

kında direniş hareketlerine karşı tutum

oluşturmak ve daha otoriter devlet

aygıtları için rıza üretmek isteniyor.

Eğer “Blockupy“‘i, Alman devletinin

amacı açısından değerlendirirsek;

“çatışma berabere bitti“ diyebiliriz:

Alman devleti bütün yeni deneyimleri

ve eylem biçimlerini bloke edebildi.

Öbür yandan, 19 Mayıs’taki eyleme 20

bin kişi katıldı ve medya bile devletin

davranışına karşı tavır aldı. Otori-

terizm, henüz tam kabul görmüyor.

Ancak, asla yanılsamalara kapılmamak

gerekir. Birçok gazete ve solcu, devletin

davranışını insan ve vatandaşlık hakla-

rına aykırı gördü ve çok öfkelendi. Ama

asıl mesele bu değil.

Birçok temel insan ve vatandaşlık hak-

larını, devlet, “genel emniyet“ tehdit

altında olduğu zaman ortadan kaldıra-

bilir. Mirabeau kontu, ki Fransız devri-

minin muhafazakar kahramanı ve insan

ve vatandaşlık haklarının öncülerinden

biridir, zamanında, insan ve vatandaşlık

haklarının ifade edildiği her durumda
aynı zamanda kısıtlandığına dair eleşti-
risinde, bu hakların insanların özgürlü-
ğü için değil, burjuva toplumuna
bağımlılığını sabitleştirmek için yapı-
landırıldığını söylemişti.

Burjuva toplumunda, hukukun (ve
insan haklarının) emekçilerin yararı için
mi, yoksa düzen güçlerinin çıkarı için
mi kullanılacağını “hukuk“ belirlemez,
“mücadele” belirler.

Krize karşı mücadelenin Almanya’daki
yolu daha uzundur, ama ilk adımları
atılmıştır.

17.6.2012

Blockupy ve Alman Devleti

Emperyalist-kapitalizmin her türden gericiliğin temel kaynağı olduğu
saptaması her gün yeniden doğrulanmaktadır. Sosyalistler, İşçilerin Birliği-
Halkların Kardeşliği temelinde şekillenen siyasal-ideolojik yaklaşımlarıyla
anti-emperyalist, anti-kapitalist barış hareketini örgütlemek ve yükseltmek
temel göreviyle karşı karşıyadır. 

Mirabeau kontu, zamanında, insan ve
vatandaşlık haklarının ifade edildiği her
durumda aynı zamanda kısıtlandığına dair
eleştirisinde, bu hakların insanların özgürlüğü
için değil, burjuva toplumuna bağımlılığını
sabitleştirmek için yapılandırıldığını söylemişti.
Burjuva toplumunda, hukukun (ve insan
haklarının) emekçilerin yararı için mi, yoksa
düzen güçlerinin çıkarı için mi kullanılacağını
“hukuk“ belirlemez, “mücadele” belirler.

Blockupy Zayıf Kalsa da İdeolojik Hegemonyayı Sarstı 



Hüsnü Mübarek sonrası Mısır’da
yapılan seçimlerin ikinci turunda
yarışan adaylardan, Müslüman
Kardeşler’in aynı zamanda Özgürlük
ve Adalet Partisi’nin lideri
Muhammed Mursi seçimlerin galibi
oldu. Kullanılan oyların yüzde 52’sini
alan Mursi bu galibiyeti Mübarek
döneminde bir dönem başbakanlık da
yapmış olan Ahmet Şefik karşısında
elde etti.

Mübarek sonrasında ülkede yönetimi
eline alan Yüksek Askeri Konsey
(YAK), desteklediği aday Ahmet
Şefik’in seçimleri kaybetme olasılığı-
nı ve Mısır yönetimindeki etkisinin
sınırlandırılma ihtimalini göz önünde
tutarak Cumhurbaşkanı seçim san-
dıkları açılmaya başlandığı sırada,
yayınladığı bir bildiri ile yeni cum-
hurbaşkanının yetkilerinin büyük bir
bölümünü tırpanladı. 

YAK’ın deklarasyonu, yeni cumhur-
başkanının yeminini Anayasa
Mahkemesi’nde yapacağını, askerle-
rin işlerine karışamayacağını, savaş
ilanını silahlı kuvvetlerin onayını
almadan yapamayacağını ve daha bir-
çok konuda kural koyarak, yönetimin
iplerinin askerin elinde olacağını
gösteriyordu. Bu deklarasyon, ülkede
yeni bir askeri darbe olarak değerlen-
dirildi.

YAK ve İslamcı Partiler İttifakı
Aslında Mübarek’in devrilmesinin ve
YAK’ın kontrolü ele almasının ardın-
dan yaşanan pek çok gelişme YAK ve
politik İslamcı partiler arasında ikti-
darı paylaşmaya dönük bir tür anlaş-
ma olduğuna işaret ediyordu. Politik
İslamcı partiler parlamentoyu, YAK da
başkanlığı aldı. Ancak şimdi görülü-
yor ki bu anlaşma artık yürümüyor
ve bu yüzden de iki grup arasındaki
gerilim açığa çıkmış ve seçimlere de
yansımış durumda. 

Öte taraftan, dış güçler, çıkarları ege-
men sınıf tarafından güvence altına
alındığı sürece Mısır’ı kimin yönete-
ceğini dert etmiyor. Bu da dış güçlerin
Sedat’tan YAK’a kadar Mısır egemen
sınıflarını neden kesintisizce destek-
lediklerini açıklıyor. 

Aslında ikinci tur seçimler Mısır hal-
kının genel yönelimini yansıtmıyor.
Seçimlerin ilk turunda Müslüman

Kardeşler’in adayı Mursi yüzde 25’le
birinci ve diğer İslamcı aday Futuh
ise yüzde 18 oy almıştı. Mübarek reji-
mi başbakanlarından Şefik yüzde 24,
Musa yüzde 11 ile eski rejim destek-
çilerinin henüz dirençlerini koruduk-
larını gösteriyor. 

Sol-Nasırcı Sabbahi ise yüzde 22’lik
oyu ile değişim süreci içindeki
Mısır’da solun iki gerici çizgi karşı-
sında önemli bir temele sahip olduğu-
nu gösteriyor. Ülkenin Kahire,
İskenderiye gibi merkezlerinde solcu
aday Sabbahi’nin diğerlerinden yük-
sek oy alması seçimlerin dikkat
çeken önemli bir tarafıdır.

Seçimlere Mısır’daki seçmenlerin
yaklaşık yüzde 42’si katıldı. Birinci
turda ortaya çıkan tabloda
İslamcıların oy oranı yüzde 43 iken
diğerlerinin oy oranı yüzde 57 ora-
nındaydı. Ordu ve İslamcılar işbirliği
ile alelacele düzenlenerek rakiplere
hazırlık şansı tanımayan parlamento
seçimlerinde yüzde 70’i bulan İslamcı
oylar bu kez yüzde 50’nin altında kal-
mış durumda. İkinci turdaki yüzde
52’lik oran ise diğer adayların Şefik
karşısında ehven-i şer olarak
Mursi’yi desteklemeleri sonucunda
ortaya çıkan bir yüzdedir.

Değişim Dalgası Sürüyor
Mısır da yapılan seçimleri sonuçları
itibariyle değerlendirdiğimizde şun-
ları söylemek mümkün:

-  Mısır’da Mübarek’in devrilmesine
yol açan değişim dalgası devam edi-
yor. Henüz tamamlanmış değil.

- Gerek eski rejim artıklarının, gerek
İslamcıların, gerekse  Nasırcı-sosyal
demokrat aday Sabbahi taraftarları-

nın oy oranlarının birbirlerine çok
yakın olması bir dengenin oluştuğu-
na işaret ediyor.

-  Tahrir’de ortaya çıkan devrimci dal-
ganın Kahire, İskenderiye gibi büyük
şehirlerde değişimin anahtarı olabile-
cek bir toplumsal taban yarattığı
açığa çıkıyor. 

- Müslüman Kardeşler’in bir taraftan
Ordu ve eski rejimle uzlaşma arayışı
diğer taraftan devrimi sürdürme
görüntüsü vermesi, Mısır halkı nez-
dinde tutarsız ve güvenilmez bir güç
olarak değerlendirilmesine sebep
olmuş görünüyor. Oy oranındaki
önemli düşüş bunun bir sonucu. 

- Mısır halkı zamanla daha net ve kes-
kin bir ayrışma yaşayacak gibi gözü-
küyor. Bu durumun seçimlerde açığa
çıkan en somut göstergesi Selefilerin
desteklediği Abu el Futuh’un izlediği,
İslamcılardan-liberallere, Selefiler-
den-solculara, eski rejimin karşısın-
daki tüm eğilimleri birleştirmeye
dönük seçim kampanyasının tutma-
masıdır. 

- Seçimlerin her iki turunda Ahmet
Şefik taraftarlarının aldığı oylar gerek
eski rejim ve ordu taraftarlarının
gerekse Müslüman Kardeşler’in ikti-
darından kaygı duyanların azımsan-
mayacak oranda olduğunu bize gös-
termektedir.

Seçim sonuçları sonrası oluşan ikti-
dar, Mısır halkının genel iradesini
yansıtacak ve değişimi sürdürecek
bir görüntü oluşturmamaktadır. Ne
eski rejim artıklarıyla hesaplaşabilen
ne de eskinin aynısı olan bir denge
siyaseti izlemeye devam edecektir.
Tabii göbekten emperyalizme bağlı
kalıp onun bölgesel hamlelerine
uyum sağladığı oranda ayakta kala-
caktır.

Yeni Mısır Eski Türkiye
Şimdi Mısır’da devleti Ordu’nun kont-
rol ettiği, hükümetinse merkez sağın
(Müslüman Kardeşler) elinde olduğu
yeni bir rejim kuruluyor. Muhalefet
için de, bir yanda Ordu’nun politik
çizgisini savunan bir parti, diğer
yanda merkez solda konumlanacak
Nasırcı sosyal demokrat parti hazır-
lanıyor. Süreç bu zeminde yeni bir

statü oluşturulması yönünde zorlanı-
yor. Tam da bizim aşina olduğumuz,
Türkiye’nin eski statükosu. 

Bu arada Tahrir’in devrimci potansi-
yeli marjinalleştirilecek, radikal
Müslümanlar da sisteme içerilecektir.
Tabii bu emperyalizmin hesabı. Bu
hesabın tutup tutmayacağını,
Mübarek sonrası değişen toplumsal
dengelerin bu sürece tabi kılınıp kılı-
namayacağını önümüzdeki süreç
gösterecek. 

Son söz olarak şunu söylemekte
fayda var: Mısır’da diktatörlüğün
yıkılması doğrultusundaki devrimin
başını çekenler, büyük şehirlerdeki
emeğiyle geçinen işçiler, beyaz yakalı
emekçiler ve yoksul kesimlerdir. Son
seçim süreci de bunu yansıtmaktadır.
Ancak göremediğimiz şey henüz
devrimci öznenin varlığıdır. Önü-
müzdeki süreç bunun oluşmasının
olanaklarını da barındırmaktadır.  

18.6.2012
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Mübarek’in devrilmesi-
nin ve Yüksek Askeri
Konsey’in (YAK) kontro-
lü ele almasının ardın-
dan yaşanan pek çok
gelişme YAK ve politik
İslamcı partiler arasın-
da iktidarı paylaşmaya
dönük bir tür anlaşma
olduğuna işaret ediyor-
du. Politik İslamcı par-
tiler parlamentoyu,
YAK da başkanlığı aldı.
Ancak şimdi görülüyor
ki bu anlaşma artık
yürümüyor ve bu yüz-
den de iki grup arasın-
daki gerilim açığa çık-
mış ve seçimlere de
yansımış durumda. 

M. RAMAZAN

MISIR’DA DEĞİŞİM SÜRÜYOR

Mısır Seçimleri Yeni Dengelerin Kurulmakta Olduğunu Gösterdi

Şimdi Mısır’da devleti Ordu’nun kontrol ettiği,
hükümetinse merkez sağın (Müslüman Kardeşler)
elinde olduğu yeni bir rejim kuruluyor. Muhalefet
için de, bir yanda Ordu’nun politik çizgisini savu-
nan bir parti, diğer yanda merkez solda konumla-
nacak Nasırcı sosyal demokrat parti hazırlanıyor.
Süreç bu zeminde yeni bir statü oluşturulması
yönünde zorlanıyor. Tam da bizim aşina olduğu-
muz, Türkiye’nin eski statükosu.
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Ahlak olgusunun gerek bireysel ve
gerekse toplumsal yaşamda önemli
bir yer ve işleve sahip olduğu bilin-
mektedir. 

Ancak olgunun hukuksal alana, özel-
likle de insan hakları alanına taşınma-
sı ve ”genel ahlak” biçiminde formüle
edilip hak ve özgürlüklerinin sınırlan-
dırılmasında bir ölçüt ya da neden ola-
rak kullanılması, böyle bir imkanı
elinde tutan yasa koyucu ile bu yasala-
rı uygulayan idareye, hak ve özgürlük-
leri keyfi bir biçimde sınırlama olana-
ğı verebilir. 

Genel ahlak, belli bir anda ve belli bir
toplumda benimsenen etik düşüncele-
rin asgarisidir. Devlet ancak, belli bir
zamanda sosyal dengelerin bu kaide-
lere dayandığını dikkate alarak bunla-
ra uyulmasını isteyebilir. işte toplum-
ca benimsenen bu kaideler, genel
ahlak olarak ifade edilir.

Devletin Ahlaka Müdahalesi
Gerçekten, genel ahlak kavramının
bir sınırlama nedeni sayılması, toplu-
mun oluşması ve sağlıklı bir biçimde
işlemesinde salt maddi değerlerin

değil, manevi değerlerin de pay sahibi
olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat
toplumun manevi yönüne ilişkin olan
ahlak, toplumdan topluma değişen bir
olgudur, hatta aynı toplumun üyeleri
arasında bile farklı ahlak anlayışları
olabilmektedir. Dolayısıyla bir sınırla-
ma nedeni olarak ele alındığında,
insan hak ve özgürlükleri için tehlike
oluşturmaya meyyaldir. 

Çünkü devletin ahlak alanına müdaha-
le etmesi ve belli bir ahlaki sistemi
empoze etmesi, hem demokrasiyle
hem de insan onuruyla bağdaşmaz.
Ahlak, temelde bireylerin manevi
yaşamlarına ilişkin bir olgudur. 

Yani sonuç olarak genel ahlak kavra-
mına bakıldığında, tıpkı diğer sınırla-
ma nedenlerinde olduğu gibi, genel
ahlak dolayısıyla yapılacak sınırlama-
larda da, temel hakların özüne doku-
nup, tümüyle kullanılamaz hale geti-
rilme durumunun söz konusu olama-
yacağı ortadadır. 

Çünkü böyle bir tutum, anayasanın
öngörmüş olduğu demokratik toplum
düzeninin gerekleriyle bağdaşmaya-
caktır. Hukuk, temelini homofobik ve
transfobik genel ahlaka dayandırarak
nefreti meşrulaştırıyor, teşvik ediyor.

Homofobinin Hedefi Eşcinseller
Eşcinselliğin ve biseksüelliğin önlen-
mesi, engellenmesi, kaçınılması ya da
tedavi edilmesi gereken bir ahlak
düşüklüğü, günah, illegal bir edim,
sapıklık veya sapkınlık, hastalık veya
bozukluk olarak değerlendirilmesi ile
insan cinsel yöneliminin olağan bir
varyantı ya da alternatif bir cinsel
yönelim örüntüsü olarak değerlendi-
rilmesi arasında büyük tutumsal, etik
ve ideolojik farklar vardır. 

Bu farklar, çoğunluğa göre azınlıklara,
bireye, bireysel hak, özgürlük ve fark-
lılıklara yapılan vurgulardaki, ayrıca,
insani farklılıklara gösterilen hoşgörü
düzeyi ile stereotipik ve önyargılı
(tutucu) düşünme eğilimleri arasında-
ki farklılıkları içerir.

Eşcinsellere yönelik negatif davranış
ve tutumlar olarak kısa bir sözlük
anlamını verebileceğimiz homofobi-
nin, günlük yaşamda çeşitli dışavu-
rumları mevcut. 

Eşcinseller, somut bir öznesi olarak
içinde yaşadıkları alanda karşılaştıkla-
rı ayrımcılık ve önyargılar sonucunda
kendi kimliklerini “meşru” biçimde
açık edememekte ve gündelik yaşam-

da sosyal, kültürel pek çok sorunla
karşılaşmaktalar. Bu sorunları, salt
ezilen, baskı altında tutulan eşcinsel
kimliğine yönelik  özel sorunlar ola-
rak değerlendirmek işin kolayına kaç-
mak olacaktır. 

Özgür bir yaşamı savunan herkesin
aynı zamanda cinsel yönelim özgürlü-
ğünden yana olması ve her çeşit
ayrımcılık pratiği karşısında aktif
tutum alması da gerekiyor. Homofobi,
ırkçılık ve seksizmle de ortaklık barın-
dıran bir ayrımcılık çeşididir. 

Devletin ahlak alanına müdahale etmesi ve belli bir ahlaki sistemi
empoze etmesi, hem demokrasiyle hem de insan onuruyla bağdaşmaz.
Ahlak, temelde bireylerin manevi yaşamlarına ilişkin bir olgudur.

“G E N E L  A H L A K” S I Z

Eşcinselleri dışsallaştırma mekaniz-
masına tabi tutan veya belli stereo-
tiplere hapsederek kategorize eden
homofobik zihniyet, ırk ayrımını meş-
rulaştıran, kadınları ikinci sınıf bir cins
olarak addeden seksist zihniyetle
aynı değerlerden beslenir. Bu bağ-
lamda, ayrımcılık ve baskının her çeşi-
dini kendi iç bağlantıları ekseninde

gündeme getirmeden, özgürlüğün
toplumsal düzlemde tahayyül edil-
mesinin bile mümkün olmayacağı
açıktır. 

Yasalarda söz konusu olan genel
ahlak kavramı topluma indirgendiğin-
de LGBT bireyler kendi cinsel kimlik-
lerini ve cinsel yönelimlerini rahatça
yaşamada derin sıkıntılar çekerken,

LGBT bireylere karşı bir de gizli cinsi-
yetçi ve/veya gizli homofobik olarak
yaklaşanlardan da bahsetmek gere-
kir. Eşcinsel misin? Eşcinsel bir birey
için hangi cinsiyeti (erkekse-sana
kadın mı demeliyiz; kadınsa sana
erkek mi demeliyiz) kullanmamız
gerekir? Gizli eşcinsel misin? Vs. Bu
soruların da içinde bulunduğu söy-
lemlerin temelinde heteroseksüel
bakış açısıyla yaklaşılmış cinsiyetçi
tutumlar barındırdığını söyleyebiliriz.

Gizli Homofobikler

Eşcinselliğin ve biseksü-
elliğin önlenmesi, engel-
lenmesi, kaçınılması ya
da tedavi edilmesi gere-
ken bir ahlak düşüklü-
ğü, günah, illegal bir
edim, sapıklık veya 
sapkınlık, hastalık veya
bozukluk olarak değer-
lendirilmesi ile insan
cinsel yöneliminin 
olağan bir varyantı ya
da alternatif bir cinsel
yönelim örüntüsü 
olarak değerlendirilmesi
arasında büyük tutum-
sal, etik ve ideolojik
farklar vardır.

Hukuk, Temelini Homofobik ve Transfobik 
Genel Ahlaka Dayandırarak Nefreti Meşrulaştırıyor

R. CAN
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Birleşmiş Milletler tarafından 1987
yılında hazırlanan ve Norveçli Gro
Harlem Brutlandt tarafından kaleme
alınan bir raporla ilk kez gündeme
gelir “sürdürülebilirlik” kavramı. 

Takip eden yıllarda sıkça tartışılan bu
kavram, varlığını iyiden iyiye hisset-
tirmeye başlayan ekolojik krizin
yaratacağı olası hoşnutsuzluklara sis-
tem içi bir çözüm üretmeye hizmet
etmiş, 1992 yılında Rio’da sürdürüle-
bilir kalkınma zirvesinin toplanması-
nı sağlamıştır. Takip eden yirmi yıl
içerisinde bu kavram, kapitalist üre-
tim sisteminin neden olduğu ekolojik
krize sistem içi bir çözüm bulma ara-
yışını gündeme getirdi. 

Sürdürülebilirlik masalıyla anlatıl-
mak istenen aslında netti: Kapitaliz-
min Sürdürülebilirliği. Ve sürdürüle-
bilirlik kavramı ortaya atıldıktan

sonra dünyanın kaynaklarının yağ-
malanması daha da hızlandı. Aradan
geçen 20 yılın ardından 20-22
Haziran 2012’de ikinci Rio+20 zirve-
si 130 ülkeden gelen katılımcılarla
toplandı.

20 Yılda Neler Oldu?
Rio konferansında alınan en somut
kararlardan birisi Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi olmuştu. Bu sözleşmenin
ne kadar hayal ürünü olduğunu
kanıtlamak için birkaç sayısal veri
sunalım:

-Günümüzde bitkilerin yüzde 68’i,
memelilerin yüzde 22’si, omurgasız-
ların yüzde 30’u tehlike altında.

-Aynı şekilde kuşların yüzde 21’i,
sürüngenlerin yüzde 21’i ve balıkla-
rın yüzde 21’inin türü yok olma tehli-
kesiyle karşı karşıya.

-Bilinen 48 bin 770 türün yüzde 37’si
tehlike altında.

Buyurun size Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi. İyi ki sözleşme yapmış-
lar. Tabii sıkıntılar bunlarla sınırlı
değil. Gezegen üzerindeki en büyük
tehditlerden birisi küresel iklim deği-
şikliği. Bakınız 1992’deki zirveden
sonra iklim değişikliği adına neler
yaşanmış:

-1990 yılında 22,7 milyar ton olan
karbondioksit emisyonunun, 2010’-
da 21,5 milyar tona indirilme hedefi-
ne ulaşılamadı. Üstelik 2010’da bu
miktar 30 milyar tona ulaştı. Küresel
emisyon 1990 ile 2010 yılları arasın-
da yüzde 45 arttı. 

-Gen çeşitliliğini azaltan en büyük
tehdit olan Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar (GDO) tarım tekelleri
tarafından dünya geneline yayıldı.

Rio 2012: Brezilya Dizisinin
ikinci Bölümü
Zirvenin laubali bir havada geçeceği-
ni zaten bekliyorduk. Bu zirveden

gezegenin geleceğine dair en ufak bir
ümidimiz yoktu. Zirvenin belki de en
trajikomik yanı, tarım alanlarının 30
milyon hektarlık kısmında GDO’lu
mısır yetiştiren, her yıl Amazon
ormanlarının 2 milyon hektarını yok
eden, 20 milyon topraksız köylüyü
süründüren tarım politikalarını sür-
düren Brezilya’da yapılması. 

Zirvede olanlar daha önceki Kyoto,
Kopenhag iklim zirvelerindekilere
çok benzer. Çin ve (kapitalist bakım-
dan) gelişmekte olan ülkeler yine
aynı bahaneye sığındılar: “Bizim de
kalkınmaya, üretmeye, tüketmeye
hakkımız var.” 

ABD ise bildiğiniz gibi, yine sorumlu-
luk almaktan kaçındı. TC Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan ise bencillik-
ten yakındı. AB ülkeleri görüşmeleri
tıkadı. Dışarıda birçok STK yine hüs-
rana uğradı (görünüşe göre halen
akıllanmamışlar).

H. DURKAL

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kal-
kınma kavramlarından sıkılanlara
müjde. Zirvenin temel yaklaşımı sür-
dürülebilirlik yerine yeni bir kavramın
yaygınlaştırılması üzerineydi. Bu zirve-
nin yeni sloganı “yeşil ekonomi.”
Kapitalizmle doğanın uzlaştırılabilir
olduğuna inandırmak için daha önce
kullanılan kavramların geçerliliğini ve
inandırıcılığını yitirmesi üzerine bir
yirmi yıl daha gidebilmek adına bu
kavramı ortaya attılar. Türkiye’de bu
kavram kullanılmaya başlandı bile.
TÜSİAD zirve sonrası 2050 vizyonunu

sundu. Bu vizyonu yeşil ekonomi için

sunan patronlar kulübü yeşil badana-

dan öteye gidemezken bir de trajik bir

durum ortaya koydu. Sunulan vizyon-

da küresel iklim değişikliği ile ilgili tek

bir cümle geçmiyor. Nedenini soranla-

ra küresel ısınma ve iklim değişikliği-

nin vizyonun bir parçası olamayacağı-

na karar verdiklerini söylüyorlar. 

Burada ekoloji sorunun sınıfsal temeli

apaçık ortaya çıkıyor. Bir yanda her

koşulda kârını arttırmaya çalışan ser-

maye, diğer yanda yaşam alanlarını

savunmak için bedenlerini siper eden
köylüler, yoksullar, emekçiler var.
Görülüyor ki ekolojik krizin çözümü
yolunda halk kesimleri yalnız kalacak
ve bu mücadelenin öznesi halk olacak.
Ekolojik hareketin sınıfsal bir keskin-
leşmeye doğru gittiğinin açık bir kanıtı
olan TÜSİAD’ın yukarıdaki söylemi,
bizlere büyük üstat Marx’ın Kapi-
tal’inin ön sözünde Dante’den alıntıla-
dığı o ünlü sözü hatırlattı: “Sen yolun-
da yürü ve bırak ne derlerse desinler!”
Kendi yolumuzdan gitmekten başka
çaremiz olmadığı bir gerçek.

Nurtopu Gibi Bir Kavram: Yeşil Ekonomi

Son gelişmelerin
ışığında, ekoloji

sorunun sınıfsal temeli
apaçık ortaya çıkıyor.
Bir yanda her koşulda

kârını arttırmaya
çalışan sermaye, diğer

yanda yaşam alanlarını
savunmak için

bedenlerini siper eden
köylüler, yoksullar,

emekçiler var.
Görülüyor ki ekolojik

krizin çözümü yolunda
halk kesimleri yalnız

kalacak ve bu
mücadelenin öznesi

halk olacak.

EKOLOJİ HAREKETİ HALKLAŞMALIDIR
Zirvenin temel yaklaşımı sürdürülebilirlik yerine yeni bir kavramın
yaygınlaştırılması üzerineydi. Bu zirvenin yeni sloganı “yeşil ekonomi.”
Kapitalizmle doğanın uzlaştırılabilir olduğuna inandırmak için daha önce
kullanılan kavramların geçerliliğini ve inandırıcılığını yitirmesi üzerine bir
yirmi yıl daha gidebilmek adına bu kavramı ortaya attılar.
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Yıl 1928, Darülfünun Hukuk
Fakültesi Talebe Cemiyeti kongresin-
de bir karar alır. Karar, kamuya açık
yerlerde Türkçeden başka lisan
konuşulmaması için gerekli önlemle-
rin alınması yönündedir. Ardından
Türk Ocakları’nda düzenlenen bir
toplantıda aynı talep bir kez daha dil-
lendirilir ve bunun için uygun yerlere
Türkçe konuşmayı “özendirecek”
tabelaların asılması, okullarda konu
ile ilgili konferansların verilmesi
karara bağlanır ve karar uygulamaya
geçer.*Üzerinde “Vatandaş Türkçe
Konuş!” yazılı tabelaların vapurlara,
otobüslere asılmasıyla ve Türkçe
konuşmayanların fiili olarak cezalan-
dırılmasıyla “Vatandaş Türkçe
Konuş!” kampanyası da başlar.

1960’larda Milli Türk Talebe
Birlikteleri “Türkten Türke Alışveriş”
kampanyası ile birlikte “Vatandaş
Türkçe Konuş!” kampanyasını bir
kez daha gündeme getirir. Fakat bu
kez kampanya bir önceki kadar uzun
soluklu olmaz. Bir ay kadar sürer ve
biter. 

2003 yılına gelindiğinde bu
MTTB’lerde yetişenlerin fikir sahipli-
ğini yaptığı anadili Türkçe olmayan
çocukların Türkçeyi kullanma bece-
rilerini yarıştırdığı adına Uluslararası
Türkçe Olimpiyatları denilen bir
organizasyon gerçekleştirilir.
Böylece MTTB’lilerin ulusal düşleri

de ulus aşırı mecralara taşınır.
Organizasyona 17 ülkeden 62 öğren-
ci katılım gösterir. Katılımcı ülke ve
öğrenci sayısı her geçen yıl artar.

Yoksa Dünya Türk Mü Oluyor?
Bu yıl onuncusu düzenlenen
Uluslararası Türkçe Olimpiyatla-
rı’nda 5 kıtadan 135 ülkeden 1500
öğrenci yarıştı. Türkçe Olimpiyatla-
rı’na katılımdaki ülke ve kişi sayısına
bakan pek çok kimse yıllarca boş
bulduğu her yere “Dünya Türk
olsun!” yazılaması yapan “milli hissi-
yatı” gelişkinlerin dilekleri gerçek mi
oluyor yoksa diye düşünebilir. Ancak
dünyanın Türk olduğu falan yok. Bu
rakamlar da esasen bize dünyanın
Türkçe sevdasından ziyade uluslar-
arası arenada boy göstermeye başla-
yan Anadolu sermayesinin gelişim
seyrini, büyüme ve yayılma hızını
gösteriyor.   

Zira bu yarışmalara katılan çocuklar
inşaattan tekstile farklı sektörlerde
yatırımlar yapan Anadolu sermayesi-

nin gittikleri ülkelerde kendi ekono-
mik ve siyasal zeminlerini güçlendir-
mek amacıyla açtıkları cemaat okul-
larında yetişmiş olanlar ve Türkçe
Olimpiyatları da bunun Türkiye’ye
yansıyan içine bol miktarda milliyet-
çilik sosu karıştırılarak sunulan gös-
teri hali.

Kemalistlerin Hayaliydi AKP ile
Gerçek Oldu!
Ve gösteri başladığında stadyumları
dolduran, evlerinde ekrana kilitlenen
milyonlar, Kenyalı, Tanzanyalı…
çocukların “kusursuz” Türkçeleri ile
kah Necip Fazıl’dan kah Fettullah
Gülen’den ağlak ağlak şiirler okurken
– bu tarz konusunda hocaefendilerini
örnek almış olabilirler-  ve en çok da
ciğerlerini yırtarak “Şüheda fışkıra-
cak toprağı” sıkarken, onlarca yıl
ezilmiş, itilmiş, aşağılanmış,
Eurovizyonlardan eli boş dönmüş
“Türk”ün intikamını almanın verdiği
hazla ve göğüslerini dolduran hamasi
duygularla katılıyorlar bu gösteriye. 

Gösteriyi protokolden izleyen ünlüler,
bu gösteride izleyici olmaya dayana-
mayıp kendilerine de bir rol biçiyor-
lar ve hemen repliklerini savuruyor-
lar: Böylesi duygular hissettirdiği için
okyanus ötesine hürmetlerini gönde-
riyorlar. 

Bu “milli hissiyat” dolayısıyla olsa
gerek ki Kemalizmin bayrağına
sarınmış olanlar dahi pek laf edemi-
yorlar gösteri ile ilgili. Ve asıl organi-
zatörler de “Bakın, yıllarca bizi hor
gördünüz. Bu örümcek kafalılar ne
anlar eğitimden, aydınlanmadan
dediniz. Alın size eğitim!” dercesine
arz-ı endam ediyorlar. 

Kitleler coşuyor, gözyaşları sel olup
akıyor… Ahh! ama bir bilseler bu
çocukların yetiştiği okullarda
İngilizce eğitim yapılıyor ve bu
çocuklar esasen İngilizce öğrenmek
için bu okullara gidiyor çünkü bu
ülkelerde İngilizce en iyi cemaat
okullarında öğretiliyor; bilseler bu
okullar ABD tarafından destekleniyor
ve hatta şimdilerde kaç ülkede CIA
ajanlığı yaptıkları gerekçesiyle bu
okullar kapatılıyor… 

“İnsanlık El Ele 
Bayram O Bayram Ola”
Türkçe Olimpiyatları’nın bu yılki slo-
ganı “İnsanlık El Ele Bayram O
Bayram Ola”ydı. Ortalık gerçekten de
bayram yeri gibiydi. 41 ilde onlarca
statta yapıldı sermayenin bayram
merasimi ve tam da sermayeyi temsil
edecek biçimde darphane olimpiyat-
lar anısına para bastırdı. 

Bakalım kimmiş bu “insanlığı el ele
tutuşturmak” için sponsor olanlar:
İMKB, Burger King, General Mobile,
cemaatin finans kurumu Bank Asya,
Anadolu sermayesinin kükreyen
türlü çeşit kaplanları, grev hakkını
savundukları için çalışanlarını işten
çıkaran THY… Şöyle ezilenler tarafın-
dan bakınca size de daha çok insanlık
düşmanlarını andırmıyorlar mı? 

Bilinmeyen Bir Dilin Ezgileriyle
Yapılan Açılış Töreni
Mahkeme tutanaklarına bilinmeyen
olarak geçen bir dilin ezgileriyle ve
Moğolistanlı-Kazakistanlı çocuklar
tarafından oynanan Şemmamme ile
açılışı yapılan olimpiyatlara
Pakistanlı Arsalan Naser, yıllar önce
bu bilinmeyen dilde şarkı söylemek
istediğini ifade edince çatal bıçak
sesleri ve Onuncu Yıl Marşı eşliğinde
sürgüne gönderilen Ahmet Kaya’nın
“Kafama Sıkar Giderim” şarkısıyla
katıldı. 

“Ortada bir çelişki varmış gibi gelme-
sin! Dilin bilinememesinin nedeni
konuşanların çıkardıkları “kart-kurt”
sesinden dolayı duyulamamasıdır.
Yoksa elbet bunlar da bizim değeri-
mizdi. Hem canım bu “siyaset üstü”
bir organizasyondu. Ancak ne yazık
ki bu “siyaset üstü” güzide organizas-
yon 14 Haziran’da TT Arena’da yapı-
lan törenle ve bu törende Erdoğan’ın
Gülen’e “hasretliği” bitirmesi konu-
sunda yaptığı çağrı ile son bulurken
gazetelerin kültür sanat sayfaların-
dan çok iç politika sayfalarında ken-
dine yer buldu.

* Rıfat N. Bali, “Vatandaş Türkçe Konuş”
http://www.rifatbali.com/images/stories/
dokumanlar/turkce_konusma_birgun.pdf

REHA KESKİN

Konyalılarla Kenyalılar
Trabzonlularla Tanzanyalılar
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Son olarak Olimpiyatlarda “sevgi ve
hoşgörü dili” olarak sunulan ege-
menlerin Türkçesinin 10. Türkçe
Olimpiyatları boyunca ezilenlere
neler söylediğine şöyle bir göz atıp
yazımızı bitirelim: 

-Başbakan R. Tayyip Erdoğan: “Her
kürtaj bir Uluderedir.”

-Sağlık Bakanı Recep Akdağ:
“Tecavüze uğrayan anne doğursun
o çocuğa devlet bakar.”

-Ankara Büyükşehir Belediye

Başkanı Melih Gökçek:
“Tecavüze uğrayan kadın-
lar intihar etsin.”

-Urfa’da cezaevi koşulları-
na isyan eden 13 mahku-
mun yaşamını yitirdiği
olayların ardından TBMM
İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanı
AKP’li Ayhan Sefer
Üstün: “4 yeni cezaevi
projemiz var, mahkum ailele-
rinden bir yıllık sabır bekliyorum.”

“İnsanlığı el ele tutuşturmak” için sponsor olanlar:
İMKB, Burger King, General Mobile, cemaatin
finans kurumu Bank Asya, Anadolu sermayesinin
kükreyen türlü çeşit kaplanları, grev hakkını savun-
dukları için çalışanlarını işten çıkaran THY… Şöyle
ezilenler tarafından bakınca size de daha çok insan-
lık düşmanlarını andırmıyorlar mı? 

!
“Sevgi ve Hoşgörü” Dili Türkçe

Türkçe Olimpiyatları 
5 kıtadan 135 ülkeden
1500 öğrenci ile yapıl-
dı. Bu rakamlar esasen
bize dünyanın Türkçe
sevdasından ziyade
uluslararası arenada
boy göstermeye başla-
yan Anadolu sermaye-
sinin gelişim seyrini,
büyüme ve yayılma
hızını gösteriyor.

Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının Onuncusu Yapıldı



“İnsan doğası gereği bir gereksinimler
alanı içerisinde yaşamını sürdürür.
İnsanlaşma süreci ilerledikçe, insani
gereksinimler alanının çapı genişler,
gereksinimlerin sayısı artar. Bu gerek-
sinimler açlık, cinsellik gibi içgüdüsel
olabilecekleri gibi, insanın kendisinin
yarattığı yeni gereksinimler de söz
konusudur. Gereksinimlerin baskısı
altında birey eylemsizliğe son verir ve
etkinlik bir temel varoluş yasası ola-
rak hüküm kazanır. Fakat insan doğa-
sının kendisinin etkinlik olduğunu
söylemek yersizdir… İnsanı etkin bir
varlık haline getiren, gereksinimlerini
giderme dürtüsüdür. İnsani etkinlik
insandan bağımsız varlık kazanama-
yacak olan insani dünyayı yaratmayı
da içermektedir.” 1

Toplumsallaşma 
Gereksinimi ve Büyü
“Ta başlangıçtan beri insan büyücü-
dür.” 2 Fischer burada büyü ifadesini
sanatın ilkel toplumlarda bir büyü
aracı oluşunu vurgulamaktan fazlası
için kullanır. 

İnsanın çalışma eylemi başladığı
andan itibaren doğa karşısında geliş-
tirdiği her yeti, karşısında duran
büyük gücü alt edebilmek için icat
edilmiş birer büyüdür. Sanat, bu
büyülerden sadece biridir. 

Yani, yaşam karşısında bir gereksi-
nimden doğan ürünlerden
biridir.“…en eski sanat yapıtları önce
büyüsel, sonra da dinsel nitelikli kut-
sal törenlerin hizmetinde kullanıl-
mak üzere oluşturulmuştur. Burada
belirleyici olan nokta, sanat yapıtının
özel bir atmosfer taşıyan var oluşu ile
törensel işlevi arasındaki bağıntının
hiçbir zaman bütünüyle kopmaması-
dır” 3 ifadelerinden açıkça anlaşıldığı
üzere Benjamin’e göre de sanat yapı-
tı büyüsel ya da dinsel törenlerden
doğar ancak tarihsel gelişimi içeri-
sinde dönüşse de büyüsel karakterini
asla yitirmez.

İki ayrı görüşteki büyü vurgusunda
ortaklaşabilecek nokta, toplumsallaş-
ma gereksiniminin yalnızca sanatla
giderilebilecek en özgül karakterinde
gizlidir. Bireyin toplumsallaşma ihti-

yacı yaşam (doğa) karşısında gelişen
ve maddi koşullar tarafından belir-
lenmiş bir gereksinimdir. Bütüne ait
olma ve bütünün parçası olarak bütü-
ne sahip olma isteği birlikte avlan-
mak, üremek, birlikte yemek ve yan
yana yaşamaktan fazlasını gereksi-
nir. Zira bu istek ancak kendinde
olanı başkasında ve/veya kendinde
olmayanı kendinde görebilmekle kar-
şılanabilir. 

Bireyin; gerçekliğin kendinden ötede
bulunan kısmına erişebilmesi; gerçe-
ğin din ya da felsefe gibi zihinsel ve
soyut temsillerinden ziyade, tüm
diğer gerçek temsillerinden farklı
biçimde gerçeği maddi, somut bir
varlığın yeniden üretimiyle temsilleş-
tiren sanatla mümkün olabilmiştir. 

“Duyusal algı içinde tini görünüşe
getiren sanat felsefenin ve dinin asla
yapamayacağı bir biçimde hakikati
gösterdiği için elzem ve biricikti.
Felsefede kavramlarla, dinde ise
imgesel olanla kavranan hakikat,

sadece sanatta, maddesel olanın için-
de görünüşe çıkarılıyordu.” 4

Mağara resimleri; hasat, doğum,
ölüm gibi törenlerde gerçekleştirilen
(mistik ya da değil) tüm ritüeller ve
bireyin toplumsallaşmak suretiyle
kaygılarından, korkularından arın-
masını, kendini aşıp bütüne nüfuz
edebilmesini sağlayan etkinliklerdir.
Tarihöncesi Ege adını verdiği araştır-
masında G. Thompson toplu çalışma-
da söylenen iş türkülerinden söz eder.
Topluluğun hep birlikte söylediği iş
türkülerini birey tek başına çalışır-

ken söylediğinde de topluluk duygu-
sunu korur. Bu topluluk duygusu
yaratan türkülerde Benjamin ve
Fischer büyüsel bir yanın mevcut
olduğunu ileri sürmektedir.

1. VAQUEZ, Adolfo Sanchez, Art and Society:
Essays in Marxist Aesthetics, Londra; Merlin
Press, 1973

2. FİSCHER, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Payel
Yay., 2010, s. 17

3. BENJAMIN, Walter, Pasajlar, Yapı Kredi
Yay., 2009, s. 58

4. KARACABEY, Süreyya, Brecht’ten Sonra,
De Ki Yay., 2009, s. 8
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Mağara Resimleri, Hasat, Doğum, Ölüm Törenleri

GÖKSEL ILGIN

Sanatın yüzlerce yıllık serüveni büyüsel
nesnelerden sanat metalarına yolculuğudur. Bir
büyü aracı olarak, ya da (daha sonraları) bir
biçimde büyüsel bir yan taşıyan sanat yapıtları;
bir ürün olarak sanatın kullanım değerinin
bugüne göre daha arı bir dolaysızlıkla insan
ihtiyacına dayandığı niteliktedir. 

BU BÜYÜ BAŞKA BÜYÜ

Bireyin; gerçekliğin ken-
dinden ötede bulunan
kısmına erişebilmesi;
gerçeğin din ya da felse-
fe gibi zihinsel ve soyut
temsillerinden ziyade,
tüm diğer gerçek temsil-
lerinden farklı biçimde
gerçeği maddi, somut
bir varlığın yeniden üre-
timiyle temsilleştiren
sanatla mümkün olabil-
miştir.

Sanatın büyü niteliği birey(ler)in top-
lumsallaşma ihtiyacının ve bu ihtiyaç
karşısında zorlu yaşam koşullarının bir
karşılığıdır. Sanatın yüzlerce yıllık
serüveni büyüsel nesnelerden sanat
metalarına yolculuğudur. Bir büyü
aracı olarak, ya da (daha sonraları) bir
biçimde büyüsel bir yan taşıyan sanat
yapıtları; bir ürün olarak sanatın kulla-
nım değerinin bugüne göre daha arı
bir dolaysızlıkla insan ihtiyacına
dayandığı niteliktedir. 

Toplumsallaşma ihtiyacı şeklinde
genel bir sınıflama içine alınabilecek
çeşitli ihtiyaçlardan dolayı üretilen
sanat yapıtları insanın düşün evreni
geliştikçe, sanat ve insan arasındaki
karşılıklı ilişkiden yeni ihtiyaçlar doğ-
muştur. Estetik haz başlarda toplum-
sallaşma ihtiyacıyla üretilen sanatın
zorunsuz bir getirisi iken, kendi başı-
na, sanat yapıtına içkin bir gereksinim
halini almıştır. Antik Yunan’da
Aristoteles’in, tarihin ilk sanat kuramı
metni olarak kabul gören Poeitika’-
sında, sanatın eğitici ve aşırılıkları sağ-

altıcı yönü vurgulanmıştır.
Aristoteles’in sanatta “haz ve yarar”
ilkesi yüzyıllar boyunca kabul görmüş-
tür ki bu da sanatla insan arasında
çeşitli biçimlerde gereksinime daya-
nan bir ilişkinin göstergesidir.

Bugün gelinen noktada ise akademis-
yeninden, sanatçısına kadar hemen
herkesin tartıştığı konu sanatın sade-
ce bir meta olup olmadığı ve dolayısıy-
la; yüzyıllarca öz-niteliği sayılan gerek-
sinim köklerinden koptu ise sanatın
modern çağda var olup olmadığı
konusudur.

“Tıpkı her şey politik olduğunda, hiç-
bir şeyin politik olmaması gibi, her
şeyin estetize edildiği bir ortamda,
estetikle estetik olmayan ayrımının
iptali de – fark’ın ortadan kalkmasını
alkışlayan bir koronun eşliğinde –
eleştirini görünmesi için gerekli olan
asgari koşulu, mesafeyi hükümsüzleş-
tirdiği için işlevsizleşir... …sanat eğer
kendine bir alan yaratmakla yüküm-
lüyse ve bir zamanlar varlığının temi-

natı olarak görülen farkı yitirmişse,
artık bir fazla, bir lüks haline gelmez
mi? Paradoks buraya aittir, ayrıcalığın,
hakikatle birleşmenin bu türden terk
edilişi, sanatın kendi bölgesinden
çekilişi onu bir fazla’ya dönüştürmüş-
tür” 5

5. KARACABEY, Süreyya, Brecht’ten Sonra,
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Büyü-Sanattan Meta-Sanata
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Geçtiğimiz eğitim ve öğrenim döne-
minde öğrenci hareketinin en önem-
li gündemi öğrencilerin sık sık tutuk-
lanması oldu. Tutuklamalar sadece
öğrencilerin gündemi olmayıp, toplu-
mun bütün kesimlerini etkileyen
önemli bir meseledir. Tutuklamalar
meselesinin başka veçheleriyle önü-
müzdeki dönemde de gündem olacağı
görülmektedir. Tutuklanmak, ceza
almak ya da devletin başka baskı
araçlarıyla karşılaşmak siyasal alan-
da mücadele veren öğrenciler açısın-
dan yeni bir şey değil. Bu dönemde
meselenin bu denli gündem olması-
nın iki ayrı boyutu var. 

Birinci boyutu meselenin siyasi
yönüdür. Adalet ve Kalkınma Partisi
(AKP), Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)
yaptığı değişikliklerle, terör tanımı-
nın kapsamını ve alanını genişletmiş-
tir. Terörle Mücadele Kanunu’nda
(TMK) 2006 yılında yaptığı değişik-
liklerle de terör fiili olan eylem ve
etkinliklerin içeriğini demokratik
alanda yapılan birçok fiili kapsayacak
şekilde genişletmiştir. 

TCK ve TMK’daki değişiklikler ve
ÖYM’lerin kurulması ile birlikte AKP
toplumsal muhalefet güçlerine karşı
kullanacağı hukuk aparatını oluştur-
muştur. Bu üçlü sacayağı ile siyasi
rakiplerine, toplumsal muhalefet
güçlerine ve Kürt Özgürlük
Hareketine karşı hukuk yoluyla bir
savaş başlatmıştır. Parti kapatmayı
zorlaştıran AKP, partileri kapatmak
yerine içini boşaltmayı tercih etmiş-
tir. 

Meselenin bir diğer yönü ise tutukla-
ma dalgasının öğrenci hareketinin
periferisindeki insanlara da sirayet
etmiş olmasıdır. Bu durum kamuo-
yunda devrimci öğrencilerin tutuk-
lanmasını makul gören, gösteren bir
etki yaratsa da, meselenin geniş kitle-
ler tarafından bilinir olmasında etkili
olmuştur. Periferideki öğrencilerin
tutuklanmasının ardından her bir
öğrenci için ayrı ayrı ve birbirinden
bağımsız kampanyalar yürütülmesi
kamuoyunda meseleye duyarlılık
yaratmıştır.  

TÖDİ ile Genişleyen
Dayanışma Ağı
Bir süre sonra bu kampanyaların bir
sonuca ulaşmaması, yürütücülerinin
bir araya gelme ihtiyacını doğurmuş-
tur. Özgürlükçü Gençlerin de emeği
ile, bağımsız kampanyalar birleştiril-
miş ve Tutuklu Öğrencilerle
Dayanışma İnisiyatifi (TÖDİ) oluştu-
rulmuştur. TÖDİ’nin yapmış olduğu
kampanyalar kamuoyunda gerçek bir
etki yaratırken, TÖDİ gençliğin
önemli bir kısmının da takip ettiği bir

politik bir odak olmuştur. TÖDİ’nin
itici gücünün Galatasaray Üniversite-
si (GSÜ) öğrencisi Cihan Kırmızıgül
davası ve GSÜ’deki kampanya olduğu-
nu söylemek mümkündür. 

TÖDİ, Cihan Kırmızıgül kampanya-
sıyla anılsa da meseleyi sadece Cihan
Kırmızıgül davasıyla sınırlamayıp
bütün öğrencileri kapsayan bir dil
tutturmaya çalışmıştır. Özellikle
kamuoyunda pek görülmeyen ve
medya tarafından görülmek istenme-
yen KCK ve DYG davalarını da takip
etmekte gereken özen TÖDİ tarafın-
dan gösterilmiştir. 

TÖDİ, İstanbul, Ankara, Mersin,
Denizli gibi şehirlerde iletişim ve
dayanışma ağlarını kurabilmiş,
İzmir’deki ve bazı başka yerlerdeki
davalarda ise etkinlik gösterememiş-
tir. Bu, yerellerdeki bazı iletişimsiz-
likler ve solun geleneksel zaaflarıyla
açıklanabilmektedir.

Tutuklu Öğrenciler Raporu
Etkili Oldu
TÖDİ, mahkeme önü eylemlilikleri,

sokak eylemleri, öğrencilerle daya-
nışma etkinlikleri, cezaevlerine kart
yollama gibi etkinlikler yapmış, bazı
öğrencilerin kampanya sonunda tah-
liye edilmesiyle kazanımlar elde
etmiştir. Bu onun tüm kamuoyu nez-
dindeki meşruiyetini de arttırmıştır.
Hazırlamış olduğu tutuklu öğrenciler
raporu ise hem sokakta hem de teori-
de de belirli bir olgunluğa eriştiğinin
göstergesi olmuştur. TÖDİ’nin
Tutuklu öğrenciler raporu, bu konuda
hazırlanmış en kapsamlı rapor olma
özelliğiyle Türkiye’de ve uluslararası
camiada başvurulan en önemli kay-
nak haline gelmiştir.

Bu dönem siyasi hareketlerin bu
mesele ile ilgili yürüttüğü kampanya-
ların sınırlı kalmasının ve TÖDİ’nin
başarılı olmasının çeşitli sebepleri
bulunuyor; ama en önemlisi, siyaset-
lerin kendi kadrolarının tutuklanma-
sıyla harekete geçip, çalışma yürüt-
mesi ancak kendi siyaseti dışındaki-
leri kapsayacak bir çalışmanın içeri-
sine girmemesi, kendi kadrosunun
tahliyesiyle birlikte ise meseleyi gün-
deminden çıkarması veya geriye
atmasıdır. 

Buna, Hopa davasında önemli bir
kampanya yürüten ÖDP, Halkevleri
ve TKP örnek olarak gösterilebilir.
Genç-Sen’in bu meseleye dair yürüt-
tüğü kampanya ise büyük ölçüde SDP
üyesi Ali Deniz Kılıç ve Baran Nayır
ile sınırlı kalmış, Ali Deniz ve
Baran’ın davaları öncesi kamuoyunda
çalışmalar yürütülmüş, bunun dışın-
daki süreçlerde meseleye dair gere-
ken hassasiyet gösterilememiştir.
Mesele kamuoyu gündeminde yer
edinince birçok siyaset meseleyi
gündemine almaya çalışmıştır. Ancak
bu çabalar oldukça yüzeysel kalmış
ve meseleyi etraflıca kavrayamama
ile malul olmuştur. 

TÖDİ’nin başarısının temelindeyse ini-
siyatiflerde ve platformlarda siyasetler
arasında çıkacak tartışmalardan kendi-
ni koruması ve meseleye dair sürekli
ve kapsamlı olarak çalışma yürütmesi
yatmaktadır. Bu durum kimi zaman
bazı meseleleri daha steril bir yerden
ele alma zaafını doğursa da çalışmanın
başarısı ve uzun erimliliği açısından bir
sigorta işlevi de görmüştür. 

Özgürlükçü Gençler de TÖDİ’nin kurul-
masında ve devamlılığının sağlanma-

sında gereken çabayı göstermişlerdir.

Sosyalist Yeniden Kuruluş (SYK) süre-

ciyle birlikte Özgürlükçü Gençler dışın-

daki diğer SYK bileşenlerinde yer alan

gençler ve gençlik yapılanmaları da

TÖDİ’ye destek vermeye başlamışlar-

dır. Özgürlükçü Gençlerin dönemin en

önemli sorunu olan tutuklu öğrenciler

meselesinde aldığı tavır, dönemin ihti-

yaçlarını karşılayan bir tavır olmuştur

ama yeterli olmadığı da açıktır. Öğren-

ci hareketine hukuk üzerinden yönelti-

len bu baskının önümüzdeki dönemde
de devam edeceği ve önemli bir gün-
dem maddesi olacağı düşünüldüğün-
de yeni dönemde daha fazla inisiyatif
alma gerekliliği açıktır. 

Dönemin eksiklerini tespit edip önü-
müzdeki dönemde bunları gidermeye
çalışmak gerekeceği gibi, TÖDİ’den
çıkarılacak deneyimin tüm Özgürlükçü
Gençlere aktarılmasında yarar vardır.
Bu durum devletin yeni dönemde
geliştirdiği baskı aygıtının geri püskür-
tülmesinde ve Özgürlükçü Gençlerin
örgütlülüğünün sıçrayışında önemli
eşik olacaktır.

TÖDİ, mahkeme önü eylemlilikleri, sokak eylemleri, öğrencilerle dayanış-
ma etkinlikleri, cezaevlerine kart yollama gibi etkinlikler yapmış, bazı
öğrencilerin kampanya sonunda tahliye edilmesiyle kazanımlar elde
etmiştir. Bu onun tüm kamuoyu nezdindeki meşruiyetini de arttırmıştır.
Hazırlamış olduğu tutuklu öğrenciler raporu ise hem sokakta hem de teo-
ride de belirli bir olgunluğa eriştiğinin göstergesi olmuştur.

AHMET SAYMADİ

TÖDİ’nin başarısının temelindeyse inisiyatiflerde
ve platformlarda siyasetler arasında çıkacak
tartışmalardan kendini koruması ve meseleye dair
sürekli ve kapsamlı olarak çalışma yürütmesi
yatmaktadır. Bu durum kimi zaman bazı meseleleri
daha steril bir yerden ele alma zaafını doğursa da
çalışmanın başarısı ve uzun erimliliği açısından bir
sigorta işlevi de görmüştür. 

TUTUKLU ÖĞRENCİLERLE DAYANIŞMA
TÖDİ’nin Başarısının Sırrı: Kapsayıcılık, Eylemlilik, Süreklilik 

Daha Fazla İnisiyatif Alınmalı



Toplumsal muhalefet yenilenen baskı
araçlarıyla sindirilmeye çalışılırken,
baskıların karşısında uzun süreden
sonra ilk defa kimisinde anti-kapita-
list politik tutumları da kapsayan ve
kitleleri sokağa çıkaran bir rüzgârın
estiğini hissedebiliyoruz.

Peki, bitip tükenmeyen bu baskı poli-
tikaları nasıl seyrediyor?

Kadınlar, AKP’nin kürtajın “yasaklan-
ması” hamlesiyle bedenlerinde devle-
tin ellerini bir kez daha hissederken,
üniversite öğrencilerine dönük tutuk-
lama terörü artarak devam ediyor.
Anti-kapitalist Müslüman gençlik
gibi, yeni çıkışlar ise, öfkenin tepkiye
dönüştüğü özgün bir sıçrama olarak
karşımıza çıkıyor.

Kapitalizmin tüketim çılgınlığının
yarattığı ekolojik tahribattan etkile-
nenler, dağınık ve sönümlenen tepki-
lerden örgütlü bir mücadeleye doğru
evriliyor. Baskının arttığı ortamda
öfke birikiyor, bileniyor ve uygulanan
baskı metotları (tutuklamalar, gözal-
tılar, vb) muhalefeti yıldırmak yerine
güçlendiriyor, çelikleştiriyor.

Hal böyleyken üniversitelerin açıldığı
dönemde, sermayenin yeni politika-
larına karşı hazırlıklı olmamız ve yaz
etkinliğinde, yeni dönem pratiğimizi
sağlam bir teorik-politik alt zeminle
inşa etmiş olmamız gerekiyor.

Gelişmeleri öngören bir yerden
23-28 Ağustos tarihleri arasında yaz
etkinliği programı xoluşturuldu ve
şimdi de verimli olabilmesi için
yoğun bir maratonla örgütlenmesi-
nin yapılması gerekiyor.

Krizler ve Direnişler
Türkiye’de kapitalizmin tarihsel geli-
şimini, Dr. Hikmet Kıvılcımlının
Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi
kitabıyla yeniden irdeliyoruz.
Kapitalizmin büyük buhranlarının
birini daha yaşadığı bu günlerde,
ülkemizde kapitalizmin gelişiminin
tarihsel sürecini ve buradan yola
çıkarak günümüzü değerlendiriyo-
ruz. AKP’nin yeni rejimiyle sermaye-
nin güncel hareketinin hangi zemin-

de birleştiğini ve nasıl ilişkilendiğini
araştıracağız.

Küresel kapitalizmin krizi gün geç-
tikçe yakıcılığını arttırıyor ve yıkıcı
toplumsal sonuçlar yaratıyor.
Kapitalizme karşı anti-kapitalist
dinamiklerin tümünü kapsayabilecek
sağlam bir muhalefetin örülmesi, tüm
süreçlerin kapsamlı bir analizinden
geçecektir. Mısır’dan İspanya’ya,
Almanya ve ABD’den Yunanistan’a
bir dizi direniş hareketi ortaya çıktı.
Bunlar hangi deneyleri biriktirdi ve
Dünya nereye doğru gidiyor? Yaz
etkinliğimizde, bu soruların cevapla-
rını bulmaya çalışacağız.

Bürolarımızı Kuruyoruz
İkinci konferansımızda, kitleselleşme
hamlemizin en önemli adımlarından
biri olarak görebileceğimiz büro tarzı
örgütlenme modelini kurmayı karar
altına almıştık. Hiç hız kesmeden, yaz
kampında bunun ilk adımlarını atı-
yor, mühendislik, tıp, genç kadın, kül-
tür sanat bürolarının politik zeminini
atölye çalışmalarıyla oluşturuyoruz.

Büroların çalışma mantığı, alanın
kendi öznel sorunlarına dönük yapa-
cağı hamlelerin, kendi özneleriyle ve
o öznelerin kendi hareketinin için-

den örgütlenmesinden geçiyor.
Bürolarla çalışma prensibi, bizi derle-
yip toparlayacak, güncel pratiğe daha
hızlı reflekslerle yaklaşmamızı ve
yerinde müdahaleler yapmamızı
kolaylaştıracaktır. Binlerce öğrenciy-
le kucaklaşmanın politik zeminini ve
örgütsel biçimlerini arıyoruz.   

Gençliğin Sendikaya İhtiyacı Var
Yaz kampımızın en önemli gündem-
lerinden birisi de, Genç-Sen.

Üniversitelerde öğrencilere dönük bu
kadar keyfi tutuklama, baskı ve ser-
mayedarlara peşkeş çekilen bir ortam
mevcutken, sendikal örgütlenme her
zaman doğru bir örgütlenme modeli
olarak aklımızda olacaktır. Kendi
içinde dar grupçuluğu aşmış, içerisin-
deki ekiplerin sendikayı arka bahçesi
haline getiren politikalarından uzak-
laşmış bir Genç-Sen hayali çok uzak-
ta durmuyor.

Genç-Sen’in geniş bir çağrıyla yeni-
den toparlanması, üniversitelerde
tekrar alternatif olabilmesi ve gençli-
ğin demokratik mücadelesini yüksel-
tebilmesi için kolları sıvadık. Dar
grupçu reflekslerin aşılması halinde;
Türkiye Gençlik mücadelesinde bir
dönüm noktası yaratabilecek olan

gençliğin sendikal örgütlenme mode-
li, alanda birleşik bir mücadele zemi-
ni yaratabilir.

Genç Kadınlar
Patriarkanın kapitalizmle kurduğu
ilişki derinleşirken, sermayenin dev-
leti aile, medya ve eğitim gibi ideolo-
jik aygıtlarıyla kadınlara saldırmaktan
bıkmıyor. Kadınlar her gün tacize,
tecavüze maruz kalıyor, öldürülüyor-
lar. Sokağın bu durumuna zemin
hazırlayan eğitimin cinsiyetçiliği,
üniversitelerde de diğer eğitim
kurumlarından farksız olmuyor.

Üniversiteler de kız yurtlarıyla genç
kadınların namus bekçiliğini yapılır-
ken, eğitimin cinsiyetçi içeriğiyle top-
lumsal cinsiyet rolleri pekiştiriliyor.

Üniversitelerdeki cinsiyetçi eğitime
ve uygulamalara müdahale edebile-
cek özgün bir üniversiteli kadın inisi-
yatifi geliştirebilmek, üniversiteler-
deki genç kadınların kadın olmaktan
dolayı yaşadığı sorunlara dönük poli-
tika üretebilmek ve onları harekete
geçirmek acil bir hal alıyor. Bizlerde
bunu görüyor ve yaz kampımızda
ayakları yere basan bir çalışma prati-
ği oluşturmak için üniversitelerde
genç kadınları tartışıyoruz.
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Özgürlükçü Gençliğin yaz etkinlikle-

rinin 6.sını gerçekleştiriyoruz.

Dünyanın krizlerle ve direnişlerle

çalkalandığı şu günlerde, içimizdeki

Oblomov’u öldürmenin sırası gel-

miştir diye düşündük. Okuyup tartı-

şacağımız romanın ana karakteri

Oblomov, sürekli hayaller kurup

gelecekle ilgili kararlar alan ama,

uyuşukluğu, bezginliği ve tembelli-

ğiyle hiçbir hayalini gerçekleştire-

meyen bir roman kahramanı ve ne
yazık ki herkesin içinde biraz
Oblomovluk var.

Oysa, şimdilerde, öfkeyi taze tut-
manın ve hareketi yönlendirmenin
bir ipliğin ucuna bağlı olduğu süreç-
lerden geçiyoruz. Tembel, dağınık
ve uyuşuk sıradan öğrenci yaşamın-
dan sıyrılıp, toprağın bu en sancılı
anında büyüyen umutlarımıza dört
elle sarılmalı ve çok çalışmalıyız.

Önümüze koyduğumuz hamleleri

hayata geçirmek ve alanlarda karşı-

lığını var edebilmek için, bir işçi

disiplininde yaşamak gerekiyor.

Örgütlülüğümüzü ve yoldaşlığımızı

derinleştireceğimiz yaz etkinliğimiz-

de; üzerinde sağlam durabileceği-

miz bir zemin inşa edebilmek için;

içimizdeki Oblomov’a “ELVEDA”

demek istiyoruz.

Tembel, dağınık ve uyuşuk öğrenci yaşamından sıyrılıp, toprağın bu en sancılı
anında büyüyen umutlarımıza dört elle sarılmalı ve  çok çalışmalıyız. Önümü-
ze koyduğumuz hamleleri hayata geçirmek, alanlarda karşılığını var edebil-
mek için, bir işçi disiplininde yaşamak gerekliliğini dikkatte almalıyız.

MERAL ÇINAR

Oblomovluğumuzdan Kurtulmanın Tam Zamanı

2012 ÖZGÜRLÜKÇÜ GENÇLİK YAZ ETKİNLİĞİNE!

Üniversitelerin açıldığı dönemde, sermayenin
yeni politikalarına karşı hazırlıklı olmamız ve
yaz etkinliğinde, yeni dönem pratiğimizi 
sağlam bir teorik-politik alt zeminle inşa etmiş
olmamız gerekiyor. Gelişmeleri öngören bir 
yerden yaz etkinliği programı oluşturuldu ve
şimdi de verimli olabilmesi için yoğun bir 
maratonla örgütlenmesinin yapılması gerekiyor.

Öğretilen ve Dayatılan Rollerle Yaşamayı Değil, Kavga Etmeyi Öğrenmek İçin...
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Kadın Emeği Kolektifi (KADEM) üyele-
ri, kürtaj hakkına yönelik AKP saldırı-
sına karşı “Benim Bedenim, Benim
Hayatım, Benim Kararım” sloganıyla
İstanbul Kadıköy, Taksim, Nurtepe,
Kartal, İkitelli ve Gazi Mahallesi, Hatay,
Samandağ ve Kocaeli’de imza standları
açtı. Standlarda Kadın Emeği
Dergisi’nin kürtaj konulu özel sayısı-
nın dağıtımını yapan kadınlar, aynı
zamanda Kadın Emeği Kolektifi’nin de
bileşenlerinden olduğu “Kürtaj Haktır
Karar Kadınların Platfor-mu”nun
hazırlamış olduğu imza föylerini imza-
ya açtı. 

KADEM’li kadınlar açılan standlarda
AKP’nin kadın düşmanı politikalarına
karşı yaptıkları konuşmalarla ücretsiz,
sağlıklı, güvenli, erişilebilir kürtaj
hakkı için mevcut düzenlemelerin
genişletilmesi ve kürtaj süresinin bir-
çok ülkede olduğu gibi 12 haftaya çıka-
rılması talebiyle kadınları imza verme-
ye çağırdı. 

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği imza
standlarında 2900 imza toplayan
KADEM, 4 Temmuz’da İstanbul
Galatasaray Meydanı’nda bir basın
açıklaması yaptı. KADEM yaptığı açık-
lamada, kadınların örgütlü mücadelesi
sonucu kürtajı yasaklamak isteyen
AKP Hükümetinin geri adım attığını
ancak GEBLİZ sistemi ile kadınları fiş-
lemeye çalıştığını, kürtajın ücretsiz,
güvenli ve ulaşılabilir bir hak olarak
kadınlara iade edilmesini gerektiğini
ifade etti. 

AKP ELİNİ BEDENİMDEN ÇEK!
Meclis’e daha önce “Kürtaj Haktır,
Karar Kadınların Platformu” tarafın-
dan elektronik ortamda toplanmış 66
bin imza gönderildiğini hatırlatan
KADEM şunları söyledi: "Yapılan
eylemler, imza kampanyaları ve diğer
çalışmalarla Hükümet geri adım atarak
yasayı değiştirmeyeceğini açıkladı. Ne
var ki, hemen arkasından Bakan bir

açıklama yaparak bu sürecin bitmedi-
ğini ve değişiklik yapma konusunda
kararlı olduklarını, Meclis kapalı olsa
bile ‘kanun hükmünde kararnameler-
le’ çalışmalarına devam edebilecekleri-
ni açıkladı. Buradan tüm yetkililere ve
yandaşlara sesleniyoruz; sizler bize
rağmen hiçbir şeyi kafanıza göre
yapamazsınız. Bizleri ve taleplerimizi
görmezden gelemezsiniz. Siz tatile gir-
meyeceğinizi söylüyorsunuz, biz de
diyoruz ki; ‘Siz kendiniz için çalışırken
bizim oturup sonucu bekleyeceğimizi
düşünüyorsanız çok aldanıyorsunuz’.
Biz kadınlar her daim haklarımızın
peşinde olacağız."

"AKP elini bedenimden çek", "Kürtaj
yasaklanamaz", "Kürtaj değil, yasakla-
mak cinayet", “Kürtaj haktır, Uludere
cinayet” dövizlerinin taşındığı basın
açıklamasının ardından KADEM’li
kadınlar topladıkları 2900 imzayı
Galatasaray Postanesi’nden Meclis’e
gönderdi.

Bu yıl 11.si düzenlenecek olan
Samandağ Evvel Temmuz Festivali
8–15 Temmuz tarihleri arasında ger-
çekleşecek. Festivali Samandağ
Kalkındırma Derneği ve Akdeniz
Kültür ve Dayanışma Derneği organi-
ze ediyor.

Festival, 8-9-10 Temmuz’da Tekebaşı
beldesindeki akşam etkinlikleriyle
başlıyor. Burada, Arapça tiyatro
yapan Mesreh-el Emel’in sahne alma-
sıyla başlıyor ve Grup Nidal’in de için-
de olduğu çeşitli müzik ve şiir etkin-
likleriyle devam edip, Ali Ekber Eren
konseriyle tamamlanıyor.

Samandağ sahilinde yapılan akşam
etkinliklerinde bu yıl Selda Bağcan,
Ferhat Tunç, Nurettin Reçber ve
Hakan Yeşilyurt konserleri yer alıyor.
Ayrıca çeşitli Arapça-Türkçe müzik
etkinlikleri de bulunuyor. Her yıl
olduğu gibi, sevilen sanatçı Farfur,
Arapça skeçleriyle güldürürken
düşündürtecek.

Samandağ’daki “Solda Birlik ve
İttifaklar” başlıklı panelin katılımcıları
ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, TÖPG

Sözcüsü Oğuzhan Kayserilioğlu ve
EMEP MYK üyesi Mustafa Yalçıner
olacak. “Üniversite-YÖK-Gençlik”
panelinde ise İstanbul Milletvekili
Sırrı Süreyya Önder ve Radikal gaze-
tesi yazarı Pınar Öğünç konuşmacı
olacak. “Kadın-Kürtaj-AKP’nin Beden
Politikaları” başlıklı etkinlikte yazar
Gülçin Elçik konuşacak. “Ortadoğu ve
Suriye” panelinde Nuray Mert ve Faik
Bulut, “Katliamlar ve Faili Meçhuller”
panelinde de yazar Özgür Mumcu,

yazar Zeynep Altıok, yazar Dicle
Anter konuşmacı olarak yer alacak.
Ayrıca başka bir dizi panel de festival
programında bulunuyor. 

NEDEN EVVEL TEMMUZ?
Miladi Takvim’e göre ayın 14’ü, Rumi
Takvim’de ayın biridir. “Bir”
Arapçada “Evvel”  diye ifade edilir. Bu
nedenle 14 Temmuz, Türkiye’de
yaşayan Arapların inanışlarına göre
“Evvel Temmuz” olarak kabul edilir.
Evvel Temmuz 4000 yıl öncesine
kadar uzanan tarihi geçmişte, çok tan-
rılı dinler döneminde hasadın yapıldı-
ğı ve bir sonraki hasat döneminin
bereketli geçmesi için bereket tanrısı
Tammuz’a kurbanların adandığı gün-
dür. Tek tanrılı dinlere geçişten sonra
da bu gelenek, Arap halkı arasında
devam etti. 

12 Eylül döneminde yasaklanan Evvel
Temmuz, halkın direnişiyle yeniden
kutlanmaya başladı. Samandağlı sos-
yalistler, demokratlar, aydınların
çabasıyla Evvel Temmuz onbinlerce
insanın katıldığı geniş kapsamlı kültü-
rel ve düşünsel bir festivale dönüştü.

KCK Ana Davası
Başladı
Türkiye’nin çeşitli üniversi-
telerinden 600’ü aşkın aka-
demisyenin kurduğu “Öğren-
cime Dokunma” inisiyatifi,
Tekirdağ F Tipi Cezaevi
önünde tutuklu ve hükümlü
öğrenciler için temsili ders
yaptı. 15 Nisan Pazar günü
gerçekleştirilen derste Prof.
Dr. Beyza Üstün “Ekolojinin
tutukluluğu”, Doç. Dr. Ali
Saysel  “21. Yüzyıl ve kriz”
konulu dersler verdi. Ayrıca
Eğitim-Sen adına da bir
konuşma gerçekleştirildi.

Ali Deniz ve
Baran’a Tahliye,
Uğur Ok’a 6.5 Yıl
Yaklaşık 3 yıla yakın bir
zamandır tutuklu yargılanan
Ali Deniz Kılıç Ve Baran
Nayır’ın mahkemeleri 28
Haziran tarihinde Çağlayan
Adliyesinde görüldü. Hiçbir
delil bulunmamasına rağmen
aylardır cezaevinde bulunan
SDP üyesi Ali Deniz ve Baran
çıkarıldıkları mahkemece tah-
liye edildi.

Öte yandan 3,5 yıldır yargıla-
nan ESP üyesi Uğur Ok, 3
Temmuz tarihinde çıkarıldığı
mahkemede 6,5 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. 

Nurtepe’de
Halk Şöleni
Bu yıl Toplumsal Özgürlük
Parti Girişimi (TÖPG) tara-
fından 5. si düzenlenen
Nurtepe Halk şöleni binlerce
Nurtepelinin katılımı ile 9
Haziran Cumartesi günü
gerçekleşti.

İlkay Akaya, Erdoğan Emir,
Koma Çarnewa ve Hasan
Ali’nin sahne aldığı gecede
Milletvekilleri Sebahat
Tuncel ve Ertuğrul Kürtçü
birer konuşma yaptı.
Konuşmasında sosyalistlerin
birliği vurgusunu yapan
Ertuğrul Kürtçü, konsere
gelen binlerce kişiye birlik
ve beraberlik mesajlarını
iletti.

TÖPG tarafından “Sosyalist
Yeniden Kuruluşa çağırıyo-
ruz” şiarı ile düzenlenen
gece, halen cezaevinde bulu-
nan TÖPG sözcüsü Tuncay
Yılmaz’ın mesajının okun-
ması ve geceye katılan Bedaş
Enerji-Sen işçilerinin konuş-
maları ile devam etti, gece
ilerleyen saatlerde hep bir-
likte söylenen şarkılar ve
çekilen halaylarla son buldu.

Evvel Temmuz Festivali Başladı

Kürtaj Haktır, Karar Kadınların
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Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan
göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları
ayrımcı uygulamalar her geçen gün
artarken, Avrupa parlamentolarının bir-
çoğunda göçmenlerin durumunu daha
da ağırlaştırmaya yönelik yeni yasa tek-
lifleri gündeme geliyor. Avrupa’nın bir
anlamda “lanetlilerini” oluşturan kağıt-
sızların durumu ise kötünün kötüsü.
Hiçbir yasal hakka sahip olmayan kağıt-
sızlar, insanlık dışı koşullarda yaşamları-
nı sürdürmeye çalışıyorlar. En ağır ve zor
işlerde çok düşük ücretle yaşamak
zorunda kalan kağıtsızlar, toplumsal dış-
lama mekanizmalarının da sürekli ola-
rak hedefi durumunda. 

Fransa merkezli bir örgütlenme olan
“Kağıtsızların Uluslararası Koordinas-
yonu 75”nin, kağıtsızların sorunlarını

görünür kılmak amacıyla organize ettiği
Avrupa yürüyüşü 2 Haziran’da
Belçika’da başladı ve 2 Temmuz’da
Strazburg’da tamamlandı. Fransa,
Belçika, Almanya, İsviçre ve İtalya’nın
çeşitli şehirlerini kapsayan yürüyüş,
uluslararası dayanışma ve uluslararası
örgütlenmenin önemini bir kez daha
gündeme getirdi. 

Kağıtsızların Avrupa Yürüyüşü’nün
İsviçre bölümü 5 gün sürdü ve özellikle
İsviçre parlamentosunda tartışılmakta
olan göçmenlerle ilgili yeni düzenleme-
lerin yarattığı basınç nedeniyle oldukça
coşkulu ve kitlesel bir katılıma sahne
oldu. Yürüyüşün devam ettiği tüm kent-
lerde anti-faşist, sosyalist güçler eyleme
destek verdi. İsviçre finans-kapitalinin
merkezleri, hapishane önleri, göçmen

kampları eylem alanına dönüştü. Ana
yürüyüş güzergahı boyunca sıralanan bu
ara istasyonlarda düzenlenen eylemler
kapitalist düzenin temel kurumlarının
teşhir edilmesi bakımından son derece
önemli bir işlev kazandı. 

Yürüyüşün İsviçre bölümünün dördüncü
günü başkent Bern’de parlamento önün-
de düzenlenen büyük miting kitleselliği
ve coşkusuyla dikkat çekti. Mitingde
düzenlenen konuşmalarda, kullanılan
görsel malzemelerde anti-kapitalist vur-
gular oldukça dikkat çekti. Avrupa’daki
politik dengeleri oldukça değiştiren borç
krizi ve finans-kapitalin saldırıları karşı-
sında oluşturulması gereken direncin
dile getirildiği konuşmaların ardından,
farklı halklardan müzik gruplarının kon-
serleriyle miting sona erdi. 

Tutuklu Öğrenciler
Raporu Açıklandı
Tutuklu öğrencilerle ilgili yaptı-
ğı eylemler, gerçekleştirdiği
basın açıklamaları ve dava
takipleri ile sene boyunca adın-
dan söz ettiren Tutuklu Öğren-
cilerle Dayanışma İnisiyatifi
(TÖDİ); bizzat Adalet Bakanlığı
tarafından çarpıtılan ve oldukça
önemli bir mesele olan
“Tutuklu Öğrenciler Raporu”-
nu hazırladı ve basınla, kamuo-
yu ile paylaştı. 27 Haziran’da
gerçekleştirilen basın toplantısı
ile açıklanan raporda öğrenci-
lerin hangi sebeplerden tutuklu
bulunduğu, ne kadarının üni-
versiteli olduğu vb bilgiler
yeralmakta. Tutuklu Öğrenci-
lerle Dayanışma İnisiyatifi
adına Ahmet Saymadi’nin
moderatörlüğünü yaptığı top-
lantıda, Galatasaray Üniversite-
si öğretim görevlisi Mehmet
Karlı ve Avukat Deniz Gedik de
birer konuşma yaptılar.

39. Yılında Binler
Sivas’taydı
Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü
yaşanan katliamın üstünden
tam 39 yıl geçti. Failleri hala
cezalandırılmayan katliamın
ilerlemekte olan davası Ankara
12. Ağır Ceza Mahkemesi tara-
fından zaman aşımı sebebi ile
düşürülmüştü.

Binlerce kişi 2 Temmuz günü
Sivas’ta katliamın gerçekleştiği
Madımak Oteli önünde gerçek-
leşen protestolara katıldı. Başta
İstanbul olmak üzere birçok
şehir merkezinde protestolar
gerçekleşti. Halkların Demok-
ratik Kongresi birçok sivil top-
lum kuruluşu ve siyasi partinin
bulunduğu gösterilerde TÖPG
üyeleri de yer aldı.

Liseli Kıvılcım
2. Yaz Etkinliği
Liseli Kıvılcım’ın Yaz
Etkinliği’nin 2.si bu yıl 23-28
Ağustos tarihleri arasında
İzmir Dikili’de gerçekleşecek.

Liseli Kıvılcım, kuruluşundan
bugüne yürüttüğü mücadeleyi
ve geliştirdiği birlikteliği bir
adım daha ileri taşıma hedefiy-
le liselilerle buluşuyor. Ortak
yaşam, paneller, atölyeler,
kolektif eğlencelerin yer aldığı
Yaz Etkinliği programına lise-
li arkadaşları çağıran Liseli
Kıvılcım bu yaz etkinliğinde
bütünsel bir mücadele hattının
imkanlarını tartışacak.

Etkinliğin okuma konuları
şöyle: -Üretim nedir? -Sınıflar
ve Politika -Che’nin Biyog-
rafisi -Yarın Bİzimdir Yol-Yarın Bİzimdir Yol-
daşlar -Toplumsal Cinsiyet.daşlar -Toplumsal Cinsiyet.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Geçici İl
Koordinasyonları Türkiye toplantısı 1
Temmuz tarihinde Ankara’da yapıldı.
Toplantıya Ankara, Antakya, İstanbul,
Adana, İzmir, Mersin, Bursa, Kocaeli,
Sakarya, Antalya, Eskişehir, Samsun,
Giresun,  Ordu, Denizli, Edirne, Bolu,
Amasya’dan toplam 98 kişi katıldı.
Toplantının açılış konuşması Şaziye
Köse tarafından yapıldı. Toplantı
Divanına Gülseren Pusatlıoğlu, Hikmet
Sarıoğlu ve Şaziye Köse seçildiler.
Oğuzhan Kayserilioğlu “Siyasal durum
ışığında SYK yönelimimiz” başlıklı
konuşmasında güncel baskının olduğu
her yerde kıpırdanışların başladığına
dikkat çekerek, SYK olarak sanayi işçi-
leri, kamu emekçileri, kadın ve antika-
pitalist dinamikler içinde yoğunlaş-
mak yanında Kürt hareketi ve bölgede-

ki direniş hareketleriyle ilişkilenmek
görevlerine vurgu yaptı.

Ortak Merkezi Kurul raporu Halit Elçi
tarafından sunuldu. SYK’nın izleyeceği
yolu gösteren takvimle ilgili Feray
Mertoğlu bilgi verdi. SYK HDK yöneli-
mi raporu Bülent Uyguner tarafından
sunuldu. İllerin raporlarının sunumu-
nun ardından SYK’nın önümüzdeki
dönemde yürüteceği çalışmalar üze-
rinde görüşüldü. Toplantı Divanı adına
kapanış konuşmasını yapan Şaziye
Köse, Sosyalist Yeniden Kuruluşun
basit bir birlik oluşturma faaliyeti
olmadığını, adım adım güçlü bir şekilde
ilerletileceğini, SYK’nın işçi hareketi ve
anti-kapitalist dinamikler içinde yer
alarak, bu iki görevi iç içe geçirerek
yürüyeceğini vurguladı. 

SYK TÜRKİYE TOPLANTISI YAPILDI

Kağıtsızların Avrupa Yürüyüşü
BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN



Gazetemizin gençlik gündemli önce-
ki yazılarında, gençlik mücadelesinin
dinamikleri, hangi zeminde konum-
lanması gerektiği ve bürünmesi
gereken örgütsel formu üzerine yazı-
lar yazmış, belli başlı tespitlerde
bulunmuştuk. Elbette ki bu tespitler-
de bulunmadan önce, işin öznesi;
yani günümüz gençliği üzerine
değerlendirmelerde bulunduk. Genç-
liğin bugünkü profili, ihtiyaçları,
yönelimleri vd, kısacası, günümüz
öznesi üzerine bazı tespitler yapıp
çıkarımlar elde etmeye çalıştık.

Gençlik mücadelesinin bugünkü gel-
diği yer ve gençlik mücadelesi veren
öznelerin durumu, bugüne ve yarına
dair belli başlı çıkarımlar yapmamızı
sağlayan veriler sunuyor.

Kapitalizmin ağır hegemonyası altın-
da yetişen ve şekil alan gençlik yığın-
ları, gününü ve geleceğini, yaşamının
tümünü bu ideolojinin kendisine
dayattıkları ile belirlemekte. Günü-
müzde ortalama gençlik profiline
sahip olan biri, yaşamında yapmak
istediği alternatif uğraşlarda bile
kapitalizmin sınırları dışına çıkama-
makta, ağır bir baskı ortamında yaşa-

mını devam ettirmektedir.

Bu durum gençliğin kendisini ifade
etmesi önünde en büyük engel olarak
sürekli kendini yeniden üretiyor.
Sistemin kurduğu hegemonya, bugü-
nün komünist gençliği için de benzer
sebeplerle geçerli olup; örgütlenme
ve sosyalizmi alternatif haline getir-
me noktasında ne kadar engel ise,
komünist genç bireyin kendisini
birey olarak sistem karşısında var
etmesi konusunda da bir o kadar
engeldir.

Günümüze ve geleceğe dair iddia
sahibi olmak, kapitalizm karşısında
gençliğe alternatif teşkil edebilmek-
ten geçiyor. Ve tabi ki, gençliği yeni
dönemin esas öznesi olarak görmek
ve ikirciksiz desteklemek belirleyici
bir yerde duruyor.

Gençliğin Anti-Kapitalist
Adresi Olmak
Başlıca görev; sistem karşısında her
gün yeniden kendimizi var edecek ira-
deyi sergilemek, ve gençliğin içinde
barındırdığı dinamizmi ve enerjiyi sis-
tem karşıtı bir hedefe yöneltmek
olmalıdır. Gençliğin önemli bir kısmı,
sistem tarafından ezilmek ve tamamen

etkisizleşmekle yüz yüzedir. Ancak,
önemli bir kısmı da, sistem karşısında
kendini var edecek iradeyi sergilemek
ve kendini var etmek istiyor.

Sistemin karşısında kendisini var
etmek isteyen gençliğin, alternatifi
olmak ve gençliğe kendisini yeniden
var etmesini sağlayacak bir zemin
yaratmak, önümüzdeki dönemde
gençlik yığınlarını harekete geçir-
mekte birincil görevdir. 

Gençlik kesimlerini sistem karşısın-
da harekete geçirebilmek için, her
birini kendi özgün dinamikleri üze-
rinden örgütlemek ise esastır. Bu
sebepten dolayı, günümüz gençlik
yapılanması için başlıca hedef; gen-
çliğin sistem karşısındaki başlıca
adresi olabilmek ve bu konumda kalı-
cı mevzi/mevziler kurabilmek olma-
lıdır.

Gençliğin Bağımsız Duruşu
Anti-kapitalist dinamikler üzerinden,
gençliğin ve öğrenci gençliğin özgün
koşullarını dikkate alarak harekete
geçebilmek ve daha ötesinde, gençli-
ğe alternatif olabilmek gibi cüretli bir
siyasi hattı ortama dayatmak, oldukça
zorlu ve karmaşık bir süreci önümü-

ze koyuyor.

Gençlik örgütlenmesi, çalışmasını
yürüttüğü gençlik kitleleri ve onların
hareketiyle doğrudan bağ kuran,
kendi iç gerilimini ve gelişimini kur-
duğu bu özgün ve bağımsız örgütsel
hat sayesinde hayata geçiren bir
yapıda olmalıdır. Zorlu ve karmaşık
mücadelenin esası budur.

Bu duruş inşa edilirken ve bu süreçle
bakışımlı olarak, teorik ve politik
konum alışta fikri anlamda beslenile-
cek komünist hareketle de ilişkilenil-
melidir. Gençlik kitleleri ile sağlam,
gerçekçi ve istikrarlı bir bağ kurul-
mak isteniyor ise, bu hedefe gençli-
ğin komünist hareketle ideolojik-
politik düzlemde  karşılıklı etkileşimi
fakat örgütsel anlamda bağımsızlığı
ile ulaşılabilinir.

Bu pozisyon alışı, gençliğin kapitaliz-
me alternatif bir duruşu kendi
özgünlüğü ve kendi hareketinin için-
den inşa etmesi olarak görmek ve
gençlik mücadelesinin güncel çıkar-
larıyla uyumlaştırmak, meseleye bu
ciddiyet ve samimiyetle yaklaşmak
kritik bir yerde durmaktadır.

Yeni dönemin komünist öznesini
inşa etme iddiası ile girdiğimiz bu
yolda, yeni dönemin öznelerine veri-
lecek inisiyatif, geleceğin sigortası
olacaktır.

Bugün, sınıflar mücadelesinin gelişim
çizgisine paralel olarak bizlerin görevi,
sermayenin farklı alternatiflerinin
dışında duran bir devrimci seçeneği
oluşturmak. Daha ötesinde, kapitaliz-
min kendini yeniden üretmesinin
doğal sınırlarına ulaşmakta olduğu ve
her geçen gün yaşadığımız gezegene
daha fazla bedel ödettiği ise aşikar. 

Sosyalizmin inisiyatif alamadığı her
geçen zaman da, kapitalizmin inisiyatif
geliştirmesi ve insanlığı sürüklediği
“son”, hızlı bir süreç olarak işlemekte.

Tüm bu koşullar altında şekillenen
sosyalizmin yeniden yapılanması/i
nşası fikriyatı, döneme özgü bir belir-
leyici hamle olarak kendini var etmek-
te. 21. yüzyılda devrim mücadelesinin
ihtiyaçlarına cevap üretebilecek ve

Marksist- Leninist zeminden taviz ver-
meyecek devrimci öznenin yaratılma-
sında, Yeniden Yapılanma önemli bir
yerde durmakta.

Uzunca zamandır yürüttüğümüz tartış-
malar sonucu, bilincimize çıkarttığı-
mız, geride bıraktığımız yıllarda belli
deneyimler yaşadığımız yeniden yapı-
lanma tartışmaları, biz Özgürlükçü
Gençler için de önemli.

Yeniden Yapılanma zemininde birlik
tartışmalarının adresi olan Sosyalist
Yeniden Kuruluş, yürüttüğü tartışma-
larla, gençlik mücadelesinin önünü
açacak ve bugünkü ihtiyaçlarına cevap
üretecek bir zeminde konumlanmalıdır. 

Bunun için de, Yeniden Yapılanma fikri-
yatının tartışılması, bilince çıkarılması

ve yeni dönem devrimci öznesinin yara-
tılmasında ön açıcı olması gerekiyor.

Gençlik mücadelesinde yeni dönemi
kucaklayacak bir öznenin yaratılması
için yürütülecek tartışmalar mühimdir.
Siyasal ortamın dayattığı “hız”, bizleri,
salt birlik ve yan yana gelme ile yetin-
me tehlikesine sürükleyebilir. Önü-
müzdeki dönemin esas ihtiyacı ise,
gerçek bir  “Yeniden Yapılanma”dır.

Gençlik ilerleyen sürece müdahil
olmalı, oluşacak tartışma platformla-
rında geleceğini tartışmalı ve tartıştır-
malıdır. Yürütülen tartışmalar, gençlik
için kendi yarınının inşası anlamına
gelmektedir. Gençlik meseleye bu cid-
diyet ile bakar ve tartışmalara müdahil
olur ise, yeni dönemin öznesi olma
gerçekliğini kazanabilir. Önümüzdeki
kısa dönem, yaratılmaya çalışılan dev-
rimci kolektif öznenin inşası için kritik
süreç olarak şekilleniyor.

Gençlik kitleleri ile 
sağlam, gerçekçi ve istik-

rarlı bir bağ kurulmak
isteniyor ise, bu hedefe

gençliğin komünist 
hareketle ideolojik-poli-

tik düzlemde karşılıklı
etkileşimi fakat örgütsel
anlamda bağımsızlığı ile

ulaşılabilinir.

BARIŞ ÖZER

Sistemin karşısında
kendisini var etmek
isteyen gençliğin,
alternatifi olmak ve
gençliğe kendisini
yeniden var etmesini
sağlayacak bir zemin
yaratmak, önümüzde-
ki dönemde gençlik
yığınlarını harekete
geçirmekte birincil
görevdir. Gençlik
kesimlerini sistem kar-
şısında harekete geçi-
rebilmek için, her birini
kendi özgün dinamik-
leri üzerinden örgütle-
mek ise esastır. 

Gençlik Mücadelesinin İhtiyaçları

YENİ DÖNEMİN ÖZNELERİYİZ

Sosyalist Yeniden Kuruluş


