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AKP ZORLANIYOR!

AKP, hegemonya kurmaktan vazgeçiyor. Öyle bir güce ve kapsama yeteneğine artık sahip değil.

Kendisinden olmayan herkesi karşısına
alıyor.
***
İçinde bulunduğumuz günler AKP’nin
inişini görünür kıldı.
Ergenekon operasyonlarıyla sindirilen
Kemalistler, 29 Ekim’de, büyük şehirlerde kendilerine moral kazandıran mitingler düzenleyebildi. Laiklik ve Cumhuriyetçilik üzerinden güç toplanıyor.
Ancak, hayat, aynen eskisi gibi akmayabilir. Yenilen ve teslim olan OrduKemalizm gerçekliği, bazı güçler, özellikle yoksul Aleviler için bir kopuşma ve
sola yönelimin önünü açıyor.
30 Ekim ise, AKP’nin Kürt halkından
kopuşunu belirginleştirdi. Kürtlerin
yaşadığı her yer “Topyekun Direniş!”
halindeydi. Önümüzdeki günler çok
daha büyük direnişlere gebe. Açlık grevleri, AKP’yi bataklığa itiyor.
Bir ay önce on binlerce Alevi yurttaş
gerici dayatmalara direneceğini haykırmıştı. Bu hafta da binlerce öğrenci
Ankara’da YÖK’e karşı yürüyecekler.
Kısa bir zaman içinde farklı toplumsal
gerilimlerin bu kadar kitlesel bir biçimde
iktidara yönelmesi normal midir?

Üniversiteler
Bizimdir!

Üstelik, ekolojik yıkıma, kadınların aşağılanmasına karşı tepkiler de, sık sık
meydanlara taşıyor.
Hesaplanan hiçbir sonucu üretemeyen
ve giderek hükümetin dengesini bozan
Suriye politikaları, bölgede emperyalistlerin taşeronu olarak “pay kapma” rezilliğini açığa çıkartıyor. Savaş kışkırtıcılığının karşısında güçlü bir toplumsal muhalefet oluştu. Anti-emperyalizm yeniden
canlanıyor. Ülkedeki Nusayriler, yaşamlarının “pazarlık” aracı haline getirilmesine karşı haklı tepkilerini on binlercesi
sokağa çıkarak dillendiriyor.
Arka arkaya uygulanan yeni neo-liberal
saldırılar, kalan tüm toplumsal kazanımları tasfiye ederek, “Din” maskesi arkasında yürütülen soygunun görülmesini
kolaylaştırıyor.
Avrupa’da yoğunlaşan kapitalizmin
krizi, AKP’nin can simidi sıcak para akışını zora sokarak, ihracatın hızını keserek
ve diğer sonuçlarıyla, büyüme balonunu
söndürüyor ve ekonomik durgunluğun
önünü açıyor.
Artacak işsizlik ve yoksullukla emekçilere vuracak bu son yoksullaştırma dalgası, öfkeli tepkileri kışkırtıyor.
AKP, iktidar yıllarının zirvesinde. Ama,
üstüne yüklenen gerilimlerin zorlamasıyla, iktidarın iç ittifak güçleri ayrışıyor
ve denge bozuluyor.

Türkiye Yanlış
Hesap Kurbanı
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***
AKP, zayıflamasını, sürekli gerginlik
politikası yürüterek ve muhalefetin
zayıflıklarından faydalanarak gizlemeye
çalışıyor.

Yeni Rejim
ve Olasılıklar

ğlu Oğuzhan Kayserilio
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Herkesle sürekli kavga, bozulan üslup
ve görünüm, iktidarın içinde artan çekişmeler ise, gerçek durumu açık ediyor.
İşte AKP’nin son dönemi: Tümüyle
demogojiye dayalı, gericiliği ve ırkçılığı
kışkırtan sefil söylemlerle sahte gerilimler üreterek yol almak, yetmediği yerde
de, şiddet araçlarıyla devlet terörü
uygulamak.

Sendika Yasak!16
Eser S. - S.

Yoksullaştırma, savaşa sürükleme, gericilik, demogoji ve devlet terörü!
***
Muhalefetin güncel konumlanışına
bakacak olursak: Kürt halkının mücadelesi kendi uzun tarihinin en yüksek zirvesine doğru hamle yapıyor.
Farklı alanlardan yola çıkan anti-kapitalist, halkçı ya da demokratik muhalefet
eksenleri, şayet Kürt halkının mücadelesiyle ilişkileneceği bir ortak alanın içine
girerse, muhalefetsiz iktidara seçenek
bir güç merkezi oluşabilir.

söyleşi
>> Tuncay Yılmaz ile

Birlikte ve Daha
Güçlü MücadeleS.10

Şimdi, halkın kendi seçeneğini oluşturma ve AKP’ye dayatmanın zamanı.
Siyasallaşmış bir işçi hareketi, topluma
temiz hava taşıyacaktır.
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SYK YÜRÜYOR MÜCADELE BÜYÜYOR
AKP, Suriye hava sahasında savaş
uçağının düşürülmesiyle yaşadığı
prestij kaybının ardından, bölgedeki konumunu yeniden ileriye taşıma girişimlerinde bulunuyor.
Ortadoğu’da emperyalizmin taşeronu olarak daha iyisini yapabileceğini kanıtlama kaygısı, onu gerilimlerin merkezine yakınlaşmaya mecbur kılıyor. Rusya’nın yolcu uçağının ve Ermenistan’ın yardım malzemesi taşıyan uçağının, yükü kaldırılamayacak misillemelere davetiye
çıkaracak şekilde aranması da bu
mecburiyetin yarattığı birer sonuçtur.

eylemi 12 Eylül tarihinden itibaren
sürdüren 63 kişi için hayati tehlike
arz eden kritik sınıra ulaşıldı.

AKP’nin bugüne dek dış politikada
gerilimi yoğun alanlarda sergilediği
başarısızlıkları aşarak, bir başarıya
imza atmasının imkânsızlıkları
günden güne daha çok açığa çıkıyor. AKP’nin küresel ve yerel sermayenin yolundaki engelleri temizlemek adına çıkmaya yazgılı olduğu
yolculuk, onun kendi sonuna
varma ihtimalini de arttırıyor.

Başta Erdoğan’ınki olmak üzere,
AKP cephesinden yükselen sesler
ise bu kapsamda bir direniş hamlesine, henüz karşı cevap üretemediklerini gösteriyor. Şu ana kadar
yaptıkları, direnişi koyu bir sansür
bulutunun arkasına gizlemeye
çalışmak ve Kürt sorununun çözümü konusunda kafa karışıklığı
yaratmayı sağlayacağı umulan
tutarsız açıklamalara devam etmekten ibaret.

Batı Kürdistan’da yaşanan devrimsel inşa süreci, AKP’nin telaş ile
yaptığı her bir hamlenin, sonrasında altında kalacağı sarsıcı sonuçlar
yaratma riski barındırdığını gözler
önüne seriyor.

Ancak bu kapsamlı direniş hamlesinin çok kısa vadede yaratabileceği
yıkıcı sonuçlar, AKP’yi paniğe
sürüklenerek savrulacağı, daha da
kırılgan bir zemine itme potansiyeli taşıyor.

***

Kürt Özgürlük Hareketi, devrimci
halk savaşının farklı enstrümanlarını kullanırken olduğu gibi yine
AKP’yi köşeye sıkıştırmayı başarmış ve onun mevcut konumu, mevcut politikalarıyla geçiştirmesini
bir kat daha zorlaştırmış görünüyor.

İçine girmiş olduğu sıkışmışlığı
aşmak için içeride de bir savaş
hükümetinden beklenecek şekilde
davranan AKP; sömürgeci, ayrımcı,
cinsiyetçi, muhafazakâr politikalarını sürdürmekte ısrar ediyor.
Ancak içeride de dışarıda olduğu
gibi bu politikalara karşı güçlenmekte olan direnç odakları var.
Onlar da kendi varoluşlarını gerçekleştirmek için AKP’yi baskılıyor.
Asimilasyona ve katliam denemelerine karşı, Aleviler 7 Ekim’de alanlara çıktı. Özgürlükçü bir laiklik
isteminin ve mezhepçi savaş çığırtkanlığına duyulan tepkinin ortak
bir zeminde buluşması, savaş
hükümetini zorlayacak yeni bir
durum yaratıyor.
***
PKK ve PAJK tutsaklarının 12
Eylül’de
başlattığı
Süresiz
Dönüşümsüz Açlık Grevi ellili günlerinde. Farklı zamanlarda direnişe
geçen yüzlerce tutsak arasında,

***
21 Eylül 2010 komplosuyla tutuklanıp 2 yıla yakın bir süre hapiste
kalan Toplumsal Özgürlük yazarı
Tuncay Yılmaz yoldaşımız özgürlüğüne kavuştu. Hapisliği süresince
gazetemize katkılarını sürdüren,
mücadelesine artık dört duvar
dışında devam edecek olan, yazarımıza, aramıza hoş geldin, diyoruz.
***
Her bir direniş hareketi kendi mecrasında seyrederken; güncel demokratik görevlerle, kapitalizme karşı
devrim perspektifini buluşturan bir
komünist öznenin yaratılması, acil
bir görev olarak bizlere kendisini
dayatıyor.

Bu gerçek ihtiyacın tespit edilmesi
ile yeniden kuruluş için birlik zemininde bugüne dek vardığımız en
ileri mecra olan Sosyalist Yeniden
Kuruluş süreci, devrimci bir hayatın taleplerine cevap verecek ritmi
ve beceriyi kazanarak yol alıyor.
6 Ekim’de Ankara’da yapılan ve illerin koordinasyon kurullarını bir
araya getiren geniş katılımlı toplantı; SYK’nın, komünist özneyi inşa
yolunda yürürken, bir yandan da
onun kimliğini; dokusunu, reflekslerini, gerilimini oluşturmaya başladığını gösteren bir ayna oldu.
Öte yandan örgütsel reflekslerin
kazanılmasına paralel olarak, yeniden kuruluş tartışmalarında kat
edilen mesafenin yansıyacağı, devrimci faaliyetimize yol gösterecek
bir parti programının oluşturulmasına zemin hazırlayacak tartışma
toplantılarının da startı verildi.
Şimdi, Marksist ve devrimci zeminde gerçekleşecek bir yeniden kuruluş sürecinin hem bir parçası hem
de kurucusu olacak komünist özneye, bir adım daha yakınız.
***
“Editörden” yazımızı mutlu ama
aynı zamanda buruk bir haberle
bitiriyoruz:
Sosyalist Yeniden Kuruluş sürecinin bir adımı olarak, ortak politik
yayınımızın -kısa süre sonra- çıkmasıyla birlikte, Toplumsal Özgürlük gazetemizin 9 yıllık yayın hayatına son veriyoruz. Toplumsal
Özgürlük, tüm deneyim ve birikimiyle katılacağı SYK’nın ortak yayınında yaşamaya devam edecek.
Bu, Toplumsal Özgürlük’ün olağan
içeriğiyle çıkan son sayımız olacak.
Ancak bu sayının ardından bir özel
sayıyla okurlarımıza ve yazarlarımıza veda edeceğiz.
Yolumuz açık olsun.

Dr. Hikmet Kıvılcımlı Mezarı Başında Anıldı
11 Ekim Çarşamba günü, Dr.
Hikmet Kıvılcımlı 41. ölüm
yıldönümünde
Sosyalist
Yeniden Kuruluş tarafından
mezarı başında anıldı. Burada
bir konuşma yapan Oğuzhan
Kayserilioğlu, Kıvılcımlı'nın
komünist harekete yaptığı
teorik katkıları ve devrimci
pratiğini anlattı. Hikmet

Kıvılcımlı'nın anılmasından
sonra, aynı mezarlıkta yatan
komünist işçi önderi İsmet
Demir'in mezarı da ziyaret
edildi ve burada Erkan
Gökber, Demir'in devrimci
işçi mücadelesini anlatan bir
konuşma yaptı. Anmada SYK
bayraklarının yanı sıra TÖPG
ve ÖGD bayrakları da açıldı.
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AKP İçeride ve Dışarıda Saldırıyor, Direniş Büyüyor

YOLUMUZ UZUN ISIMIZ COK
HİKMET SARIOĞLU

“2023 hedefinden sonra inşallah,
Cumhuriyetimizin 100. yılının dışında bir hedefimiz daha var. O da bu
kuruluşun 1000. yılı olacak, hedef
2071 gençler. Rabbim lütfederse bizler 2023'ü, inşallah sizler de 2071'i
inşa edeceksiniz.” Tayyip Erdoğan
AKP’nin 4. Olağan Kongresi’nde partisinin hedeflerini bu cümlelerle açıkladı. Her ne kadar kendine sevdalılık
ya da yeni Osmanlıcılık gibi popülist
bir söylem olarak görülebilse de; bu
sözleri Sünni İslam kılığına bürünmüş, küresel sermaye ile bütünleşmiş Türkiye finans kapitalinin
Erdoğan’ın ağzından Türkiye halklarına vermek istediği mesaj olarak
yorumlamak gerekir. 2023, 2071 ya
da 3000 yılında… Türkiye finans
kapitali kendi azgın ve arsız doğasına
uygun olarak sonsuza değin yaşamak
istemektedir.
Türkiye finans kapitali, AKP iktidarı
altında Cumhuriyet tarihinin -12
Eylül ve Özal dönemi hariç- ezilenlerin, emekçilerin aleyhine en fütursuz
dönemini yaşıyor. Kuşkusuz bu,
AKP’nin “demokratik açılım”, “ileri
demokrasi” “yeni Anayasa” “kimseye
yaşam tarzı dayatılmayacak”, “darbeler dönemi kapandı” vb içi boş ve gerçek dışı vaatleri eşliğinde ezilen halkların, emekçilerin üzerine her geçen
gün daha da fazla, bir karabasan gibi
çökmesi sayesinde oluyor.
AKP gündelik hayatlarımızın her
anına sızarak totaliter bir rejim
kurma uğraşı içinde. AKP iktidarı
medyadan bilimsel bilgiye, kültür ve
sanattan boş zamanlarımızı nasıl
geçireceğimize, siyasetten evlerimizin içine, ekonomiden nasıl eğleneceğimize, dinsel inançlarımızdan kaç
hayvan besleyeceğimize kadar geniş
bir yelpazede hayatlarımıza müdahale ediyor.

HDK, geniş sol-politik
yelpazesiyle Kürt
Halkıyla Türkiye’nin tüm
emekçi ve ezilenlerinin
ortak mücadelesini
örmek için oldukça
elverişli zemindir.
Bu olanağın en güçlü
biçimde gerçeğe
dönüştürülmesi için her
türlü gayretin sarf
edilmesi, ertelenemez
bir devrimci görevdir.

Kürtlere ve Emekçilere Karşı
Savaşa Devam
Aynı zamanda AKP içeride ve dışarıda saldırgan tutumunu sürdürüyor.
Suriye konusunda Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin diğer ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesini de içeren ve Hükümet'e bir yıl süreyle sınır
ötesi operasyon yetkisi veren
Başbakanlık Tezkeresi 320 kabul
oyuyla Meclis'ten geçti. Dün “kardeş”, bugün “diktatör” olan Esad’a
karşı iki yıldır Suriye’de mezhep
çatışmasını körükleyen, Özgür Suriye
Ordusu’na lojistik destek sağlayan
AKP, bir yandan da Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırında özerk bir
Kürt bölgesinin oluşumunu engellemeye çalışıyor.
Kürt açılımında “barış” politikalarını
çoktan terk eden AKP, ilk tezkerenin
hemen ardından Irak topraklarına
müdahale etmeye izin veren ikinci
tezkereyle Kürt Halk Hareketine
karşı savaş politikasını sürdüreceğinin işaretini veriyor.
AKP Hükümeti’nin Meclis’ten geçirdiği Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmeleri Yasası ile, işçi sınıfına
yönelik saldırılara bir yenisi eklendi.
Yasanın en önemli maddeleri arasında, 30’un altında işçi çalıştıran işyerlerinde sendikal faaliyetler nedeniyle
işten atmaları zorlaştıracak olan tazminatın kaldırılması bulunuyor.
Türkiye’de bulunan 1 milyon 435 bin

Marksist-yenilenmeci bir perspektifle yürütülen
Sosyalist Yeniden Kuruluş süreci devrimi güncel
bir görev görerek ve işçi sınıfının tarihsel eylemine bağlı kalarak komünist özneyi ortaya çıkarmak için yürüyen çok önemli bir süreç.
işyerinden 1 milyon 377 bininde
30’dan az işçi çalıştığı dikkate alındığında, bu yasanın fiilen sendikal
örgütlenmeye ölümcül bir darbe
vuracağını söylemek mümkündür.
Küresel krizin yeni dalgaları Türkiye
ekonomisini vurmaya başladı.
Ekonomik büyüme oranlarındaki
düşüş, emekçiler açısından kitlesel
işsizlik ve yoksullaşma felaketlerinin
habercisidir. Yeni zamlar yolda değil
kapıda. Bunu da Ekonomi Bakanı
Babacan’ın “Türkiye'de tasarruf
bilincinin artırılmasına devam edilmesi gerek. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Halkımız ayağını yorganına göre uzatacak” sözlerinden kolayca anlamak mümkün.

Direniş,Çeşitleniyor, Güçleniyor
AKP ezilen halklara, emekçilere, doğa
savunucularına, Alevilere, kadınlara,
gençlere, LGBT bireylere, hayvanseverlere sopayı artık aba altından göstermiyor. Sopa çoktan abanın altından çıktı.
Anti-kapitalist ve devrimci-demokratik dinamikler olarak da tarifleyebile-

İki Temel Politik Hamle

Önümüzdeki dönemde sosyalistler için
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile
yeni kurulan seçim partisi Halkların
Demokratik Partisi (HDP) ve Sosyalist
Yeniden Kuruluş Parti Girişimi (SYK) en
önemli siyasal hamlelerdir.
HDK, geniş sol-politik yelpazesiyle Kürt
Halkıyla Türkiye’nin tüm emekçi ve ezilenlerinin ortak mücadelesini örmek için
oldukça elverişli zemindir. Bu olanağın en
güçlü biçimde gerçeğe dönüştürülmesi için
her türlü gayretin sarf edilmesi, ertelene-

ceğimiz kadın hareketi, ekoloji hareketi, Alevi hareketi, LGBT hareketi,
gençlik hareketi ve son dönemde
alanlarda görünür olan hayvanseverler hareketi AKP/sermaye saldırılarına karşı güçlü direniş mevzileri oluşturuyor. İşçi hareketi ise, henüz toplumsal muhalefetin fiili öncülüğünü
kazanmaktan uzak olsa da, tek tek
işyerlerinde süren yüzlerce direnişle
canlılığını koruyor.
Buna karşılık sosyalist güçler antikapitalist ve devrimci-demokrasi
dinamiklerinin mücadelesini işçi
sınıfı mücadelesi ile birleştiremiyorlar. Sosyalist güçler halen rejimin
hamlelerine karşı tepki eylemleriyle
aslında bir savunma hattı takip ediyorlar. Ancak bunun yetmediği ve
yetmeyeceği gün gibi ortadadır.
Bugün AKP/sermaye politikalarını
hezimete uğratan tek güç Kürt
Halkının mücadelesidir. Kürtler,
AKP’nin hem savaş hem de sözde
barış manevralarına karşı eylemini
ve sözünü ortaya koymakta ve AKP
iktidarı Kürt coğrafyasında sürekli
yenilgiye uğramaktadır.

mez bir devrimci görevdir.
Marksist-yenilenmeci bir perspektifle
yürütülen Sosyalist Yeniden Kuruluş süreci
devrimi güncel bir görev görerek ve işçi
sınıfının tarihsel eylemine bağlı kalarak
komünist özneyi ortaya çıkarmak için yürüyen çok önemli bir süreç. İşçi hareketinin
kriziyle sosyalist hareketin krizini birlikte
çözme görevini önüne koyan SYK, işçi sınıfı
ile anti-kapitalist ve devrimci-demokrasi
güçlerinin mücadelesini birleştirmeyi başarabildiğinde, tarihe müdahale edebilecek
bir yetenek ve siyasi irade kazanacaktır.
Yolumuz uzun, işimiz çok!
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Bir kavşağın dönüldüğü, bir alt-üstlük yaşandığı açık. Bu politik dönüşümün bir demokratik reform
olmadığını, eski rejimin zirvesindeki iktidar öznesinde değişiklik yapmakla sınırlı olduğunu, “reform”
değil “restorasyon” yapıldığını vurgulamalıyız. Ordu’nun merkezinde olduğu bürokratik oligarşi,
kendisini “efendi” yapan ayrıcalıklarını kaybetse de; eski rejimin oligarşik-totaliter yapısı sürdürülüyor.

A
R
L
YENİ REJİM ve OLAS I LI K
OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU
Devletin zirvesinde çatlak oluşması,
derinleşmesi ve giderek tarafların
açık iktidar savaşı biçiminde yaşanan
Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenleri
arasındaki rejim krizi, 12 Eylül 2010
da yapılan Referandumla bir sonuca
ulaştı: Eski rejimin zirvesindeki
Ordu-Sermaye ittifakının Ordu kanadı “yenildi”.

Şimdi, sermayenin mutlak egemenliğinde ve kurucu güç siyasal İslamAKP’nin özgün rengini vermeyedamgasını vurmaya çalıştığı bir yeni
rejim kuruluyor. Toplumsal ve siyasal yaşam, “Kemalizm” yerine,
ABD’de üretilen ve “ılımlı İslam” olarak dillendirilen bir ideolojik zeminde yeniden örgütleniyor. Kapitalist
sistemin yeni politik rejimi, serma-

AKP tarafından temsil edilen küresel
ve yerel sermaye güçleri, askeribürokratik güçlerin rejim içindeki
özgün ve ayrıcalıklı konumlarını,
aynen yeniden kazanamayacakları
kadar geriye ittiler.

yenin çıkarlarına uyumlu bir özel
İslam yorumuyla meşruiyet/rıza
üretmeye ve günlük toplumsal yaşamı örgütlemeye çalışıyor.
Bir kavşağın dönüldüğü, bir alt-üstlük
yaşandığı açık. Ancak, bu politik
dönüşümün bir demokratik reform
olmadığını, eski rejimin zirvesindeki
iktidar öznesinde değişiklik yapmak-

Halk güçlerinin kendi çıkarları yönünde davranışı, sermayenin egemenliğini
tehdit edecek düzeye çıkabilirse; egemenliğinin devamının ancak vereceği
tavizlerle mümkün olduğunu gören sermaye, kendisine yapılan dayatmanın
gücü oranında geri adım atar ve kendisi dışındaki toplumsal güçlere hayat
alanı açmak zorunda kalır.

L

iberal Hayaller ve Gerçek

Kimi liberaller kendilerini
aldatılmış hissetseler de,
tarihsel-toplumsal süreçler kendi bildikleri yoldan-kendi yasalarıyla ilerliyorlar.

Rejimin liberallerin umdukları yönde burjuva-demokratik bir reforma ya da halk
güçlerinin sosyalizme yürüyüşünün
önünü açacak yönde devrimci zeminde
bir dönüşüme uğraması; ancak ve sadece,
halk güçlerinin kendi çıkarlarını sermaye
güçlerine dayatması ve o dayatmanın,
sermayeyi geri adım atmaya zorlayacak
seviyede bir güç dengesini yaratmasıyla
gerçekleşebilir.
Kapitalizm koşullarında demokrasi, bir
güçler dengesi üzerinde kendisini var
eder. Halk güçlerinin kendi çıkarları
yönünde davranışı, sermayenin egemenliğini tehdit edecek düzeye çıkabilirse; ege-

la sınırlı olduğunu, “reform” değil
“restorasyon” yapıldığını vurgulamalıyız. Ordu’nun merkezinde olduğu
bürokratik oligarşi, kendisini “efendi” yapan ayrıcalıklarını kaybetse de;
eski rejimin oligarşik-totaliter niteliği/yapısı sürdürülüyor. Üstelik,
günün koşullarına uyumlu hale getirilerek ve kimi önemli toplumsal/
siyasal konumlanmalarda daha da

menliğinin devamının ancak vereceği
tavizlerle mümkün olduğunu gören sermaye, kendisine yapılan dayatmanın gücü
oranında geri adım atar ve kendisi dışındaki toplumsal güçlere hayat alanı açmak
zorunda kalır. Halk güçleri de, şayet bir
devrimle sermaye iktidarını yıkamamışsa,
kendi gücü ve dayatmasıyla sermayeden
koparıp aldığı kendisine ait özgürlükçü
toplumsal ve siyasi alanlara sahip olur.

Sonuçta, sermayenin egemenliği, demokratik bir reformla zorlanmış olarak devam
eder.
Demokrasi, kendini dayatma, güç dengesi
oluşturma ve sermayeden koparıp alma
sürecinde gerçekleşebilir. Kürt halkının,
kendisini kabul ettirme ve asgari demokratik haklarını kazanma sürecinin nasıl
ilerlediğini birlikte yaşıyoruz.

AKP’nin Ordu merkezli iktidar fraksiyonuyla olan kavgası, eski rejimin, kapitalizmin/sermayenin güncel konumlanışına
artık uyum gösterememesi, yetmemesi ve
“dar” gelmesinin ürünüydü. Sermaye,
siyasal iktidarı Ordu’yla paylaşmadan
mutlak olarak ele geçirmek ve tümüyle
kendi somut-tarihsel hareketinin günümüzdeki yönelimlerinin hizmetine uygun
bir zeminde yeniden örgütlemek istiyordu. Aslında AKP’den önce, 12 Eylül 1980
sonrasında Özal’la başlayıp Derviş’le
devam eden bu süreç, Erdoğan’la hedefine varabildi.
Bu dönem boyunca, halk güçleri, Kürt
halkı dışında, kalıcı ve güçlü bir alternatif
seçenek oluşturarak kendisini sürece
dayatamadı, yaşanan krizde ve dönüşümde tayin edici bir rol oynayamadı.
Süreç, hepimizin bildiği gibi, 12 Eylül darbesinde halk güçlerinin ezilmesiyle başladı. 86-87’de kendisini toparlamaya başlayan halk güçleri, 89-90’da reel sosyalizmin
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AKP, ABD’nin zeminini oluşturduğu bir güç alanı
içinde Ordu’yu “yenerek”, rejim krizinin
görünürdeki gerilim eksenini boşalttı ve
sermayenin talepleri yönünde bir yeni rejim
kurarak, rahatlama ve istikrar ortamı yaratmaya
çalışıyor. Ancak, kurulmaya çalışılan yeni rejimin
bir anayasal statüyü bile henüz kazanamamış
olmasından başlayan ve bir dizi alana yayılıp
saçılan gerilim eksenleri, yeni ve farklı
yapısallıkta bir rejim krizinin zeminini oluşturuyor.
baskıcı yönde dönüştürülerek sürdürülüyor.

Restorasyon
Şimdi, kendisini güçlü gören AKP
reformcu maskesini çıkarınca destekçisi liberaller çok şaşırsa da, küresel
ve yerel sermayenin sadece restorasyonu hedefleyen bir dönüşümü hedeflediği baştan belliydi:
En başta, “devlet fideliklerinde el
bebek gül bebek” itinayla semirtilmiş
ve baştan finans-kapital biçiminde
şekillenmiş bedavacı-vurguncu, şahsiyetsiz, korkak ve gerici yerel sermaye,
demokratik bir dönüşüme kapalıydı.
Onlar adına iş gören AKP de, kapitalizm öncesinin egemen sermayesi
tefeci-bezirgan dokusundan günümüzün kapitalist sermaye ilişkilerine sıçrayan-sıçramaya çalışanların ve
finans-kapitalin oligarşik alanı içinde
konumlanmayı hedefleyenlerin içinden çıkıp gelen, despotik-totaliter ve
gerici bir siyasi gelenek tarafından

çözülüşüyle yeniden güç kaybına uğradı ve
üstelik meşruiyet sorunu yaşamaya başladı.
İşçi eylemleri, özellikle 87-90 arasında sermayeyi zorlasa da, süreklilik sağlayamadı.
Özellikle kamu emekçilerinin örgütlenme
süreci, siyasal sistemde sırf kendi talepleriyle sınırlı bazı demokratik açılımların
yapılmasını sağlasa da, gücü daha ötesine,
siyasal rejimin tümünü etkileme düzeyine
sıçrayamadı. Başka halk güçleri tarafından
desteklenmediler, yalnız kaldılar ve zamanla yorulup, koparıp aldıkları zayıf ve istikrarsız demokratik haklarla yetinmek zorunda
kaldılar.
İşte, AKP, ayağa kalkıp bir sınıf olarak kendisini var ederek sermayeye kendi çıkarlarını
dayatan bir işçi sınıfı hareketinin yokluğundan, yorulmuş ve kazandıklarıyla yetinen

tarihsel olarak kodlanmış bir partiydi.
Sürecin küresel düzeydeki itici gücü
ABD odaklı sermaye güçlerinin
demokrasi düşmanlığı ise, herkes
tarafından biliniyor.
Başka bir açıdan bakacak olursak,
Cumhuriyet’in ilk kuruluşuna zemin
olan “finans-kapital ve tefeci-bezirganlığın tarihsel ittifakı”nın Ordu’nun
merkezde olduğu bir siyasal rejim
içinde konumlanması; günümüzde,
sermayenin hareketinin/yayılımının
ulusal sınırların içindeki bütün coğrafyayı ve toplumsal yaşamı çok daha
güçlü-derinden ve kompleks olarak
kapsadığı ve içerdiği koşullarda,
“finans-kapitalin/sermayenin mutlak
egemenliği” ve bunun siyasal rejimde
bir mutlak egemenlikle de taçlandırılması biçiminde restore ediliyordu.
Bu güçler tarafından yönlendirilen bir
restorasyondan demokrasi beklemek,
“ölü gözünden yaş beklemek”ten farklı mıdır?

kamu emekçileri gerçekliğinden, diğer halkçı-demokratik güçlerin de güç dengelerini
zorlayacak bir hareketlenme yaratamamalarından faydalandı. Kürt halkının özgürlük
arayışına karşı kışkırtılan şovenizmin toplumsal bilinçte yarattığı kirli ve puslu ortam
da AKP’ye destek oldu.
Şimdi, yaşanan restorasyon daha da baskıcı
ve gerici bir zeminde yapılmadıysa, bunda
Kürt halkının özgürlük mücadelesinin güç
dengelerinde yaptığı zorlama belirleyicidir.
Ve zaten, yeni rejimin istikrarsızlığı ve zayıflığı, daha kurulurken içine sürüklendiği kriz
ortamı ya da olası demokratik ve devrimci
zorlamalarla başka yönlere doğru sürüklenme potansiyeli ve kimi alanlarda yaşanan
fiili-meşru özgürlükçü-demokratik açılımlar
da, halen esas olarak Kürt halk hareketi
tarafından güdüleniyor.
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Y

eni Rejim Yeni Kriz

2002 de başlayan AKP’li yıllar, 2010 12
Eylül Referandumuna kadar yoğun bir
rejim krizi ortamında yaşandı.
Krizin bir tarafı, Kürt halkının rejimin
Kürtlere dayattığı statüyü reddetme
zeminindeki özgürlük arayışı tarafından
belirleniyordu ve bu durum, kurulmaya
çalışılan yeni rejim açısından da bir kriz
dinamiği olarak halen devam ediyor.
Rejim krizinin öne çıkan diğer ekseni,
AKP-Ordu iktidar savaşı biçiminde
göründü. Savaşın tarafları, toplumsal
meşruiyetlerini “liberal” ve “ulusalcı”
ideolojik yanılsamalar yaratarak ürettiler. Ortada kendisini bir üçüncü
güç/alternatif seçenek duruma çıkarabilmiş bir halk hareketi de olmayınca,
kriz egemenler arasında bir klik savaşı
biçiminde yaşandı. O savaştan demokrat ya da devrimci bir enerji çıkamazdı,
çıkmadı.
Evet, AKP, ABD’nin zeminini oluşturduğu bir güç alanı içinde Ordu’yu “yenerek”, rejim krizinin görünürdeki gerilim
eksenini boşalttı ve sermayenin talepleri yönünde bir yeni rejim kurarak,
rahatlama ve istikrar ortamı yaratmaya
çalışıyor. Ancak, kurulmaya çalışılan
yeni rejimin bir anayasal statüyü bile
henüz kazanamamış olmasından başlayan ve bir dizi alana yayılıp saçılan gerilim eksenleri, yeni ve farklı yapısallıkta
bir rejim krizinin zeminini oluşturuyor.
Çözülmedikçe derinleşen ve yayılan
Kürt sorunu, kapitalizmin küresel krizinin Avrupa’da yoğunlaşan yeni evresinin Türkiye’yi daha doğrudan etkilemeye başlaması ve bölgesel hegemon devlet olma çabasının güncel olarak
Suriye’de yaşadığı tıkanma üzerinden
üreyen gerilimler, yeni ve eskisinden
daha şiddetli bir rejim krizinin temellerini atıyor ve zaman geçtikçe de görünür biçimlere sokuyor.
Kürt sorunu çoktan “ulusal” sınırları
aştı ve “bölgesel” bir zemine yerleşti.
Ve esasında, içine yerleştiği bölgenin de
özel durumu dolayımıyla “küresel” bir
sorun olma seviyesine sıçrayarak olağanüstü yüksek ve kompleks gerilimlerle yükleniyor.
Şimdi, bütün bölgesel ve ana küresel
güçler bir biçimde Kürt sorunuyla ilgililer ve kendi çıkarlarına uygun ittifak
güçleri oluşturarak sorun alanında
konum kazanmaya çalışıyorlar. PKK’nin,
“üslenme”, “silahlanma”, “cephe gerisini güçlendirme”, “diplomasi” gibi bir
dizi alanda eskisinden çok daha güçlü
inisiyatifler geliştirmesine imkan yaratan bu gelişme, daha geniş alanda ve
daha karmaşık manevralar yapmasının

da önünü açıyor.
“Batı Kürdistan”da yaşanan fiili “Özerklik” ve “Kuzey Kürdistan”da devreye
sokulan “Alan Tutma” hedefli şiddeti
arttırılmış gerilla savaşı, doğrudan girilen yeni aşamanın sonucu. Açıkça görülüyor ki, PKK, önünün açıldığını, “yıldızının parladığı”nı saptıyor ve yaptığı bu
hamlelerle, AKP’nin ve Yeni Rejimin
damarlarını ve nefes borularını tıkamayı hedefliyor.
Öte yandan, ABD merkezli küresel sermaye güçlerinin bölgedeki hesaplarının
uygulayıcısı ve yerel sermayenin bölgesel açılım talebinin siyasi-askeri garantörü bir “Hegemon Devlet” olmak için
bölgeye kendisini dayatan AKP/Yeni
Rejim, bölgede direnişle karşılaştı. En
son Suriye’deki gelişmeler, AKP’yi
“zayıflık” ve “çapsızlık” konumuna
doğru itiyor.
Karşısında İran-Irak-Suriye ve Lübnan’dan oluşan bir yerel düşman bloğu oluşturan AKP, başta enerji olmak üzere birçok açıdan işbirliğine muhtaç olduğu
Rusya ile de düşmanlaşmaya sürükleniyor. Üstelik, ABD’nin bölgesel güç alanı
içinde ortaklaştığı Suudi Arabistan ve
Mısır da, arkalarından ABD’nin de itmesiyle TC’ye alternatif olmaya çalışıyorlar.
Küresel ve yerel güçler, “dost” ve “düşman” konumu içinde, AKP’nin yeni
Türkiye’sine “ayar veriyor”, kapasitesini
zorluyorlar. Eh, “yukarılara” doğru çıkmak, güç dengelerini zorlayarak yeni
konumlara sıçramak isterseniz, itipçekeniniz çok olur. AKP’nin ana destekçisi ABD bile, AKP’nin “bölgede bağımsız inisiyatif geliştirme” yeteneğini
budamak, o yöndeki hayallerini karartmak istiyor.
İşte, bölgeye doğru yapılan her hamle,
geri dönüyor ve “Dimyat’a pirince
giden” AKP’yi ”evdeki bulguru” kaybedebileceği gerilimlerle zorluyor.
Başka bir gerilim ekseni de, kapitalizmin küresel krizinin son dönemde
yoğunlaştığı Avrupa’nın Türkiye’nin ana
ekonomik ilişki alanı olması ve krizin
yıkıcı güçlerini Türkiye içinde harekete
geçirmesiyle oluşuyor. Yerel kapitalizmin bitmeyen sorunu sermaye yetersizliğine kısa süreli ve aldatıcı da olsa merhem olan para girişlerinin azalması,
ihracatta hız kesme, o çok övülen büyüme rakamlarının hızla baş aşağı çakılışı
hemen ortaya çıkıverdi. Olası ani para
çıkışları da sürpriz sayılmamalı.
Zaten neo-liberal takvim gereği sürekli
“kemer sıkan” AKP, oluşmakta olan yeni
sıkışıklığı daha da ağırlaştırmış yeni bir
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neo-liberal saldırıyla karşılamaya
çalışıyor.
Sendikal örgütlenme tasfiye ediliyor, kamu emekçilerinin bütün
kazanımları tırpanlanıyor, yeni
zam dalgalarıyla yeni vergiler üst
üste halka yükleniyor, sermaye
için vergi indirimi yapılan Kürt
illerinde fiili bölgesel asgari ücret
uygulaması devreye sokuluyor,
kalan kamu zenginlikleri de hızla
özelleştirme soygunu için satışa
çıkarılıyor…vd. Artık “kemer sıkmak” yetmiyor ki, “boyun sıkmak-boğmak” aşamasına geçiliyor ve emekçilerin kazanılmış
bütün hakları tasfiye ediliyor.
Sermayenin ise, hareketinin
önündeki bütün pürüzler temizlenerek birikiminin hızı ve kapasitesi arttırılmaya çalışılıyor.
AKP’nin küresel sermayenin desteğiyle şişirdiği büyüme balonu,
onun en büyük toplumsal meşruiyet kaynağıydı ve şimdi o kaynak kuruyor. Aynı zaman dilimi
içinde, emekçiler, uygulanan
yeni neo-liberal saldırı dalgasıyla
ağır yoksulluk koşullarına itiliyorlar. İstikrar, refah ve huzur,
Türkiye toplumunun artık görüş
ufkunun bile içinde değil.
Toplumsal gerilim, öfkeden
çürümeye dek uzanan bir toplumsal hareketlenme ekseni içinde sürekli hareket ediyor ve istikrarsızlık işaretleri belirginleşiyor.
Üstelik, AKP kendisini içine
çeken bu gerilim eksenlerinden
kaçamaz. O süreçleri yürütmek
onun asli görevi; bütün yerel ve
küresel egemen güç odakları,
tam da bu görevleri yerine getirmesi şartıyla AKP’nin önünü açtılar ve destekliyorlar.
AKP, şayet iktidarda kalmak istiyorsa, bu gerilim eksenleri üzerinden yol almak ve başarılı
olmak zorunda. Geri çekilmek
bir yana herhangi bir başarısızlık
durumunda bile, AKP’yi ayakta
tutan güç alanı bir anda onu boşluğa itecektir. Devam etmek
zorunda, ama devam ettikçe her
tarafından sıkıştırılıyor.
Eski rejim krizinin, en görünür
biçiminde egemen blok içinde
bir fraksiyon çatışması biçiminde
yaşanması ve siyasal ve toplumsal ayrışmaları/hareketleri bu
zeminde saflaşmaya zorlaması;
iki egemen fraksiyona alternatif
bir devrimci ya da demokrat
seçeneğin oluşmasını zorlaştırmış, engellemişti.
Şimdi oluşmakta olan ve gittikçe
güç biriktiren krizin en temel
özelliği ise, günümüzde öne
çıkan üç ana gerilim ekseninin
de, halk güçlerinin kendi çıkarları temelinde örgütlenmesi ve
harekete geçmesi için zemin
hazırlıyor olması.
18.10.2012
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riz Dinamikleri
Direnişin Önünü Açıyor!

Bölgedeki emekçilerin,
yoksulların, ezilen
halkların, biçimsizleştirilmeye ya da
yok edilmeye çalışılan
kimliklerin ve inançların
ve diğer bütün antikapitalist ve halkçıdemokratik güçlerin sesi
olmak, öfkesini açığa
çıkarmak ve hayata
geçirmek gerekiyor.

ALP AYDIN
Oluşan ve güç biriktiren yeni rejim krizi,
hızla toplumsallaşma potansiyeli taşıyan, iç çatışmalara dek yükselebilecek
şiddet yüklü ve bölgesel bir savaşı besleyen çok boyutlu siyasal ve toplumsal
dinamiklerle ve onların yarattığı gerilim
eksenleriyle birlikte şekilleniyor.
AKP iktidarının gücünün zirvesinde
olması, onun bir tıkanma yaşadığını,
iktidarın iç ittifaklarında çatlama ve
hatta karşılıklı itişme yaşandığını ve
muhtemel iniş sürecinin ilk işaretlerinin bir dizi dengesizlikle kendisini gösterdiğini gölgeliyor. Ama, yeni rejimi ve
iktidarı sarıp sarmalayan ve hareket
ettikçe sıkıştıran gerilim eksenleri, gerçek toplumsal ve siyasal süreçlerden
besleniyorlar. İktidarın gücüyle, yol
aldıkça kendini zorlayan ve sürekli yeni
zaaflar oluşturan güçsüzlüğü, aynı olgunun ikisi de gerçek olan iki ayrı yönü.
Kürt Halk Hareketi “Demokratik
Özerklik” hedefine doğru yürürken,
neredeyse günlük olarak AKP’nin kurduğu bütün statüleri sorguluyor, sarsıyor. Aslında, bu “sarsıcı” yürüyüş, yeni
rejimin bir anayasal kalıcı statüye sıçrayarak kendini güvenceye alamamasının en güçlü sebebi. Kürtler yollarında yürüdükçe yeni alanlara açılıyor,
yeni ittifaklar kuruyor, askeri şiddet ve
diplomasinin en zengin ve karmaşık
hallerini aynı anda uyguluyor.
Kürt Hareketinin kendi yolunda yürüyebilmek için yaptığı hamlelerin sonucunda ortaya çıkan her yeni siyasi-toplumsal alan, yeni ittifak ya da yeni askeri ve diplomatik hamle; AKP iktidarının
alanını daraltıyor, manevra yeteneklerini kısıtlıyor, ileriye doğru yapmak
zorunda olduğu atılımların hızını kesiyor ya da engelliyor.
Geçtiğimiz haftalarda kurulan Halkların
Demokratik Kongresi (HDP), önümüzdeki yerel ve genel seçimlere demokrat-devrimci ve komünist güçlerin ittifak alanı olarak katılacağını açıkladı.
HDP’nin üstünde konumlandığı Kongre
ise, yeni bir politik örgütlenme biçimi
olarak ve yeni politik mücadele biçimleriyle davranarak, halk güçlerinin
alternatifini inşa etmeye çalışıyor.
Kongre’nin kendi hedefleri doğrultusunda attığı her adım, sadece AKP ve
yeni rejimini sıkıştırmayacak; aynı
zamanda, kapitalizme karşı halkçı bir

iktidar seçeneğinin temelini atma
potansiyelini taşıyor.
Bölgesel hegemon devlet olmak amacıyla yapılan hamlelerin sonucunda
ortaya çıkan “yeni bölgesel güç dengeleri” ve küresel güçlerin farklı odaklardan
farklı çıkarlarla güdülü olarak yaptıkları
müdahalelerin o “yerel güç dengelerini
etkileyip-oluşturma” kapasitesinin yüksekliği de, AKP’nin “bağımsız” davranma yeteneğini felç ediyor. AKP’nin bölgeye ve ülkenin içine dönük hamlelerinin gücü ve meşruiyeti zayıflıyor.
Öte yandan ve en önemlisi, bölgede
halklar arası bir dostluk ve dayanışmanın zemini olgunlaştı ve hatta zorunlu
hale geldi. Halkçı-demokratik bölge
güçlerinin, emperyalist güçlere ve
yerel işbirlikçileri olan egemenlere
karşı bir kalıcı ittifak alanı oluşturmaları, günün acil devrimci görevi.
Bölgedeki emekçilerin, yoksulların, ezilen halkların, biçimsizleştirilmeye ya da
yok edilmeye çalışılan kimliklerin ve
inançların ve diğer bütün anti-kapitalist ve halkçı-demokratik güçlerin sesi
olmak, öfkesini açığa çıkarmak ve
hayata geçirmek gerekiyor.

tarihsel-devrimci geleneğin mevcut
konumlanışı, şimdiki güncellikte belirleyici önem kazanmış durumda.
AKP’nin hepsiyle düşmanlık içinde
olması ve Anadolu Aleviliğini de baskı
ve asimilasyon politikalarıyla Sünnileştirmeye çalışması, bölgedeki bütünsellik içinde kavranmalıdır.
Krizin Türkiye’yi yeniden sarsmaya
başlamasına bir çare olarak devreye
sokulan yeni ve ağırlaştırılmış neoliberal saldırı dalgası da, öncekilerin
yoksullaştırıcı birikimlerinin üstüne
bindiği için, tahrip gücü artmış bir saldırı olarak her düzeydeki halkçı direnişleri kışkırtıyor. Olası direnişlerin karşısında “sadaka ağları” ve “tevekkül”
gibi “AKP İslamı”na ait toplumsal
çürütme dinamikleri inşa ediliyor.
Şimdi, tasfiye edilmeye çalışılan bütün
toplumsal kazanımlar için hak direnişleri örgütlemenin, doğanın talanına
karşı çıkmanın, erkek egemen sistemin AKP iktidarında fütursuzca davranmasının sonucu olarak kadınlara
yönelik artan şiddete ve gerici kuşatmaya karşı direnmenin zamanıdır.
Şimdi, yeni özelleştirme ve yağmaları

Şimdi, bütün halkçı direnişlere ortaklaşıp
güçlenecekleri bir zemin sunacak ve yön tayin
ettirerek kaybolmalarını engelleyecek bir işçi hareketi
için işçi sınıfın bütününün içinde kök salmanın, olası
tepkilerini sezip ön açmanın, ortaya çıkan işçi
hareketlerinin içinde ve önünde olmanın zamanıdır.
Emperyalistler ve işbirlikçi yerel egemenler en yoğun şiddeti uygulayarak
veya en aşağılık uygulamalarla bölge
halklarının onurunu ve kendine saygısını yok etmeye çalışarak, ezilenlerin
sesini kısmayı, bilinçlerini karartmayı
ve davranma yeteneklerini felç etmeyi
hedefliyorlar. Şimdi, bölgenin tarihten
gelen devrimci toplumsal geleneklerinden güncel isyan ve direniş dinamiklerine dek uzanan geniş bir alanı harekete geçirmek gerekiyor.
Bölgedeki halkçı güçlerin direniş alanı
güçlendikçe, bütün işbirlikçiler gibi
AKP’nin de dengesi zorlanacak, hareket yeteneği zayıflayacaktır. Kürt
Halkının ve Şiiler ve Nusayrilerdeki

teşhir edip engellemenin, öğrencilerin
yayılma fırsatı arayan demokratik
hareketlerinde konumlanmanın, yoksulluk ve işsizlik yaratacak politikalara
karşı öfkenin dillendirilmesinin, ezilen
kimliklerin ve inançların sözcüsü
olmanın zamanıdır.
Şimdi, bütün halkçı direnişlere ortaklaşıp güçlenecekleri bir zemin sunacak
ve yön tayin ettirerek kaybolmalarını
engelleyecek bir işçi hareketi için işçi
sınıfın bütününün içinde kök salmanın,
olası tepkilerini sezip ön açmanın,
ortaya çıkan işçi hareketlerinin içinde
ve önünde olmanın zamanıdır.
18.10.2012
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Kibir günahına batan ve iktidar
zehirlenmesine uğrayan Sultan Tayyip
Kürt halk gerçeğini görmezden gelirse
ve Kürtlerin kolektif haklarını tanımak
yerine onların iradesini ezmeye
çalışmakta ısrar ederse, ki bugünkü
politikası budur, onun sınırsız gibi
görünen iktidarının (yeni rejiminin)
sonu da çok uzak olmayacaktır.
HALİT ELÇİ
Madalyonun bir yüzünde muzaffer bir
Tayyip Erdoğan portresi var. Partisi
AKP üçüncü kez genel seçimleri hem
de oyunu arttırarak kazandı. Erdoğan’ın kendisi partideki diğer kurucu
kadrolar arasından sıyrılıp “tek lider”
haline geldi. En son AKP Genel
Kongresi bütünüyle Tayyip Erdoğan’ı
“tek adam” olarak kutsayan, adeta tanrılaştıran bir “laik ayin” görünümü
içinde gerçekleşti. Her ne kadar
Suriye konusunda karizması çizilmiş
olsa da, “komşularla sıfır sorun” politikası yerlerde sürünse de, hala esip
gürlemeye devam ediyor. Osmanlı
sultanı pozları takınıyor. Yasal padişahlığının planlarını yapıyor.
Madalyonun diğer yüzünde ise, asabı
bozuk, kafası karışık ve sıklıkla kendisiyle çelişen şeyler söyleyen, nemrut suratlı bir Tayyip Erdoğan var.
Bir kadınlara çatıyor, bir Alevilere
sataşıyor, bir gençlere kükrüyor, bir
işçilere dil uzatıyor. Daha doğrusu
Sultan Tayyip’den himmet dilenmek
yerine kendi güç ve iradeleriyle sokağa çıkıp haklarını savunan, üstüne
üstlük
bu
haklarını
AKP
Hükümeti’nden kopara kopara alan
her toplumsal dinamik, onun gözüne
şeytan gibi görünüyor.
Bu gerginliğin anlaşılır nedenleri var.
Bir tanesi, gümbür gümbür yaklaşan
ekonomik krizin tsunami dalgalarıdır.
Bir diğeri, Suriye krizinin bir bataklı-

T

Kürt Halk Hareketi Her Alandaki
Örgütlü Gücüyle AKP’yi Zorluyor

SULTAN TAYYİP

KÜRTLERE YENİK DÜŞTÜ
ğa dönüşmeye başlaması, neredeyse
güney ve doğudaki tüm komşularla
gerginlik yaşanmasıdır. Bir başkası,
Erdoğan’ın kafasını giderek daha
fazla meşgul eden ve bu “güçlü” iktidarı birkaç ayda azınlığa düşürebilecek potansiyele sahip AKP-Cemaat
çekişmesidir.
Ama bunların hepsinin üzerinde bir
gerilim odağı var ki, tüm bu sorunların şiddetini arttıran, AKP iktidarının
ve Erdoğan’ın planlarını alt üst eden
Kürt Sorunudur bu.

Ovada ve Dağda Yenilgi
Kökleri Osmanlı dönemine kadar
uzansa da, özellikle Cumhuriyet’in
Türk ulus-devleti modeline dayanan,
Kürt ulusal varlığının, kültürünün,
dilinin inkar ve yok edilmesi politikasının yarattığı Kürt Sorunu, daima
Türkiye politikasının temel belirleyenlerinden biri olagelmiştir. Ama 12

aktik Savaşları

AKP’nin yönetimindeki devletin uygulamaya soktuğu
her taktiğe, Kürt Siyasi Hareketi başka bir
taktik adımla karşılık veriyor. Örneğin,
Kürt Halkının dindarlığına oynayan,
camileri/ imamları kullanan AKP/devlete
karşı Kürt Siyasi Hareketi, sivil Cuma
namazlarıyla, yurtsever din görevlilerinin örgütlenmesiyle, halkın inançlarına
saygıyı vurgulayan söylemiyle cevap
veriyor.

etme, vergi ödememe, kendi eğitim ve
yargı kurumlarını oluşturma, devletin
mahkemelerinde Kürtçe savunmada
ısrar etme gibi karşı adımlarla yanıtlıyor.

AKP/Cemaat ittifakının “hayırseverlik”
görünümünde Kürtleri bağımlı kılma girişimine, toplumsal dayanışmayı güçlendirerek, kadınları sosyal yaşama ve politikaya katarak karşılık veriyor.

Toplantılarda, mitinglerde Öcalan posteri
açmak yasaksa, BDP Kongresi’nde kocaman bir Öcalan resmi asılıyor. Son olarak,
devletin Öcalan’ı 15 aydır tecrit altında
tutması karşısında Kürt yurtsever tutsaklar “Öcalan’a sağlık, güvenlik, özgürlük ve
anadiline yönelik baskıların sona erdirilmesi” talepleriyle süresiz-dönüşümsüz
açlık greviyle bedenlerini ölüme yatırarak
seslerini dünyaya duyuruyor.

Okullar yoluyla (son olarak 4+4+4 formülüyle) ve sistemle kurulabilecek her türlü
ilişki ile asimilasyonu sağlama politikasını, okulları ve mahkemeleri boykot

Devlet PKK lideri Abdullah Öcalan’a
“sayın” demeyi cezalandırmaya kalkıyorsa, milyonlarca kişi altına imzalarını atarak ve kendilerini “ihbar” ederek “Sayın
Öcalan İrademdir” dilekçesi veriyor ve
bu uygulamayı anlamsız hale getiriyor.

Eylül (1980) faşizminin Kürtlere
yönelik korkunç şiddetine karşı
örgütlü direniş ve savaş temelindeki
Kürt Siyasi Hareketinin kitlesellik
kazanmasıyla Kürt Sorunu, 1980’lerin ortalarından bu yana Türkiye toplumsal yaşamında (politikadan ekonomiye, kültürden eğitime kadar) en
önemli belirleyen halini almıştır.
Bugün muktedir bir görüntü veren
AKP Hükümeti ve Başbakan,
Türkiye’nin hemen her bölgesinde
oylarını arttırsa da, Kürt coğrafyasında ve Kürt seçmenler arasında Kürt
Siyasi Hareketi tarafından sürekli
olarak yenilgiye uğratılmaktadır. Hem
de Kürt partilerinin sık sık kapatıldığı,
binlerce Kürt siyasetçinin hapse atıldığı, Kürt hareketine karşı sürekli bir
medya bombardımanı yapıldığı, devletin her türlü imkanının bu harekete
karşı seferber edildiği koşullarda
gerçekleşiyor bu yenilgi.

Bütün bunlar, AKP’nin ve Tayyip
Erdoğan’ın Kürt politikasının, ama daha
genel düzeyde Türkiye Cumhuriyeti’nin
Türklüğe dayalı ulus-devlet modelinin
iflasıdır.
AKP iktidarı, Cumhuriyet’in kurucu askeri-bürokratik kadrolarını sermaye lehine
iktidarın merkezinden uzaklaştırabildiyse, bunu sadece kendisinin ve arkasındaki (yerel ve küresel) sermaye sınıfının
gücü ve becerisiyle değil, en çok da
Kemalist ulus-devlet modelinin esas olarak Kürt Halkı tarafından parçalanması,
eski rejimin silahlı ve silahsız (ideolojikpolitik) güçlerinin yenilgiye uğratılması
sayesinde yapabildi.
Kibir günahına batan ve iktidar zehirlenmesine uğrayan Sultan Tayyip bu gerçeği
görmezden gelirse ve Kürtlerin kolektif
haklarını tanımak yerine onların iradesini ezmeye çalışmakta ısrar ederse, ki
bugünkü politikası budur, onun sınırsız
gibi görünen iktidarının (yeni rejiminin)
sonu da çok uzak olmayacaktır.

Ama AKP’nin yenilgisi sadece seçim
sandıklarında gerçekleşmiyor. Daha
önemlisi, AKP Hükümetinin emrindeki silahlı kuvvetlerin yıllardır
yürüttüğü binlerce irili ufaklı operasyona, yüzlerce sınır ötesi saldırıya,
“kış harekatları”na, binlerce kişinin
ölümüne, milyarlarca liralık askeri
teçhizat ve silah kullanımına rağmen
PKK gerillası yenilemedi.
Aksine, gerilla güçleri bütün bir yaz
boyunca Kürt coğrafyasının her bölgesinde askeri hedeflere saldırılarını,
yol kesme, nokta operasyon, “tutuklama” eylemlerini hiç olmadığı kadar
yaygın ve etkili biçimde gerçekleştirdiler. Dahası, Şemzinan bölgesinde
“alan hakimiyeti” kurdular ve bunu
sürdürebiliyorlar.

AKP iktidarı,
Cumhuriyet’in kurucu
askeri-bürokratik kadrolarını sermaye lehine
iktidarın merkezinden
uzaklaştırabildiyse, bunu
sadece kendisinin ve
arkasındaki (yerel ve
küresel) sermaye sınıfının gücü ve becerisiyle
değil, en çok da Kemalist
ulus-devlet modelinin
esas olarak Kürt Halkı
tarafından parçalanması, eski rejimin silahlı ve
silahsız (ideolojik-politik)
güçlerinin yenilgiye
uğratılması sayesinde
yapabildi.
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Kürt Hareketi Bölgede ve Türkiye’de Egemenlere Kendi Çözümünü Dayatıyor

KÜRT SORUNUNDA YENİ AŞAMA
Bir “barış” gerçekleşecekse,
bu iyi niyetler ve tatlı hayallerle değil, çelik ve
kanla yoğrulan güçlerin şu veya
bu noktada/düzeyde kurulan dengesiyle
gerçekleşecektir. Bunun için de muhtemel bir
barış süreci, masa başındaki görüşmelerin yanı
sıra, tarafların masadaki konumlarını
güçlendirmek için karşılıklı güç denemeleri
yapacağı, zaman zaman savaşın sertleşeceği,
tarafların tüm güç ve yeteneklerini ortaya
koyacakları bir süreç olacaktır.
Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP
Hükümeti, Cumhuriyet’in geleneksel
politikalarından kısmen ayrılarak
Kürt kimliğini ve Kürtçe’yi tanıdı.
(Kuşkusuz bunun nedeni AKP’nin
“demokrat”lığı değil, Kürt halkının
mücadelesiyle inkar politikasını
yerle bir etmesidir. Fiilen kazanılanları AKP sadece tescil etmiş oldu.)
Buna karşılık AKP, Kürtlerin kolektif
haklarını ve örgütlü iradesini tanımamakta ısrar ediyor.
Yüzlerce yeni asker ve gerilla cenazesi, milyarlarca liralık askeri harcamalar pahasına savaşı tırmandırmasının, onbine yakın Kürt politikacısının hapse atılmasının altında,
Kürtlerin örgütlenmiş iradesinin yok
edilmesi politikası yatıyor. Sultan
Tayyip istiyor ki, Kürtler onun karşısına bir politik güç olarak değil, ricacı, yalvarıcı kullar olarak gelsin! Ama
bugün gelinen aşamada Erdoğan’ın
bu beklentisinin bütünüyle boş bir
hayal olduğu açığa çıkmıştır.
Kürt Siyasi Hareketi, her alandaki
milyonları kapsayan örgütlülüğü, bir
uluslararası aktör olarak diplomasi
becerisi, askeri gücü, taktik ustalığı
ve politik esnekliği vb ile Erdoğan ve
hükümetine geri adım attırmıştır.
Erdoğan ve bakanlarının son haftalarda kanal kanal gezip TV ekranlarında “gerekirse İmralı ile de görüşülür, Oslo benzeri görüşmeler de yapılır” demesinin arkasında, AKP
Hükümeti’nin de (öncekiler gibi) bu
yenilgiyi tatması gerçeği yatıyor.
Ancak AKP’nin bu “görüşmeye hazırız” mesajı, asla bu partinin “onurlu,
demokratik çözüm”e razı olduğu
anlamını taşımaz. Çünkü burjuva
hükümetler çoğu kez muhalifleriyle
bu tür görüşmeleri, onları/kitle
tabanlarını boş beklentilere sokarak
“yumuşatmak”, iradelerini zayıflatmak veya konjonktürel hedeflerine

ulaşmak (örneğin, seçimlerin sakin
ortamda yapılabilmesi) için yaparlar.
Hükümet’in son anda caymasıyla
sona eren Oslo görüşmelerinin de bu
amaçla yapıldığı anlaşılıyor.

Görüşmeler Meşruiyet
Kazandı
Ama şurası da bir gerçektir ki, Oslo
görüşmeleri gizli yapılmışken bu kez
görüşmeler kamuoyunun bilgisi
dahilinde yapılacaktır. Oslo görüşmelerinin açığa çıkartılması (Cemaat
tarafından, AKP’yi vurmak için)
musibetinden bir hayır doğmuştur.
Bütün şovenist kışkırtmalara, medya
üzerinden yürütülen bütün hamasi
propagandaya rağmen, Türkiye
halkı bu görüşmelerin yapılmasına
tepki göstermek bir yana, olumlu
bulmuştur.
Artık devlet ile PKK (Öcalan ve
Kandil) ve BDP arasında barış
görüşmeleri yapmak kamuoyu nezdinde meşrulaşmıştır. Abdullah Öcalan’ın (Kürt Hareketi üzerindeki tartışılmaz etkisi nedeniyle) sağlıklı ve
güvenlikli olarak barış görüşmelerine katılabilmesi için hapisten çıkarılması talebi de artık medyada ve siyaset dünyasında rahatlıkla konuşulabilir hale gelmiştir.
Bununla birlikte, AKP Hükümeti’nin
barış söyleminin samimi olmadığı
açıktır. Kaldı ki bir “barış” gerçekleşecekse, bu iyi niyetler ve tatlı hayallerle değil, çelik ve kanla yoğrulan güçlerin şu veya bu noktada/düzeyde
kurulan dengesiyle gerçekleşecektir.
Bunun için de muhtemel bir barış
süreci, masa başındaki görüşmelerin
yanı sıra, tarafların masadaki konumlarını güçlendirmek için karşılıklı güç
denemeleri yapacağı, zaman zaman
savaşın sertleşeceği, tarafların tüm
güç ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir süreç olacaktır.

?

K BATI KÜRDİSTAN

onfederalizm Hayata mı Geçiyor

Kürdistan coğrafyasının bugünkü Suriye
sınırları içinde kalan kısmı, diğer parçalara göre alanının küçüklüğü, Kürt nüfusunun azlığı nedeniyle son zamanlara kadar
pek öne çıkmamıştı. Suriye’de, çoğunluğu Türkiye sınırına paralel uzanan bir
şeritte ve Şam ile Halep’te yaklaşık 2 milyon Kürt yaşıyor. Suriye’nin Arap milliyetçisi rejimleri tarafından baskı altında
tutulan, hatta önemli bir kısmına yurttaşlık hakkı bile tanınmayan Kürtler,
Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte kilit
bir önem kazandılar.
Baas rejimiyle dış destekli silahlı muhaliflerin uzayıp giden savaşında Suriye
Kürtleri koşulları iyi değerlendirip hassas
bir denge politikası izleyerek Batı
Kürdistan’da fiili bir özerklik kazandılar.
Adım adım kendi silahlı güçlerini, eğitim
ve yargı kurumlarını oluşturuyorlar.
KDP ve PKK’nin etkili olduğu Batı
Kürdistan’da, PKK çizgisine yakın Partiya
Yekîtiya Demokrat’ın (PYD) en etkili güç
olduğu görülüyor. Suriyeli Kürtler bağımsızlık değil, “Demokratik Suriye, Özerk
Kürdistan” talebinde bulunuyorlar. Bu,
Kuzey Kürtlerinin “Demokratik Türkiye,
Demokratik Özerk Kürdistan” talepleriyle
uyumludur. Güney Kürdistan’daki anayasal güvenceli Kürdistan Özerk Bölgesi de
resme eklendiğinde, Abdullah Öcalan’ın,

mevcut sınırlar değişmeden dört parçadaki Kürtlerin özerk yönetimler oluşturmaları ve kendi aralarında çok yönlü ilişkiler geliştirmeleri şeklinde özetlenebilecek “Demokratik Konfederalizm” tezinin
gerçeğe dönüşme olasılığının güçlendiği
ortaya çıkıyor.

Bu gelişmeler, “kendi” Kürtleriyle savaş
halinde olan Türkiye’yi sıkıştırırken, Kürt
Siyasi Hareketinin politikasını ve motivasyonunu güçlendiriyor. AKP Hükümeti,
Batı Kürdistan’daki öz yönetim kurumlaşması karşısında dişlerini gıcırdatsa da,
buraya askeri/fiziki müdahale meşruiyetinin olmaması nedeniyle -en azından
şimdilik- harekete geçemiyor. Buna karşılık sınıra yaptığı askeri yığınakla ve politik
manevralarla bu bölgedeki iradeyi zayıflatmaya ve KDP etkisini arttırarak “zararsız” hale getirmeye çalışıyor.
Ama bütün bunlar beyhude çabadır.
Türkiye egemen sınıfının Kürt sorunu
bataklığından çıkmasının tek yolu vardır:
Kürtlerin ulusal varlığını, tarihsel kolektif
haklarını tanımak ve bunun gereklerini
derhal ve tam olarak yerine getirmek.

Türkiye egemen
sınıfının Kürt sorunu
bataklığından
çıkmasının tek yolu
vardır: Kürtlerin ulusal
varlığını, tarihsel
kolektif haklarını
tanımak ve bunun
gereklerini derhal
ve tam olarak yerine
getirmek.
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Ortadoğu’nun süper gücü olma planıyla hareket eden
Türkiye, bu planına uygun olmayan bir şekilde, bölge
ülkeleriyle çatışmalı bir durum içinde. Bir süre için bölge
halkları arasında saygınlık yaratan “One Munite” formülü
artık sihrini yitirdi. Arkasına Rusya ve Çin’i alan Şii
hattıyla karşı karşıya kalan,
ABD ve Batı’nın aktif desteğini de
alamayan AKP Hükümeti
yönetimindeki Türkiye’nin bölge
önderliğine oynayacak kadar politik
ve askeri gücünün bulunmadığı
apaçık ortaya çıktı.
Suriye’de Yeni Taktik: İçten Çökertme

TÜRKİYE YANLIŞ HESAP KURBANI
TÜLAY HATİMOĞULLARI

Ağustos ayında gerçekleşen Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
toplantısı Türkiye’nin istediği gibi
sonuçlanmadı. Suriye konusunda hızlıca
sonuca
varmak
isteyen
Türkiye’nin Suriye’den gelen mültecilerin çokluğu gerekçesiyle tampon
bölge kurma planı en azından şimdilik kabul görmedi. Türkiye’nin tersine; ABD ve Batılı emperyalist güçler
sabırla ve planlı davranıyorlar.
“Ne olursa olsun, yeter ki Esad gitsin”
gibi bir koşullanmadan ziyade,
kurumsallaşmış bir emperyal mantıkla hareket ediyorlar. Somut gelişmeler karşısında tutum değiştirebiliyorlar. Bu yeteneklerden yoksun olan
Türkiye’nin tutumu, kendisine ağır
bedeller ödetebilecek bir hal alıyor.
Türkiye, Libya’dakine benzer bir
müdahaleye yol veren bir BM kararı
peşinde. Bunun için gerilimi her
bakımdan sürekli tırmandırıyor.
Suriye topraklarındaki çatışmalar
sırasında Türkiye’ye düşen havan
mermileri için, Suriye Hükümeti’nin
özür dilemesine ve araştırılacağını
ifade etmesine rağmen, misliyle karşılık veren Türkiye adım adım savaşın eşiğine yaklaşıyor. Rusya’dan
gelen Suriye yolcu uçağının F-16’lar
tarafından zorla indirilmesi ve ara-

S

malarda havacılık hukukuna aykırı
ciddiye alınabilecek hiçbir şeyin çıkmamasıyla, Türkiye Suriye’nin yanı
sıra Rusya ile de karşı karşıya gelme
riskine girdi.

Türkiye Her Bakımdan
Zararlı Çıkıyor
*Sığınmacılar üzerinden oynamaya
çalıştığı siyasi oyunlar elinde kalıyor.
Bölgede huzursuzluğu arttıran sığınmacıları kontrol edemez duruma
geliyor.
*Özgür Suriye Ordusu’nun niteliksizliği, çapulculuğu açığa çıkıyor. Savaş,
kiralık katil olarak kullandıkları ve
önemli bir kısmı Suriyeli olmayan El
Kaide ve Selefi militanları ile götürülüyor. Taliban militanlarının da savaşa dâhil olduğu haberleri yayılıyor.
Türkiye, Suriye’de hızla sonuç alma
kaygısıyla, ilerde başına bela olacak
bu güçleri destekliyor.
*ABD ve Batılı emperyalist güçlerin
şu anki planları, Afganistan ve Irak
savaşlarında deneyim kazanan CIA
ajanlarıyla Suriye’yi içten çökertmektir. Türkiye’nin aksine müdahalede
aceleci değiller. Büyük olasılıkla
ABD’nin seçimleri atlatması ve bu
sürece hâkim olan Obama’nın yeniden iktidara taşınması bekleniyor.
ABD’nin “Operasyonel Plan” şeklinde

ifade ettiği yöntem, çatışmayı zamana yaymayı ve Suriye rejimini içten
fethetmeyi amaçlamaktadır.

*Ortadoğu’nun süper gücü olma planıyla hareket eden Türkiye, bu planına uygun olmayan bir şekilde, bölge
ülkeleriyle çatışmalı bir durum içinde. Bir süre için bölge halkları arasında saygınlık yaratan “One Minute”
formülü artık sihrini yitirdi. Son yıllarda attığı bütün adımlar ABD/Batı
cephesine ait olduğunu halklara bir
kez daha hatırlattı. İran’a uygulanan
ambargoya uydu. Füze Kalkanı’nın
radarlarını topraklarına yerleştirdi.
Askeri projelerde İran ve Irak karşıtlığını açık ifade etti. Dolayısıyla “Ilımlı
İslam Projesi”ni Ortadoğu’ya ihraç
etme konusunda kendi önünde
engeller yarattı.
Özellikle Şii ağırlıklı Irak iktidarına
karşı, Sünnilerin hamiliğine soyunması, bölgenin Şii hattını dışladığı
görüntüsü verdi. Arkasına Rusya ve
Çin’i alan Şii hattıyla karşı karşıya
kalan, ABD ve Batı’nın aktif desteğini
de alamayan AKP Hükümeti yönetimindeki Türkiye’nin bölge önderliğine oynayacak kadar politik ve askeri
gücünün bulunmadığı apaçık ortaya
çıktı.
*Kürt meselesi ise bu sürecin en
önemli belirleyeni konumunda.

uriye Sorununda Yeni Taktikler

Gelinen aşamada ABD ve
Batılı emperyalist güçler
Suriye’yi çökertmekle ilgili
yeni yöntemler deneyeceklerdir. Büyük
Ortadoğu veya Genişletilmiş Ortadoğu
Projesi formülasyonunu destekleyen ve
yine Türkiye merkezli adımlar atılıyor. 78 Eylül’de İstanbul’da Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi ve
Marmara
Üniversitesi
Ortadoğu
Araştırmaları Enstitüsü tarafından “Yeni
Ortadoğu ” konseptiyle organize edilen
konferans bu adımlardan biridir.
Konferansın konu başlığı “Arap Diyalogu
ve Ortadoğu’da Barış: Müslüman ve

Hristiyan Perspektifler”di. Konferansa
birçok ülkeden Müslüman ve Hristiyan
din görevlileri katıldı. Şiddetsiz yöntemlerle Ortadoğu’ya barış ve huzur hedefleyen bu proje, emperyalist güçlerin
savaş kışkırtıcılığının üstünü örtmek istiyor. Bu savaşın sebebinin dinler olduğu
ve dinlerin diyalogla çözümler bulabileceği fikriyatı hiç inandırıcı değil.
Yine BOP’un tıkanıklık yaşadığı Suriye
konusunu soğutmak gayretiyle Filistin
meselesi güncellenebilir. Bağlantısızlar
Hareketi’nin İran’da gerçekleşen toplantısına katılan Mısır Devlet Başkanı
Muhammed Mursi’nin, Ortadoğu’nun

asli meselesinin Filistin davası olduğu
vurgusu önemli. Mısır aracılığıyla Filistin
meselesi
devreye
sokulabilir.
Uluslararası düzeyde Suriye’yi gündemden düşürüp, içten yıkma planı güçlendirilebilir. Belli ki emperyalistler birden
fazla kartla oynanan bu oyuna sessiz
sedasız, ince ince planlarını hayata geçirerek devam edecekler.

Suriye Kürtlerinin fiilen kendi yönetimlerini kurmaları, Esad ile dolaylı
anlaşma sağlamış olmaları Türkiye’yi
şoke eden bir gelişmeydi. Suriye’deki
bu gelişmeler PKK’nin Türkiye topraklarında farklı bir hat izlemesinin
önünü açtı.
Suriye’ye müdahale konusunda AKP
karşısında oluşan ulusalcı muhalefet
blokuna karşı, Hükümet Esad-PKK
ittifakını işlemeye çalıştı. AKP bu cepheyi de yeterince ikna edemedi. Tam
tersine, yaşanan bu gelişmelerin
nedeninin AKP’nin başından beri
uyguladığı yanlış politikalar olduğu
düşüncesi, sadece muhalefet değil,
AKP tabanında da hakim durumda.
Türkiye dış politikada olduğu kadar,
iç politikada da tıkandı. Devlet güçleri
şiddeti ve yaygınlığı artan çatışmalarda Kürtler karşısında ciddi kayıplar
verdi. Bu durum AKP’ye olan kamuoyu desteğini azaltmaktadır.

ABD ve Batılı emperyalist güçlerin şu anki planları, Afganistan ve Irak
savaşlarında deneyim
kazanan CIA ajanlarıyla
Suriye’yi içten çökertmektir. Türkiye’nin aksine müdahalede aceleci
değiller. Büyük olasılıkla
ABD’nin seçimleri atlatması ve bu sürece hâkim
olan Obama’nın yeniden
iktidara taşınması bekleniyor. ABD’nin
“Operasyonel Plan” şeklinde ifade ettiği yöntem, çatışmayı zamana
yaymayı ve Suriye rejimini içten fethetmeyi
amaçlamaktadır.
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Gazetemizin yazarlarından TUNCAY YILMAZ iki yıla yakın bir süre tutuklu kaldıktan sonra
8 Ağustos’ta özgürlüğüne kavuştu. Yazarımızın, tahliyesinin hemen ardından yapılan ve Jiyan.org’da
yayımlanan söyleşisinin bizim yapmayı planladığımızla büyük ölçüde örtüşmüş olduğunu
dikkate alarak, bu metni kısaltarak sayfalarımıza aktarmayı uygun gördük.

B

“Yenisiyle Eskisiyle Bu Rejimin
Bütün Yürütücüleri Kategorik Düşmanlarımızdır!”

İRLİKTE, DAHA GÜÇLÜ MÜCADELE

SYK sosyalizm deneyimlerinden ve Sosyalist
Hareketin tarihsel birikimlerinden faydalanarak
devrimci, Marksist bir yenilenme hamlesidir. Tabii
ki bu yenilenme sadece sosyalist hareketlerin deneyimlerinden faydalanmakla sınırlamıyor kendini.
Gerek feminist hareket,
Jiyan: Geçen yıl bu dönemlerde meclise girilip girilmeyeceği tartışılı- gerek ekoloji mücadeleyordu Blok çevrelerinde. Siz şöyle leri, LGBT hareketi,
yazmıştınız: “Emek, Demokrasi ve
Özgürlük Bloku bizlere sürece gerekse de halkların
müdahil olabilecek bir özne yarat- özgürleşme mücadelelema imkanı vermektedir. Bir yandan kimi tarihsel ve konjoktürel ri Sosyalist
gerekçelerle 1970’lerden bugüne Yenilenmenin en önemli
ayrı kanallardan akan Türk ve
Kürt devrimci dinamiğinin yeniden bileşenleridir.
aynı kulvarda buluşmasına zemin Kapitalizmle mücadelesağlarken, diğer yandan da işçi
sınıfının diğer toplumsal dinamik- sinde bu deneyimleri
lerle ortak bir mücadele programı içselleştiremeyen bir işçi
etrafında yan yana gelişine imkân
tanımaktadır.” Blok konusunda sınıfı hareketinin başarı
öngördüğünüz bu mücadele zemini şansının olmadığını
sizce ne kadar gerçekleşti?
düşünüyoruz.
Tuncay Yılmaz: Blok konusundaki
öngörülerim açısından baktığımda
önemli kazanımlar elde ettiğimizi
düşünüyorum. Atfettiğimiz anlamların hayat bulabilmesi için azımsanamayacak adımlar attık. En önemlisi,
sermayenin ve egemenlerin klikleri
dışında, ezilenlerin ve emekçilerin
çıkarlarını savunan ve bizzat halkın

öz örgütlülüğüne dayanma perspektifine sahip bir odak yaratmayı başarabildik. Ancak geldiğimiz noktanın
mücadelenin ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça uzak olduğunun da
altını çizmemiz, gerçekliğimizin farkında olmamız gerekiyor. Kısaca atı-

lan adımları olumlu ve önemli buluyor ancak daha kat etmemiz gereken
büyük mesafeler olduğunu düşünüyorum.

HDK: Birleşik Mücadele Zemini
Syriza’nın Yunanistan’da kazandığı
başarıyla bir benzeşim yaparak
“Türkiye’nin Syriza’sı HDK’dır” başlığıyla bir yazı yazmıştım ve Özgür
Gündem gazetesinde yayınlanmıştı

bu yazım. Tabii ki her benzetim gibi
bu eşleştirmenin de eksikleri var.
Ama ben yine de Yunan ve tüm
Avrupa sermayesinin saldırıları karşısında demokrasi güçlerinin ve antikapitalist dinamiklerin yarattığı bu
“birleşik sol” öznenin oynadığı rolü
ve hatta daha fazlasını HDK’nın yapabileceğini düşünüyorum.
Bir kere dünya siyaset sahnesinin en

Asıl Tutukluluk Gerekçesi: SYK ve DBH Çalışmaları

Devletlerin bu tür uygulamaları ne bu
güne ait bir şey, ne de bizim coğrafyamızla
alakalı bir durum. TC’nin yargı tarihine
baktığımızda bizim de dâhil edildiğimiz bu
dava benzeri davaları görmek, bulmak hiç
de zor değil. İstiklal mahkemeleri, Özel
Mahkemeler, DGM’ler ve son olarak da
Özel Yetkili Mahkemelerin tarihleri hukuk
garabetleriyle dolu.

Devrimci Karargah diye bir örgüt var ve bu
davanın asıl konusu olan bir dizi eylemler
gerçekleştirdi bu örgüt. Bu davanın ortaya
çıkışının asıl nedeni de bu eylemler, bu
örgüt zaten. Ancak farklı olan tarafı,
Devrimci Karargah örgütüyle teorik, politik, taktiksel, örgütsel bir yakınlığı olmayan
örgüt ve bireylerin de bu davaya dâhil edilmesidir. Üstelik de çok pervasızca, en ufak
bir iç tutarlılık ihtiyacı hissetmeden bunun
yapılabilmesidir. Sonuç itibariyle ben
SYK’nın bileşenlerinden birisi olan
Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi’nin sözcülerinden biriydim ve beni bu dosyaya
dâhil edenler, iliştirenler dosyanın asıl
içeriğiyle ilgimin olmadığını gayet iyi bilmekteydiler.

Devrimci Karargah davasının özgünlüğü,
gerçek bir davayla kurgu bir davanın iç içe
geçirilmiş olmasında belki de. Neticede

Dava bu kadar zorlama ve kurgusal bir
zeminde gelişince “şundan dolayı bizi
tutukladılar”ı kesin olarak söyleyebilmek

Bu dönem içerisinde üç torba davada binlerce insan tutuklandı. Hikayeleri, hayatları olan binlerce insan istatistikleştirildi.
Siz de bu davalardan biri yüzünden
özgürlüğünüzden mahrum kaldınız. Sahi
siz ne yapmıştınız ya da ne yapmamıştınız da bu kadar süredir içerdeydiniz?

de mümkün olmuyor. Ancak polis fezlekelerinin, MİT raporlarının ve savcılık, mahkeme sorgularının satır aralarından asıl
karın ağrısını tespit etmeye çalışıyorsunuz.
Yukarıda da bahsetmiştim, ne bana, ne
benimle birlikte tutuklanan diğer arkadaşlara Devrimci Karargah’ın eylemleri ve
örgütsel ilişkileriyle ilgili tek bir şey sormadılar. Mahkeme salonlarında kimlik tespitleri ve isnat edilen suçlamanın yüzüme
karşı okunması dışında heyetin bana sorduğu tek soru Çatı Partisi/Demokrasi için
Birlik Hareketi (DBH) çalışmalarını
Abdullah Öcalan’ın talimatıyla mı yaptığımdır. Tüm bu süreç boyunca sadece
tutuklanmadan
önce
yürüttüğüm
Sosyalist Yeniden Kuruluş zeminindeki
çalışmalar ve Çatı Partisi/DBH zeminindeki
çalışmalarla ilgili soru ve ithamlarla karşı
karşıya kaldım.
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gibi genel toplumsal/siyasal
Sosyalist ve demokratik ğimiz
mücadelenin ve sendikal mücadelenin durumu birbirlerine sıkı sıkıya
güçlere düşen,
Şayet bizler -sadece sosyalist
Kürdistan’da büyümek- bağlı.
partilerin değil, bu, tüm devrimci
te olan devrimi Türkiye demokratik güçlerin görevidir- siyasal mücadeleyi yükseltebilme koşulcoğrafyasına da yaylarını yaratabilirsek, sendikal mücamak ve komünist hare- deleyi de bu yükselişin parçası yapmak zor olmayacaktır.
ketin, sosyalizm deneyimlerinin birikimlerinin SYK: Devrimci, Marksist
Yenilenme Hamlesi
sürece sirayet edebilTürkiye Solu birçok birleşme ve
mesini sağlamaktır.
ayrılma yaşadı. Bugünlerde adı
sık
sık duyulan platformlardan
Yani Kürt Halkının
biri de Sosyalist Yeniden Kuruluş
ayağa kalkışını, bölge
(SYK). Bu yeni birliktelik hakkınhalklarının hep birlikte da ne düşünüyorsunuz?
Bugün kendisini Sosyalist Yeniden
kapitalizmi aşma biçi(SYK) olarak tanımlayan
minde bir ayağa kalkışı- Kuruluş
zemin benim Devrimci Karargah
davasına dahil edilerek tutuklanmana dönüştürebilmek
mın iki önemli gerekçesinden biriiçin mücadeleyi birleşdir.
tirmek ve büyütmektir. SYK sosyalizm deneyimlerinden ve
dinamik devrimci/demokrat güçlerinden biri olarak Kürt Özgürlük
Hareketi bu öznenin ana bileşenlerinden biri. Devasa birikimi ve
özgürlükçü /mücadeleci yapısıyla
Kürt Özgürlük Hareketi HDK içerisinde komünist, feminist, LGBT,
ekolojist, özgürlükçü ve demokratik
hareketlerle pozitif bir etkileşime
girerek ortak mücadele açısından
çok önemli bir zemin sunmuştur.
Sorun, bu zeminin geliştirilmesi ve
günün ihtiyaçlarına karşılık üretebilen örgütsel ve siyasal kapasiteyi
kazanabilmesindedir.

Siyasal ve Sendikal
Mücadele Birbirine Bağlı
Sınıf mücadelesini sürdürmek
bugün birçoğu çoktan sararmış
sendikaların
tekelinde
mi?
Sosyalist partilerin daha devrimci
bir sınıf siyaseti yürütmeleri için
imkân var mı?
Sınıf mücadelesini sendikal harekete indirgeyerek düşünmek pek isabetli olmayacaktır kanımca. Sınıf
mücadelesi kapitalizm karşısında
işçi
sınıfının
sahip
olduğu
tarihsel/yapısal müdahale kapasitesinin bilincinde ve farkında olarak
diğer tüm ezilen, sömürülen kesimlerin, ekolojik mücadelenin, halk
hareketlerinin ortak mücadelesini
kurma paradigmasıdır.
Sınıf mücadelesinin önemli bileşenlerinden olan sendikal harekete
baktığımızda pek iç açıcı bir durumla karşı karşıya olmadığımız aşikâr.
Ciddi bir silkinmeye ihtiyacı olmakla
birlikte KESK’in ve birkaç işçi sendikasının özgün durumları dışında
sermaye partilerinin angajmanından kurtulmuş ve mücadeleci bir
sendikal yapıya sahip olduğumuzdan söz edemeyiz.
Ancak işçi sınıfının yüzlerce yıllık
mücadele tarihinden de çok iyi bildi-

Sosyalist Hareketin tarihsel birikimlerinden faydalanarak devrimci,
Marksist bir yenilenme hamlesidir.
Tabii ki bu yenilenme sadece sosyalist hareketlerin deneyimlerinden
faydalanmakla sınırlamıyor kendini.
Gerek feminist hareket, gerek ekoloji mücadeleleri, LGBT hareketi,
gerekse de halkların özgürleşme
mücadeleleri
Sosyalist
Yenilenmenin en önemli bileşenleridir. Kapitalizmle mücadelesinde bu
deneyimleri içselleştiremeyen bir
işçi sınıfı hareketinin başarı şansının olmadığını düşünüyoruz.
Gerek polis fezlekesinde, gerek
iddianamede, gerekse de dava dosyasına son süreçte delil olarak eklenen MİT raporunda açıkça görülüyor ki sosyalistlerin yeniden kuruluş
zemininde birleşerek komünist bir
özne yaratması devleti rahatsız
etmiş.
Tutuklanmamızın altında yatan ikinci önemli gerekçe ise SYK’nın devrim mücadelesini Kürt Özgürlük
Mücadelesiyle birlikte yürütme
istek ve iradesidir.

Halkların Kolektif İradesini
Yaratmak
Kürtlerin farklı ülkelerdeki bölgelerdeki federasyon ve otonomi
oluşturma girişimlerine nasıl
bakıyorsunuz? Farklı bölgelerde
ortaya çıkan siyasi eğilimlerdeki
farklılıklar açık. Sizce bu neden
kaynaklanıyor?
Kürt Halkının hangi biçimde olursa
olsun kendi kaderini tayin etme
yeteneğini, örgütlülüğünü kazanmasını önemli buluyor ve destekliyorum. Tabii bu gelişmelerin burjuva ulusal devletleşme yönünde değil
de halkın kendi iktidarı biçiminde
oluşması asıl istediğimizdir. Özellikle son süreçte Batı Kürdistan’daki
gelişmeler bu konuda daha umut
verici oldu. Her ne kadar Güney
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Kürdistan daha kurumsallaşmış,
oturmuş bir yapıya sahip olsa da
beni Batı Kürdistan’daki demokratik
özerklik iradesi daha fazla heyecanlandırıyor.
Bu iki oluşumdaki nitelik farkı ise
oluşumlara öncülük eden önderliklerin yapısal farklılıklarından besleniyor. Güney Kürdistan’da Kürt
Halkının onlarca yıllık mücadelesi
belirleyici olmakla birlikte son tahlilde sürecin önderliğini milliyetçi
Kürt burjuvazisi yapmıştır ve buna
göre bir şekillenme ortaya çıkmıştır.
Batı Kürdistan’da ise Kürt Halk
Hareketleri içerisinde en özgürleştirici paradigmaya sahip olan çizgi
belirleyicidir. PYD böylesi bir hattın
Suriye’deki şekillenişidir.
Tabii çok karmaşık ve zor, ama bir o
kadar da fırsatlar, imkânlarla dolu
bir süreçte gerçekleşiyor bu gelişmeler. Tüm bu söylediklerim henüz
oluşum halinde ve bu oluşum sürecine artık bölge devletleri değil
direkt olarak emperyalist güçler
müdahale
eder
durumdalar.
Dolayısıyla
Kürt
Özgürlük
Hareketinin etki kapasitesiyle birlikte zorlukları da iki kat artmış
durumda. Adeta bıçak sırtında bir
süreç çok büyük bir deneyim ve
birikimle yönetilmeye çalışılıyor.
Burada sosyalist ve demokratik güçlere düşen, Kürdistan’da büyümekte
olan devrimi Türkiye coğrafyasına
da yaymak ve komünist hareketin,
sosyalizm deneyimlerinin birikimlerinin sürece sirayet edebilmesini
sağlamaktır. Yani Kürt Halkının
ayağa kalkışını, bölge halklarının
hep birlikte kapitalizmi aşma biçiminde bir ayağa kalkışına dönüştürebilmek için mücadeleyi birleştirmek ve büyütmektir. Yaşanmakta
olan sürecin önderliğini o ya da bu
halkın burjuvazisine bırakmamak
ve bölge halklarının kolektif iradelerinin gelişmelerde belirleyici olmasını sağlayabilmektir. Yani hep birlikte devrim olabilmektir.
* Söyleşi: Sarphan Uzunoğlu

Türkiye sermayesi bir
bölge gücü olabileceğine inanıyor. Daha
doğrusu sömürüsünü
arttırarak sürdürebilmesi için bölge gücü
olması gerektiğini çok
iyi biliyor. Sermayenin
AKP eliyle Kuzey
Afrika, Ortadoğu ve
Kafkaslar’da etki alanı
yaratma çabası hem
pazar, hem enerji, hem
ucuz işgücü ve hem de
hegemonya kurma
mücadelesidir.

Suriye
Politikasına
Sermayenin
Çıkarları
YönVeriyor
Suriye’ye müdahil olunup olunmayacağı tartışıladursun, Türkiye’de eğitilen
militanların ifadeleri müdahilliğin çoktan gerçekleştiğini kanıtlıyor. Türkiye
kendi içerisindeki savaşın da tırmandığı bu dönemde böyle bir kartı neden
oynuyor?
Türkiye finans-kapitali geldiği noktada
sermayenin küresel hareketine daha
fazla dahil olmak, bu hareketin ülke ve
bölge imkanlarından daha fazla faydalanmak ve pastadan aldığı payı arttırmak istiyor. Bu hamleyi sonucuna ulaştırabilmek için de içeride ve dışarıda bir
dizi düzenlemeye ihtiyaç duyuyor.
Aslında 24 Ocak kararlarıyla başlayan,
Kemal Derviş yasalarıyla derinleşen
yönelim AKP Hükümetiyle birlikte en
saldırgan, dönüştürücü karakterine
büründü.
Türkiye sermayesi emperyalistlerin desteğini ve AKP’nin Müslüman kesimlerle
etkileşimini arkasına alarak önemli bir
bölge gücü olabileceğine inanıyor. Daha
doğrusu sömürüsünü arttırarak sürdürebilmesi için bölge gücü olması gerektiğini çok iyi biliyor. Sermayenin AKP eliyle Kuzey Afrika, Ortadoğu ve
Kafkaslar’da etki alanı yaratma çabası
hem pazar, hem enerji, hem ucuz işgücü
ve hem de hegemonya kurma mücadelesidir. Sermayenin iç hareketinin kuralıdır, büyümezsen yutulursun! Türkiye
finans-kapitali de bir tercih olarak değil
bir kapitalist zorunluluk olarak yayılmacı, sömürgeci, saldırgan politikalara
yönelmektedir.
Kendi içinde yükselen savaşa rağmen
Suriye iç savaşına dahil olması da bu
zorunluluğun sonucudur. Hatta bir taşla
iki kuş vurup bu karambolde emperyalistlerle işbirliği içinde Kürt Özgürlük
Hareketini de bitirmenin hayallerini kurmaktadır.
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Anti-kapitalist Müslümanlar hareketi, üretim
sürecindeki sömürüden çok bölüşüm sürecindeki
adaletsizlik üzerinde duruyor; en azından
Sosyalist Sol ile kesin çizgilerle ayrıldıkları yer
burası. Ancak böyle olsa da anti-kapitalist bir
mücadele dinamiği olduğu ve geniş bir
mücadele zemininde ortaklaşma olanağının
bulunduğu da görülüyor.

ı

Anti-kapitalist Müslümanlar Milliyetçilikten ve Devletçilikten Kopuyor

SLAMCI HAREKETTE SOLA YÖNELİŞ
AHMET SAYMADİ

Siyasal İslam, Türkiye’de tarihsel ve
toplumsal köklere sahip bir hareket.
Tarihin her döneminde siyasetteki
ağırlığını hissettiren hareketin görünürlüğünün ve etkisinin azaldığı tek
dönem “Tek partili dönem”. Etkisi
siyaseten azalsa bile toplumsal tabanını koruduğu, çok partili döneme
geçilmesi ve Demokrat Parti’nin
kurulmasıyla açıkça fark edilmiştir.
Önce Demokrat Parti’yi, sonra devamı sayılan Adalet Partisi’ni destekleyen siyasal İslam, 1960’ların sonunda
merkez-sağdan ayrılarak Milli Görüş
çevresinde örgütlenmeye başlıyor.
Kimi dönem iktidar ortağı olan, toplumsal tabanı genişleyen siyasal
İslam, 28 Şubat (1997) muhtırası ile
siyasal alanın dışına itilmeye çalışıldı.
28 Şubat’ın ardından siyasal İslam
çizgisindeki bir grup merkez-sağa
doğru kayıp AKP’yi kurarken, siyasal
İslam’ın vücut bulduğu Milli Görüş
çevresi Necmettin Erbakan’ın mirasını paylaşmanın kavgasına tutuştu.

Bu süreçte Numan Kurtulmuş’un
önderlik ettiği daha liberal ve daha
yenilenmeci bir grup bu partiden
koparak Has Parti adıyla yeni bir
parti kurdu. Özellikle genç/üniversiteli İslamcıların büyük teveccüh gösterdiği ve “Cipteki başörtülü kadın ile
otobüs durağındaki başörtülü işçi
kadın” çelişkisine dikkat çekerek
yola çıkan, AKP karşıtı bir çizgi izleyen Has Parti girdiği 2011 genel
seçimlerinden beklediği sonuçları
alamadı.
Seçim yenilgisinin ardından Has Parti
Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un
üstü örtük bir biçimde AKP ile görüştüğü basına sızmıştı. Parti içi demokrasi meselesinde de beklendiği gibi
davranamayan Has Parti’den kopmalar -özellikle gençler arasında- 2011
yılı itibariyle başladı.

Siyasal İslamın
Milliyetçilikten Kopuşu
Has Parti’den kopan gençler bir arayışa girdiler. Herhangi bir siyasi parti

veya hareket içerisinde yer almayan
bu kitle Fatih merkezli dernekler açtı,
Mazlum-Der gibi kurumlarla ilişki
kurdu, üniversitelerde çeşitli kulüplerde çalışmalar yürüttü.
Aynı
dönemlerde yazar İhsan Eliaçık’ın
görüşlerinden etkilendiler, ortak
çalışmalar yaptılar.
Burada İhsan Eliaçık’a ait İnşa
Yayınevi’nin önemini ayrıca vurgulamak gerek. Türkiye’de siyasal
İslam’ın durduğu milliyetçi çizgiden
bir kopuş gerçekleştiren İnşa
Yayınevi çevresi, aynı zamanda AKP
ile zenginleşen Müslümanlarla da bir
kopuş yaşadı. Siyasal İslam geleneğinden gelen kadroların sermaye ile
bu denli ilişkilenmesini eleştirdiler.
2011 genel seçimleri ise bir eşik
niteliği gördü. 2011 genel seçimlerinde bu çevrelerden birçok kişi
Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Bloku’nu destekledi.
Bu çevrenin içinde etkin biçimde yer
aldığı Emek ve Adalet Platformu,
seçimlerden hemen sonra gelen

REDDİ MİRAS!

Genel seçimlerde ve Ramazan ayında
çizgisini milliyetçi İslamcılardan ve
iktidardan fiilen ayıran bu hareket
2012 1 Mayıs’ına da “Antikapitalist
Müslümanlar” pankartı ile katıldı.
Dahası, İslami hareketin geçmişte sola
karşı işlediği suçları da açıklayarak
kınamaları önemliydi. 1 Mayıs’a katılmaları ve reddi miras yapmaları soldan ziyade sağdan eleştiri almalarına
sebep oldu. Hatta fiziki saldırılar da
gündeme geldi. Mazlum-Der ile birlikte Fatih Camisi’nin avlusunda, Roboski
katliamının 6. ayında, Roboski’de
yaşamını yitirenler için cenaze namazı
kılarak bir anma yaptılar. Bu anma
sırasında bir grup milliyetçi-İslamcının
saldırısına uğradılar.

“Anti-kapitalist Müslümanlar” hareketi, Numan Kurtulmuş’un AKP’ye geçmesi ve Has Parti’nin kendini feshet-

mesi sonrasında İslamcı hareket arasında Has Parti’nin iddialarına sahip
çıkanların önünde tek seçenek olarak
kaldı.

Sol ile yakın ilişki kuran, kendi siyasal
geçmişini sorgulayan, önlerindeki
ikbal kapılarını reddeden Anti-kapitalist Müslümanlar hareketi henüz bir
toplumsal tabana yayılmamış olsa da
genç ve politik Müslümanların arasında önemli bir etki alanı yarattığı açık.
LGBT hakları, kadın hareketi, mülkiyet
ve sömürünün tanımı konularındaki
tutumları (veya belirsizlikleri) Sosyalist
Sol ile aralarındaki sınır çizgilerini
oluşturuyor. Bu hareket, üretim sürecindeki sömürüden çok bölüşüm sürecindeki adaletsizlik üzerinde duruyor;
en azından Sosyalist Sol ile kesin çizgilerle ayrıldıkları yer burası. Ancak

böyle olsa da anti-kapitalist bir mücadele dinamiği olduğu ve geniş bir
mücadele zemininde ortaklaşma olanağının bulunduğu da görülüyor. Bu
aynı zamanda Solun temsil ettiği
değerlerin Solun uzanamadığı halk kitleleri arasında bilinmesine, tanınmasına imkân sağlayacağı gibi, Sol üzerine
üretilen kara propagandanın etkisini
de azaltacaktır. Ayrıca bu hareketin
öne çıkardığı değerlerin aslında Solun
değerleri olduğunu unutmamak
gerek.

Ramazan ayında lüks otel önlerinde
yüzlerce kişilik iftar sofraları açtı. Bu
iftarlara Blok vekillerini de davet ettiler. Lüks oteller önünde yapılan iftarlar o denli ilgi topladı ve mesele o
denli tartışıldı ki 2012 Ramazan ayı
öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı
açıklamasını “İftarların gösterişsiz ve
sade olması” gerektiği vurgusuna
dayandırdı. Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç bile aynı vurguyu dile
getirdi.
Platform, 2012 yılı Ramazan ayında
lüks otel önü iftarlarının konseptini
değiştirerek “Kardeşlik İftarları”
örgütledi. Bu iftarları toplumun en
alt tabakasındaki insanlara adadılar,
iftarları onlarla birlikte düzenlediler.
Göçmenlerin, evsizlerin, direnişçi
işçilerin sorunlarını iftar öncesinde
ve sonrasında anlattılar. Bir yanda
Kürtlere devlet politikasını Cuma
hutbelerinde dayatan imamlar, diğer
yanda “Sivil Cuma”larda sokakta
kendi dilinde devlet baskısını reddederek ibadetini yerine getirenler. Bir
yanda zengin Müslümanların asgari
ücretin beşte birine yaptıkları lüks
iftarlar, diğer yanda yüzlerce yoksulun birlikte kıt kanaat kurduğu sofralar.

Genel seçimlerde
ve Ramazan ayında
çizgisini milliyetçi
İslamcılardan ve
iktidardan fiilen
ayıran bu hareket
2012 1 Mayıs’ına da
“Antikapitalist
Müslümanlar”
pankartı ile katıldı.
Dahası, İslami
hareketin geçmişte
sola karşı işlediği
suçları da açıklayarak
kınamaları önemliydi.
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Alevilere Asimilasyon, İnkar ve Katliam Dayatılmaya Devam Ediliyor

ALEVİLER İÇİN DİRENİŞİ YÜKSELTME VAKTİ
HASAN FERAMUZ

Yüzyıllardır katliamlar ve baskılara
uğrayan Alevilere yönelik saldırılar,
son zamanlarda hızını artırarak
devam ediyor. Osmanlı devletini aratmayacak şekilde bu saldırılara devam
eden TC ve TC’nin yeni yöneticisi
AKP, saldırılarını artırmaya ve değişik
şekillerde uygulamaya devam ediyor.
Sadece fiziki saldırılarla değil asimilasyon, inkar gibi saldırılarla Alevilik
baskı altına alınmaya ve yok edilmeye çalışılıyor.

Alevilik tarihsel devrimci bir güçtür ve sosyalist güçler ve Kürt hareketiyle birlikte hareket etme olasılığı devleti korkutmaktadır. Bu yüzden devlet bir yandan AKP, diğer yandan CHP eliyle çeşitli araçlar kullanarak
Alevileri yanına çekmeye çalışmakta, yanına çekemediklerini ise saldırılarıyla sindirmeye çalışmaktadır. Fakat Aleviler, bu saldırıları sosyalist
güçler ve Kürt hareketiyle birlikte davranarak, mücadele seviyesini yükselterek boşa çıkarabilecek güçtedir.

Asimilasyonda AKP-CHP El Ele
Alevi açılımıyla Alevileri arkasına
yedeklemeye çalışan ama başaramayan AKP’nin Alevilere yönelik saldırılarından birini de asimilasyon oluşturuyor. Yıllardır cemevlerini ibadethane olarak görmeyen ve kimi zaman
Bornova, Yenimahalle’de olduğu gibi
CHP eliyle cemevlerini yıkan devlet,
son olarak Hüseyin Aygün’ün
Meclis’te cemevi açılmasına yönelik
önerisini reddetti ve Meclis Başkanı
Cemil Çiçek Diyanet’ten aldığı fetvayla Alevilere adres olarak camiyi gösterdi.
Bunun üzerine “Alevilik dindir” açıklaması yapan Hüseyin Aygün’e yönelik tepkiler kendi partisindeki
Alevilerden geldi. Sabahat Akkiraz
“Bu provokasyondur” derken CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da
“Alevilik bir inançtır, Müslümanlığın
bir parçasıdır” diyerek “Yeni
CHP”nin Aleviliği İslam içinde eritme
konusunda “eski CHP”den geri kalmayacağını gösterdi.
Recep
Tayyip
Erdoğan
da
Karacaahmet’deki cemevine ucube
diyerek cemevlerine olan bakış açısını net olarak dile getirdi.
Öte yandan AKP 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte Kur’an-ı Kerim ve
Hz. Muhammed’in Hayatı gibi “seçmeli” dersler konması ve imam hatip
ortaokullarının açılması asimilasyon
saldırısının eğitim ayağını oluşturuyor. Sözde “seçmeli” derslerle Sünni
inancı dayatılmaya devam edilmektedir. Alevilerin çoğunluk olduğu
mahallelerde imam hatip ortaokulları
açılarak Alevi aileler çocuklarını bu
ortaokullara göndermeye yönlendirilmektedir.

İstediğin Gibi Yaşayamaz,
İstediğim Gibi Ölürsün
AKP ve AKP’de cisimleşen devletin
diğer saldırısını ise inkar siyaseti
oluşturuyor. Bir televizyon programında Recep Tayyip Erdoğan “Ben
Aleviliği, Hazreti Ali'yi sevenler olarak biliyorum. Ben bugünkü
Aleviyim diyenlere baktığım zaman
hepsinden daha Aleviyim. Hiçbiri

Hazreti Ali gibi yaşamıyor” diyerek
ustalıktan sonra dedeliğe de hazır
olduğunu gösterdi. Erdoğan, Hz.
Ali’ye indirgenmiş bir Alevilik dayatmakta, Alevilerin inancını görmezden
gelip inkar etmektedir.

Alevi açılımıyla Alevileri
arkasına yedeklemeye
çalışan ama
başaramayan AKP’nin
Alevilere yönelik
saldırılarından birini de
asimilasyon oluşturuyor.
Yıllardır cemevlerini
ibadethane olarak
görmeyen ve kimi
zaman Bornova,
Yenimahalle’de olduğu
gibi CHP eliyle
cemevlerini yıkan
devlet, son olarak
Hüseyin Aygün’ün
Meclis’te cemevi
açılmasına yönelik
önerisini reddetti ve
Meclis Başkanı Cemil
Çiçek Diyanet’ten aldığı
fetvayla Alevilere adres
olarak camiyi gösterdi.

İnkarın diğer şekli de asker cenazelerinde ortaya çıkmaktadır. Foça ve
Beytüşşebap’taki çatışmalarda hayatını kaybeden iki Alevi askerin cenaze
merasimleri önce cemevi, sonra
camide yapıldı. Cemevindeki cenaze
merasimlerine katılmayarak Alevilik
inancını resmen inkar eden devlet
erkanı, kendi merasimi için camiyi
seçmektedir ve ailelere de bunu zorla
dayatmaktadır. İnançlarını kabul
etmediği genç insanları zorla askere

alıp kirli savaşında öldüren devlet,
yine bu gençlerin inançları doğrultusunda gömülmesine izin vermeyerek
kendi inancını dayatmaktadır. Bir
başka örnek de, Alevilik inancı içinde
yer alan Abdallık geleneğinin sürdürücüsü, büyük halk sanatçısı Neşet
Ertaş’ın cenazesinin camiden kaldırılması, üstüne üstlük Alevilik düşmanı
Tayyip Erdoğan’ın burada bir konuşma yapmasıdır.

Alevilerin Katline Ferman
Alevilere yönelik fiziki saldırılar ise, son zamanlarda hızını
artırarak devam ediyor. Son
zamanlarda Aydın, Adıyaman ve İzmir’de Alevi ailelerin evlerinin işaretlenmesinin bir devamı olarak Malatya’nın
Sürgü Beldesi’nde bir Alevi ailenin evi
ve İstanbul’un Kartal ilçesindeki cemevi yakılmaya çalışıldı, Pendik’te
Aleviler tehdit edildi ve Altındağ’da
4+4+4 eylemine katılan bir ailenin
evine ve işyerine silahlı saldırı yapıldı.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in
“Çocukların işi” dediği ev işaretlemelerinin nereye varabileceği Sürgü ve
Kartal’da açıkça ortaya kondu. AKP’den
destek alan gerici güçler Sürgü’de 2.
Madımak girişiminde bulundular, fakat
Alevi ve devrimci-demokrat kesimlerin
tepkileriyle şimdilik geriye çekildiler.
Nitekim Kartal’daki cemevini yakma
girişimi de yine Alevi ve devrimcidemokrat kesimlerin gösterdiği tepkilerle geri püskürtüldü. Fakat gerek ev
işaretleyenlerin gerekse cemevini yakmaya çalışanların yakalan(a)maması
bu saldırıların belli bir plan doğrultu-

sunda yapıldığını göstermektedir.

AKP’nin Suriye’de mezhep üzerinden
yürüttüğü politika ise Alevilere yönelik
saldırıların artmasında önemli bir etki
oluşturmaktadır. Nitekim AKP’nin
himayesi altında Hatay’ı askeri kampa
dönüştüren Selefi ve Sünni gruplar
Esad sonrası yapacaklarını sözleriyle,
eylemleriyle ortaya koymaktadır.
AKP eliyle açıktan, CHP eliyle de dolaylı olarak uygulanan bir politika ile
Aleviler olabildiğince susturulmaya,
baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.
Çünkü Alevilik tarihsel devrimci bir
güçtür ve sosyalist güçler ve Kürt hareketiyle birlikte hareket etme olasılığı
devleti korkutmaktadır. Bu yüzden
devlet bir yandan AKP, diğer yandan
CHP eliyle çeşitli araçlar kullanarak
Alevileri yanına çekmeye çalışmakta,
yanına çekemediklerini ise saldırılarıyla sindirmeye çalışmaktadır. Fakat
Aleviler, bu saldırıları sosyalist güçler
ve Kürt hareketiyle birlikte davranarak, mücadele seviyesini yükselterek
boşa çıkarabilecek güçtedir.
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Yüksek Risk Faktörleri: Dış Kaynağa Bağımlılık ve Sermaye Kaçışları

AB’DEN GELEN
KRİZ DALGALARI
Ekonomide yaşanacak ciddi bir sarsıntı ve çöküş
AKP’nin yüzde 50’lik istikrar tablosunda
muazzam gedikler açabilir. Krizin
şiddetlendirdiği sınıfsal antagonizma hiç
beklenilmeyen patlamalara neden olabilir.
Sosyal gerilim, sosyal patlamalara dönüşebilir.
VOLKAN YARAŞIR
Türkiye ekonomisinin, kapitalizmin
yapısal krizinin iç salınımlarına bağlı
olarak, kırılganlığı artıyor. Özellikle
dış kaynak ihtiyacı ekonominin geleceğini belirleyecek temel parametre
olarak öne çıkıyor.
AB’de borç ve bankacılık krizinin bir
iç senkron yaratarak birbirini etkileyen ve tetikleyen bir tarzda derinleşmesi, ABD’de hissedilmeye başlandı.
AB bünyesinde özellikle zombi bankacılığın yarattığı finansal tıkanmalar
ABD’de yansımalarını buldu.
AB’de yaşanan belirsizlik, küresel
sonuçlar yaratacak boyutlara ulaşabilir. Türkiye’yle AB ilişkisi dikkate
alındığında, bunun Türkiye ekonomisini sarsacak sonuçlar doğurması
kaçınılmazdır.

AB Küçülüyor
AB Bölgesinde bulunan 27 ülkenin,
17’sinde 2012 yılının ilk çeyreğinde
sıfır büyüme “gerçekleşti”. İkinci çeyreğinde ise büyüme oranı yüzde 0,4’e
düştü. 27 ülke baz alındığında ise

küçülme oranı daha da düştü. Yüzde
2’lik küçülme yaşandı.
Özellikle Akdeniz Havzasındaki AB
üyesi ülkelerde kamu borç yükü ve
zombi bankacılık krizi yıkıcı sonuçlar
doğurdu. Yunanistan’da, yılın 2. çeyreğindeki küçülme oranı yüzde 6,2’ye
ulaştı. Portekiz ekonomisindeki
daralma yüzde 3,3 oranını buldu.
İtalya’da ise ekonomik daralma aynı
dönemde yüzde 2,5 oranında gerçekleşti. İtalya’nın AB’nin 3. büyük ekonomisi olması AB düzeyinde risk faktörünü arttırıyor. İspanya ekonomisi
de aynı çeyrekte yüzde 1 oranında
küçüldü.

Türkiye Ekonomisi Tekliyor
Türkiye ekonomisi 2012 yılında yüksek bir kırılganlık içine girdi. Dış kaynağa bağlı ve büyük cari açıklarla
“büyüme” gösteren Türkiye ekonomisi, 2012 yılında teklemeye başladı.
İlk çeyrekte, İran’a enerji alımı için
ödenen altın, ihracat kalemi içinde
gösterilerek ekonomi yüzde 3,2
“büyütüldü”. Gerçek büyüme ise

K

yüzde 2,6’ydı. Benzer “şişirilmiş”
büyüme ikinci çeyrek için de yapılabilir.
AB’yi saran büyük durgunluk ve
belirsizlik, Türkiye ekonomisinin
AB’yle entegrasyon düzeyi düşünüldüğünde yıkıcı sonuçlar yaratabilir.
Türkiye’nin AB’yle yaptığı dış ticaret
yılın ilk 6 ayında gerilemeye başladı.
Yüzde 40’ın altına indi. 2. altı aylık
parametrelerinin de düşük gerçekleşmesi yüksek bir olasılıktır.
Türkiye ekonomisinin dış kaynağa
“narkotik” bağımlılığı, kapitalist krizin yıkıcı sonuçlarına bağlı bir şekilde, ekonomik çöküşlerin önünü açabilir. Bu bağımlılık, bir dönem likidite bolluğu ve faizlerin yüksekliği ve

rize Çözüm:

2012’nin son çeyreği ve
2013 yılı AKP hükümetini
tedirgin ediyor. Özellikle ekonomideki
yüzde 4’lük büyüme hedefinin çok
altına düşecek büyüme trendi için
AKP önlem alıyor. Bu yönde Merkez
Bankası yeni düzenlemelere girdi ve
faizlerin gevşetilmesi yönünde adımlar attı.
AKP kapitalist krizin yıkıcı etkilerine
ve olası dış kaynak problemlerine
karşı, TC’yi yeni jeopolitik atak ve
konumlanış içine sokarak yanıtlar
üretmeye çalışıyor. Ortadoğu’da aktif
taşeronluk ve lejyonerlik rolüyle
Suriye’de iç savaşı örgütlüyor, İran
savaşına hazırlanıyor, agresyon politikaları izliyor.
Çünkü ekonomide yaşanacak ciddi bir

S

AVAŞ!

sarsıntı ve çöküş AKP’nin
yüzde 50’lik istikrar tablosunda muazzam gedikler açabilir.
Krizin şiddetlendirdiği sınıfsal antagonizma hiç beklenilmeyen patlamalara
neden olabilir. Sosyal gerilim, sosyal
patlamalara dönüşebilir.
Ayrıca Ortadoğu’da yaşanacak sürekli
savaş hali, Türkiye’de istikrarı simgeleyen siyasal iktidarı sıkıştırıcı bir faktördür. Bu savaştaki her cephe ülkesinin aynı zamanda bir iç savaş ülkesine
dönüşeceği bilinmelidir. Kısaca AKP
İktidarı kapitalist krizin yıkıcı senkronları ve olası emperyalist savaşın
büyük altüst oluşları kıskacı altındadır. TC son derece kompleks ve riskli
bir momentin içine giriyor. Bu
moment aynı zamanda toplumsal
isyanı besleyici bir momenttir.

yarattığı cari açıklarla ekonomik
“büyüme” şeklinde biçimlenişe yol
açtığı gibi, bir dönem sonra hızla
çöküşlere, daralmalara ve şiddetli
küçülmelere neden olmaktadır.

Sermaye Kaçışları
Hızlı Çöküş Yaratır
AKP İktidarı, özellikle ekonomideki
“ısınmayı” kontrol etmeyi ve hızla
küçülmeyi engellemeye çalışıyor.
Yüzde 4’ün altına düşen bir küçülme
siyasal iktidar için bir risk faktörü
olarak değerlendiriliyor.
Önümüzdeki dönem özellikle AB’deki
borç krizi ve bankacılık krizinin
derinleşmesi ve bunun özellikle
ABD’deki bankacılık sistemine yansıması, çok şiddetli sermaye kaçışlarına yol açabilir. Türkiye ekonomisinin sermaye kaçışlarıyla bloke olması
ve hızlı çöküşler yaşaması muhtemeldir. Kapitalizmin yapısal krizinin
derinleşmesi, krizin iç evreleri ve
salınımları direkt dış kaynak akımlarını etkileyecektir.

AKP İktidarı kapitalist
krizin yıkıcı senkronları
ve olası emperyalist
savaşın büyük altüst
oluşları kıskacı
altındadır. TC son derece
kompleks ve riskli bir
momentin içine giriyor.
Bu moment aynı zamanda toplumsal isyanı
besleyici bir momenttir.
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Kapitalizmin Krizi Direnişle Karşılanıyor

İŞÇİ HAREKETİNİN DURUMU
VE ÖRGÜTLENME İNADI
Yüzde 99 Hareketi, Öfkeliler, Yunanistan Genel
Grevleri, Arap İsyanı... Hepsinde de işçi sınıfının
tarihsel devrimci dinamiğini, görmek mümkündür. “Eller ne derse desin” işçi sınıfı, hemen her
direnişte kendi “tarihsel” rengini gösteriyor.

Mahalla’da başlayan 6 yıllık mücadelesi sonucunda tüm Mısır halkına
yayıldı. Yüzde 99’lar kendine “orta
sınıf” dese de tepkiselliğinde toplumdaki işçileşmeyi görebiliriz. Yunanistan ve İspanya’daki mücadelelerde ise
tartışmasız işçiler en ön saftalar.

Yeni Mücadele Düzlemi
H. ARIKUŞU
İnsanlığı savaşla terbiye eden, sürdürülebilir kaosla, önleyici savaş stratejisiyle dünyayı yönetmeye çalışan
egemen güçler bugünlerde korku
içinde çırpınıyor. Onlar sadece kendi
çıkarları için insanlar, halklar savaşsın istiyorlardı. Ama olmadı. 2008
ekonomik krizinden sonra, işçiler,
yoksullar, Arap isyanıyla Ortadoğu
halkları kendi çıkarları için savaşmaya başlayınca işlerin rengi değişti.
Emperyalizmin sözcüsü IMF Başkanı
Christine Lagarde bu değişimi görmüş olacak ki: “Bizi sürdürülemez bir
gelecek bekliyor” diyor. Çünkü
Lagarde dünyanın, aynı anda üç krizle karşı karşıya olduğuna inanıyor ve
bu üç krizi şöyle sıralıyor: “İnsanların
gelirleri düşüyor, çevre koşullarına
verilen zarar artıyor, toplumsal karışıklıklar artmaya devam ediyor.”
“Sürdürülebilir sürekli savaştan”,
“sürdürülemez geleceğe”… Şu burjuva düzeninin nereden nereye geldiğine bakın!
Üç krizi, kapitalizmin üç temel çelişkisini yakalamış şu bizim burjuva
sözcüsü. Emek-sermaye, ekoloji ve
yoksulluk çelişkisini tespit etmiş.
Zaten geriye de diğer üç çelişki kalıyor (patriyarka, savaş karşıtlığı,
tarihsel dinamikler). Bunları da dillendirse neredeyse Marksist olacak
Başkan Christine Lagarde.

Bir Dönüm Noktasındayız
Gelinen noktada tarihsel olarak özel
bir dönüm noktasında olduğumuz
ortada.
Avrupa Birliği, büyük umutlarla
kurulmuştu. 2008 krizinde Birlik

çatırdadı. Üstelik Birlik yük haline
gelmeye başladı. ABD’de gelirler
yüzde 40 oranında azalmış durumda
ve bu ortamda “Yüzde 99 Hareketi”
baş gösterdi. Araplar, Ortadoğu halkları toplumsal “baharını” yaşıyor.
Birçok ülkede ve Türkiye’de işçi sınıfı ve yoksul halk dinamikleri eylemsellik sürecindeler.
Yüzde 99 Hareketi, Öfkeliler,
Yunanistan Genel Grevleri, Arap

Sınıfın örgütlenmesi
kendi içinde muazzam
zorlukları barındırır. Salt
bu gerçeklik dahi sınıf
örgütçülerinin işinin ne
kadar çetrefil olduğunu
gösterir. Kaya gibi sert
bir gerçekliği ittirmeyle
parçalamak elbette
mümkün değil. Kaza
kaza, kopara kopara,
işleye işleye işçilerde
sınıf bilinci
oluşturulmalıdır.
İsyanı... Hepsinde de işçi sınıfının
tarihsel devrimci dinamiğini, görmek
mümkündür. “Eller ne derse desin”
işçi sınıfı, hemen her direnişte kendi
“tarihsel” rengini gösteriyor.
Mısır’da Arap isyanı tekstil işçilerinin

Türkiye’de işçi sınıfı, 2002 ve
2007’de açılan yeni sınıf savaşı düzlemini hala yitirmedi. Özellikle
2007’den başlayarak 2010’da Tekel
Direnişiyle zirveye tırmanan sınıf
hareketi şu an geri çekilse de, açılan
yeni dönem, yeni mücadele düzlemi

D

devam ediyor. Zira 2011’de tam 41
“işçi direnişi” yaşandı. Direnişler
sürüyor ancak 2007-2010 arası
dönemdeki kadar etki yapıp toplumu
saramıyor. Yeni sınıf savaşı düzleminde hala bir “işçi hareketinden”
bahsetmek mümkün değil.
Ancak ortada şöyle bir durum da yok:
“AKP ve Cemaat almış başını gidiyor,
istediğini yapıyor!” Bu ancak işçi
sınıfına tarihsel değil de konjonktürel
yönelen umutsuz sosyalistlerin, solcu
karamsar aydınların bakışı olabilir.
Hayır! İşçiler direniyor, Kürtler,
Aleviler, doğa ve yaşam savunucuları,
kadınlar direniyor.
Son 10 yıldır, dünyada ve Türkiye’de
emekçilerde ve ezilenlerde siyasallaşma, hareketlilik ve örgütlenme
eğilimi
ortaya
çıktı.
İşçi
hareketi/komünist hareket açısından bir karşıt iktidar/hegemonya
oluşturma imkânı, kitleleri kapitalist
düzenden koparacak ”fırsat penceresi” açılmış durumda.

??

evrimciler/Komünistler
Ne Durumda

İşçi sınıfı örgütçüleri, komünistler krizin ve savaşın devrimci öncüleri haline gelmiş değiller.
Çabalar var. Ancak bu çabalar yaratıcı,
sonuç alıcı hamlelere dönüştürülememektedir. Aslında onlar da işçi sınıfının,
Tekel Direnişinden sonraki “2010 kırılmasını” yaşıyorlar. Geriye çekilmiş,
etkisizleşmiş işçi direnişlerinin bir
“hareket” oluşturmaması bilinçleri,
örgütçü refleksleri aşındırıyor.
İşçi sınıfı siyasetinin ve sosyalistlerin,
özellikle 2002 sonrası toplumda yeniden kazandığı meşruiyet zemini devleti
ve egemen güçleri rahatsız etmiştir. Bu
nedenle devlet zor ve şiddetini sosyalistlerden esirgememektedir. Sınıf
öncüleri karşılaştıkları bu şiddetin
basıncına karşı hala devrimci bir kararlılık, yaratıcı hamleler geliştirebilmiş
değildirler. Sınıfın örgütlenmesinde
vazgeçilmez olan, inat ve irade göstermekte zaaf yaşamaktadırlar. Hamlecilik
ruhuyla, yeni çıkışlar yapılamamıştır.
Belli ki işçi örgütlenmesine hala bir
“alan” faaliyeti olarak bakılmaktadır.
İşçi örgütlenmesi, komünist faaliyetin
“omurgası” olarak kavranıp pratiğe
geçirilmedikçe, ona kendi komünist
siyasallaşmamızın nesnel, maddi, tarihsel üretim zemini olarak bakılmadıkça,
işçileri örgütlemek, komünistleşmek

yetersiz kalacaktır.

Sınıfın örgütlenmesi kendi
içinde muazzam zorlukları barındırır.
Salt bu gerçeklik dahi sınıf örgütçülerinin işinin ne kadar çetrefil olduğunu
gösterir. Kaya gibi sert bir gerçekliği
ittirmeyle parçalamak elbette mümkün
değil. Kaza kaza, kopara kopara, işleye
işleye işçilerde sınıf bilinci oluşturulmalıdır. Buna nefes gerek, sabır gerek, inat
gerek, istek gerek.

Gelinen noktada yeniden bir “çıkış”
yapmak, işçi sınıfı örgütlenmesinde
kalıcı olmak için içimizden eksik etmeyeceğimiz ruh; iradelilik, inatçılık ve
hamleciliktir. Bu özelliklerin devrimci
ruhumuzda oluşuna, olmayışına dair
derin nedenler aramanın manası yoktur. Bu duygular ki; varsa vardır, yoksa
yokturlar. Olaylara, devrimci dönüşüme
etkileşimi, “süreçsel” değil olgusaldır.
Zamana yayılmaz, ”an”lıktır. Yaparsın ya
da yapmazsın. İrade, inat ve hamlecilik
örgütçünün bütüncül sınıf bilincinden
devrimci enerjisinden kopup gelir. Bu
duygular, mücadelenin, kişiliklerin içine
deprem gibi, çığ gibi düşer.
Bütün ateşlerde olduğu gibidir; “Bir
kıvılcım düşer önce, büyür yavaş
yavaş…”
05.09.2012
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“Türkiye Büyük İşveren Meclisi” Kararı İle

İKİNCİ BİR EMRE KADAR

S

ENDİKA YASAK

Sendikal tazminatın ortadan kalktığı
ortamda, her türden sendikal örgütlenme
işten atılma ile sonlanacaktır.
Barajın düşürülmesi, noter zorunluluğunun
kalkması ve taşeron işçiye sendika hakkının
hiçbir anlamı kalmadığı ortadadır.
ESER S.

Ne acı ki bu bir mübalağa değil, emirlerin ve yasakların konuştuğu darbe
dönemlerinde hayata geçebilecek
düzeyde ağır bir yasa Meclis’ten geçirildi. Aziz Çelik’in tabiri ile “ Türkiye
Büyük İşveren Meclisi” 1, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
Türkiye İşadamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu (TUSKON)’un dayatmaları doğrultusunda, 30 kişinin
altında işçi çalıştıran işyerlerinde
işten çıkartmayı kolaylaştırdı ve sendikal güvenceyi ortadan kaldırdı.
Bugün Türkiye’de işyerlerinin ağırlıklı çoğunluğu 30 kişiden az işçi
çalıştırmaktadır. Çalışma Bakanlığı’nın 2011 istatistiklerine göre,
Türkiye’de 1 milyon 435 bin 839
işyeri bulunmakta ve bunların 1 milyon 377 bin 789’unda 30’dan az işçi
çalışmaktadır. 2 Zaten, 2003 yılında
yürürlüğe giren 4857 sayılı İş
Kanunu’na göre, 30 kişiden az işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışan işçiler yasal olarak iş güvencesi hükümlerinden yararlanamamaktadır.
Ancak mevcut 2881 sayılı Sendikalar
Kanunu’nun “sendikaya üye olma

teminatı” sağlayan 31. maddesi işçi
sayısına bakılmaksızın bütün işyerlerinde çalışan işçilere sendikal üyeliğinden veya faaliyetlerinden dolayı
işten atılması halinde sendikal tazminat hakkını tanıyordu. Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmeleri Yasa Tasarısı
ile birlikte 30 kişiden az işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışan işçilerin
sahip olduğu sendikal tazminat hakkı
ortadan kaldırıldı.

İş Güvencesi Yoksa
Sendika da Yok
Sendikal örgütlenme için işçinin iş
güvencesi hakkının bulunması hayati
önem taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde iş güvencesi ile ilgili
düzenlenmelerin gerekçelerinden
biri olarak da sendikaya üye olmanın
ve sendikal faaliyet yürütmenin
önündeki engellerin kaldırılması gösterilmektir. 3 Türkiye’de iş güvencesi
uzun yıllar yasalarla düzenlenmemiştir. Bu nedenle işverenlerin, iş güvencesine sahip olmayan işçilerin sendikalaşmasına karşı ilk tepkisi, sendika
üyeliği kararında direnen işçileri
işten çıkartmak olmuştur.
1980’lerden itibaren taşeron ve fason

üretim yapan işyerlerinde iş güvencesi olmayan işçilerin sendikalaşma
girişimlerinin neredeyse tamamı kitlesel işçi çıkarmalarla karşılaşmış ve
başarısızlığa uğratılmıştır. Bu örneklerden de görüldüğü gibi sendikal
özgürlüklerin kullanılabilmesi için iş
güvencesi son derece önemli bir
koşuldur.
Sermayenin, iş güvencesi ve sendikal tazminat hakkını ortadan kaldırarak, sendikal mücadeleyi yok etmeyi
hedeflediği ortadadır. Sendikal faaliyetin geriletebilmesi için iş güvencesinin ortadan kaldırılması gerektiğini
TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Refik
Baydur , “İş güvencesi Tartışmaları”
adlı kitabında açıkça savunmaktadır. 4
1992 yılında, DYP- SHP koalisyonun
iktidar olduğu dönemde, iş güvencesi
yasa tasarısı Meclis’in gündemine
gelir. O dönem TİSK Genel Başkanı

olan Refik Baydur, işçi ve işveren
çevrelerinde büyük tartışmalara
neden olan iş güvencesi hakkında şu
değerlendirmede bulunur: “ iş güvencesi üzerine harcanan çabaların
temeli işçinin korunmasından ziyade,
sendikanın ve sendikalaşmanın
korunması prensibine dayanır.” Bu
açıklama, sermayenin işçilerin iş
güvencesi hakkına neden karşı olduğuna dair bir itiraf niteliğindedir ve
ileriki yıllarda sendikalaşmayı yok
etmek için iş güvencesine saldırılması gerektiğine işaret etmektedir.
1. Aziz Çelik, Türkiye Büyük İşveren Meclisi,
İşçi Atmayı Kolaylaştırdı, t24.com.tr/yazi/
turkiye...isveren-meclisi-isci.../575
2. ÇSGB, Çalışma Hayatı İstatistikleri 2011,
2011, Ankara,
3. ÇSGB, ILO Anayasası ve T.C Tarafından
Onaylanan Sözleşmeler, Ankara, 1998, s.430.
4. Refik Baydur, İş Güvencesi Tartışmaları,
2004, Doğan Kitap.

V

itrine Aldanma
Arkasına Bak

AKP döneminde hayata geçirilen birçok yasa tasarısında olduğu gibi kamuoyuna yönelik vitrin düzenlemeler bu tasarıda da yer almaktadır. Ustaca uygulanan,
kolektif yasama oyununda, bu vitrin düzenlemeler
öne çıkarılmakta ve yasa tasarısının ideolojik propagandası sermaye ve iktidar çevrelerince yürütülmektedir. Bu yasa tasarısında ideolojik propaganda, sendika üyeliklerinde ve istifalarda noter zorunluluğunun
kaldırılması, sendikal barajın düşürülmesi ve taşeron
işçiye sendika hakkı tanınması üzerinden yürütülmüştür. Sendikal tazminatın ortadan kalktığı ortamda, her
türden sendikal örgütlenme işten atılma ile sonlanacaktır. Barajın düşürülmesi, noter zorunluluğunun
kalkması ve taşeron işçiye sendika hakkının hiçbir
anlamı kalmadığı ortadadır.

Sendikal örgütlenme için
işçinin iş güvencesi hakkının bulunması hayati
önem taşımaktadır.
Ulusal ve uluslararası
düzeyde iş güvencesi ile
ilgili düzenlenmelerin
gerekçelerinden biri olarak da sendikaya üye
olmanın ve sendikal faaliyet yürütmenin önündeki engellerin kaldırılması gösterilmektir.
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sinde bir bölge oluşturulması önerisi
geldi. Bu da uygun görülmedi.
NATO’dan yardım istemeye yöneldi,
daha ilk adımında “Olmaz” yanıtını
aldı. Hayal kırıklığına uğrayan
Erdoğan, bu kez Selefi/El Kaide güçlerine sarıldı.

Ortadoğuda Ulus Devletler Çöküyor

K

ÜRTLERİN YÜKSELİŞİ

21. yüzyılda, Ortadoğu’da tarihsel sınırlar yeniden belirlenirken,
Kürtlerin stratejik konumu hızla güçleniyor. Devletsel bir yapıları
olmamakla birlikte politik gücü artan Kürtlerin bölgesel özerk yapıları,
birçok noktada ilişkileri belirleyecek güçtedir. Hem enerji kaynaklarının
üretimi, hem de enerji boru hatları bakımından Özerk Kürdistan
Bölgeleri son derece stratejik bir öneme sahiptirler.
DR. MUSTAFA PEKÖZ

Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra, Ortadoğu’ya müdahale
eden İngiltere ve Fransa, kendi politik
çıkarları için birçok yapay ulus devletler oluşturdular. Bu yapay devletlerden, Irak, Suriye ve Türkiye, Kürdistan toprakları üzerinde kuruldular.
Bu strateji yüzyıl sürdü ve şimdi fiilen dağılmaya başladı.
Küresel kapitalist sistem bölgeyi,
uluslararası çıkarlarına göre yeniden
dizayn ediyor. Birçok politik faktörün etkisiyle Ortadoğu’nun güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Mevcut
olanlar işlevsizleşmeye ve dağılmaya
başlarken, yeni güç merkezleri ortaya
çıkmış bulunuyor. Irak, bir denge
ülkesi olmaktan çıktı ve Güney
Kürdistan özerk ama fiili bir devlete
dönüştü.
Suriye’nin İsrail’e karşı Arap dünyasının aktif gücü olarak oluşturduğu
denge politikası fiilen sona erdi.
Suriye’de ortaya çıkan politik istikrarsızlığa, Kürt güçleri doğrudan
müdahale ederek Kürdistan bölgesini
denetim altına aldılar. Suriye’de,
büyük bir olasılıkla Kürdistan
Federasyonu gibi bir özerk Kürdistan
bölgesi gündeme gelecek. Kürtlerin,
Ortadoğu’nun mevcut özünlüğü içerisinde ortaya çıkan politik durumu,
bir tarihsel haksızlığı düzeltmek için
kullanmayı doğal ve meşru gördükleri anlaşılıyor.
Kürtler artık reel ve çok yönlü bir
toplumsal kuvvettir. Bu bakımdan
Ortadoğu ilişkileri içerisinde yükselen “yeni” güç olarak mevcut politik
dengeleri belirleyebilecek konuma
gelmiş bulunuyorlar. Kürtlerin güç
merkezi haline gelmesinin, aynı
zamanda
PKK
tarafından,
Ortadoğu'nun değişim sürecine

önderlik etme yönünde güçlü politik
olanaklar yaratan bir olgu olarak saptandığı anlaşılıyor. Ayrıca bölgesel ve
küresel güçlerin doğrudan muhatap
aldığı bir politik hareket olarak
Kürdistan gerçeğinin çok önemli bir
halkası olmayı hedefliyor.

Türkiye Geriliyor
Türkiye, sanıldığı gibi yükselen bir
güç olmayıp, gerileyen bir konumdadır. Türk devleti de gelişmenin bu
yönde olduğunu görüyor. Bu nedenle
mevcut tabloyu kendi lehine çevirmek için çok yönlü politik adımlar
atıyor. Ancak bu politik yönelimlerin
ezici bir çoğunluğu başarısızlıkla
sonuçlanıyor.

Uluslararası güçler kendi bölgesel
çıkarlarını hesaba kattıkları için
Türkiye’nin ne istediğiyle, ne söylediğiyle pek ilgilendikleri yok. Bu bakımdan Türkiye’nin özellikle Suriye’ye
yönelik önerileri önemli oranda reddediliyor. Örneğin Türkiye, Suriye’de
Güney Batı Kürdistan bölgesinde ilan
edilen demokratik özerkliğe askeri
müdahalede bulunabileceği imasında
bulundu. Rusya ve Çin başta olmak
üzere ABD, İngiltere ve Fransa buna
karşı olduklarını açıkladılar. “Uçuşa
yasak bölge” oluşturulması önerisi de
kabul görmedi. Dışişleri Bakanı
Davutoğlu’nun, “Tampon bölge” için
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na
sunduğu öneri de reddedildi.
Mülteciler için Suriye sınırları içeri-

Özellikle Türkiye’den gönderilen El
Kaide güçlerini Kürt bölgesinde kullanmaya yöneldi. Bu politikası da çok
açık olarak ters tepti. ABD, İngiltere
ve Fransa, muhaliflere olan desteğini
sınırladıkları gibi Türkiye’nin El
Kaide’ye vermiş olduğu desteği kesmesi için CIA başkanı Ankara’ya
gelerek Erdoğan’ın kulaklarını çekti.
Ayrıca Kudüs Sünni uleması da,
Türkiye’nin El Kaide’yi desteklemesine ve askeri işgal istemine karşı
çıkarak, AKP devletinin politikalarına
önemli bir darbe vurmuş oldu.
Türkiye’nin bütün korkusu Suriye’de
PKK’nin ikiz kardeşi PYD’nin iktidar
gücü olarak küresel güçler tarafından
tanınmasıdır. Küresel güçler de, uzun
vadeli politik çıkarları için Suriye’de
ortaya çıkan politik tabloyu fiilen
kabullenmiş bulunuyorlar. Suriye’de
Özerk Kürdistan’ın kurulması,
Kürtlerin Ortadoğu’da yeniden yükseliş sürecine girdiğinin çok açık bir
kanıtı
olacaktır.
Bu
sadece
Kürdistan’ın iki parçasının birleşmesi değil, esasen Kuzey Kürdistan’ın
özerkleşmesi sürecinin önünü açacak bir ivme yaratacaktır.
Türkiye, bölgesel değişimden kaçamaz, dahası hiçbir şansı yoktur.
Çünkü hem iç dinamikler bunu zorlayacaktır, hem de küresel güçler, yeni
Ortadoğu politikalarının başarısı için
bunu dayatacaklardır. Bölgedeki toplumsal ve politik değişimleri göremeyen ve ona uygun yeni bir strateji
benimsemeyen Türkiye’nin mevcut
devlet yapısı parçalanma yönünde
zorlanacaktır.

Ortaya çıkan yeni politik dengeler içerisinde, 20. yüzyılın bölgesel ulus
devletleri tarihsel misyonunu doldurmuş bulunuyorlar. Öyle ki 19. yüzyılın
hasta adamı Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini, 21. yüzyılın hasta adamı
Türkiye almaya başladı. Irak ve Suriye gibi Türkiye’nin stratejik konumu
değişiyor. Yeni güç ilişkilerinde gerileyen bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız.

K

ürtlerin Stratejik Konumu Güçleniyor

Bu bakımdan 21. yüzyılda,
Ortadoğu’da tarihsel sınırlar
yeniden belirlenirken, Kürtlerin
stratejik konumu hızla güçleniyor.
Devletsel bir yapıları olmamakla birlikte politik gücü artan Kürtlerin bölgesel özerk yapıları, birçok noktada
ilişkileri belirleyecek güçtedir. Hem
enerji kaynaklarının üretimi, hem
de enerji boru hatları bakımından
Özerk Kürdistan Bölgeleri son derece stratejik bir öneme sahiptirler.
Özerk bölgelerin oluşması aynı
zamanda küresel güçlerin stratejileri açısından da önemlidir. Bu bakımdan Irak ve Suriye’de ortaya çıkan

mevcut durum, Türk devleti için de
kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir. Ortadoğu merkezli politikaların uygulanmasında Kürtlerin özerk
bir statüye kavuşturulması talebi
Türk devletinin masasına konulacaktır.
Ortaya çıkan yeni politik dengeler
içerisinde, 20. yüzyılın bölgesel ulus
devletleri tarihsel misyonunu doldurmuş bulunuyorlar. Öyle ki 19.
yüzyılın hasta adamı Osmanlı
İmparatorluğu’nun yerini, 21. yüzyılın hasta adamı Türkiye almaya başladı. Irak ve Suriye gibi Türkiye’nin
stratejik konumu değişiyor. Yeni güç

ilişkilerinde gerileyen bir Türkiye
gerçeğiyle karşı karşıyayız. Buna
paralel olarak gelişen ve güç ilişkilerinde etkinlikleri artan Kürt realitesi
var.
Bütün bu gelişmeler içerisinde Kürt
politik güçlerinin önünde iki yol
bulunuyor. Birincisi Kürtlerin bütünlüklü olarak özgürleşip bölge halklarıyla daha stratejik ittifaklar kurarak
bölgesel özgürlüğü sağlamaları,
ikincisi ise küresel güçlerin yeni bir
Irak’ı ve Türkiye’si olmalarıdır. Yani
küresel sistemin 21. yüzyıl ulus devleti olup olmayacaklarına karar vermek zorundalar.
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Peri Masalı Sona Eriyor

ANLAR ÇİN İÇİN ÇALIYOR

AB ve ABD’yi etkileyen ekonomik kriz bir yandan Çin’in
dünyanın önemli bir gücü olması açısından önemli bir
fırsat sunarken, diğer yandan da bu piyasalara bağımlı
olması sebebiyle ekonomisini zor duruma
C. MALATYA
sokuyor. Bu durum Çin’i bir taraftan krize karşı
Sosyalizmin getirdiği birikimler
“Batı” ile birlikte davranmaya iterken, diğer
sayesinde uzun yıllardır büyüme
taraftan başta BRICS ülkeleri olmak üzere diğer
rekorları kırarak dünyanın en büyük
ekonomilerinden biri haline gelen
ülkelerle birlikte alternatif bir düzen arayışına
Çin için “barışçıl” bir ülke profili ve
girmesine neden oluyor.
“efsanevi” büyüme dönemi bitmek
üzere. Ekonomik krizin AB ve
ABD’de yarattığı etkinin Çin’e de ulaşması, Uzakdoğu’da yaşanan gerilimler, Afrika’daki paylaşım yarışı Çin’i
“barışçıl” ve “pasif” durumdan “saldırgan” ve ”aktif” bir duruma geçmeye zorluyor.

Efsaneden Kabusa
Ekonomik büyümesiyle “efsaneler”
yaratan Çin, Avrupa’daki ekonomik
krizin kendi kıyılarına ulaşmasıyla
birlikte kabuslar görmeye başladı.
Çin’in en büyük ihraç pazarı olan
Avrupa ve ABD’de yaşanan ekonomik daralma sonucunda Çin’in ihracattaki artış oranı önceki yıllara göre
düşüş göstererek Temmuz ayında
yüzde 1, Ağustos ayında yüzde 0,6
arttı. Euro bölgesinin ve ABD ekonomisinin yakın geleceğe dair güçlü bir
büyüme sinyali vermemesi Çin’in
ihracatının giderecek daralacağını
gösteriyor.
Temmuz ve Ağustos aylarında ihracatla birlikte iç tüketimin azalması da
Çin ekonomisinin kabuslarından birini oluşturuyor. Bu yüzden Çin devleti
iç tüketimi arttırmak için sosyal hakları değil de kamu harcamalarını arttırmaya yönelik politikalar izliyor.
Bunun sonucunda Çin devleti kredi
faizlerini düşürerek, otoyol, köprü ve
konut gibi altyapı yatırımları yaparak
iç tüketimi arttırmaya çalışıyor.

Ekonomideki
gerilemeler Çin’in
“barışçıl” ve “pasif” dış
politikasını “saldırgan”
ve ”aktif” olacak şekilde
değiştirmeye zorluyor.
Nitekim uzun zamandır
Afrika pazarını
zorlayan, fakat ABD’nin
siyasi ve askeri
hamlelerine genellikle
ricat ile karşılık veren
Çin, hamlelerini
sıklaştırmaya başlattı.

Nitekim Çin emekçilerinin aldıkları
düşük ücretten dolayı devletin bu iç
tüketim politikalarının sürekliliği
sağlanamayacaktır. Dolaysıyla iç tüketim ve ihracattaki bu gelişmeler Çin’in
büyüme hızının giderek yavaşlayacağını göstermektedir.

yıl içinde 20 milyar dolarlık kredi
açacağını belirtti. Çin-Afrika İşbirliği
Forumu’nda konuşan Çin Başbakanı
Wen Jiabao, Afrika ülkelerinin sürdürülebilir büyümesine odaklanacaklarını söyleyerek Çin’in Afrika’ya doğru
“eksenini” bükmüş olduğunu belirtti.

Gerilimler Artıyor

Suriye konusunda ise Rusya ile birlikte ABD’nin başını çektiği cephenin
karşısında
konumlanan
Çin’in
Uzakdoğu’da bu cepheyle olan gerilimleri artarak devam ediyor. Çin’in
1974’te bu yana kontrol altında tuttuğu, Vietnam ve Tayvan’ın da hak iddia
ettiği Paracel Adaları’nda askeri üs
kurmak istemesine ABD’nin karşı
çıkması, iki ülke ilişkilerinin gerilmesine yol açtı. Çin ABD’nin bu konuya
müdahil olmasına sert biçimde tepki
gösteriyor. Bu adalar zengin petrol ve
doğalgaz rezervleri barındırmasından

Ekonomideki bu gerilemeler Çin’in
“barışçıl” ve “pasif” dış politikasını
“saldırgan” ve ”aktif” olacak şekilde
değiştirmeye zorluyor. Nitekim uzun
zamandır Afrika pazarını zorlayan,
fakat ABD’nin siyasi ve askeri hamlelerine genellikle ricat ile karşılık
veren Çin, hamlelerini sıklaştırmaya
başlattı. Afrika’nın en büyük altın
üreticilerinden olan African Barrick
Gold (ABG) şirketinin hisselerini
almak için görüşmelerde bulunan
Çin, aynı zamanda Afrika ülkelerine 3

dolayı büyük bir öneme sahip.
Çin’in yakın komşusu Japonya ile
olan ilişkilerinde de gerilim mevcut.
Japonya’nın kontrolünde bulunan,
Japonya'nın Sekanku, Çin'in Diaoyu
adını verdikleri adalara yılbaşını
geçirmek için dört Japon vatandaşının çıkması diplomatik krize yol açtı.
Bu grubun ardından bir grup Çin
aktivist de bu olayı protesto etmek
için adalara çıktı ve Japonya tarafından gözaltına alındı. Bu olaylar sırasında her iki devlet de adaların kendilerine ait olduğunu belirterek birbirlerini uyardılar.
Zengin balıkçılık alanları ve petrol
yatakları üzerinde bulunan adaların
ayrıca Doğu Çin Denizi'nde stratejik
bir öneme sahip olması iki ülke arasındaki gerilimin artabileceğini gösteriyor.

Yeni Kongre, Yeni Nomenklatura
Bunların yanında Çin Komünist
Partisi Ekim ayında 18.
Kongresini yapacak. Bu kongrede lider değişikliği yapılacak. Bu
değişiklik sonucunda Başkan Hu
Jintao’nun yerini Başkan Yardımcısı Xi
Jinping, Başbakan Wen Jiabao’nun yerini ise Başbakan Yardımcısı Li Kekiang
alacak. Ayrıca kongrede, politbüro
daimi komitesini oluşturan dokuz kişiden yedisinin yerine yenileri atanacak.

Müstakbel başkan Xi Jinping yaptığı son
ABD gezisinde Beyaz Saray’ın da onayını alarak, temel hedefinin Çin’deki ekonomik modelin istikrarını devam ettirmek olduğunu belirtti. Nitekim kongre

öncesinde politbüroya girmesi kesin
gözüyle bakılan, Mao dönemini canlandıracağını belirten Bo Xilai'ın ve eşi Gu
Kailai'ın adlarının skandallara “karışması” ÇKP’nin kapitalizme doğru yol almaya devam edeceğini gösteriyor.

arayışına girmesine neden oluyor. Başta
Suriye ve Uzakdoğu’da yaşanan gerilimler, Afrika’daki paylaşım mücadeleleri
ise Çin ile “Batı” arasındaki mücadelenin artarak ve “şiddetli” bir şekilde
devam edeceğini gösteriyor.

AB ve ABD’yi etkileyen ekonomik kriz
bir yandan Çin’in dünyanın önemli bir
gücü olması açısından önemli bir fırsat
sunarken, diğer yandan da bu piyasalara bağımlı olması sebebiyle ekonomisini
zor duruma sokuyor. Bu durum Çin’i bir
taraftan krize karşı “Batı” ile birlikte
davranmaya iterken, diğer taraftan
başta BRICS ülkeleri olmak üzere diğer
ülkelerle birlikte alternatif bir düzen

Bunlarla birlikte yeni kongreyle birlikte
seçilecek olan yeni yönetimin bileşiminin de gösterdiği gibi Çin’in kapitalizme
doğru yolculuğu hızını artırarak devam
edecek. Fakat başta köylüler ve işçiler
olmak üzere çevrecilerin, kadınların
artan sayıdaki eylemleri, yeni yönetimin
kapitalizme doğru olan yolculukta işinin
çok da kolay olmayacağını gösteriyor.
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Ortadoğu’da Dengeler Altüst, Taşlar Yerinden Oynuyor

MISIR YENİDEN BÖLGE LİDERLİĞİNE TALİP
M. RAMAZAN
Ortadoğu’da bütün taşların yerinden
oynadığı bir dönemden geçiyoruz.
I. Dünya Savaşı sonrası İngiltere ve
Fransa tarafından çizilen sınırlarla
kurulan devletler arasında yapay da
olsa bir denge vardı. Bu denge bozulmuş durumda. Mevcut durumu
kendi lehine çevirme noktasında
küresel, bölgesel ve yerel güçler inisiyatif almaya ve bölgesel roller üstlenmeye çalışıyorlar.
Son on yıldır Ortadoğu küresel hamlelerin çatışma ve gerilimle beslendiği
bir satranç tahtasına dönüşmüş
durumda. Oyuncular tanıdık, pek aşinayız. Vaat ettikleri ise yıkım ve
savaş... Bölge halkları ise huzur istiyor. Ancak küresel aktörlerin bölgemizde huzura tahammülleri yok.
Türkiye bölgede kuvvetli ve etkili bir
güç olarak, tarihsel ve dinsel bağları-

Kürt sorununun çözümü
konusunda izlediği şiddete ve imhaya yönelik
iç politikalarında yaşadığı tıkanıklığı aşma
umuduyla, küresel güçlerin desteğini alarak
izlediği dış politikayla
bölgesel hamleler
yapan Türkiye,
Suriye’de duvara toslamış durumda. Bu
durum, tümden bir
kenara atılmasa da,
Türkiye’nin bölge liderliği iddiasını hayli tartışmalı hale getirdi.

nı da kullanarak ABD ile uyumlu
model ortaklık hesabına uygun roller
üstlendi. Türkiye sermayesi bir verip
üç alacaktı. Gelinen aşamada her ne
kadar Kuzey Afrika’da, Fas, Cezayir,
Tunus ve Mısır gibi ülkelerde AKP
benzeri ABD ile uyumlu İslam modeline uygun hükümetler kurulsa da,
Türkiye’nin politikası yerelde tam
tersi sonuçlar üretti. Türkiye tüm
komşularıyla “sıfır sorun”dan, tüm
komşularıyla gerilimli ve çatışmalı
bir sürece girdi. Kürt sorununun
çözümü konusunda izlediği şiddete
ve imhaya yönelik iç politikalarında
yaşadığı tıkanıklığı aşma umuduyla,
küresel güçlerin desteğini alarak izlediği dış politikayla bölgesel hamleler
yapan Türkiye, Suriye’de duvara toslamış durumda. Bu durum, tümden
bir kenara atılmasa da, Türkiye’nin
bölge liderliği iddiasını hayli tartışmalı hale getirdi.

Mısır İnisiyatifini Artırıyor
Bu, bölgesel rol oynama ve model
olma noktasında Mısır’ın yeniden
devreye girme hamleleri yapmaya
başlamasının zeminini de üretmiştir.
Mısır, Mübarek sonrası bir süreliğine kendi içine dönse de, Muhammet
Mursi’nin başkanlığında kurulan koalisyon hükümeti yeniden bölgesel
hamlelere girişme konusunda adımlar atmaya başladı.

Bu ülke, kanlı bir iç savaşın yaşandığı
ve küresel blokların karşı karşıya geldiği Suriye konusunda yaptığı çağrıyla yeniden bölge politikasına dahil
oldu. 18 Eylül’de Kahire’de gerçekleşen, Mısır’ın çağrıcılığını ve ev sahipliğini yaptığı toplantıya Mısır, İran ve
Türkiye dışişleri bakanları katıldı.
Suudi Arabistan ise inisiyatifin
Mısır’a doğru kaydığını görmüş olacak ki son anda toplantıya katılmaktan vazgeçti. Burada önemli olan,
geçmişte Ortadoğu’nun kalbi ve lideri
sayılan Mısır’ın yeniden inisiyatif
almaya başlamasıdır.

ABD ve İsrail’in tüm engelleme çabalarına rağmen İran bu ayın başında
yenilenen Bağlantısızlar Hareketi’nin
(BH) Tahran’daki toplantısına hem ev
sahipliği, hem başkanlık, hem de
öncülük yaptı. Toplantıya 120 ülkeyi
temsilen katılan delegeler arasında,
31 devlet başkanı ve 29 dışişleri
bakanı vardı. Hatta Washington’un
sözcüsü diye bilinen Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban
Ki-Moon da oradaydı. Böylece uluslararası toplumdan yalıtılmaya ve
“terörist devlet” nitelemesine maruz
bırakılmaya çalışılan İran, tüm
hesapları altüst ederek ciddiye alınan
önemli bir politik aktör olduğunu bir
kez daha göstermiş oldu.
Bağlantısızlar toplantısında yaptığı
konuşmada hem Suriye yönetimini

Mısır, Mübarek sonrası bir süreliğine kendi
içine dönse de,
Muhammet Mursi’nin
başkanlığında kurulan
koalisyon hükümeti
yeniden bölgesel hamlelere girişme konusunda adımlar atmaya
başladı. Bu ülke, kanlı
bir iç savaşın yaşandığı ve küresel blokların
karşı karşıya geldiği
Suriye konusunda yaptığı çağrıyla yeniden
bölge politikasına
dahil oldu.

eleştiren hem de dış müdahaleye
karşı çıkan Mursi, Mısır’ı ve
Müslüman Kardeşler’i Ortadoğu siyasetinin aktörleri konumuna taşımaya
çalışıyor. İran ve Suriye gibi bölgenin
anahtar rol oynayan iki ülkesinin
politikasında etkili olmaya çalışması
da bunun bir göstergesi.

İ Kİ RAKİP MISIR ve TÜRKİYE

Mursi’li Mısır, gerek ABD’nin bölgesel politikalarında oynayacağı
rol, gerekse bölge ülkeleri ve bölge üzerinde yaratacağı etkiyle merak edilen
bir ülke konumundaydı. İlk hamleleri itibariyle kolay yem olmadığının ve bölgenin liderliğine talip olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Önümüzdeki dönem, bu
adımların ve politikaların daha da belirginleşeceği hamlelere gebe. Türkiye bu

yolda Mısır’ın en önemli rakibi. Hiç
kimse kolayca inisiyatif kaybetmek istemeyecektir. Ve Ortadoğu rekabetin ve
çatışmanın merkezi olmaya ve gerilim
üretmeye devam edecektir.
Yaşadığımız bu coğrafya önümüzdeki on
yıl boyunca tüm politik aktörlerin karşılıklı hamlelerine sahne olacak gibi gözüküyor. Emperyalistlerin ve taşeronları-

nın Suriye’ye askeri müdahale/işgal
seçeneği ise, yaratabileceği ağır sonuçları itibariyle şimdilik göze alınamıyor
olsa da, her an devreye sokulacak ve
bölge halklarına inecek bir sopa gibi
elde tutuluyor. Çatışmanın gerilimin
eksik olmadığı, zaman zaman dikkatler
başka bölgelere kaysa da, kadrajın
hemen odağında yer alan bir coğrafya
bizimki.
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Suriye: Libya’nın Tekrarı mı?

BİR KEZ DAHA DEJA VU MU?
CENK AĞCABAY

Türkiye’nin bir Suriye yolcu uçağını
Ankara’ya indirmesinin ardından,
ajanslara düşen bir habere göre,
Suriye’nin Azzarin kentinde şiddetli
çatışmalar devam etmektedir ve bu
bölgede bulunan bir Suriye helikopteri nedeniyle iki Türk savaş uçağı
havalanmış, bu bölge üstünde uçuş
yapmaya başlamıştır.
Akçakale’ye düşen top mermilerinin
ardından Türkiye’nin tırmandırdığı
gerilimi daha ileri noktalara taşıyan
bu eylemler, Türkiye’nin sürecin
başından beri gerçekleştirmeye çalıştığı ancak bir türlü başarılı olamadığı
bir stratejik hamleye zemin hazırlamaya dönüktür: Sınırda tampon bölge
ve uçuşa yasak hava sahası.
Türkiye gerginliği neden tırmandırıyor? Bu sorunun yanıtı, Suriye’de
Temmuz ayından beri yaşanan gelişmeler ve buna paralel olarak
Türkiye’de savaş karşıtı muhalefetin
yükselişi çerçevesinde verilebilir.
Suriye’de, Temmuz ayında, yüksek
olasılıkla Batı emperyalist ittifakının
gizli servisleri eliyle gerçekleştirilen
Suriye Milli Güvenlik Merkezi’ne
yönelik bombalı eylem ve üst düzey
yöneticilerin dördünün ölümü, ardından Şam ve Halep’te “Özgür Suriye
Ordusu” ve çeşitli ülkelerden İslamcı
güçlerin eşzamanlı başlattığı silahlı
şiddet eylemleri, emperyalist Batı ittifakının uluslararası düzeyde yükselttiği dezenformasyon ve manipülasyon kampanyaları, Suriye rejiminde
hızlı bir çözülüş beklentisi yaratmıştı.
Eylül ayına gelindiğinde görüldü ki,
böyle hızlı bir çözülüşün gerçekleşmesi bir yana, “muhalefet” güçleri
Halep ve Şam’da ele geçirdikleri mevzileri de kaybetmeye başladılar.
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Akçakale’ye düşen
top mermilerinin
ardından Türkiye’nin
tırmandırdığı gerilimi
daha ileri noktalara
taşıyan bu eylemler,
Türkiye’nin sürecin
başından beri
gerçekleştirmeye
çalıştırdığı ancak
bir türlü başarılı
olamadığı
bir stratejik
hamleye zemin
hazırlamaya
dönüktür:
Sınırda tampon
bölge ve uçuşa
yasak hava sahası.

“Muhalefet” güçleri kırsal bölgelere
doğru çekilmeye başlarken, büyük
kentlerde daha çok sivil halka zarar
veren büyük bombalı saldırılar başladı. Temmuz ayındaki saldırılar esas
olarak şok yaratma, rejime bağlı
asker ve sivil yöneticilerin taraf
değiştirmesini sağlamaya dönüktü.
Ekim ayı içinde AKP’nin tırmandırdığı gerilimin altında esas olarak pek de
hoşnut olmadığı bu gelişmeler yatmaktadır.
Türkiye’nin, uçuşa yasak hava sahası
ve tampon bölge isteğini yoğunlaştır-

Türkiyeli ve tüm
Ortadoğulu
devrimci-demokratik
güçlere düşen
temel görev:
Ortadoğu’da
merkezileşen
emperyalist güç ve
çıkar çatışmalarının
yarattığı savaş ve
çatışmalara karşı,
halkların kardeşliğini
ve emperyalistkapitalizme karşı
birliğini, mücadelesini
yükseltmek; savaşa
karşı barış, kapitalizme
karşı sosyalizm
perspektifini canlı,
gerçek bir seçeneğe
dönüştürmektir.

ması tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Kısa süre önce Libya’da
yaşananları anımsadığımızda bu noktayı daha iyi kavrayabiliriz. Libya
sürecinde de benzer bir gelişme
olmuş, 2011’in Şubat ayında bir kampanya biçiminde şehirlerde yoğunlaşan şiddet eylemleri belli sonuçlar
yaratmış, muhalefet güçleri bazı
mevzileri ele geçirmişti. Buna karşılık, Kaddafi güçleri, 2011 Mart’ında
yeni bir hamle başlatmış ve isyancı
grupları büyük şehir merkezlerinden
çıkarmış, Bingazi ve Mısrata’ya doğru
ilerlemeye başlamıştı. İşte tam o sırada uçuşa yasak bölge çağrıları gelmeye başlamış, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi, Libya üstünde
uçuşa yasak bölge kurulmasını öneren 1973 sayılı kararı onaylamış,
Fransız Mirage uçakları ve ABD’nin
Cruise füzeleri bu kararın ardından
hiç vakit geçirmeden Libya’daki
hedefleri
vurmaya
başlamıştı.
Başlatılan bu saldırılar çatışmaların
gidişatında niteliksel bir etki yaratmış ve Kaddafi rejimi hızla çözülme

sürecine girmişti.
AKP, Suriye’deki hedeflerine ulaşmanın yolunun, sürekli talep ettiği bu
unsurlardan geçtiğini bilmektedir,
provokasyon ve manipülasyonlarının
tümü bu hedefe hizmet etmektedir.
Emperyalist batı ittifakı şemsiyesi
altında bulunan Türkiye ve Körfez
gericilikleri tüm imkanlarını bu
hedeflerin gerçekleşmesi için kullanmaktadırlar.
Türkiyeli ve tüm Ortadoğulu devrimci-demokratik güçlere düşen temel
görev ise bu çerçevede şekillenmektedir: Ortadoğu’da merkezileşen
emperyalist güç ve çıkar çatışmalarının yarattığı savaş ve çatışmalara
karşı, halkların kardeşliğini ve
emperyalist-kapitalizme karşı birliğini, mücadelesini yükseltmek; savaşa
karşı barış, kapitalizme karşı sosyalizm perspektifini canlı, gerçek bir
seçeneğe dönüştürmektir.
12.10.2012
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Neo-liberal reformların hayata
geçirilmesiyle fakir ülkelerdeki gıda
maddesi üretimi azaldı. Sonuçta, bu
ülkeler ithalata bağımlı ve fiyat
dalgalanmaları karşısında kırılgan hale
geldiler. IMF’nin yapısal uyum
programlarıyla, çiftçiler binlerce yıldır
yaşadıkları topraklardan sürüldü ve büyük
şehirlerin kenar mahallelerine sürüklendiler.

Ya Ölü Yıldızlara Hayatı Götüreceğiz Ya da Dünyamıza İnecek Ölüm

AÇLIK KRİZİ KAPIDA
2012 yazında özellikle ABD’nin güneyinde ve orta batısında gözlenen aşırı
kuraklık, iklim değişikliğinin ve artan
küresel ısınmanın bir göstergesi.
Sürekli yüksek seyreden sıcaklıklar
ve yağmur kıtlığı, Amerika’da mısır
yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde (Corn Belt) olduğu gibi
Avrupa ve Rusya’da da, mısır, soya ve
buğday (özellikle Rusya, Ukrayna ve
Kazakistan’da) yetiştiriciliğinde mahsul kayıplarına neden oldu.
Bu gelişmelerin gıda maddelerinin
fiyatlarında uzun vadeli bir artışa yol
açacağı konusunda şüphe yok.
Avrupa ve Amerika’da ortalama bir
vatandaş gelirinin yüzde 10-12’sini
gıda maddeleri için harcarken, bu
oran Güney ülkelerinde yüzde 6080’e kadar çıkıyor ve bu da Güney
ülkeleri için ciddi bir açlık krizi anlamına geliyor.

Kıtlığın İç Yüzü:
Kapitalist Tarımın Krizi
Kuraklık, gıda maddelerindeki fiyat
artışının ve açlık krizlerinin sebebi
değil, en fazla tetikleyicisi olabilir.

Stronsium 90
Acayipleşti havalar,
Bir güneş, bir yağmur, bir kar.
Atom bombası denemelerinden
diyorlar.
Stronsium 90 yağıyormuş
Ota, süte, ete,
Umuda, hürriyete,
Kapısını çaldığımız büyük hasrete.
Kendi kendimizle yarışmadayız,
gülüm.
Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz,
Ya dünyamıza inecek ölüm.
Nazım Hikmet Ran

Asıl sebep, birçok uzun ve kısa vadeli eğilimi içinde barındıran kapitalist
tarımın krizi. Bu kriz, 2007-08 yıllarında çoktan gözle görülebilir hale
gelmiş ve birçok Güney ülkesinde
2006’dan beri artan fiyatların yol
açtığı açlığa bağlı isyanlar patlak vermişti.
Konu derinlemesine ele alındığında,
geçmişten gelen bazı eğilimler göze
çarpıyor: Kişi başına tahıl üretimi
1980’lerde kendi zirvesine ulaştı ve
daha sonra sert bir şekilde azalmaya
başladı. Buna bağlı olarak, tahıl stokları hızla eridi. Et üretimindeki mısır
ve soya kullanımı arttı (tahıl ürünleri
ve soya et üretiminde kullanıldığında,
etten sağlanan kaloriler yüzde 95
oranına kadar kayboluyor). Et tüketimi ise, 1960’lardan günümüze
hemen hemen ikiye katlandı.
Ayrıca, kuraklık yalnız mahsul kaybına yol açmakla kalmadı. Geviş getiren
hayvanların otladığı çayırlara da
zarar verdi ve bu yüzden artan miktarda gıda maddesi et üretimine kaydırıldı.
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BM ve Dünya
Bankası’nın da
hakkında uyarılarda
bulunduğu kapıdaki
gıda kıtlığı,
beklenildiği gibi
gerici Malthusçu
mavraların
hortlamasına
yol açtı; 7 milyar
insanı doyurmak
mümkün değilmiş!
Doğrusu
şu olmalıydı;
kapitalist üretim
tarzıyla 7 milyar
insanı doyurmak
mümkün değil.

Neo-liberal reformların hayata geçirilmesiyle fakir ülkelerdeki gıda maddesi üretimi azaldı. Sonuçta, bu ülke-

ler ithalata bağımlı ve fiyat dalgalanmaları karşısında kırılgan hale geldiler. IMF’nin yapısal uyum programlarıyla, çiftçiler binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürüldü ve büyük
şehirlerin kenar mahallelerine
sürüklendiler.
Tüm bu gelişmeleri kapsayacak bir
şekilde gıda maddesi üretimi de yapısal bir dönüşüme uğradı ve tohum
malzemelerinden gübreye, tüketime
hazır hale getirilmeye ve büyük firmalar eliyle satılmasına kadar büyük
şirketlerin çatısı altında merkezileşti.
Bunların üstüne bir de son yıllarda
tarımsal hammaddelerin, fosil akaryakıtlardan sözüm ona daha “yeşil“
olan bioyakıtların artan kullanımı,
giderek sıklaşan kuraklık krizleri ve
gıda fiyatlarında yapılan spekülasyonlar eklendi.
Gıda maddeleri üzerindeki spekülasyonlar, özellikle 2008 yılında gayrimenkul alanındaki balonun patlamasının ardından sektörü arkasına bakmadan kaçarak terk eden küresel
sermaye grubu Goldman Sachs’ın
spekülasyon yapacak yeni oyuncak
olarak gıda maddelerini seçmesiyle
ayyuka çıktı.

uraklıktan Kim Faydalanıyor?

Şu an yaşadığımız kuraklık,
2007-8’deki gibi bir açlık krizine neden olabilir. Ancak,
bu süreçten faydalananlar da var.

Kuraklığın vurmadığı bölgelerdeki çiftçilerin bu durumdan çıkar sağlayabileceği
anlaşılabilir. Asıl şaşırtıcı olan, kuraklığa
maruz kalan bölgelerdeki çiftçilerin de
(özellikle büyük çiftçilerin) ürünlerini
sigortalatarak (ABD’de mahsulün yüzde
85’ine kadar olan kısmı sigortalanabiliyor) ve geri kalanını da artan fiyatlarla
elden çıkartarak, bu durumdan faydalanıyor olması. Çiftlik başına ortalama
gelir bu yolla yüzde 1,2 artarken, büyük
çiftliklerde bu oran yüzde 7,9’u buldu.2
Amerika’da birçok çiftçi bu şekilde rekor
gelirler elde etti. Ayrıca, gübre üreticileri de gıda maddelerindeki fiyat artışıyla
gelen gübre talebi fazlasından faydalanıyor.

Sonuç
Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası’nın
da hakkında uyarılarda bulunduğu kapıdaki gıda kıtlığı, beklenildiği gibi gerici
Malthusçu mavraların hortlamasına yol
açtı; 7 milyar insanı doyurmak mümkün
değilmiş!
Doğrusu şu olmalıydı; kapitalist üretim
tarzıyla 7 milyar insanı doyurmak mümkün değil.
Ortada şaşılacak bir durum yok; uzun
zamandır bir milyardan fazla insan açlıkla boğuşurken, iki milyar kadar insan da
gelecekte yeterli gıda maddesini alıp alamayacağını düşünerek yaşıyor.
Her ne kadar dünya nüfusunun hemen
hemen yarısının ana gıda maddesi olan
pirincin fiyatları şu ana kadar sabit kalmış

olsa da, 2007-8’deki gibi isyanlar tekrar
görülebilir. Aslında, 2006 yılında gözlenen fiyat artışının insanların hayatına girmesi ve gıda maddelerini satın alınamaz
hale getirmesi birkaç yıl sürmüş, toplumsal cevap ancak 2007-8’de gelmişti.
Dünya Bankası da, artan fiyatların gerçek
etkilerinin ancak önümüzdeki bir yıl içinde ortaya çıkacağını tahmin ediyor. Dünya
Bankası’nın araştırmasında cevapsız
kalan soru ise, beklenen kıtlığın ve yüksek
fiyatların istisnai ve geçici bir durum mu,
yoksa kural ve kalıcı mı olacağı.
On yıllardır süregelen hammadde savaşları, açlık bunalımları, insanlık ve doğayı
hiçe sayan paylaşım stratejileri ve teknolojinin günümüzdeki kullanım amaçları
göz önünde bulundurulduğunda, bir
soru daha sormak elzem oluyor: sosyalizm mi barbarlık mı?
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KADIN
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adınlar ikili yaşam değil
endine ait yaşam istiyor!
FİLİZ Ç.

Patriarkal kapitalizm; kendi doğasındaki dualiteyle (ikilik) toplumsal
yaşamı sarmaladı. Yaşamlar bir taraftan alabildiğine geleneksel akarken
bir yandan “modern”leşti. Kadınla
erkek arasında yaşananlar ve hatta
toplumsal yaşamın kendisi “normal”
sayılan/ istenen ile “aslında yaşanan”
ikiliğine dönüştü. Giyimden çalışma
hayatına, ahlaktan cinselliğe kadar
her şey ikiyüzlüce ve sürekli kadını
sömüren biçimlerle yaşanır oldu.
Normal sayılan ile aslında yaşananın
ikiliği sürekli erkeğin lehine olunca
erkeğin egosu sınırları olmadan
büyüdü. Bu ego öyle şişti ki kadınla
erkek arasında yaşanan her şey/her
adım erkeğin kontrol etmek istediği,
kadınınsa bu kontrolü reddetmeye
başladığı bir noktaya ulaştı. Yaşamlar
mutluy-muş, eşit-miş, seviyor-muş
gibi görünürde yaşanan ama aslında
erkekle kadın arasındaki uzlaşmaz
çelişkileri büyüten bir hal aldı.
Kadınlar yaşadığı mutsuzluğa ve şiddete katlanması gereken, her durumda idare eden rolünden bıktı. Kadınlar
artık kendilerine ait bir hayatları
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Bir yandan patriarka kadın rahmini, cinsel ilişkiyi “mahrem”, “konuşulmaması, paylaşılmaması
gereken”, “ayıp” sayarken diğer yandan erkek
devlet, kadının rahmine, nerede ve nasıl sevişeceğine, kaç çocuk doğurması gerektiğine kadar
müdahale ederek erkini ve içinde olduğu sistemi
güçlendirmeye bakıyor.
olmadığını biliyor. Bilmenin ötesinde
bu sahte yaşamlardan, şiddetten, tabi
olmaktan kurtulmanın çarelerini arıyor. Kadınlar hayatlarını zindana
çeviren erkeklerden kurtulmak istiyor.

Kadın Cinayetleri Artarken
Katil Erkekler Korunuyor
Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve
onun en uç biçimi olan kadın cinayetleri korkunç boyutlara vardı. Kadınlar
en yakınındaki erkekler tarafından
öldürülüyor. Münferit olaylar olarak
yansıtılmaya çalışılan bu cinayetler,
Feminist Hareketin en başından beri
tanımladığı gibi sistematik bir şekilde
artarak devam ediyor.

Devlet ne cinayetler karşısında ne de
şiddete karşı önleyici hiçbir şey yapmıyor. Aksine, erkek korunuyor ve
aslında yapılan “normal, olabilir”
görülüyor. Kadın yaşadığı sahte durumu ortadan kaldırmak; seviyormuş/evlilik sürüyormuş/mutluymuş
gibi davranmaktan vazgeçip kendine
ait bir yaşam istediğinde, egosu tavan
yapmış olan erkek bir ölüm makinesine dönüşüyor. Erk/devlet ise erkeğin tarafına geçiyor hemen. Gözden
çıkarılan, istemediği hayata başkaldırmış kadın oluyor, korunansa
erkek.
Ancak devletin ve hatta patriarkal
kapitalizmin atladığı bir şey var:
Aslında burada erkek ile kadın ara-

ürtaj Haktır Karar Kadınların

Buradan yakın bir süreçte
gündeme gelen ve kadın
hareketinin
tamamını
ayağa kaldıran kürtaj meselesine geçersek, burada da dual (ikili) olanı korumak
için kadına karşı devreye erkek devlet
aygıtının girdiğini görürüz. Bir yandan
patriarka kadın rahmini, cinsel ilişkiyi
“mahrem”, “konuşulmaması, paylaşılmaması gereken”, “ayıp” sayarken diğer
yandan erkek devlet, kadının rahmine,
nerede ve nasıl sevişeceğine, kaç çocuk
doğurması gerektiğine kadar müdahale
ederek erkini ve içinde olduğu sistemi
güçlendirmeye bakıyor.
Üstelik bunu yapan -Türkiye’de olduğu
gibi -muhafazakar bir yapı ise o zaman
çıkar hesaplarına kapitalizmi büyütmenin yanında patriarkanın dine bakan
yüzünü beslemek de ekleniyor. Bu
nedenledir ki AKP pervasızca açıklamalar yapmaktan ve her türlü kadın düşmanı politikayı hayata geçirmekten hiç
çekinmiyor. Onca tepki sonucu, planını
ertelemek zorunda kalsa da kadınların
yaşamına saldıran sinsi yöntemler geliştirmekten geri durmuyor.
Bugün Türkiye gibi patriarkanın en sert
hallerinin yaşandığı bir ülkede kadınlara
sorulmadan gebe olup olmadığını araştırmak ve tıbbi tahlil sonucunu kendisine en yakın, sahibi olarak görülen erkeğe (babasına veya kocasına) “ihbar”
etmek, kadına yönelik her türlü şiddetin

olgusunu öne çıkaran AKP, aslında diğer
tüm iktidarlar gibi kadının patriarkal
“norm”lara dönmesi için her türlü hileyi
göze alıyor.
Kürtaj dünyanın pek çok ülkesinde çok
tartışmalı bir konu; Türkiye’de de
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yasaklanmış, ancak 60’lı yılların ortalarında
yasallaşmış ve nihayetinde 1983 yılında
şimdiki halini (10. haftaya kadar) almış.
Kürtaj, kendi içinde pek çok açı içeriyor.
Bu konuda Feministler içinde bile kürtajın nasıl bir hak sayılacağı konusunda
muhtelif görüşler var. Söylenecek söz
çok ancak bir gerçek var ki; ister yasaklansın ister yasallaşsın kadınlar istemedikleri gebeliklere son vermek için her
yolu deniyor. Ancak bu sağlıklı yollardan
olmayınca kadın ölümleri artıyor.

önünü açmak değil de nedir? Kadının
bedenine ait karara dahi müdahale edip
devlet eliyle cinsel hayatını kontrol altına almak değil de nedir?
Aynı şekilde kürtaj olma talebiyle gelen
kadından kocasının onayının istenmesi
ya da vazgeçirmek için her türlü yol
denenmesi kadının bir “kuluçka makinesi” olarak görülmesinden başka bir
şey değil. Sonuçta diğer iktidarların
erkek egemen politikalarına biraz daha
fazla muhafazakarlık ekleyip dindarlık

Önümüzdeki dönem kadınlar açısından
zorlu geçecek. İlk raund kadınlar lehine
oldu. Burada “Kürtaj haktır karar kadınların” şiarıyla yek vücut olan kadın hareketinin payı büyük. Ancak yasanın
yeni(!) haliyle Meclis’e gönderilmiş
olması ve getirilen yeni uygulamalar
daha güçlü bir mücadeleyi zorunlu kılıyor. Ve hatta sonuç almak için kadınların
daha radikal eylemlere girişmesi gerekecek.
Devrim eskiyi yıkıp yeniyi yapma aşamasındaki çarpışma anıysa eğer, kadınlar
kendilerine ait olanı almak için anı kollayarak yola koyuldular. Bu böyle biline…

sında ölümüne bir “hesaplaşma”
olduğu gerçeği. Kadın, kendisine
erkek tarafından dayatılana isyan ediyor. Öyle ki ölüm tehdidine rağmen
geri dönmek istemiyor, kendine ait
bir hayat kurmaya çalışıyor. Erkekse
kadını öldürmek pahasına kendisi
için kurulan yaşam biçimini ve iktidarını korumaya çalışıyor. Korkunç
bir kinle, en vahşi en canice yöntemleri kullanmaktan çekinmeden üstelik.
Fakat son gelinen aşamada durum
başkalaşmaya başladı; kadınlar kurban olmak yerine öldürme yoluna
gidiyor artık. Isparta’da tecavüzcüsünü ve en son Denizli’de kendisini tehdit edip sürekli şiddet uygulayan
kocasını öldüren kadınları düşündüğümüzde, yaşananlar kadınla erkek
arasındaki cebelleşmenin boyut
değiştirmeye başladığının ifadesi
değil mi? Daha da çarpıcı olan, kadınlar bu ikili sahte kimlikleri/hayatı
yaşamak yerine gerekirse ölmeyi/
öldürmeyi göze alır hale geldiler diyemez miyiz?

Önümüzdeki dönem
kadınlar açısından zorlu
geçecek. İlk raund
kadınlar lehine oldu.
Burada “Kürtaj haktır
karar kadınların” adıyla
yek vücut olan kadın
hareketinin payı büyük.
Ancak yasanın yeni(!)
haliyle meclise gönderilmiş olması ve getirilen yeni uygulamalar
daha güçlü bir mücadeleyi zorunlu kılıyor. Ve
hatta sonuç almak için
kadınların daha radikal
eylemlere girişmesi
gerekecek.

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

KASIM 2012

LGBT

23

Transfobik ve Homofobik Ablukaları Dağıtmak İçin

ONUR YÜRÜYÜŞLERİNİN ARDINDAN
Yürüyüşlerin gösterdikleri ışığında LGBT
Hareketinin temel gündemlerinden birinin nefret
cinayetleri olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ancak; LGBT’ler sosyal haklar bakımından
eşitlik, işyerinde, okulda, sokakta kısacası her
yerde ayrımcılığın son bulması gibi taleplerini de
yürüyüşlerde dile getirdi. LGBT mücadelesi asli
ve yan gündem ayrımlarına düşmeden;
topyekûn bir dönüşümü hedeflediğini
yürüyüşlerde bir kez daha gösterdi.
YILDIZ TAR
Susulsam kusur olsam
Ağızdaki küfür olsam
Doğuştan esir olsam
Yine de oynar mısın benimle?”
Bülent Ortaçgil
Bu sene LGBT Onur Yürüyüşü’nün
10’ncusu, Trans Onur Yürüyüşü’nün
ise
3’ncüsü
Haziran
ayında
Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. On yıl
önce 30 kişinin katılımıyla başlayan
LGBT Onur Yürüyüşü’nde bu yıl yaklaşık 15 bin kişi yürüdü. Trans öz
örgütlenmelerini güçlendirmek, nefret cinayetlerine dikkat çekmek, cinsiyet kimliğinden dolayı yaşanan
ayrımcılık mekanizmalarını görünür
kılmak ve güçlü bir trans politikası
inşa etmek amacıyla ilki üç yıl önce
düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü’nde ise yaklaşık 3 bin kişi yürüdü.
Varlığımızın istatistiklere dönüştürüldüğü, anketlerdeki rakamlardan ibaret kılınmaya çalışıldığımız bu günlerde sayılardan bahsetmek ne kadar
doğru bilmiyorum. Ama inandığım
bir şey var. LGBT hareketi bu coğraf-

LGBT’lerin özgürleşmesinin toplumun her kesimini kapsayan bir toplumsal özgürlük anlamına geleceğini bilen LGBT
aktivistleri; feministlerle, anarşistlerle, sosyalistlerle, ezilen/ötekileştirilen halklarla ve inanç
gruplarıyla dayanışmaya ve ortaklaşa mücadele yürütmeye hazır ve
istekli.

yada gerek kamusal alanı dönüştürmede gerekse dayanışma ağlarını
örmede çok yol kat etti ki, bu yürüyüşler kitleselleşebildi. Bu yazıda da
kısaca iki yürüyüş özelinde LGBT
hareketinin güncel durumuna kısaca
bir giriş yapmak niyetindeyim.

“Hepiniz Orospu Çocuğusunuz!”
Bu seneki Trans Onur Yürüyüşü
Taksim Meydanı’nda toplanan kitleye, milliyetçi-faşist bir grubun saldırısı ile başladı. “Hepiniz orospu çocuğusunuz!” diye sloganlar atan faşist
güruh, orospuluğu bir hakaret biçimi
sanma yanılsamasıydı. Buna karşılık
“Hepimiz orospuyuz, ibneyiz, dönmeyiz!” sloganları atıldı. Ve yine biliyorduk ki biz orospular, orospu
olmaktan gurur duymakta, orospu
çocuğu olmanın sandıkları gibi kötü
bir şey olmadığını haykırmakta ama
yeryüzüne musallat olmuş ataerkil,
faşist hegemonyanın o biricik an ve
mekândaki uzantısı konumundaki
saldırgan kitlenin bizim çocuklarımız
olamayacağından emindik.
Hakaret olarak addedilen ibne,
dönme, orospu gibi kelimeleri sahiplenerek; egemenin egemenliğini
daim kılma araçlarından onu mahrum etme niyetimizi hem söylemsel

A

olarak hem de bu saldırıya karşı kitlesel direniş sergileyerek Trans Onur
Yürüyüşü’nde gösterdik.
Bu saldırı, trans hareket özelinde
LGBT hareketinin aslında kendisini
ataerkil ve heteroseksist söylemler
üzerinden yeniden ve yeniden üreten
milliyetçi, faşizan ideolojilere hasar
verdiği ve büyük bir öfke yarattığının
göstergesidir.

Cinselliği, Cinsiyeti
Başka Türlü Yaşayanlar
Trans Onur Yürüyüşü’nden bir hafta
sonra gerçekleştirilen LGBT Onur
Yürüyüşü daha yüksek bir katılımla,
İstiklal Caddesi’ni adeta bir “karnaval”a çevirdi. En azından ana akım
medya, LGBT direnişini bu şekilde
lanse etmeye çalıştı. Direniş gibi
büyük bir meselenin ciddiyetle arz
edilmesi gerektiğine inananlar için,
LGBT Onur Yürüyüşü bir karnavaldan ibaretti. Ancak, LGBT Hareketi
bu coğrafyada filizlenmeye başladığı
günden beri egemenin suratına
bakarak atılan bir kahkahanın yarattığı yıkıcı etkiyi fark etti.
Bu yıkıcı etkiden beslenerek cinselliği, cinsiyeti “başka türlü” yaşayanlara
ait başka türlü bir dil üretti. 1980

yrımcılığın son bulması için

Yürüyüşlerin gösterdikleri ışığında LGBT Hareketinin
temel gündemlerinden birinin nefret cinayetleri olduğunu söylemek
yanlış olmaz. Ancak; LGBT’ler sosyal haklar bakımından eşitlik, işyerinde, okulda,
sokakta kısacası her yerde ayrımcılığın
son bulması gibi taleplerini de yürüyüşlerde dile getirdi. LGBT mücadelesi asli ve
yan gündem ayrımlarına düşmeden; topyekûn bir dönüşümü hedeflediğini yürüyüşlerde bir kez daha gösterdi.
Yürüyüşlerin ardından baki kalanın gök
kubbedeki hoş bir seda olmaması; dile
getirilen taleplerin gerçekliğe dönüşmesi;
özgür ve eşit bir yaşam arzusunun vücut

bulması için daha yürünecek çok yol ve
yapılacak çok şey var. LGBT’lerin özgürleşmesinin toplumun her kesimini kapsayan
bir toplumsal özgürlük anlamına geleceğini bilen LGBT aktivistleri; feministlerle,
anarşistlerle, sosyalistlerle, ezilen/ötekileştirilen halklarla ve inanç gruplarıyla
dayanışmaya ve ortaklaşa mücadele
yürütmeye hazır ve istekli. Sürekli birlikte
mücadele çağrısı yapan LGBT’lerin bu
çağrılarının yanıtsız kalmadığını görmek
sevindirici olsa da yeterli olduğu iddia
edilemez.
Yürüdüğümüz yollar tek başına yürünemeyecek kadar uzun ve zorlu. Beraber
yürümeye var mıyız?

darbesinde işkenceden geçirilen,
şehir dışına sürülen transların işkence sonrası bir araya geldiklerinde
gullüm* yapmasının; LGBT Hareketinin şenliği muhalefete, muhalefeti
şenliğe dönüştürmesinin siyasal
alanı algılamamızda ve siyasal edimlerimizde yeni ve yıkıcı etkiler yarattığı fikrindeyim.
İki yürüyüşte de ortak ve öncelikli
mesele olarak nefret cinayetleri dikkat çekmekteydi. LGBT’lere dönük
nefret cinayetlerinin arttığı, tekil ve
kitlesel LGBT direnişlerinin inkâr,
baskı ve imha yoluyla bastırılmaya
çalışıldığı bu günlerde; nefrete inat
yaşamın, özgürlüğün, kardeşliğin
sesleri yükseldi yürüyüşlerde. Trans
Onur Yürüyüşü ve LGBT Onur
Yürüyüşü; kan, tecavüz ve saldırı ile
kendini kuran “erkekliğe” LGBT’lerin boyun eğmediğini, eğmeyeceğini
ve tekil direnişlerden kitlesel eylemliliklere evrilen LGBT mücadelesinin
güçlenerek transfobik ve homofobik
ablukaları dağıtacağına dönük umudu
tazeledi.
*Gullüm: LGBT argosunda eğlence, eğlenmek
anlamlarına gelmektedir. Sıklıkla hayatın
karşılaşılan güçlüklere rağmen ve o güçlüklere karşı neşeli sohbetler için kullanılır.
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SERMAYEYE DE AKP’YE DE TESLİM ETMİYORUZ!
YİĞİTHAN KAVUKÇU

ÜNİVERSİTELER BİZİMDİR!
sinde ise test dönemi boyunca sıklıkla başvurulan araçlar olan demagojinin/ karalamanın/kriminalize etmenin yanı sıra ihtiyaç duyulduğu oranda zora da başvurulacağını tahmin
etmek zor değil.

YÖK Yasa Tasarısı, üniversitenin
“kamudan özerk – sermayeye entegre” hale geleceğini, şirketleşen üniversitede performans uygulamalarının hayata geçirileceğini ve “kalite”
adı altında sermayenin güncel ihtiyaçlarına cevap vermeyi temel faaliyet konusu olarak belirleyeceğini
açıkça ilan ediyor.

Nereden...
Egemenlerin, üniversiteleri birer şirkete dönüştürme projesini nasıl
uygulamaya geçireceklerini adım
adım planladıkları sır değil. Önce, bu
planlamalar doğrultusunda, YÖK’ün
ideolojik bir yenilenmeye tâbi tutulduğunu ve sermaye ile kuracağı ilişkide
ayağa dolanabileceği öngörülen “geçmişin tortuları”ndan arındırıldığını
gördük.
Sonrasında ise öğrenci hareketinin,
politikalarını üzerine bina ettiğini
söyleyebileceğimiz hassasiyet merkezlerine yönelen saldırılar ile, hızlı
ve büyük bir dönüşüm karşısında
doğabilecek muhalefetin gücünün
“test edildiğini” söyleyebiliriz.

Son yıllarda, gerek harçlara dönük
olarak gerçekleştirilen açık/örtülü
zam girişimlerini, gerekse de devrimci gençliğin üniversitedeki meşruiyetini zayıflatmaya dönük bir hamle
olan, “öğrenci temsilcileri ile karşılıklı diyalog içerisindeyiz” pozlarını, bu
testin bir parçası olarak da görmeye
mecburuz. Çünkü AKP, karşısında
militan ve kitlesel bir öğrenci muhalefeti olmadığı halde, saldırılarının hiç
birinde kendi cüssesinin imkân tanıyacağı kadar ısrar göstermedi.

Nereye...
Yeni YÖK Yasa tasarısını ve yakın
zamanda hayata geçirilmiş olan disiplin yönetmeliğini veri kabul ederek
söyleyebiliriz ki, artık test dönemi
bitmektedir. Harekât dönemi içeri-

Tüm göstergelerin işaret ettiği sonuç aynı:
Önümüzdeki dönem boyunca AKP üniversiteyi,
sermayenin her dokusuna işleyebileceği şekilde
teslim almak isteyecek. Öğrenci hareketinin
politikaları ise “üniversiteyi savunmak – teslim
etmemek” kelimelerinde özetlenebilecek bir
direniş stratejisi üzerine bina edilecek.

K

“Üniversiteler demokratikleşiyor”
nidaları eşliğinde servis edilen disiplin yönetmeliği ise devrimci gençliğin zaten hâlihazırda fiilen kazanmış
olduğu birçok hakkı, disiplin suçu
kapsamında ele alıyor.
AKP sermaye adına üniversiteleri
fetih seferine hazırlanıyor; yalanlarını ve silahlarını hazırladı bile.

Üniversiteyi Sahipleniyoruz!
Tüm göstergelerin işaret ettiği sonuç
aynı: Önümüzdeki dönem boyunca
AKP üniversiteyi, sermayenin her
dokusuna işleyebileceği şekilde teslim almak isteyecek. Öğrenci hareketinin politikaları ise “üniversiteyi
savunmak – teslim etmemek” kelimelerinde özetlenebilecek bir direniş
stratejisi üzerine bina edilecek.
Teslim olmayı reddeden kitlesel bir
öğrenci hareketinin doğmaması,
beraberinde devrimci gençliğin iyiden iyiye marjinalleştirilmesini ve
mevcut sınırlı varlığının da büyük
ölçüde üniversitelerden silinmesini
beraberinde getirecektir.
Ancak görülmelidir ki “zamanın
ruhu” bu yönde bir gelişmedense,
kitleselleşen bir öğrenci muhalefeti-

itlelerin Direnişini Örgütleme Yolunda

Genç-Sen, hem kazanılmış
hakların korunmasını ve
genişletilmesini sağlayarak
hem de neo-liberal politikaların sonucu olarak ekonomik darboğazda debelenip duran gençlerin dayanışmasını
inşa ederek ve kapitalizmin kuşatıcı,
bireyci/yoz kültürüne alternatif sunacak kültür, sanat, eğlence zeminlerini
gençlere sunmanın imkânlarını zorlayarak, adım adım özgürlükçü – eşitlikçi arayışın kitleler nezdindeki somut
adresi haline gelmeyi sağlamak zorunda.
Genç- Sen, hem üniversiteleri sermaye
sözcülerine dar edecek, fiili-meşru çizgide kurgulanmış kitlesel pratiklerle,

hem de öğrencilerin yaşamsal taleplerini yalınlığın gücü ile gündeme sokabilecek en demokratik/yaratıcı eylem
biçimleri ile bezenecek kesintisiz bir
eylem sürecine girmiştir. Mesele, tempoyu arttırmak ve metropol üniversiteleri ile taşra üniversiteleri arasındaki
ritim farkını olabildiği ölçüde azaltarak,
yekpare bir direniş manzarası yaratabilmektir.
Bu süreçte tek bir çalışma tarzına ve
tek bir eylem biçimine hapsolmayan ve
aynı anda birden çok kavga vermeye
elverecek şekilde ortak hedefe yönelen farklı politik konsantrasyonlar geliştirmeyi becerebilmeliyiz.

Hareket ve İstikrar
“Hızlı harekete geçme/refleks sahibi
olma/an’a müdahale etme” konusundaki sorunlarımızın Genç-Sen’in varlık/yokluk sorunu olarak ele alınması
gerektiğini göz ardı etmemeli; ancak
sorunun bundan ibaret olmadığını
bilerek, faaliyet alanlarımız içerisinde
kök salma, her bir üniversitede, kampüste, fakültede gençlerin direnişe
kanalize olabilecek dağınık ve çoğu
zaman anlık tepkilerini toparlayan bir
odak haline gelme perspektifini de
kazanmalı ve onu bir doku olarak
Genç-Sen’e mal etmeliyiz.
Bu ihtiyaç, çalışmalarımızda dakiklik
kadar, “istikrar sağlama”nın da yakıcı

“Hızlı harekete
geçme/refleks sahibi
olma/an’a müdahale
etme” konusundaki
sorunlarımızı GençSen’in varlık/yokluk
sorunu olarak ele
almalı; faaliyet alanlarımız içerisinde kök
salma, her bir üniversitede, kampüste, fakültede gençlerin direnişe
kanalize olabilecek
dağınık ve çoğu zaman
anlık tepkilerini toparlayan bir odak haline
gelme perspektifini de
kazanmalı ve onu bir
doku olarak Genç-Sen’e
mal etmeliyiz.

nin doğmasını daha yakın bir olasılık
olarak önümüze koyuyor. Elbette
meşru-direnişçi güçlerin, öğrencilerin günlük hayatına her noktadan
giriş yapan saldırılara karşı, aynı noktalarda savunma pozisyonu alamadıkları takdirde bu olasılığın heba olacağı açıktır. Öğrencinin günlük
yaşantısının orta yerinde mecazi ve
gerçek barikatlar kurmak ise öğrencinin diline uyum sağlayabilecek ve
onun özgün karakterini kapsama
esnekliği gösterebilecek bir gençlik
örgütü ile mümkün. İşte bu dönem
Öğrenci Gençlik Sendikasının bürüneceği kimlik tam da bu olmalıdır.

bir görev olduğunu önümüze koyuyor.
Yolumuz zorlu bir yol; bu açık. Ancak
üniversiteleri teslim almak için gelenlere, unutamayacakları bir karşılama
hazırlamak da bir tarihsel görev olarak
önümüzde duruyor. Dönemin açılmasıyla beraber içine girmiş olduğu konsantrasyonu, 9 Kasım’da Ankara’da
yapılacak olan büyük öğrenci mitingine ve hemen ardından gerçekleştirilecek 6. Kongre’sine taşıyan ve
buradan beslenerek, yoğunlaşmasını kat ve kat arttıracak
bir sendika, bu tarihsel görevi yerine
getirmeye
m u kte d i r
olduğunu
gösterecektir.
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BARIŞ ÖZER
Kitleler ile sağlam, gerçekçi bağlar
kurmak… Her bir kesimini kendi
dinamikleri üzerinden harekete
geçirmek… Bugünün gençlik kitleleri
ile günümüz siyasal ortamının sağladığı avantajlar ve açtığı kanallar dolayımı ile ilişkilenmek, sisteme karşı
var olan tepkiyi açığa çıkartmak/
örgütlemek…
Evet, geride bıraktığımız mücadele
dönemlerinde elde ettiğimiz kazanımlar ve bugün itibariyle gelişim
çizgimiz açısından geldiğimiz nokta,
yukarıda belirttiğimiz doğrular etrafında harekete geçmemizi olanaklı
kılıyor.
Kitlelere dönük ve kitleleri harekete
geçirmeye dair yaptığımız tespitler
sadece bugünkü siyasal atmosferin
sunduğu avantajlar üzerinden gelişmemekte. Bizleri bu role soyunduran
cüret, gençlik hareketi içerisinde
aldığımız konum ve örgütsel olarak
vardığımız noktadır. Hedefimiz, bu
her iki durumun kesiştiği alanda şekil
alıyor. Etki alanını genişleten ve
gençlik kitleleri içerisinde kendisini
var eden yeni bir konuma geçişin ilk
aşamalarındayız.
Peki, bizler bu konum alışı hangi
siyasal ortamda, ne gibi avantaj ve
dezavantajlar içerisinde başlatacağız
ve nasıl konum alacağız?
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HAREKETE GEÇİ(Rİ)YORUZ
Meşruluklarını Sorgulatalım
Siyasi iktidar, kendinden olmayanı,
kendisi gibi düşünmeyeni karşısına
alarak ve kendi iktidarını sürekli
dayatan bir pozisyonda konum alarak
ilerliyor. Referandumdan bu yana
geçen sürede birçok toplumsal kesimi karşısına alan AKP iktidarı, geldiği
nokta itibariyle git gide kendisini
Türk-İslam zemininde sabitleyen,
diğer toplumsal kesimlerle arasına
mesafe koyan ve hatta karşısına alan
bir siyasi çizgi izliyor.
Elbette bu konumda olmasının arka
planında birçok sebep bulunmakta:
bölgesel politik gelişmelerde alınan
pozisyonlar ve bu politik tercihlerin
içe yansıması, ülke dengelerinde
ortaya çıkan yeni durumlar, Kürt
sorununda yaşanan son gelişmeler,
etkisini hissettiren ekonomik krizin
olası sonuçları vb. önemli etkenler,
iktidarı böylesi saldırgan bir tutuma
zorluyor.
Dolayısıyla bu saldırgan ve demokrasi düşmanı tutum gerilimler yaratıyor. AKP, daha muhafazakar ve milli-

yetçi kesimde itibar kazanırken, toplumun diğer tüm kesimlerini, emekçileri, kadınları, Kürtleri, gençleri,
yoksul Müslümanları, Alevileri vb
karşısına alıyor. Karşısına aldığı
kesimlerin direnciyle karşılaşıyor ve
kendi iktidarının meşruluğunu sorgulatmaya kadar gidecek bir sürecin
yolunu açıyor.
Bu durum, toplumsal kesimler açısından, kendine gelme, kendi mücadelesini örgütleme ve harekete geçme
yönünde olumlu sonuçlar doğurdu.
Tepkilerin daha fazla dillendiği
kesimse, bütün bu toplumsal dinamikler içerisindeki gençler oluyor.
Hükümetin saldırılarının doğrudan
gençlik kitlelerini hedef aldığı eğitim
alanında, üniversiteler ve liselerde,
gençlik baskılara karşı kendi haklarını savunmaya çalışıyor.
Tüm bu toplumsal dinamikleri iktidar
ve sistem karşıtı bir noktaya çekmek
ve bu toplumsal dinamiklerle kendi
hassasiyetleri üzerinden ilişkilenmek,
güncel ve acil bir görev. Önümüzdeki
dönemde iktidarın meşruluğunu sorgulatacak toplumsal güç odakları içerisinde başı çekecek olan öğrenci gençlik, genç kadınlar, genç Aleviler vb
kesimler içerisinde kök salmak ve sistem karşıtı bir düzlemde örgütlemek,
biz Özgürlükçü Gençlerin başlıca
görevi. Biriken devrimci-demokratik
potansiyeli açığa çıkartmak gerekiyor.

?

HAZIR MIYIZ

Üniversiteler ve liselerde, gerek geçen yıldan beri bu alanlara dair yoğunlaşmamızı
geliştirmemiz ve 6. Yaz kampımızda bu
konuyu ele alışımız, gerekse sene başında
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HedefimizBinler,Kitleler!

Birden fazla mevzide konum alan biz Özgürlükçü
Gençler, kitlelerle buluşma noktasında oluşturduğumuz yoğunlaşma ve iradeyi toplumsal bir gençlik hareketine dönüştürme yönünde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

Bizler, öğrenci gençlik mücadelesi içinde,
birleşik, militan ve kitlesel bir mücadele
örgütlenmesi olan Genç-Sen içerisinde
yeni dönemi karşılamaya hazırız. Bizlerin
ne kadar hazır, yoğunlaşmış ve becerikli
olacağı, Genç Sen’in gençlik siyasetinde
aldığı konumu belirleyecek ve gençlik
hareketinin sistem karşısında aldığı konumu etkileyecektir.

GENÇLİK

ve taktik konum alışı ve bütüne katacağımız enerji de, SYK’nın yapacağı politik
hamleleri güçlendirecektir.
Birden fazla mevzide konum alan biz
Özgürlükçü Gençler, kitlelerle buluşma
konusunda oluşturduğumuz yoğunlaşma
ve iradeyi toplumsal bir gençlik hareketini
yaratma hedefine yöneltiyoruz.

bu faaliyet alanına doğru
somut adımlar atmamız,
bizi kitlelerle buluşturacak
önemli etken olacaktır.

Bu noktada, Özgürlükçü
Gençlik zeminine basarak
saydığımız gençlik kesimlerini harekete
geçirmek için, birçok alan, meslek, inanç
örgütlenmeleri içerisinde aktif faaliyet
göstermek önemli. Gençliğin bütün direnişçi potansiyelini açığa çıkartmak ve her
kesimi kendi talep ve dinamikleri üzerinden harekete geçirmek gerekiyor.

Hükümetin doğrudan
saldırdığı toplumsal
dinamikleri, iktidar ve
sistem karşıtı bir noktaya çekmek ve bu
toplumsal dinamiklerle kendi hassasiyetleri
üzerinden ilişkilenmek,
güncel ve acil bir
görev oluyor. Önümüzdeki dönemde iktidarın meşruluğunu sorgulatacak toplumsal
güç odakları içerisinde
başı çekecek olan
öğrenci gençlik, genç
kadınlar, genç Aleviler
vb kesimler içerisinde
kök salmak ve sistem
karşıtı bir düzlemde
örgütlemek, biz
Özgürlükçü Gençlerin
başlıca görevi.

Öte yandan, kuruluş sürecinde biz Özgürlükçü Gençlerin de aktif çaba sarf ettiği
Sosyalist Yeniden Kuruluş (SYK), belirttiğimiz toplumsal kesimlere gitme ve sistem
karşısında harekete geçirmede, önemli bir
potansiyele ve misyona sahip. Biz Özgürlükçü Gençlerin kendi alanımızda politik

Bizleri başka bir konuma sıçratacak bu
yeni yönelimimizde, eski alışkanlıklarımızın dışına çıkmak ve yerleştiğimiz/yerleşeceğimiz yeni konumun bizlere dayatacağı
tüm gerilimlere hazır konumda olmak
durumundayız. Kıyı artık uzakta, şimdi
açık denizlerin riskleri, bilinmezlikleri ve
güzellikleriyle iç içeyiz.
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Yüzlerce Tutsak,
Özgürlük İçin Direnişte
Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit politikalarının kaldırılması, anadilde eğitim ve savunma
hakkının gereklerinin yerine getirilmesi talepleri ile 12 Eylül tarihinde, süresiz açlık grevine
başlayan PKK ve PAJK tutsaklarının eylemi, kritik bir evreye gelmiş durumda.

Üstüne üstlük, açlık grevindeki tutsakların;
şeker, su, B1 vitamini almaları engellenerek
evrensel hukuk kurallarının ve uluslararası sözleşmelerin dâhi çiğnendiği de gelen haberler
arasında.

Cezaevleri İzleme Koordinasyonunun verdiği
bilgiye göre, 19 Ekim tarihi itibariye, süresiz
açlık grevine başlayan tutsaklardan 483’ünün
ismi biliniyor, ancak eyleme katılan devrimcilerin sayısının bine yaklaştığı tahmin ediliyor.

Geçmişinde, 19 Aralık “Hayata Dönüş” Katliamı
başta olmak üzere, sayısız cezaevi katliamı
bulunan TC ise, demir parmaklıklar arkasında
verilen irade savaşını halktan gizleyebilmek
için, burjuva basında katı bir sansür politikası
uygulanmasını sağlıyor.

Hapishanelerden gelen haberler, direnişçilerin
birçoğunda burun kanaması, göz kararması,
yüksek ateş gibi şikâyetlerin artarak görülmeye
başlandığını gösteriyor. Konuyla ilgili açıklama
yapan insan hakları izleme örgütleri, eylemin
gelmiş olduğu bu evreden sonra her an ölümlerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

AKP, her fırsatta türlü demagojilerle Kürt sorununun çözümü konusunda kitlelerde beklenti
yaratmaya çalışsa da, bugüne dek zindan direnişi karşısında takındığı “görmezden gelme”
tavrı, kitleler nezdinde gerçek yüzünün teşhir
olmasını sağladı bile.

CezaevlerindeÖlümDeğilÇözümİstiyoruz
Hatay’da 31 Ekim Çarşamba günü cezaevlerindeki açlık grevleriyle ilgili olarak DİSK, TTB,
TMMOB, Sosyalist Yeniden Kuruluş, KESK, İHD,
ÖDP ve EMEP tarafından ortak bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasının ardından
oturma eylemi yapıldı
Basın açıklamasını yapan DİSK Genel İş Hatay İl
Başkanı Mehmet Güleryüz şöyle dedi. “Türkiye
cezaevlerinde 12 Eylül 2012 günü başlayan
süresiz ve dönüşümsüz açlık grevleri bugün 50.
gününe girmiştir.
Kürt Sorunu’nun çözümü konusunda halkın
demokratik taleplerinin karşılanmasına

“soğuk” bakan AKP, “sıcak çatışmalarla” sorunun üstesinden geleceğini sandığı tavrını sürdürmekte, demokratik Kürt siyasetini ise operasyonlarla, yasaklama ve baskılarla “bitirmeye” çalışmaktadır. Seçilmiş yüzlerce insanı ve
Kürt siyasetinde demokratik mücadele veren
binlerce insanı cezaevlerine doldurmanın;
silah ve şiddetle kazanamayacaklarını bildikleri
bir savaşı yükseltmenin; yeni ölümlere, acı ve
gözyaşlarına davetiye çıkarmanın başka bir
anlamı yoktur!.. AKP Hükümeti bu yanlış tutumunda ısrar etmekten vazgeçmeli, bir an önce
insani ve demokratik talepleri karşılayarak,
açlık grevlerinde ölümlere yol açmamalıdır!

SYK’dan Tutsaklarla Dayanışma Eylemi
Sosyalist Yeniden Kuruluş üyeleri 28
Ekim Pazar günü İstanbul’da açlık
grevlerinin 47. gününde cezaevindeki açlık grevcileriyle dayanışma eylemi yaptı. Sosyalist Yeniden Kuruluş
üyeleri Tarlabaşı Bulvarı’nı trafiğe
kapatarak Taksim Meydanı’na kadar
yürüdü.
Basın açıklamasını SYK adına yapan
Sevgi Çolak şöyle konuştu:

“Sincan Cezaevi’ni ziyaret eden
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hükümeti harekete geçirip açlık grevindekilerin taleplerini karşılayarak ölümlerin önüne geçmek yerine, açlık
grevindeki siyasi tutsaklarla görüştükten sonra çözüm için hiçbir adım
atmadan ‘açlık grevini sonlandırın’
çağrısı yapıyor. Bu da yetmezmiş
gibi, dalga geçercesine açlık grevci-

lerle dayanışma etkinliklerine emniyet güçlerini pervasızca saldırtıyor.”
“Adalet Bakanı’nı, Hükümet’i,
Başbakan’ı akıla ve izana çağırıyoruz!” diye konuşan Çolak, Hükümet’in demagoji yapmaktan vazgeçerek bir an önce Abdullah Öcalan’ın BDP’lilerden ve Hükümet üyelerinden oluşan bir heyetle görüşmesini sağlaması gerektiğini söyledi.

Karşıyaka’da Festival Coşkusu
Karşıyaka Toplumsal Dayanışma Derneği
tarafından düzenlenen ve tüm engelleme
girişimlerine karşın her yıl biraz daha gelişerek, kültürel bir başkaldırıya dönüşen
Karşıyaka Halk Festivali’nin 11.si gerçekleştirildi.

koroyla başlayan gece, şiir dinletisiyle devam
etti. Daha sonra Suriyeli sanatçı Sula’nın
Arpça ezgileriyle devam etti. Barış, kardeşlik,
dayanışma mesajları eşliğinde türkülerini
okuyan Kardeş Türküler solisti Feryal Öney,
halkın büyük beğenisini kazandı.

11. Halk Festivali, geçen yılki festivalde kalp
krizi geçirerek hayatını kaybeden devrimci
Serken Eğriparmak adına gerçekleştirilen
futbol turnuvası ile başladı. 3 hafta süren
turnuva boyunca, “sporda barış ve dayanışma” teması öne çıktı.

13 Eylül Perşembe günü, Nazım Hikmet’in
şiirlerinden oluşan bir şiir dinletisiyle başlarken gece, Grup RENAS’ın konseriyle sürdü.
İkinci günün finaline ise Haluk Levent’in
konseri damgasını vurdu. Kendisi de Adana
Karşıyaka’lı olan sanatçı büyük ilgi gördü.
Levent, gece boyunca; Suriye işgaline karşı
barış mesajları verdi.

Farfur’un Arapça mizahi sunumuyla gerçekleştirilen gece etkinlikleri, 12 Eylül Çarşamba
günü başladı. Karşıyakalı çocuklardan oluşan

14 Eylül Cuma günü öğleden sonra saat

15.00’ te festival kapsamında “Ortadoğu ve
Suriye” konulu panel gerçekleştirildi.
Suriye’de yaşanan gelişmelerin konuşulduğu
panele yoğun bir katılım oldu. Gece etkinliğinde ise çocukların hazırlamış olduğu tiyatro ile başladı. Daha sonra Mersin
Karaduvar’dan gelen Grup SOWT el HARA
(Mahallenin Sesi) Arapça türkülerini seslendirdi. Gecenin ve festivalin finalinde ise
Hatay’dan Semir Yalçın’ın konseri vardı.
Üç gün boyunca, aralarında şehir dışından
gelen misafirlerin de bulunduğu binlerce
insanın katıldığı ve halkın kendi kültürünü
özgürce yaşama coşkusuyla akın ettiği festivalin her anında “Savaşa karşı barış ve düşmanlığa karşı kardeşlik” teması işlendi.

Hatay’da Halklar
OHAL’e Direniyor!
Hatay'da Valilik tarafından
getirilen eylem yasağı sürüyor. 16 Eylül günü başvurusu
yapılan miting yasaklanmış
ve yasağa rağmen sokağa
çıkan halka saldırılmıştı. Bu
kez de benzerine ancak
OHAL’de rastlanabilecek bir
şekilde,
Suriye'ye
Emperyalist
Müdahaleye
Hayır Platformu’nun 14 Ekim
günü gerçekleştireceği konser etkinliği yasaklandı.
Platformun
"Emperyalist
Savaşa
Karşı,
Halklar
Buluşması" şiarıyla gerçekleştireceği konserde Arapça,
Çerkezce, Kürtçe müzik
yapan gruplar ve İlkay
Akkaya sahne alacaktı.
Konserin yasaklanması üzerine, 14 Ekim Pazar günü
Saray Caddesi’nde bir araya
gelen, Suriye'de Emperyalist
Müdahaleye Hayır Platformu
üyeleri yasağa rağmen barış
ezgileri eşliğinde halaylar
çektiler. Antakya halkının
yoğun ilgi gösterdiği eylemde
Grup Nidal, Nihat Çay ve
Kaldırım Müzik Topluluğu
şarkılar seslendirdi.
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İstanbul
Üniversitesi’nde
Boykot Var
Yapılan yüzde 85'lik zamla
1,85 lira olan yemek ücretlerini, günlerdir protesto eden
İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 9 Ekim günü tüm kampüslerde boykot gerçekleştirdi.
Boykot günü, Beyazıt yerleşkesi önünde yüzlerce öğrencinin katıldığı bir basın açıklaması da yapılırken, giriş kapısına, "Yemekhanede boykot
var" yazılı pankart asıldı.
"Tüccar rektör istemiyoruz",
"Sermaye defol üniversiteler
bizimdir", "Beslenme haktır
satılamaz" sloganlarının atıldığı eylemde, zamlar geri çekilene kadar eylemlerin süreceği
dile getirildi.
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KadınEmeğiKolektifi

4. Yaz Kampını Yaptı
“Örgütlenerek büyüyor, özgürlüğe koşuyoruz!” şiarıyla Mersin Kızkalesi’nde, 2829-30 Eylül tarihlerinde, Kadın Emeği
Kolektifi (KADEM) üyesi 130 kadınla 3 gün
boyunca sunumlar, atölyeler, tartışmalar
ve çeşitli etkinliklerle 4. Yaz Kampını gerçekleştirdi. Katılan kadınların geldikleri
iller sırasıyla: İstanbul, Kocaeli, Balıkesir,
Manisa, İzmir, Denizli, Eskişehir, Ankara,
Samsun, Trabzon, Adana, Mersin, Hatay,
Diyarbakır ve Urfa.
4. Yaz Kampına genç kadınların çoğunun
anneleriyle katılmaları kampın motivasyonunu ve coşkusunu arttırdı.

Üç gün süren etkinliklerde ilk gün, SFK’dan Hasbiye Günaçtı “Bedenimle barışıyorum” başlığı ile beden politikalarına ilişkin interaktif bir sunum yaptı. Ardından
LAMBDA’dan Yıldız Tar’la “Homofobi”
üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.
İkinci gün dört ana başlık altında atölyeler
yapıldı: “Kadınların cinselliği, kimliği ve
emeği üzerindeki erkek iktidarın yasal
uygulamalar. Bilmediklerimiz/Bile-mediklerimiz” Atölyesi: Özel ve kamusal alana
ait kadının emeğinin ve bedeninin denetlenmesine yönelik çıkarılan yasalar.

GENÇ SEN
6. Kongre’ye
Hazırlanıyor!
Öğrenci Gençlik Sendikası
GENÇ-SEN, 10 Kasım 2012
Cumartesi günü, Ankara’da 6.
Kongre’sini gerçekleştirecek.
Önceki yılların aksine, bu yıl
katılımın delege usulü ile yapılacağı kongreye; çok sayıda
şehirden, yüzlerce öğrenci
temsilcisinin katılması bekleniyor.
“AKP’ye ve Sermayeye Teslim
Etmiyoruz,
Üniversiteler
Bizimdir” sloganıyla örgütlenen kongre öncesi yaptığı
açıklama ile GENÇ-SEN, bütün
üniversite öğrencilerini, 6.
kongremize katılmaya; üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmaya ve çözümler
üretmeye çağırdı.

“Görünmeyen emeğin küresel sermayedeki yeri” Atölyesi: AKP’nin muhafazakar
neoliberal politikalarının kadın emeğine
etkisi.
“Kadınlar Ortadoğuya bakıyor” Atölyesi:
Arap baharı kadınlara ne getirdi ?
Emperyalist savaş ve müdahaleler
Ortadoğu’da kadınlar için ne anlama geliyor? AKP’nin Ortadoğu politikalarına biz
kadınlar nasıl bakıyoruz?
“Öldüren kurum Aile” Atölyesi: Kadının
özgürleşmenin kontrolü aile kurumu üzerinden gerçekleşiyor.
Kadın Emeği Kolektifi üyesi kadınlar bu yıl
daha önce düzenledikleri kamplardan
farklı olarak her atölye çalışmasını politik
bir karara bağladı. Atölyelerde Kadın
Emeği Kolektifinin önümüzdeki dönem
çalışmalarına yönelik broşür, çeşitli eylem
ve kampanya önerileri geliştirildi.

Son gün ise örgütlenme ve önümüzdeki
sürece dair planlamalar, eylem önerileri
ve ‘Doğmamış çocuğa mektup’ kitabının
sunumu yapıldı. KADEM’li kadınlar bir
dahaki yaz buluşmasına daha örgütlü ve
daha çok kadınla gelmek üzere sözleştiler.

LGBT Örgütleri
Habertürk’ü
Protesto Etti

Lambdaistanbul,
LGBT
Dayanışma Dernedği, İstanbul
LGBT Dayanışma Derneği’nin
düzenlediği eyleme Sosyalist
Yeniden Kuruluş ve Sosyalist
Feminist Kolektif de destek
verdi.
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KADEM’li üniversiteli kadınlar, kampüsleri
kamusal bir alan olarak tarif edip, yaşadıkları sorunları ve eğitimim her alanındaki
cinsiyetçi tutuma karşı mücadelelerini bu
yıl “Kampüs Cadıları” oluşumu altında
daha örgütlü yürüteceklerini ve bir kampüs yayını hazırlayacaklarını belirttiler.

Öğrenciler, zamlara karşı
kendi yemekhanelerini oluştururken, boykota katılım
oranı yüzde doksan beşi
buldu.

Habertürk Gazetesi’nin 11
Ekim tarihli bir “haber”inde,
iki kadının halay çekerken
çekilmiş fotoğrafını “Kadın
PKK’lıların Şoke Eden Görüntüleri” başlığını ve “Çarpık
İlişkiler” alt başlığını kullanarak yayınlaması, LGBT örgütler tarafından protesto edildi.

HABERLER

AlevilerÖzgürlükveBarışİçinBuluştu
7 Ekim’de onlarca farklı şehirden
gelen, on binlerce Alevi; eşit yurttaşlık,
inanç ve ibadet özgürlüğü ve
Ortadoğu’da barış talepleriyle “Laik ve
Demokratik Türkiye için Eşit
Yurttaşlık Mitingi”nde bir araya geldi.
Sıhhiye meydanında gerçekleştirilen
mitingde, inanç ve ifade özgürlüğüne
dönük saldırılara karşı duyulan tepki
ve emperyalist savaşa karşı barışın ve
halkların kardeşliğinin savunulması
ön plana çıktı.
Alana
“Asimilasyona,
Savaşa,
Gericiliğe
Karşı
Sosyalizm
Mücadelesinde Birleşelim” yazılı pankartla giren bin kişilik Sosyalist
Yeniden Kuruluş Korteji ise kitleselliğiyle dikkat çekti.
Sosyalist Yeniden Kuruluş korteji içerisinde taşınan, Türkçe ve Arapça

hazırlanmış “Arap Aleviler Savaş
İstemiyor” pankartı da mitingin geneline yayılan savaş karşıtlığının, Arap
Alevi halkı tarafından sahiplenişini
göstermesi bakımından anlamlı bir
görüntü oluşturdu.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel
Başkanı Selahattin Özel’in ve Alevi
Dernekleri
Federasyonu
adına
Hüsniye Takmaz’ın yaptığı konuşmaların ardından; Arif Sağ, Musa Eroğlu
ve Yavuz Top’un sahne almasıyla
miting sona erdi.

Hikmet Kıvılcımlı Nurtepe’de Anıldı
Dr. Hikmet Kıvılcımlı, ölümünün 41. yıl
dönümünde Nurtepe’de gençler tarafından yapılan bir eylemle anıldı.
11 Ekim gecesi düzenlenen ve "Kıvılcım
Yürekte Özgürlük Kavgada" pankartının
açıldığı eylem sırasında, Nurtepe
Sokullu Caddesi’ni molotof kokteylleriyle trafiğe kapatan yaklaşık otuz eylemci,
yaptıkları konuşmalarla; Nurtepe halkı-

nı, Dr. Hikmet Kıvılcımlı şahsında, Ekim
ayında yitirilen bütün devrimcileri
anmaya çağırdı. Konuşmalarda, Kürt
halkına yöneltildiği belirtilen baskı ve
tecrit politikaları da protesto edildi.
Eylem boyunca: "Kıvılcım Yürekte
Özgürlük Kavgada", "Selam Olsun
Öndere Doktor Hikmet'e", "Diren! İsyan
Et! Özgürleş!" sloganları atıldı.
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Felaketten Nemalanmak ve Kenti Piyasaya Sunmak

ELAKET KAPİTALİZMİNİN AFET YASASI
AKP iktidarı,
neo-liberal ekonomi
politikalarıyla,
yaşanılan felaketleri
fırsata dönüştürerek,
yeni ekonomi
politikalarının odağı
olan inşaat sektörünü
yeni “afet yasası” ile
güçlendiriyor.

PERİHAN K.
“Ben felaket olaylarının ardından
kamu alanını hedef alan, ayrıca
felaketleri ‘heyecan verici piyasa
fırsatları’ olarak gören bu örgütlü
saldırıları ‘felaket kapitalizmi’ diye
nitelendiriyorum”*
AKP Hükümeti’nin ne zamandır
yasalaştırmaya çalıştığı kent politikalarının önünü açacak dönüşüm yasası, Van depreminin ardından, kamuoyunda oluşan yoğun tepkilere rağmen, TBMM komisyonlarında yeterince tartışılmadan, 6306 sayılı “Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” başlığıyla
16 Mayıs’ta Meclis’ten geçti.
Ülkenin geleceği için büyük önem
taşıyan afet yasası; yoğun tartışmala-

Y

rı ve kafa karışıklıklarını da beraberinde getirdi. Defalarca felaketlerle
sarsılan ülkemizde, yaşanabilecek
risklere karşı önlem almak, yapılması
gerekenleri eyleme dönüştürmek,
her zaman ekonomik büyümenin
karşısında bir engel olarak görülmüş
ve onlarca yıl mevcut afet politikaları
dahi uygulanmamıştır.

meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Şimdi ise iktidar, neo-liberal ekonomi politikalarıyla, yaşanılan felaketleri fırsata dönüştürerek, yeni ekonomi
politikalarının odağı olan inşaat sektörünü yeni yasası ile güçlendiriyor.
Alelacele önümüze çıkarılan afet
yasası; “depreme karşı seferberlik”
kampanyalarıyla ve geniş medya
uygulamalarıyla toplumsal alanda

Şimdi ise, deprem korkusu/ tehdidi
kullanılarak, ülke toprakları inşaat
sermayesine açılıyor.

Hafızamızı şöyle bir yoklarsak,
Tarlabaşı, Sulukule, Ayazma vb kentsel dönüşüm projelerinde; iktidarın
gecekondu mahallelerinin yıkımlarını meşrulaştırmak için terör, fuhuş,
kaçakçılık kavramlarını kuvvetli
araçlar olarak kullandığını hatırlayabiliriz.

AKP Enkazdan Sebepleniyor
Büyük bölümü afet riski altında olan
ülkemizde yeni bir yapılanmaya
gerek olduğu elbette ki aşikardır.
Ancak yeni yasayı incelediğimizde

asalarla Yapılmış Bombalar

Yapılan
düzenlemelerde
bizleri
neler
bekliyor?
Deprem açısından riskli bölgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
belediyeler belirleyecek, Bakanlar
Kurulu onaylayacak. Halk riskli yapıları
bedelini kendi karşılayarak tespit ettirecek. Verilen süre içinde yapılmayan tespitleri Bakanlık veya belediyeler yapacak, masrafları yine malikler karşılayacak.

“Riskli alan” olmasa bile uygulama alanında kalan sağlam binalar da, Bakanlık
kararıyla yıkılabilecek. Aynı şekilde, ülkemizin sit alanları dahil tüm tarihi ve kültürel alanları, zeytinlikler, meralar, kıyılar, kentin rantı yükselen bölgelerindeki
okullar, hastaneler, kamu kuruluşları,
bakanlık tarafından riskli görüldüğü taktirde rahatlıkla elden çıkarılabilecek.
Yasa ile, en temel insan hakkımız olan
barınma ve yaşama hakkımız bile yok
sayılıyor. Yapılan uygulamalara karşı itiraz
hakkı “hukuk” yoluyla ortadan kaldırılmış.

İtiraz Hakkı Yok
İdarenin verdiği kararlara dair yargı yoluna gidilmesinin önünü kesmek için yasaya konan “asla mahkemede yürütmeyi
durdurma kararı verilemez” maddesi ile
yürütmeyi durdurma kararı alınması ihtimali hepten engelleniyor. Konutların

yıkımında idare herhangi bir dirençle
karşılaşırsa, vatandaşın elektrik, su,
doğalgaz hizmetlerinin kesileceği yasa
maddelerinde apaçık
bildiriliyor. Yapılan
uygulamalara ve yıkıma karşı gelmekte
ısrarcı
davranan
vatandaşlara da suç
duyurusunda bulunularak Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) yolu gösteriliyor.
Hukuk aracılığıyla, halka hukuk yolu
kapatılıyor. Ve “acele kamulaştırma”
devreye sokularak, mahallelerin/kentlerin zorunlu tasfiyesi sağlanıyor.
Görünen o ki, piyasa açısından elverişli
ve kârlı, insan hakları ve yaşam alanları
açısından gayet pervasızca ve çalakalem
hazırlanmış, bilimsellikten, insan haklarından arındırılmış, anti-demokratik bir
yasa ile karşı karşıyayız .
Yapılacak uygulamalar ile, daha önce
deneyimlediğimiz kentsel dönüşüm projeleri örneklerinde olduğu gibi, halkın
sermayeye borçlandırılıp, yıkımlarla sürgün edileceği, sağlıksız ve güvenliksiz
koşullarla karşı karşıya bırakılacağı, sınıf
ayrımı keskinleştirilerek yoksulların
kentlerden tamamen tasfiye edileceği

bir
sürecin
eşiğindeyiz.
Dün
Tarlabaşı’nda yaşanan sorunlar, bugün
Afet Yasası ile tüm Türkiye’nin sorunları
olarak kapımızda bekliyor.
Artık iktidarın kentsel dönüşüm projeleri/kent politikaları sermaye dolaşımını
artırma ve kâr elde etme aracı halini
almıştır. Mekanların kullanım değeri yok
edilerek, tamamen değişim değeri ön
plana çıkarılıyor, çıkarılan yasalar ise
hukukun kendisi ile çelişkili bir halde,
kentlerin piyasaya sunulması üzerinden
şekillendiriliyor. Yaşanan felaketler, kârlı
projelerle milyarlık fırsatlara çevriliyor.
Felaket kapitalizmi yükseliyor.
“Yaşanan bu kötü günler temel ekonomik reformun gerekliliğini anlayanlara
en iyi fırsatları yaratmaktadır.”**
** Stephan Haggard-John Williams, 1994,
aktaran Naomi Klein, Şok Doktrini.

görüyoruz ki, yasada kentlerin afetlere karşı direncini artırmaya yönelik
neredeyse hiçbir madde yer almıyor.
Ekonomi politikaları, bu süreçte
arazi rantı üzerinden döndürülüyor.
Art arda İmar Yasası, Kültür
Varlıklarını Koruma Yasası, Mera
Yasası, 2B Arazileri Yasası değiştirildi. Kentlerin yeniden üretimi için,
yıkımlar hız kesmeden devam etti.
Kentlere biçilen yeni kimlik, yeni
sınıf karakteri için çılgın projeler
üretildi. Projelerin biri bitmeden
diğerine başlandı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve TOKİ verilen geniş yetkilerle yeniden yapılandırıldı. Ve son
olarak çıkarılan afet yasası ile anlıyoruz ki, iktidar mekan politikalarını,
sektörün ihtiyaçlarına göre planlayabilecek, istediği yerde ve şekilde
vatandaşın kapısına kepçesiyle dayanabilecek.
* Klein, Naomi, ‘Şok Doktrini/Felaket Kapitalizminin Yükselişi’ Agora Kitaplığı
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