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Paris’te gerçekleştirilen katliam, 
Avrupa’da yeniden güçlenen faşiz-
me destek oldu.
Katliamı, Fransa’da faşist Ulusal 
Cephe’nin, İngiltere’de faşist par-
tinin yükselişi ve hemen yakın 
zamanda başlayan Almanya’daki 
PEGİDA (Batı’nın İslamlaştırılma-
sına karşı Yurtsever Avrupalılar) 
eylemlerinin yarattığı göçmen 
düşmanı ve ırkçı iklimle birlikte 
düşünmeliyiz.

Hegemonya krizi
Katliamı,  sadece “Radikal İslam-
cıların vahşi eylemi” olarak tarifle-
mek ahmaklık olur.

Kapitalizmin uzun süredir içinde 
çırpındığı ekonomik kriz, hemen 
yanında bir hegemonya krizi de 
doğurdu. Yüz yıllardır dünyanın 
egemenleri olan “Batılı” emperya-
listlerin/ABD ve AB’nin hegemon-
yaları tehlikeye düştü.

Katliamlar birbiriyle bağlantılı
Çin ve Rusya’nın yeni rakipler ola-
rak şekillendiği görülüyor.
Aralarındaki gerilim keskinleştik-
çe, dünya çapında bir hesaplaşma-
nın önü açılıyor.
Ukrayna ve Suriye’de yaşananları, 
Fransa’daki katliamdan nasıl ayı-
rabiliriz?

Ayak sesleri duyulan hesaplaşmada 
galip gelmek için, her egemen güç, 
kendi coğrafyasını faşist bir kaleye 
çevirmeye, kendi toplumunu fa-
şistleştirmeye çabalıyor.  
Azimle harekete geçirilen bir şove-
nizm dalgası bilinçlice kışkırtılıyor.
Şimdi “Radikal İslamcı” hareketler 
üzerinden “İslam Operasyonu” ya-
panlarla, o katil çeteleri kendi elle-
riyle yaratıp, palazlandıranlar aynı 
alçaklar/aynı devletler değil mi?
Başarısız da sayılmazlar.
Baksanıza,  Fransız Komünist 
Partisi bile “ulusal birlik” çağrısı 
yaparken, her yeri “ortaçağ ka-
ranlığına ve gericiliğe karşı laiklik 

söylemleri” kaplayıverdi. Göçmen-
lere ve İslama düşmanlık naraları 
atılıyor. Bütün toplumsal güçler, 
egemenlerinin arkasında saf tut-
maya sürükleniyor.

Savaş isteyenleri teşhir edelim
Günün görevi, Dünyayı “üçüncü 
dünya savaşı” niteliğinde bir savaşa 
yeniden sürüklemek isteyenleri 
teşhir etmek değil mi?
Egemenler dünya çapında katliam 
hazırlığı yaparken, emekçiler ve 
ezilenlerin kendi söylemleriyle ko-
nuşmalı ve kendi hedeflerini öne 
çıkartması gerekmiyor mu?

Ortadoğu’nun 
merkez ülkesi

Ekmek ve Onur
Bu sayıdan itibaren kardeş bir yayın, “Ekmek ve Onur” gazetesi ile birlikte çıkıyoruz.

Katliamı, Fransa’da faşist Ulusal Cephe’nin, İngiltere’de faşist partinin yükselişi ve Almanya’daki 
PEGİDA eylemlerinin yarattığı göçmen düşmanı ve ırkçı iklimle birlikte düşünmeliyiz.

Bir nehrin 
hikayesi: Ergene

Oğuzhan KAYSERİLİOĞLU
HDK’nin ana bileşeni olan ve top-
lumsal gelişmeler tarafından ülke ve 
bölge çapında bir demokratik hamle 
için güncel öncülüğe çağrılan Kürt 
Özgürlük Hareketi (KÖH), bütün 
bölgeye yayılan bir güç alanına ulaş-
mış durumda.
Bu, gerçek ve yeni bir durum.
Kürdistan’ın dört parçasına güç-

lü tarzda konumlanma zeminine 
sıçrayan KÖH, Rojava/Batı Kürdis-
tan’da bölgeye özgü bir “Demokratik 
Cumhuriyet” kurmaya çalışıyor
Aynı süreçte, Başur/Güney Kür-
distan’da toplumsallaşma imkanı 
yakalandı.
IŞİD’in saldırıları karşısında ani ve 
hızlı bir refleks göstererk başta Ezidi 
halkının can güvenliğini sağlayan ve 

giderek tüm Başur’a yayılan bir ham-
le yapan KÖH, şimdilerde Şengal’de 
4. Kantonu kurmanın güç dengeleri-
ni oluşturmuş durumda.
Süreç, KÖH’ü bölge ve dünya çapın-
daki güç dengelerine yerleştirdi.

Gezi ayaklanması
HDK’yı acil bir ihtiyaç haline dönüş-
türen diğer toplumsal-politik süreç, 

Gezi ayaklanması.
Gezi, katılımcıları, onların talepleri 
ve oluş biçimiyle, HDK paradig-
masının bir anda ve kendiliğinden 
gerçekleşmesidir, denilebilir.
Ülkenin bütün özgürlük ve demok-
rasi güçleri Gezi’de birleştiler.
O güçler ve kendi çıkarları yönün-
deki hareketleri, HDK’nın kendisini 
içlerinde inşa etmek istediği alanlar 
değil mi?                   Devamı 5. sayfada

Yaşam HDK’yi çağırıyor!
Şuna karar vermek gerekiyor; hareket halindeki toplumsal güçler yalnız mı bırakılacak, şimdi bir hare-
ketlenme içinde olan sanayi işçilerinin enerjisinin kendiliğinden patlaması mı beklenecek?

Seçimlere doğru
Bu seçimlere bağımsız 
adaylarla değil, HDP ile 

parti olarak girme 
kararı alındı. 

Kriz derinleşiyor
Çeşitli evrelerden geçip, ya-
yılan ve derinleşen küresel 

kriz, büyük bunalım 
niteliği taşıyor. 

BHH’ne Gezi’den bakış
BHH, birlik süreçlerinin 
sancılı ve eleştirili gele-

neğinden nasibini 
alarak doğdu. 732

Nejla DEMİRCİ
Küresel sermayenin tüm dünyada sürdürdüğü 
neo-liberal/kapitalist politikaların ekolojik sömürüsü 
kesintisiz devam ederken, maksimum kâr politikası, 
doğanın tamamen yok edilmesi yolunda acımasızca 
ilerliyor. Dünya devi küresel şirketlerin kontrolündeki 
hükümetler ve ülkelerin uyguladıkları düşük ücret ve 
güvenliksiz çalışma koşullarının yanı sıra, tüm doğal 
varlıklar tatminsiz tüketim dünyasının hammaddele-
ri olarak kullanılıyor.                       Devamı 13. sayfada

KÖH’ün eşikleri
Perihan KOCA
Öyle dönemeçler vardır ki; durgun/rutin geçen 
onlarca yıldan “tabir-i caizse” hınç alırcasına daha 
büyük adımlarla ileriye sıçratır, kendinden sonra 
gelen yıllara başka büyük anlamlar yükler ve aynı 
oranda öğretici ve olgunlaştırıcıdır da.
“Zamanın hükümdarlığında”,  Ortadoğu’nun göbe-
ğinde olduğu, sınırların buharlaştığı, uzun erimli 
kritik ve kaotik bir politik atmosferi soluyoruz. Bu 
fırtınalı süreç beraberinde devrimci bir durumu da 
içeriyor. Yakın dönem hafızamızı tazeleyip, kronolo-
jik olarak Kürt Özgürlük Hareketi’nin eşiklerine ve 
“çözüm sürecinin” ahvaline odaklanalım. 
Devamı 4. sayfada

Mustafa PEKÖZ
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun politik ilişkileri 
bakımından stratejik ülke olarak ön plana çıkan 
Mısır’ın Arap dünyası üzerinde son derece önemli 
bir etkisi bulunuyor. Tarihsel konumu bakımından 
etkili bir güç olmasına rağmen, Arap dünyasındaki 
politik ilişkilerde merkez ülke olarak işlev görmesi-
nin önemli nedenlerinden biri de Süveyş kanalıdır.  
Akdeniz’den Kızıldeniz’e açılan kapı olarak bilinen 
Süveyş kanalı Mısır’ı uluslararası alanda da önemli 
bir merkez haline getiriyor. Bu nedenle küresel ka-
pitalist güçler stratejik çıkarları gereği Ortadoğu’da 
ve Akdeniz’de etkin olmak için Mısır’ı bütünüyle 
hesaba katmak zorundadırlar. Akdeniz havzasına 
hakim olmak için yürütülen mücadelenin merke-
zinde denge ülkesi olarak...           Devamı 8. sayfada

toplumsal özgürlük

Avrupa’da faşizm hortluyor mu?



toplumsal özgürlük Ocak 2014 / sayfa 2

POLİTİKA

Erdoğan iktidarı sallanıyor, ama henüz yıkılmıyor.

AKP gergin, T.C. zorda
Bir yandan partisini ve tabanını, bir yandan iç ve dış müttefiklerini, bir yandan Kürtleri 
ikna etmek zorunda kalan Erdoğan, ecel terleri döküyor. 

Hasan DURKAL
Psikolojik üstünlük kurarak 
düşmanlarının karşısına “yıkıl-
madım, ayaktayım” mesajı ver-
meye çalışan Erdoğan, rejimi 
adım adım faşizme götürüyor. 
Öyle ki, 12 Eylül darbesinin 
ürünü olan gerici anayasaya 
bile sığamıyor. Yarattığı “tek 
adam yönetimine dayalı” fiili 
devlet başkanlığının anayasal 
bir karşılığı yok. Bu durumda 
açıkça suç işliyor.
Ne demek istediğimi anlamak 
için Osmanlıca tartışmala-
rına bakın derim. “İsteseniz 
de, istemeseniz de Osmanlıca 
zorunlu ders olacak.” demiş-
ti. Osmanlıcayı zorunlu ders 
yapmak zaten ayrı bir faşizan 
uygulama. Ancak burada daha 
tuhaf bir durum var. Yasama 
organı olan meclisin herhangi 
bir sözcüsünün bir dayatması 
değil bu sözler. CB’nin sözleri. 
Hangi yasanın yapılacağına ka-
rar vermiş. Meclise uygulamak, 
yargıya onaylamak düşüyor. Bu 
sözlerin alt metinleri budur. 
Rejimin, tam bir faşist diktatör-
lüğe dönüşmemesinin tek nede-

ni, finans kapitalin dengeleri. 
Şimdilik düzenin kendince 
bir rasyonalitesi var. Ancak bu 
böyle gitmeyecektir. Ekonomik 
krizin hissedileceği en kırıl-
gan ülkelerden birisi Türkiye. 
Ekonomik krizin olası derin-
leşme eğilimi sermaye sınıfının 
ve onun sözcüsü Erdoğan’ın 
rasyonalitesinde değişiklikler 
yaratabilir. 

Erdoğan’ın gerginliği
Sadece anayasal suç da işlemi-
yor Erdoğan. İnsanlığa karşı 
işlenen savaş suçlarının, Suri-
ye’deki, Roboski’deki, Gezi’deki 
insan ölümlerinin uluslararası 
hukuktaki karşılığını çok iyi 
biliyor. Bir kez düşse, başına 
neler geleceğini iyi biliyor. 
Öte yandan her biri uzun süre-
dir yerleşik olan ve sayısı kimi 
zaman milyonları bulan insanı 
etrafında toplayan yerleşik bir-
takım çıkar ilişkilerine çomak 
sokuyor ve bu ilişkileri ortadan 
kaldırmaya çalışıyor. Açığa 
çıkan enerji büyük bir gerilim 
hattı doğuruyor. Cemaati bitir-
mezse, cemaat onu bitirecek. 
Bunu bildiği için yükleniyor. 

Yüklendikçe de gerilim, tansi-
yon yükseliyor. 
Yetmiyor. ABD, AB, komşu 
ülkelerle bozulan ara bir türlü 
düzeltilmiyor. Yalnızlığa razı 
olmaya ya da geri adım atmaya 
zorlanıyor. Kendi dayattı-
ğı politikaların bir karşılığı 
olmadığını görüyor. Kendisini 
harcatmamak için sürekli kitle 
konsolidasyonu yapmak zorun-
da kalıyor. Arkasındaki gücü 
sürekli diri tutmak zorunda. Bu 
yüzden saldırgan bir milliyet-
çi-muhafazakar dil kullanıyor. 
Bu inadı yalnızca kendisi için 
değil, ülke ve bölge halkları için 
de büyük bir tehdit. Yarattığı 
kutuplaşmanın derinleşmesiyle 
iç savaş artık bu ülke için ciddi 
bir tehdit. 6-8 Ekim olaylarının 
bir prova olduğu aşikâr. 

Parti içi dengeler
Gerilimi tırmandıran bir diğer 
etken AKP içi dengeler. Erdo-
ğan başbakanlık koltuğunu bı-
raktığından beri parti içerisinde 
bir durulma yaşanmadı.
İktidarının en zorlu dönemi, 
son bir yıla damgasını vuran 
yolsuzluk operasyonu. Her ne 

kadar cemaate yönelik kar-
şı hamle geliştirse de, uzun 
vadede kimin kazanacağı belli 
değil. En basitinden, yolsuzluk 
suçlamasına adı bulaşan ba-
kanlar konusunda, sözüm ona 
“kukla” başbakan Davutoğlu ile 
Erdoğan arasındaki anlaşmaz-
lık, cemaat operasyonunun bir 
nebze de olsa başarılı olduğunu 
göstermez mi? 
Cemaatle yollar ayrıldıktan 
sonra artık homojen, yek-
pare bir AKP mi göreceğiz 
diye merak ederken, Bülent 
Arınç-Abdullah Gül ikilisi-
nin beklenmedik bir şekilde 
ayaklarının kaydırıldığına şahit 
olduk. Acaba şimdi nasıl olacak 
derken, çıkar gruplarının tek 
tek tasfiyesine şahit olduk. Ken-
di medya organları içerisinde 
gerçekleşen operasyon acaba 
son nokta mı derken başka 
çatlaklar ortaya çıkıyor.
Bir yandan partisini ve 
tabanını, bir yandan iç ve dış 
müttefiklerini, bir yandan Kürt-
leri ikna etmek zorunda kalan 
Erdoğan, ecel terleri döküyor. 
Erdoğan iktidarı sallanıyor, ama 
henüz yıkılmıyor.       25.12.2014

Juliana GÖZEN
İpin üstünde bir cambaz gözle-
rimizin önünde türlü şarlatan-
lıklar, aldatmacalar, yalanlar 
söyleyerek dengede durmaya, 
düşmemeye çalışıyor.  Sallanı-
yor, sallandıkça öfkeleniyor.
Cambazlıkları beraber sergile-
diği yol arkadaşıyla birbirlerini 
ipten düşürme yarışına giriver-
diler bir anda, Gezi’de izleyi-
cilerin ayağa kalkması ve ipi 
çekiştirmesiyle. “Uzun” cambaz 
ipin üstünde tek başına görünse 
de, “ipten düşürme” itişmesi 
halen kıyasıya devam ediyor.
Tanıklık etti izleyiciler o ipte 
işçi katliamlarına, cinayetlere, 
hırsızlıklara, doğanın talanına, 
kadın düşmanlığına, ırkçı-
lığa… Ve daha nelere, artık 
yeter dedirten ve onları seyirci 
koltuğundan müdahil olup söz 
söylemeye, bağırmaya götüren.
Halktan çalarak kendine kaç-ak 
saraylar yaptırsa da, “tek adam 
yönetimine dayalı” bir rejimi 
ilmek ilmek örse de, el mecbur 
o ip kopacak.

İpi çekiştirenler…
Faşizme doğru giden bir rejim 
ve onun uygulayıcısını salt 
geçmişe/Osmanlı’ya yönelik bir 
özlem olarak değerlendirmek, 
eksik ve yanlış bir okuma olur.
İktidarı tekelinde toplayıp 
faşizme doğru yönelerek ne-
oliberalizmin güncel taleple-
rine karşılık vermeye çalışan 
Erdoğan’ın, “Osmanlı’ya özlem” 
ya da “İslam” maskesiyle gizle-
meye çalıştığı çok yönlü güncel 
hesapları var.
Halkı kendisine biat eden bir 
tebaa olarak görmek isterken, 
sermayeye sınırsız sömürü ve 
yağma kapıları açan Erdoğan’ın 
karşısında, onu tehdit edip 
rahat bırakmayarak ipini çe-
kiştiren ve ecel terleri döktüren 
durumlar artıyor.
Parti içinde ve devletin ay-
gıtlarında tasfiye operasyonu 
gerçekleştiren Erdoğan ve 
onun yeni yetmeleri ne kadar 
sağlam görünseler de, aslında, 
oluşabilecek yeni durumlarda 
gerekecek manevra yetenekleri 

daralmış durumda ve yüksek 
gerilimlerde dağılabilecek bir 
yapıya bürünüyorlar.
Emperyalizmin Ortadoğu’yla 
yeniden bütünleşmesinde ana 
rol oynayarak ve kendi bölgesel 
güce dönüşme hedefi üzerinden 
yürüttüğü Ortadoğu politikası 
şimdilerde iflas etmiş görünse 
de, son hamlelerini mezhep 
çatışmalarını körükleyip sürek-
lileştirerek oynuyor Erdoğan.
İnsanlık onurunun Kobane’de 
verdiği mücadele rüzgarı ulaş-
tığı her yeri özgür bir yaşama 
çağırıyor. Bu özgür yaşam 
çağrısı ve can pahasına verilen 
mücadele de, dizlerinin bağını 
çözüyor Erdoğan’ın.
Tasfiye ve oyalama politikası 
üzerinden kurguladığı Kürt-
lerle müzakere süreci, Kobane 
direnişinin de etkisiyle köşeye 
sıkışmış durumda. Güçlenen 
ve küresel meşruluğu muazzam 
biçimde artan KÖH Erdoğan’ın 
manevra alanını daraltıyor.
Erdoğan, sürekli saldırarak, 
iktidar alanında açılan yaraları-

nı saklamaya çalışıyor.
Siyasi iktidarın kurmaya ça-
lıştığı rejimin omurgası, daha 
fazla şiddet, daha fazla işçi kanı, 
daha fazla ayrımcılık, daha 
fazla yolsuzluk, daha fazla doğa 
talanından oluşuyor. Çarkını 
başka türlü döndüremiyor.

Devrimci öncünün görevi
Gezi isyanının rüzgarından 
geçen-işçiler, gençler, kadınlar, 
aleviler, ekolojistler, kadın-
lar-demokratik devrimin öncü 
güçleri sürekli nefes alıyor, 
büyüyor, sözlerini ve eylemleri-
ni yeniden mayalıyorlar.
Mayalanma sürecinin her hare-
keti, çeşitli cambazlıklar yapa-
rak dengede durmaya çalışan 
Erdoğan’ın üzerinde yürüdüğü 
ipi çekiştiriyor. İpin kopacağı 
yer, Kürt Özgürlük Hareketi ve 
yeni toplumun temellerini atan 
hareket halindeki demokratik 
devrimin diğer öncü güçlerinin 
birlikte hareketiyle olacaktır.
Fazla söze hacet yok, devrimci 
öncünün görevi bellidir!

Hasan FERAMUZ
Mart 2014’teki yerel seçimlerle 
başlayıp Ağustos’ta cumhurbaş-
kanlığı seçimiyle devam eden 
seçim yılının son durağı olan 
Haziran 2015’teki genel seçim 
sürecine giriliyor. Bu seçim, bir 
döneminin son noktası olmakla 
birlikte tarihi bir dönemin de 
başlangıcı olmak üzere.

AKP için varlık yokluk seçimi
2002 yılında iktidara gelen AKP, 
bugüne kadar ki süreçte iktida-
rını kullanarak, sermaye ve ken-
disi için dikensiz bir gül bahçesi 
yaratarak eski sermaye düzenini 
yeniledi. Fakat bu “bahçe”nin 
daimi tapusunun alınmasını 
sağlayacak olan yeni “anayasa” 
halen yapılamamış durumda. Ve 
AKP sadece sermaye için değil, 
baştan aşağıya battığı yolsuz-
luk ve rüşvet bataklığından 
kendini kurtarmak, iktidarını 
ve yağmasını devam ettirmesini 
sağlayacak “başkanlık” sistemini 
gerçekleştirmek için de yeni bir 
anayasaya ihtiyaç duymaktadır.
Bu yüzden de seçimlerdeki ilk 
hedefi kendi anayasasını refe-
randuma götürmeyi sağlayacak 
olan 330 milletvekilliğini, ikinci 
hedef olarak da anayasayı doğ-
rudan değiştirmeyi sağlayacak 
olan 367 milletvekilliğini elde 
etmek olacaktır.

CHP ve MHP “Restorasyon”a 
ayak uyduruyor
Sermaye düzenin diğer bileşen-
leri olan CHP ve MHP için ise 
bu seçimler, yeni sermaye reji-
mine uyum sağlamada ne kadar 
başarılı olduklarını gösterecek.
Seçim hamlelerine başlayan 
“yeni” CHP,  ilk olarak millet-
vekilleri Emine Ülker Tarhan 
ile Süheyl Batum’u ihraç ederek, 
Hüseyin Aygün ve Birgül 
Ayman Güler’i disipline vererek 
“sol” ve ulusalcı kanatlarını 
“ihtar” etti. Böylece Mansur 
Yavaş ve Ekmeleddin İhsanoğ-
lu’yla başlayan “sağ”a yerleşme-
ye kararlılıkla devam edeceği 
görülüyor.
CHP’nin aksine MHP ise içten 
ve derinden hamlelerle ve 
gerektiğinde AKP ve CHP’ye kol 
değneği olarak sermayenin yeni 
rejiminde varlığının gerekliliğini 
ve gerçekliğini gösterme çabası 
içinde.

HDP: Seçim, öncesi ve sonrası
Son iki genel seçime bağımsız 
adaylarla seçimlere giren KÖH, 
bu seçimlere HDP ile parti ola-
rak girme kararı aldı. Bu kararla 
birlikte tartışmalar HDP’nin ba-
rajı geçip geçemeyeceği üzerine 
kurulmuş durumda.
Partiyle girilmesi taraftarı 
olanlar Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde alınan oylar ve yük-
selen “demokratik” hareketleri 
öne sürerken, karşı olanlar da 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
alınan oyların geçici olduğu ve 
bunun seçimlerde anayasa yapa-
cak çoğunluğa ulaşmak isteyen 
AKP’nin bir tuzağı olarak değer-
lendirmekteler. Ve bu değerlen-
dirmeler mücadeleyi neredeyse 
parlamenterizme indirgeyip, 
sokağı ve fiili-meşru mücadeleyi 
dışlama noktasına varıyor.
KÖH ile Emek ve Demokrasi 
Güçleri, bugüne kadar gerek 
Meclis’teki varlıklarıyla gerekse 
Meclis’le sokağı bütünleştiren 
eylem hattıyla demokrasi müca-
delesinin var olmasını ve büyü-
mesini sağladılar. Fakat özellikle 
“Çözüm Süreci”nin başlamasıyla 
birlikte gerek çözümün görüş-
melere sıkıştırılması, gerekse 
“iktidar”ın ürkütülmemesi 
isteği nedeniyle eylem hattında 
oluşma başlayan sıkıntılar artık 
gözle görülür hale gelmektedir. 
Bu sıkıntılar ilk belirtilerini 
“Gezi”deki “çekingen” tavırla 
kendini gösterirken son olarak 
6-8 Ekim’de “Kobane Serhilda-
nı”nda ortaya çıktı. Bu serhildan 
ve sonrasındaki eylemlerde ne-
redeyse halkı yalnız bırakmaya 
varan duruşlar sergilendi.
Ayrıca devrimci-demokrat-
ların bir direniş ve mücadele 
hattı olarak kurulan HDK’nin 
neredeyse bir gecede HDP’ye 
ikame edilerek sönümlenmeye 
bırakılması da devrimci-demok-
rat güçlerin “kurumsal” ayağını 
darlaştırıyor.
Dolayısıyla “Haziran”ı yeniden 
keşfeden olmamak için, gerek 
meclisteki güçlü sesiyle, gerekse 
yükselen işçi, gençlik, kadın ve 
Kürt Halk Hareketi ile birlikte 
sadece sokağı değil, aynı zaman-
da “Demokratik Cumhuriyet”i 
de kuran bir eylem hattıyla AKP 
ve sermayenin iktidarı yerle bir 
edilerek “Barışın” ve “Özgürlü-
ğün” yolu açılabilir.
02.01.2015

Seçimler 
yeni başlangıçlara 
dönüşüyor

Bir varmış, bir yokmuş…  
İpin kopacağı yer, Kürt Özgürlük Hareketi ve yeni toplumun temellerini atan hareket ha-
lindeki demokratik devrimin diğer öncü güçlerinin birlikte hareketiyle olacaktır.

KÖH ile Emek ve Demokrasi Güçleri, bugüne 
kadar gerek Meclis’teki varlıklarıyla gerekse 
Meclis’le sokağı bütünleştiren eylem hattıyla 
demokrasi mücadelesinin var olmasını ve 
büyümesini sağladılar.
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Meral ÇİNAR
Birleşik Haziran Hareketi, birlik 
süreçlerinin sancılı ve bol eleşti-
rili geleneğinden nasibini alarak 
doğdu.
“HDP dururken, Haziran da 
neymiş?” kapısına çıkan sığ 
eleştiriler ve buna karşılık  “bizi 
kıskanıyorlar” tavrında verilen 
geçiştirme cevaplar… Hiç bir 
anlam taşımayan söylem yarıştır-
maları...
Aslında, Türkiye’de Gezi sonrası 
kurulmuş en güçlü birlik olan 
Haziran Hareketini eleştirirken, 
yola çıktığı argümanı pek de 
hafife almamak gerek.
Bugün, Türkiye devrimci-de-
mokrasi güçlerinin kaçı çıkıp da, 
Gezi’yi örgütlemekten bahsede-
biliyor; ya da, kaçı bunu kuru bir 
ajitatif söylemden öteye taşıyabil-
miş? Hiç değilse bu yüzden bile, 
BHH üzerine yazılan eleştirilerin 
önemi büyük.
BHH’ni tartışırken; Gezi’de açığa 
çıkan yeni toplumsal dinamik-
leri ve o dinamikleri örgütleme 
araçlarını, bu dinamiklerin hangi 
stratejik hedefe doğru yönlen-
dirilmesi gerektiğini ve o hedefe 
yürüyüşün gereksindiği devrimci 
pratiği tartışabiliriz.
Bu yüzden, şöyle bir Gezi işgali 
günlerine dönüp hafıza tazele-
mekte fayda var.

Gezi Parkı işgali devam ederken, 
bir grup devrimci demokrat güç, 
hayatın günlük akışının rasyona-
litelerini ayaklarıyla ezip geçerek 
ayaklanan kitlenin karşısına diki-
lip; önce “meydan işgalini hemen 
kaldırmak” ve 2 hafta sonra da 
“parktaki işgali  tek bir çadır 
altında toplamak ve boşaltmak” 
gibi en “dâhiyane” fikirlerini 
ortaya attıklarında yıl 2013’tü. 
Anlaşılan, “isyanın rasyona-
litesi” yerine “günlük-normal 
yaşantının rasyonalitesi” tercih 
ediliyordu.
Şimdi yıl 2015 ve 2013 yılında 
Gezi kitlesi içinde en gerici 
tutumu almayı başaran bu çok 
“rasyonel” gruplar ortaklaşıp 
BHH oluşumunu kuruyor.
O zaman biz de çok “rasyonel” 
bir soru sorabiliriz: Direnişin 
en güçlü zamanlarında böyle 
teklifler yapmaktan kaçınmayan-
lar, Gezi’nin mirasına nasıl sahip 
çıkacaklar?

Başka bir şey yok, ama “gerici-
lik” var
Hadi diyelim “dönülmez akşamın 
ufkundan” döndü bu arkadaşlar. 
Gerçekten istenirse, vakit çok da 
geç değil. 
Ama programlarına baktığımız-
da, bu kadar güçlü bir iddiayı 
karşılayan argümanlar henüz 
yazılıp çizilmemiş. “Yeni bir 

cumhuriyet söylemi” ve onun 
altında sıralanmış bir dizi genel 
geçer söylem dışında elle tutulur 
bir şey yok.
İyi niyetli bir yorumla, “Demok-
ratik cumhuriyet” programına 
benzer yönleri mevcut. “Halk 
meclislerini örgütlemek”  gibi… 
Fakat gericilikle savaşmak dışın-
da hiçbir eylem planı konul-
mamış. Asgari bir “demokratik 
cumhuriyet” programına bile 
ulaşamamış bir “yeni cumhuri-
yet” programı olmuş.
 “Gerici rejime tepki duyan yurt-
taşlarımızın umutla sarılabilecek-
leri biricik toplumsal örgütlenme 
olarak Birleşik Haziran Hareke-
ti’nin Türkiye gündeminin en 
acil sorunu olan gericiliğe karşı 
seferberlik” ilan etmesi, BHH’nin 
Gezi’den ne anladığının somut 
göstergelerinden bir tanesi.
AKP’nin kurmaya çalıştığı yeni 
rejimi sadece “gerici” unsur-
larla tariflerseniz, karşısında 
da “laik devlet” mücadelesini 
yükseltirsiniz. O “laik devlet” 
söylemi de, tek başına sivriltildi-
ğinde, CHP’de toplanmış ve eski 
Kemalist rejime geri dönmenin 
hayalini kuranların güç alanına 
hizmet etmekten öte gidemez. 
O zaman; neo-liberal politikalar 
yüzünden artan iş cinayetleri, 
patriarkal kapitalizmin işlediği 
kadın cinayetleri, yanı başında 

o “gericiliğe” karşı elde silah 
savaşırken her gün öldürülen 
Kürt halkı, emperyalist güçlerin 
AKP eliyle Ortadoğu halkları-
nı soktukları savaş cehennemi 
senin için “gericilikten” daha acil 
sorunlar olmaz.

BHH Kobane’yi görüyor mu?
Kendini “Gezi’yi örgütlemek” şia-
rıyla var eden bir örgüt, Gezi’nin 
tarihsel olarak en önemli ittifakı 
olan Kürt halkının özgürlük ara-
yışını görmezden gelme lüksüne 
sahip olabilir mi?
AKP ve onun kurduğu “gerici re-
jimle” mücadele etmekte samimi 
misiniz? O zaman, Kobane’de ge-
riciliğin en vahşi yüzü olan DAİŞ 
ile savaşan kadınları hiç olmazsa 
anlamaya çalışabilirsiniz.
Ayrıca, bugünkü gerçek yaşam 
içinde, Gezi’yi ve Kürt halkının 
özgürlük hareketini aynı odakta 
toplamadan AKP’yi yıkmaktan 
bahsetmek; AKP’yi yıkma iste-
ğini, gerçek güçlerin gerçek iliş-
kilerine dayandırmayan içi boş 
bir aydın hevesine indirgeyiverir, 
kendinizi yapmak istediğinizin 
tam tersine AKP’ye yardım eder 
konumda buluverirsiniz.
“Boş ve hoş” söylemlerle yürü-
tülen ve isyan halindeki Kürt 
halkından uzak durarak dar bir 
aydın alanına sıkıştırılmış “mu-
halefet”, inanın ki en çok AKP 

kurmaylarını keyiflendirecektir.

Seçimler BHH için bir eşik
Kendilerinin de çokça ifade ettiği 
gibi; seçimlerde alacakları tavır 
BHH için kritik bir eşik olacak.
Neden mi?
Seçimler yaklaşıyor ve Haziran 
içindeki bileşenlere KÖH’den 
çağrılar gelmeye başladı. 2015 
seçimleri, özgürlük mücadelesiy-
le kurulacak olan ilişki açısından 
BHH için önemli bir eşik olacak.
Geçen seçimlerdeki gibi orta-
lama pozisyon alışlar, bugünün 
gerilimli ortamında, ne kitleleri 

konsolide etmeye ne de güncel 
politikadaki varlığını sürdürme-
ye yetmeyecektir.
HDK ve BHH, en asgari zeminde 
birleşik mücadeleyi önüne hedef 
koyabilirse ve seçimler öncesi 
böyle bir bloğu oluşturabilirse ne 
ala…
Fakat, allem kallem edilip 
CHP’nin arkasına dizilme he-
defleniyorsa, çok kötü. CHP’nin 
bile kendinden bu kadar umudu 
kalmamışken, “inadına Kema-
lizm, inadına CHP!” demenin 
altında yatan gerçekler çok net 
görünüyor artık.

POLİTİKA

Kendilerinin de çokça ifade ettiği gibi; seçimlerde alacakları tavır Birleşik Haziran Hareketi için kritik bir eşik olacak. Neden mi?

BHH’ye Gezi’den bakmak
Geçen seçimlerde ki gibi ortalama pozisyon alışlar, bugünün gerilimli ortamında, ne kitleleri konsolide etmeye ne de güncel politikada ki varlı-
ğını sürdürmeye yetmeyecektir.

Hasan DURKAL
Ve beklenen oldu. Üst üste ope-
rasyonlarla iktidarın “paralel yapı” 
olarak adlandırdığı Cemaat ağır 
darbeler aldı. 
Peki, cemaat yenildi mi? Elbette ki 
hayır. Ama yaralı ve epey güç kay-
betti. Olay ve olguların sonuçlarını 
kısa vadede değerlendirmek çoğu 
zaman sağlıklı sonuçlara ulaştır-
mıyor. Bu savaşın uzun vadedeki 
sonuçlarını görmemiz gerekiyor. 
Cemaat-AKP savaşı tarihsel olarak 
incelendiğinde kısa sürmüş bir aşk 
öyküsünden başka bir şey olmadığı 
anlaşılır. 1960’lı yılların sonundan 
AKP iktidarına kadar olan bölüm 
zaten rekabet içerisinde geçmiş. 
Milli Görüş geleneği ile Cemaat 
birbirlerini rakip olarak görmüş, 
“İslamcılığın” tek temsilcisi olma 
hevesiyle birbirlerinin ayağını kay-
dırmak için fırsat kollamışlardır. 
Bu yüzden yaşanan yol ayrımı 
genel çerçevede bakıldığında 
çok da şaşırtıcı olmuyor. Fark-
lı yönelimleri olan iki grubun 
koalisyonuydu AKP iktidarı. Bu 
koalisyon kısmen doku farklılıkları 
nedeniyle ve özellikle de kısmen 
Gezi’nin etkisiyle çatladı. Kavga 
yüksek gerilimde seyretti. Karşılıklı 
darbeler indirildi. Kavganın henüz 
bir galibi yok. 

Cemaatin misyonu
Cemaat neden kolay kaybetmiyor? 
Çünkü cemaat demek salt devlet 
aklı demektir. Salt devlet aklı ise, 
bu toprakların kadim geleneği-

dir. Finans kapital-antika tefeci 
bezirgân kaynaşmasının yılmaz 
koruyucusu ve devamcısı olan 
devletin rafine aklıdır. 
Erdoğan kliği öyle değil midir? El-
bette ki büyük oranda öyledir. Ama 
aynı zamanda farklıdır. Finans 
Kapital çevrelerini ikna etmek için 
zamanında “Milli Görüş gömleğini 
çıkardık” dese de, gelinen nokta 
itibariyle bu sevdanın çok da bit-
mediğini görmekteyiz. 

Makas açılıyor
Milli Görüş geleneği sermaye 
çevreleriyle uyumlu olsa da zaman 
zaman onlarla ters düşen, kendi 
çizgisinde hareket eden bir gele-
neğe sahip. Görüldüğü üzere bu 
gelenek Suriye politikasında yine 
hortladı. “Erdoğan fraksiyonu” 
finans kapitale koşulsuz biat içeri-
sinde olmadığını gösterdi. Böylece 
Cemaat ile Erdoğan arasındaki 
makas açıldı ve kolay kapanacağa 
benzemiyor. 
Türkiye’de iktidarlar her zaman 
“dış politika pazarlayabildikleri 
ölçüde” iktidarda kaldılar. Türki-
ye’de iktidar olmanın yolu Orta-
doğu’daki ABD hegemonyasına 
koşulsuz destekten geçer. Yetmez, 
bölgedeki Jandarma devlet İsrail’le 
uyumlu politikadan geçer. ABD 
emperyalizminin bölgede hızlı bir 
şekilde değişen strateji ve taktikle-
rine hızlı bir adaptasyondan geçer. 
Milli Görüş bu esnekliğe ve geniş 
görüşlülüğe çoğu zaman sahip ola-
madı. Kısacası Erdoğan kendisine 
verilen “şansı” kötüye kullandı. 

CIA’nın buna benzer çalımlara 
karşı gerçekleştirdiği operasyonla-
rın, cezalandırmaların tarihine bir 
bakın.

Henüz sonuçlanmayan kavga
Şimdi bu koşullarda AKP kazandı, 
Cemaat kaybetti demek için erken. 
Cemaat halen uluslararası finans 
kapital tarafından kollanıyor, des-
tekleniyor. Erdoğan ise, halen tecrit 
ve baskı altında. Üstelik Erdoğan, 
Cemaati devlet organlarından te-
mizleyemiyor. En basitinden hükü-
met içerisine sızmış ajanlar ağını, 
istihbarat birimlerini (Fuat Avni’yi) 
bile teşhir edemediler. Olağanüs-
tü yetkilerle, teknolojilerle, geniş 
istihbarat ağıyla donatılmış MİT 
bunu yapamadı. 
Kısacası AKP-Cemaat kavgası 
uzun soluklu olacağa benziyor. 
Bizi ilgilendiren kısmı ise şu: 
AKP-Cemaat kavgasından hayırlı 
bir şey çıkmıyor. Kuşkusuz bu 
kavganın yarattığı siyasal kargaşa 
nesnel devrimci süreçlere yol açar. 
Ancak tersinden başka bir tehlikeyi 
doğurur. 
Din, ahlak, hırsızlık, darbecilik, 
yolsuzluk gibi söylemler üzerinden 
birbirlerini suçlayan bu iki iktidar 
odağı, sömürü düzeninin egemen 
söylemlerini kitleler nezdinde her 
gün yeniden üretiyor. Kitlelerin bu 
iki kanat arasında oynanan “de-
mokrasicilik” oyunun bir parçası 
olması, oluşan nesnel devrimci 
koşulların gerçekliğe dönüşmesini 
önlüyor. 
07.01.2015

Kavga uzun soluklu olacak.

Cemaat henüz kaybetmedi
Şimdi bu koşullarda AKP kazandı, Cemaat kaybetti demek için erken. Cemaat halen uluslar arası finans kapital tarafından kollanıp, destekle-
niyor. Erdoğan ise halen tecrit ve baskı altında.
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Seçim atmosferine doğru yönel-
diğimiz şimdilerde, en önemli 
tartışma gündemlerinden biri de 
HDP’nin 2015 seçimlerine parti 
kimliği ile girecek olması.
İyi niyet kisvesi altında ve bera-
berinde gelen teorik kurmaca-
larla gündem derinleştirilmek 
isteniyor. Teorik kurmacalardan 
biri, “seçimlere bağımsız olarak 
girmeyen ve barajı aşamayacak 
olan” HDP’nin CHP ile ittifak 
yapıyor, diğeri ise AKP ile ittifak 
yapıyor iddiaları.
O iddialar şöyle dursun, AKP’ye 
teslim olma ya da AKP’nin kol-
tuk değneklerinden medet umma 
arayışları da bir o kadar şöyle 
dursun, bu süreçte belirleyici 
olan mesele  demokrasi güçleri-
nin seçim döneminde alacakları 

tutum, izleyecekleri politik hat 
olacak. ÖDP ve EMEP şahsında, 
Kandil’den gelen ittifak açıklama-
ları seçimin hayatiliği konusunda 
önemli emareler içeriyor.

İttifak olasılıkları
İttifak politikalarının çok ince 
bir hassasiyetle örülmesinin 
gerekeceği ve demokratik halkçı 
güçlerin ahvalini doğrudan etki-
leyecek olan yeni ve önemli bir 
dönemeçteyiz.
Gelecek yılların akıbetinin ve 
sol-sosyalist güçler nezdinde 
etkilenme, dağılma, savrulma, 
birleşme hesaplarının aynı anda 
düşünülmesi ve örülmesi gereken 
kritik bir dönemeç.  Bu minvalde 
herkes durduğu yeri, savunduğu 
tezi ve yeni dönemin koşulları ve 

gereklerini yeniden ve yeniden 
gözden geçirme basiretini göster-
meli, böyle bir siyasi sorumluluk-
la sürece yaklaşmalı.

Olasılıklar
Zira, 2015 seçimleri devrim-
ci-demokrat güçlerce devrimci 
bir hamleye dönüştürülmez ise, 
2011-12 dönemlerinde olduğu 
üzere, MGK’da alınan  kararların 
uygulanarak savaş zemininin 
hazırlanışına ve hızla AKP’nin 
parlamanter maskeli bir faşizme 
yürüyüşüyle karşılaşacağız.
Ancak, başta KÖH olmak üzere, 
doğru ve sonuç alıcı politikalar 
izlenirse, önemli ve kazançlı 
durumlara gebe bir dönem 
yeşertilebilir.

KÖH açısından
- Bölgede tabanda sağlanmış olan 
kısmi Kürt birliğinin, Kürdistan 
güçlerinin kalıcı birliğine dö-
nüştürme ve Güney ile yapılacak 
olan Ulusal Kongre ile taçlan-
dırma,
- Kuzey’de seçimlerde mümkün 
mertebe başarı ve arkasına bu 
başarıyı ve bağlı olarak güçlü bir 
halk hareketini alarak “müzakere 
yoluyla çözüm takvimini” halkın 
çıkarları yönünde yürütmek,
- Rojava’daki kantonların ulus-
lararası olarak tanınması ve ek 
olarak Şengal’in tam zaferiyle 4. 
Kanton olması,
Aynı anda becerilmesi gereken 
görevler ve olası durumlar olarak 
hemen kapıda.              31.12.2014

1993’ten beri KÖH’ün 9 kez tek 
taraflı olarak yürüttüğü ateşkes 
süreçleri, 2013 Newroz’unda 
KÖH Önderi Öcalan’ın çağrı-
sıyla ateşkesi de aşan bir tutuma 
evrilmişti.
Özgürlük Hareketi “süreç” 
başladığından bu yana, esirlerin 
bırakıldığı, gerillanın Güney’e 
çekildiği ve çatışmasızlık ilkele-
rinin uygulandığı, ”diyalogtan 
müzakereye” evrilebilecek bir 
süreci işleterek, müzakere zemi-
nini hazırladı.
Çözüm masasının diğer muha-
tabı olan AKP cenahı ise, “çö-
züm süreci”nde ilk adımı Paris 
Katliamı ile atmış, hendek ve 
kalekol yapımlarını hızlandır-
mış, operasyon ve tutuklamaları 
ısrarla sürdürmüş, çatışmasızlık 
ilkelerini alabildiğine aşındırmış 
ve sürece yeni rejimin inşasının 
çıkarlarıyla yaklaşarak, o alışıl-
dık oyalama çizgisini izlemişti.
Dolayısıyla, Hareketin barışa 
yönelik attığı tüm adımlar 
karşılıksız kalmış, “diyaloğun 
müzakereye” evrilemediği, elle 
tutulur hiçbir adımın atılmadığı, 
temel meselelerin bile somuta 
kavuşturulmadığı, lakin T.C/

AKP’nin “-mış gibi” algı yarat-
ma argümanlarının da teşhir 
edildiği bir süreç yaşanmış oldu.

AKP’nin çözüm politikası
İç ve dış politikasında sıkışan ve 
uluslararası arenada izole olan 
AKP iktidarı, özellikle 6-8 Ekim 
serhildanıyla gelen gayri-ciddi 
açıklamaları ve iç savaş yöne-
limiyle, çözüm politikasındaki 
gerçek niyetlerini dosta düşma-
na göstermiş oldu.
Ve hemen ardından, sürecin 
askıya alındığı, karşılıklı “çözüm 
süreci tıkanmıştır” beyanlarında 
bulunulduğu tartışmalar izledi 
birbirini.
Ne var ki, AKP cenahında işler 
çok da öyle “dayılandıkları” gibi 
gitmiyor. 13 yıllık iktidar prati-
ğinde, özellikle Gezi ve Kobane 
ile şekillenen yeni süreçte AKP 
hiç olmadığı kadar sıkışmış, ha-
reket alanı daralmış, fay hatları 
harekete genişlemiş durumda.  
Sadece matematiksel olarak 
bakacak olursak bile, seçimler 
grafiğinde oy oranının yüzde 
40’lara kadar düşmesi, AKP’ye 
dair önemli ipuçlarından… 
Önümüzdeki genel seçimlerde 
Erdoğan için hiçbir şey garanti 

değil. Dolayısıyla art arda gelen 
seçimler ve “çözüm süreci” tak-
vimleri birbiriyle hemhal olmuş, 
iç içe geçmiş durumda.
Yerel Seçimler, CB seçimleri 
sonrasında, hemen önümüzdeki 
seçimler önümüzdeki birkaç 
yılın da kaderini tayin edecek 
derecede kritik ve belirleyici.
Yeni rejimin inşasının tamam-
lanması ve hukuken garantiye 
alınması, böylelikle arzu edilen 
anayasal değişikliğin önünün 
açılması ve Erdoğan’ın tahay-
yülündeki Başkanlık sisteminin 
gerçekleşebilmesi açısından, 
AKP’nin çözüm sürecine ihti-
yacı var. Bu minvalde “çözüm 
süreci” askıdan alınıp, tekrar ve 
daha güçlü bir şekilde gündemi-
mize oturdu.

Öcalan’ın “müzakere taslağı”
30 Kasım’da Kürt Halk Önderi 
Öcalan 4 maddeden oluşan 
“çözüm taslağı”nı hükümete ve 
Kandil’e gönderdi.
Henüz ayrıntıları kamuoyu ile 
paylaşılmayan taslağın;
1. maddesi- müzakere yönte-
mine ,
2. maddesi- kalıcı bir müzakere 

için tarihsel, felsefi ve teorik 
dayanak zeminlerine,
3. maddesi- nelerin müzakere 
edileceğine,
4. maddesi-şayet diğer maddeler 
usulünce hayata geçirilirse, bu 
maddelerin nasıl uygulanacağı-
na ilişkin.
Henüz hükümet cenahından, 
Öcalan’ın taslağının kabulüne 
dair açıklama gelmemiş olsa da, 
Kandil tutumunda net. Sürecin 
Mart ayı ortalarında bitiril-
mesi ve asla seçim sonrasına 
erteleme/oyalama yaklaşımları-
nın kabul edilemeyeceği, şayet 
müzakere kabul edilmez yahut 
takvime uyulmazsa, hükümetin 
yönelimin bir savaş hazırlığı 
olarak değerlendirileceği ve 
ona göre hazırlık yapılacağını 
bildiriyorlar.

MGK’nın stratejisi tasfiye
Zira, devletin stratejik merkezi 
olarak işleyen ve her kararında 
tasfiye stratejisini esas alan Milli 
Güvenlik Kurulu’nun (MGK) 30 
Ekim tarihli son toplantısında 
(ki tarihinin en uzun toplantı-
sıydı), “Kamu Güvenliği Yasası” 
gündemi ile açıklanan mevcut 

“çözümsüzlük” stratejisinin 
devam ettiği anlaşılıyor.
Ve yine birkaç gün evvel cere-
yan eden Cizre saldırıları ile, 
MGK’nın karar konsepti açık 
ediliyor. AKP destekli, Hiz-
bul-Kontra uzantıları devreye 
sokularak, müzakere gündemi-
nin altı oyulup, iktidarın meş-
ruiyet alanlarının artırılması ve 
pazarlık masasında el yükseltme 
hesapları yapılıyor. Ve böylesi 
bir “çözüm taslağı” gündemi-
mizdeyken, Hükümet yetki-
lilerinin yaptığı HÜDA-PAR’ı 
kollayan Cizre açıklamalarının, 
6-8 Ekim’de yaptıkları açıkla-
malardan hiçbir farkı yok, yine 
devletin Kürtlere karşı izlediği 
stratejinin açık yansımaların-
dan…
Manipülatif bir zemin yaratıla-
rak, çözüm sürecinin önündeki 
tek engelmiş gibi şer cephesi-
ne oturtulan Kandil’e ilişkin 
yürütülen politikada ısrar ve 
“silahların bırakılması” tartış-
malarının tazelenmesinin izahı, 
son MGK kararlarında yeniden 
savaş kararı alınmasından başka 
bir şey değil.
Zira, AKP iktidarı, Kandil’in 

gücünü kıramadığı müddetçe 
Kürt Hareketi’ni tasfiye edeme-
yeceğini gayet iyi biliyor.Kandil’i 
etkisizleştirme politikalarında 
ısrar eden Erdoğan iktidarı, bir 
taraftan da Demirtaş şahsında 
HDP’ye sataşma yönelimiyle, 
bütünün parçalarını ayrıştırma 
ve parçalama politikası güdüyor.
Oysa, İmralı’nın müzakere dili, 
Kandil’in askeri dili ve Anka-
ra’nın parlamenter dili ile herkes 
kendi rolünü oynuyor.
Lakin, KÖH içerisinde belli 
eğilimlerin varlığını da görme-
mek, bütünün tüm parçalarının 
aynı kesim adına konuştuğunu 
ve aynı oranda güce eriştiğini 
söylemek de yanlış olacaktır. 
(Özellikle HDP’nin 6-8 Ekim’de 
düştüğü hatalara ve HDP heye-
tinin genel-geçer açıklamalarına 
Kandil’in müdahalelerinde 
görüldüğü üzere…) 
Tıpkı Ortadoğu dengelerinde 
Kürt statüsünün hangi Kürtlere 
verilmek/dayandırılmak isten-
diği tartışmalarının esasında 
olduğu gibi… (Bu konuyu 
başka bir yazıda derinleştirmek 
üzere,  saklı tutalım.)

POLİTİKA

Başta KÖH olmak üzere, doğru ve sonuç alıcı politikalar izlenirse, önemli ve kazançlı durumlara gebe bir dönem yeşertilebilir.

Kürt Özgürlük Hareketi’nin eşikleri
PERİHAN KOCA

KÖH dört bir koldan bütünlüklü olarak inşa etmeye ve genişletmeye çalıştığı politikasını, demokrasi güçlerinin birliği ile çeşitli ittifak alanları 
oluşturarak, süreci zorlama,  hegemonyasını büyütme ve aynı zamanda mümkün olduğunca siyasi iktidarla müzakere temelinde de çözüm süre-
cinin kanallarını açma gayretinde.

1. sayfadan devam

Yakın dönem hafızamızı taze-
leyip, kronolojik olarak Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin eşiklerine 
ve “çözüm sürecinin” ahvaline 
odaklanalım.

KÖH’nin dönemeçleri
10 Haziran’daki Musul işgali 
ardından bölgede ilerleyen IŞİD 
çeteleri, herkesin malumu olan 
emperyalist güçlerin hesapla-
rı doğrultusunda, Rojava’nın 
tasfiyesi hedefiyle Kobane’ye 
yönlendirilmiş ve 15 Eylül ile 
birlikte IŞİD saldırıları “Roja-
va’yı boğmanın anahtarı olacak” 

Kobane Kantonu’nda yoğunlaş-
tırılmıştı.
Emperyalist güçlerin ve özellik-
le T.C’nin “3-5 güne düşecek” 
rüyalarının üzerinden aylar geçti.  
Ve Kobane Direnişi, arkasına 
aldığı 36 yıllık mücadele tarihiy-
le, kadın kimliği ve öncülüğünü 
vurucu bir şekilde öne çıkarıp 
tüm kadınların bilincine işaret 
fişeği göndererek sürüyor.
Altını kalınca çizmemiz gereken 
başka bir nokta ise; Kobane’de sü-
regelen tarihsel direnişin sadece 
Kobane ve etrafında kalmaya-
rak, bir sıçrama tahtası işlevini 
görmesi ve direnişin Kürdistan 

ve bölge düzeyinde toplumsal-
laşması.
KÖH, paradigmasını kritik 
kavşaklarda aldığı tutumlarla 
somuta kavuşturarak, uluslara-
rası arenanın göbeğine oturduğu 
ve güç dengelerinde “olmazsa 
olmaz” bir konuma yerleştiği 
şimdilerde, tarihinin en güçlü ve 
inisiyatifli evresini yaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda IŞİD’e karşı 
uluslararası koalisyon tartışmala-
rıyla birlikte gelen “Kobane siya-
seten düşmüştür” gürültücülüğü 
şöyle duradursun, süregelen 

Kobane Direnişi
- Kürt sorunun evrenselleşmesine,

- Kürt birliğinin, serhildan ve 
ulus ruhunun geliştirilmesine,
- Dört parçalı Kürdistan bölge-
sinde PKK’nin öncülüğünün bir 
biçimde kabulüne,
- Etrafındaki bölge ülkelerde 
demokrasi güçlerinin güçlenip 
hareket alanlarının genişlemesine 
kapı aralayıp eşik atlatmıştır.
- IŞİD’in 3 Ağustos’ta Ezidilerin 
kutsal kenti Şengal (Sincar) sal-
dırılarına KÖH’ün  müdahalesi 
ve nihayetinde YPG, YPJ, HPG, 
YJA-Star, YBŞ ve peşmergenin 
ortak yürüttüğü operasyonla 
20 Aralık’ta Şengal’in özgürleş-
tirilmesi hamlesi, uluslararası 

düzlemde önde olan “terörist” 
algısını ters yüz etmiş, tam tersi 
bir eğilimin güçlenip ilgi ve sem-
pati uyanmasına yol vermiş ve 
hatta, egemen güçler tarafından, 
PKK’nin ” terörist” listesinden 
çıkarılması dillendirilmiştir.
- Bir taraftan öz savunma ve birlik 
hattını ilerletirken, “demokratik 
özerlik” inşasını da başarmaya 
çalışan Kürt Özgürlük Hareketi, 
legal alanda da “eksiği ve gediği” 
ile HDK, HDP, DTK ve DBP 
projelerini ardı ardına yapılan 
kongreler dizisiyle ayağa kaldırma 
ve hareket halindeki dinamikleri 
toplumsallaştırma çabasında.

- Hareket, yayılımını ve perspek-
tifini boyutlandırmak adına, inşa 
çalışmalarının önemli ayakla-
rından olan “Demokratik İslam 
Kongresi” ve “Demokratik Eko-
nomi Konferansı” ile de başka bir 
ivme kazanmış oldu.
- KÖH dört bir koldan bütünlüklü 
olarak inşa etmeye ve genişletme-
ye çalıştığı politikasını, demokrasi 
güçlerinin birliği ile çeşitli ittifak 
alanları oluşturarak, süreci zorla-
ma,  hegemonyasını büyütme ve 
aynı zamanda mümkün oldu-
ğunca siyasi iktidarla müzakere 
temelinde de çözüm sürecinin 
kanallarını açma gayretinde.

Seçimlere doğru ittifak tartışmaları
2015 seçimleri devrimci-demokrat güçlerce devrimci bir hamleye dönüştürülmez ise, 2011-12 dönemlerinde olduğu üzere, MGK’da alınan 
kararların uygulanarak savaş zemininin hazırlanışına ve hızla AKP’nin parlamanter maskeli bir faşizme yürüyüşüyle karşılaşacağız.

Yerel Seçimler, CB seçimleri sonrasında, hemen önümüzdeki genel seçimler önü-
müzdeki birkaç yılın da kaderini tayin edecek derecede kritik ve belirleyici.Çözüm süreci ve seçimler
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Evet, “altta” dövüşen halk güç-
leri, özellikle KÖH ve Gezi güç-
lerinde kendilerini ifade ederek, 
toplumsal özgürlük ve demok-
rasi yönünde talepler dillendirir 
ve aslında bir “Demokratik 
Cumhuriyet” yönünde hamleler 
yaparken; “üstte ve egemen” olan 
AKP/TC güçleri, bir faşist dikta-
törlüğe doğru sürükleniyor.
Ülke, birbirine zıt ve uzlaşmaz 
yönlere doğru çekiştiriliyor ve 
bizzat böylesi bir çekiştirme de, 
var olan gerginliği daha üst ve 
çatışmalı bir zemine doğru itiyor.
İşte, HDK’nın “Demokratik 
Cumhuriyet” güçlerinin toplan-
dığı, kendi fiili-meşru kazanım-
larını teminat altına alabilecek 
bir güç alanı oluşturduğu, 
egemenlerin “Faşizm” yönelim-
lerine karşı direnişin örgütlendi-
ği, sadece siyasal güçlerin değil 
özgürlük isteyen tüm toplumsal 
güçlerin kendisini ifade ettiği bir 
alan olması gerektiği açık değil 
mi? HDK’nın kendisi ne durum-
da;  kendisini çağıran tarihin 
sesini duyuyor mu,  duyuyorsa o 
yönde davranabiliyor mu?

HDK
HDK, özgürlük ve demokrasi 
yanlısı bütün toplumsal ve siyasi 
güçlerin, tabanda oluşan halk 
meclislerinde ortaklaştığı bir 
toplumsal ve siyasal alan olarak 
kendisini var edebilir. Bugünün 
somut gerçeklikleri böylesi bir 
ortaklaşmayı zorluyor, önünü 
açıyor, talep ediyor. HDK’nın 
kuruluş metinleri de, net olarak 
değilse de, ana yönelim olarak bu 
ortaklaşmayı destekliyor.
Ortak ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek için, önceden kendi 
aralarında anlaşarak kurdukları 
bir dayanışma ve mücadele ağı/
alanı içinde konumlanınca, 
halkçı-demokratik güçlerin daha 
emniyette ve daha güçlü olacak-
ları açık değil mi?
Toplumsal yaşamın zenginli-
ğinin, saçılmasının ve hızının 
sürekli arttığı günümüzde; 
bütün kurucu güçlerin kendisini 
kendisi olarak var edebileceği, 
benzerleriyle ortaklaşarak ortak 
ihtiyaçları için harekete geçeceği, 
herkesin kendisini merkezde 
göreceği “ağ” yapısında bir ör-
gütlenme alanı; gerçek yaşamın 
güncelliğine, artan hızda akışına 
ve saçılmasına, zenginleşmesine 
rahatça uyum sağlayacaktır.
İşte, “üretim”,” yaşam” ve “mü-

cadele” alanlarında kurulacak 
meclislerin ortaklaşarak dayanış-
masını kendi var oluşunun ana 
yapısal özelliği yapan ve işlerin 
yürümesi için gerekecek zorunlu 
biçimsel merkezileşmeleri tü-
müyle bu yapının hizmetindeki 
sıradan görevlendirmelere indir-
geyen bir ağ alanı olarak HDK, 
mevcut toplumsal ve siyasal kri-
ze ve krizin ürettiği gerginliklere 
karşı, emekçi-halkçı bir seçenek 
olarak parlayacaktır.

İradeleşebilmek
Hiçbir “dayatma”, “indirgeme” 
veya “araçsallaştırma” bu ağı yır-
tamamalıdır. Evet, köy dernekle-
rinden farklı biçimlerdeki kadın 
kurtuluş hareketlerine, kırlara ve 
şehirlere yayılan ekolojik direniş 
odaklarından kimliğini yaşayıp 
sahiplenen Alevi topluluklarına, 
gerici dayatmalara karşı laik ya-
şamı korumakta yoğunlaşanlar-
dan emperyalist savaş ve yeniden 
sömürgeleştirme politikalarına 
karşı direnenlere, İslamın emek-
çi-halkçı yorumunu benimse-
yenlerden kendi anadilinde, 
özgür ve bilimsel eğitim isteyen 
öğrencilere, neo-liberal soygun 
uygulamalarına karşı yürütülen 
hak kazanma direnişlerinden 
yoksul semtlerdeki öfkeli isyan 
girişimlerine ve işçi sınıfının 
farklı bölüklerinde filizlenen 
direnişçi eğilimlere, Kürt 
halkının bölgeselleşen özgürlük 
arayışından coğrafyamızdaki 
bütün farklı halk kimliklerinin 
kendilerini özgürce var etme ara-
yışlarına….vd. 
Ülkede hareket halinde olan, Ge-
zi’de isyan biçimine bürünen ve 
sonrasında geri çekildiği alanda 
bir biçimde kendisini sürdürerek 
güç toplayan toplumsal ve siyasi 
dinamiklerden söz ediyoruz.
Olağanüstü bir dönemin içine 
girdiğimizi ve üstelik bu yeni 
dönemin, arkasına küresel ve 
bölgesel istikrarsızlığı alarak, 
gittikçe daha karmaşık ve sert 
bir yapıya bürünerek süreceği 
de açık değil mi? İşte, böylesi 
tarihsel bir dönemin içinde 
güçlü iradeleşebilmek, neredeyse 
kaotik bir aşamaya doğru yöne-
len gelişmelere, o güçlü iradeye 
bürünmüş emekçi-halkçı seçe-
neği dayatmak günün devrimci 
görevidir. Güçlü iradeleşebilme-
nin önemli kaynaklarından biri 
de, hareket halindeki toplumsal 
ve politik güçleri uygun biçimde 

güçlerini birleştirip ortakla-
şabilecekleri bir alanın içinde 
konumlandırmak. Kurucu halk 
güçlerinin anti-kapitalist ya da 
demokratik yönelimlere sahip 
olduklarını, kendi ihtiyaçlarını 
ancak böylesi yönelimlerle kar-
şılayabileceklerini saptayabiliriz. 
Dolayısıyla, sadece “direnişçi” 
değil, aynı zamanda mevcut ola-
na alternatif bir seçeneği gösterip 
inşa eden “kurucu” bir iradenin 
de taşınması gerekiyor. Direnişçi 
ve kurucu iradenin örgütleyeceği 
ortak hareketin, halkın onayını 
merkezine alan bir meşruiyet ze-
mininde konumlanarak, sistem 
ve rejimiyle sürekli didişme için-
de kendisini var etmesi, alanını 
genişleterek toplumsal ve politik 
bir seçenek olması gerekiyor.

Demokratik Cumhuriyet 
yönelimi
Direnişçi ve kurucu alan/ağ, 
“toplumsal” ve “siyasal” olanı bi-
çimsel olarak ayıran ve “siyasal” 
olanı da burjuvazinin parla-
mentosunu merkezine alan bir 
hücreye hapseden egemenlerin 
“modern” kurgusunu aşan bir 
özgün yapıda olmalıdır. 
“Diz çökerek isyan edilmez” 
denir, doğru değil mi?
Şayet kendi bağımsız hedefle-
riniz yoksa ve o hedeflerinize 
sizi taşıyacak bağımsız bir 
zemine sahip değilseniz;  üstelik 
egemenlerin kurgusunu esas alır 
ve onlara karşı mücadelenizi on-
ların kurgusunun içinde/onların 
günlük yaşam akışının sorun-
larını ve parlamentosunu “her 
şey” olarak görerek yürütürseniz, 
çıkmaza girmeniz ve günlük 
karmaşa içinde boğulmanız 
kaçınılmaz değil midir?
Direnişçi-kurucu ağ/alan, Gezi 
ve KÖH içinde konumlanan 
kurucu güçlerin yönelimlerinin 
ortaklaşacağı, kendi güncel 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
için en uygun olanaklara kavu-
şacakları bir toplumsal ve politik 
ortam/konumlanma olarak 
demokratik bir cumhuriyeti hem 
hedeflemeli hem de fiili ve meş-
ru yapısı ve hareketiyle sürekli 
olarak hedefini inşa etmelidir.
Evet, “Demokratik Cumhuriyet” 
deyince herkes aynı olguyu anla-
mıyor olabilir, ama ana yöne-
limlerde anlaştıktan sonra, gerisi 
kurucu halk güçlerinin mücadele 
içinde yürütecekleri tartışmalar-
da belirlenecektir. 30.12. 2014

1. sayfadan devam
O güçlerin talepleri, özgürlük 
ve demokrasi için o muazzam 
atılımları, HDK’nın programatik 
hedefleri değil mi?
Gezi ayaklanması, toplumsal 
dinamiklerin hızla siyasallaştığı, 
siyasal etkinliğin aniden toplum-
sallaştığı bir tarihsel moment 
değil miydi?
Gezi,  toplumsal ve siyasal yöne-

limlerin birbirini besleyen bir var 
oluş içinde ortaklaşa konumlan-
ması biçiminde yaşanmadı mı? 
Bu tarzda bir var oluş, bir keşfe-
dilmesi gereken duruş ve politik 
ve toplumsal olanın günümüze/
çağımıza özgü yeni bir ilişki hali 
olarak, HDK’nın kendini kuracağı 
zemin olamaz mı?
Peki, o ayaklanma halindeki top-
lumsal güçlerin birbirleriyle ilişki-

lenme biçimi ve fırsat buldukları 
zaman inşa ettikleri özgür alanlar, 
birer nüve olarak, Demokratik 
Cumhuriyeti işaret etmiyor mu? 
Demokratik Cumhuriyet, peşinde 
koşulan özgürlük ve demokrasi 
hedefinin teminat altına alınmış 
halinden başka nedir ki?
Kadınlar, gençler, doğa savunu-
cuları, Aleviler, LGBTİ bireyler, 
kendi alanlarındaki her gerici 

hamleye bir biçimde tepki göster-
miyor mu? 
AKP iktidarının faşizme doğru 
her yönelimi, Gezi’de sokağa çıkan 
toplumsal güçlerin direnişiyle 
karşılaşmıyor mu?
Özgürlük ve demokrasi arayışı, 
evet, Gezi’deki olağanüstü çoş-
kusunu kaybetmiş olsa da,  Gezi 
öncesinden daha güçlü olarak 
sokaklarda gezinmiyor mu?

Üstelik, süreklilik kazanan bir 
durum olarak, sanayi işçilerinde 
en kör gözlerin bile görebileceği 
bir hareketlilik görülüyor. 
Sınıfın içinde biriken güç ve ener-
jinin olası patlama anı, Gezi’den 
farklı ve daha zengin bir halk 
hareketinin önünü açabilir.
Bu tarihsel momentte şuna karar 
vermek gerekiyor; ne yapılacak, 
hareket halindeki toplumsal 

güçler yalnız mı bırakılacak, 
sözgelimi, şimdi bir hareketlenme 
sürecine yerleşen sanayi işçileri 
arasında biriken enerjinin kendili-
ğinden patlaması mı beklenecek?
Sözün özü; HDK, boşlukta duran 
bir hayal ya da iddia değil, günün 
gerçeklikleriyle doğrudan ve 
sımsıkı ilişki içinde, o gerçeklikle-
rin talep ettiği bir gerçek toplum-
sal-politik ihtiyaca cevap veriyor.

İşte, tam da bu noktada, o ya-
pısal eğilimlerin en güçlülerine 
göz atmalıyız. Elbette, sahnede 
sadece halk güçleri yok. Hatta, 
halk güçlerinin hareketi, altta, 
zayıf ve ayakta kalıp tutunmaya 
çalışan bir yapıda. 
Üstte ve güçlü olan, egemenler 
ve onların yönelimleri.

Egemenler ne durumda?
Her ne kadar halk güçlerine 
karşı “üstte” konumda olsalar 
da, aslında onlar da ayakta kalıp 
tutunmaya çalışıyorlar.
Kurulan ya da bir türlü anaya-
sal güvenceye kavuşamadığı 
için, üstelik oldukça hassas güç 
dengelerinin desteğinde bir “fiili 
durum” olarak ancak tutunabi-
len Yeni Rejim, bir tek parti dik-
tatörlüğüne, AKP/TC yapısallığı 
içine doğru sürükleniyor.
Aslında AKP’de değil, tüm 
devlet kurumlarının Erdoğan’ın 
şahsında zirveleştiği bir özgün 
egemenlik rejimi kuruluyor.
AKP/Yeni Rejim, ya da Erdo-
ğan diktatörlüğü; devletin ana 
kurumlarında hakimiyet kurup, 
onları bütünleştikleri bir özgün 
egemenlik ağının içine yerleşti-
rebildiği için oldukça güçlü.
Ulaştıkları güç, onların, günlük 
akış içinde güçlü olabilecekle-
ri bir konuma yerleşmelerini 
sağlıyor. İstediklerini öldürebi-
liyor ya da bir komployla hapse 
attırabiliyor, her türlü yolsuzluğu 
rahatça yapabiliyorlar.
Ama, herkes bilir, toplumsal 
yaşam sadece günlük olarak 
yaşanmaz. O, işin görünen kıs-
mıdır. Günlük düzeyin üstüne 

yerleştiği zemin, zamanın orta 
ve uzun vadeli akışının yapısal 
eğilimleriyle doğrudan ilişki 
içindedir.
İşte, tam da bu noktada, o ya-
pısal eğilimlerin en güçlülerine 
göz atmalıyız.
Kapitalizmin güncel-küresel 
yayılımı ve Türkiye kapitaliz-
minin kapitalist metropollerle 
iç içe geçme derinliği, ülkedeki 
toplumsal yaşamın akışının 
derindeki belirleyici kanalları-
nı, kapitalist metropollerdeki 
gelişmelerle tam bir kaynaşma 
konumuna yerleştirdi.

AKP’nin fay hatları
İşte, AKP/TC’nin en zayıf nokta-
ları da buralarda oluşuyor.
Derinlerde oluşup akan dip 
dalgaları, AKP ve Yeni Rejimi’ni 
sürekli sarsıyor. O, yüzeyde koş-
turarak günlük düzeyde kontrol 
sağlayabilse de, alttan gelip ken-
disini aşan dip dalgalarına güç 
yetiştirmekte epey zorlanıyor.
İlk olarak, ülkede sürekli olarak 
hareket eden kriz dinamikleri 
(en başta Kürt sorunu ve Gezi 
sonrasında sürekli hareket 
halinde olan özgürlük-demok-
rasi arayışı ve yoksullaştırma 
politikalarına karşı tepkiler) 
sönümlenmedi. Tersine, sürek-
lilik kazanmış durumdalar ve 
çözümsüz kaldıkça üstlerinde 
biriken gerilimli enerjinin düze-
ni bozma kapasitesi güçleniyor.
Türkiye kapitalizminin iç içe 
olduğu kapitalist metropollerde 
yaşanan çok katmanlı krizin 
özellikle “ekonomi” ve “hege-
monya” eksenleri de,  AKP/

TC’yi sürekli sarsıyor.
Bölgeye lider olma hedefine, 
sürekli savaş kundakçılığı ve 
suç-terör örgütleriyle iç içe geç-
me tarzıyla yürünüyor. Yalnızlık 
ve kaçınılmaz sonucu zayıf 
düşmenin, AKP/TC’ye dönük 
bölgede biriken bütün öfkeyi 
kışkırtıp harekete geçireceği açık 
değil mi?

Faşizme özgü bir yapı
İşte, yüzeydeki güçlü olma 
durumuyla derindeki zayıflığın 
yüzeyi dağıtma potansiyelinin 
her geçen gün güçlenmesi ger-
çek yaşam içinde sürekli karşı-
laşınca; iktidarın etrafı iradesini 
sürekli zorlayan yüksek gerilim 
hatlarıyla sarılıyor. O hatlardaki 
gerilimli enerji, iktidarı/iktidarı 
oluşturan ittifak alanını sarsıyor.
AKP ve Cemaat arasındaki 
iktidar bloğunun parçalanıp 
birbirine düşmanlaşması, AKP 
içindeki farklı nüansların hızla 
tasfiye edilerek Erdoğan’ın tek 
adamlığında karar kılınması ve 
devletin tüm ana kurumlarının 
(Ordu haricinde) zirvesinde 
Erdoğan’ın olduğu bir hiyerarşik 
bütünlük içine alınması, hep 
aynı zorlanmanın ürünü.
Ayakta kalabilmek için daha sert 
ve net bir blok olarak yeniden 
örgütleniyorlar.
Erdoğan’da zirveleşerek netleş-
meye ve gücünü arttırmaya ça-
balayan bir yeni toplumsal-po-
litik iktidar alanı oluştu. Açık 
ki, bu alanın yönelimi, ayakta 
kalmak için yapıp ettikleri, 
faşizme özgü bir iktidar tarzının 
önünü açıp güçlendiriyor.

Zıtlaşma
“Demokratik Cumhuriyet” deyince herkes aynı olguyu anlamıyor 
olabilir, ama ana yönelimlerde anlaştıktan sonra, gerisi kurucu halk 
güçlerinin mücadele içinde yürütecekleri tartışmalarda belirlenecektir.

POLİTİKA

HDK, özgürlük-demokrasi yanlısı tüm güçlerin, tabanda oluşan halk meclislerinde ortaklaştığı bir toplumsal-siyasal alan olarak kendisini var edebilir.

Yaşam HDK’yi çağırıyor!
OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Bu tarihsel momentte şuna karar vermek gerekiyor; ne yapılacak, hareket halindeki toplumsal güçler yalnız mı bırakılacak, sözgelimi, şimdi bir 
hareketlenme sürecine yerleşen sanayi işçileri arasında biriken enerjinin kendiliğinden patlaması mı beklenecek?

Faşizm ya da Demokratik Cumhuriyet
Toplumsal yaşam sadece günlük olarak yaşanmaz. O, işin görünen 
kısmıdır. Günlük düzeyin yerleştiği zemin, zamanın orta ve uzun 
vadeli akışının yapısal eğilimleriyle doğrudan ilişki içindedir.
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Arap Alevi Gençlik, halkların kader birliğinde ısrar etmelidir.

Arap Alevi gençliği 
yola çıkarken görevler

Mahmut DURKAL
Ortadoğu, birçok halkın yaşa-
dığı ve birçok mezhebin içinde 
konumlandığı bir bölgedir. 
Bölge ilk kent devletleri kurul-
duğundan bu yana savaşlara 
sahne olmuş. Ancak yaşanan 
savaşların hiçbiri belki de halk-
ların oradaki konumlanışını 
günümüzdeki kadar değiştir-
memiştir.
Bu konumlanışa en çok etki 
eden şey kuşkusuz, ABD 
emperyalizminin kimi zaman 
başarılı kimi zaman başarısız 
bir şekilde sonuçlanan politi-
kalarıdır.
İşte bu hareketlilik bölgeyi 
yeniden şekillendirirken var 
olan siyasi güçler ya daha da 
otoriterleşmeye, ya da otorite-
sini kaybetmeye başladı.
Böylesi bir ortamda yaşanı-
lacakları tahmin etmek zor 
olmasa gerek. Savaş, açlık, 
sefalet, katliamlar, palazlandı-
rılan gerici ideolojiler, göçler 
vd.   Zaten her gün haberlerde 
Suriye’deki ya da Kobâne’deki 
savaşın bilançosu açıklanırken 
ölen, göç eden, isyan eden 
insanların bulunduğu koşullar 

gözümüzün önünden geçmi-
yor mu?
Kaldı ki böyle bir ortamın di-
zayn edilmesinde emperyalist 
güçler kadar bölgede var olan 
devletlerin de rolü olduğunu 
atlamamak gerekir. 
Hepimiz bunların altında 
kendi ceplerini doldurma telaşı 
dışında hiçbir telaşı bulunma-
yan egemenlerin bu çıkarlarını 
“demokrasi” ile maskelediğini 
biliyoruz. Özelikle de T.C, 
Esad’ı diktatör ilan edip hepi-
mizin gözü önünde Şam’daki 
camide akşam namazı kılacağı-
nı ilan etmedi mi?

Peki, ne oldu?
Başta da söylediğimiz gibi bu 
otorite boşluğunun yarattığı 
savaşta sadece devletler değil, 
kendi öz yaşam sistemlerini 
oluşturmak isteyen ya da 
katliamlardan kaçmak isteyen 
halklar da konumlanıyordu. 
Halen de konumlanmaya 
devam ediyor.  
Bu toplumlardan birini de 
Arap-Alevileri oluşturuyor. 
İslamiyet’in ilk oluşumundan 
itibaren Ortadoğu’da Alevi-
lerin katliama uğraması bir 

gelenek gibi görülmüş. Şu anda 
da mevcut koşullarda Suri-
ye’deki Arap-Alevileri birçok 
halk ve mezhep gibi katliam 
riskiyle karşı karşıya bırakılmış 
durumda. 
Halen Suriye’deki Arap-Alevi 
toplumuyla duygusal, eko-
nomik ve sosyolojik bağını 
yitirmemiş olan Türkiye’deki 
Arap-Alevileri de bu durum-
dan en fazla etkilenen halklar-
dan biri. Bu rahatsızlıkta doğal 
olarak bir örgütlenme sürecini 
ortaya koymakta ve bunu 
gören toplum fertleri de bu işe 
el atmış durumda. 

Yeni bir örgütlenme: Arap-A-
levi gençlik meclisleri
Bu durumdan doğrudan etki-
lenen Türkiye’nin birçok ilinde 
üniversite okuyan Arap-Alevi 
gençleri öncelikle kendi çev-
resindekileri topladı. Şimdi ise 
daha geniş kitlelere yayılmayı 
ve herkesin söz hakkını dile 
getirebileceği bir örgütlenme 
tipi oluşturulmak isteniyor. 
Böylece Arap-Alevi Gençlik 
Meclislerini oluşturuluyor.
Ortadoğu halklarının imhasına 
ve inkârına karşı mücadele 

edecek olan bu örgütlenme-
lerin kat etmesi gereken epey 
yolu var gibi görünüyor. Ancak 
bu örgütlenmenin temel 
gidişatını belirleyecek olan 
çok kritik iki nokta mevcut. 
Birincisi var olan bu gençlik 
örgütlenmesi halkın örgütlen-
mesine nasıl katkı sunacak? 
İkincisi ise diğer halklara olan 
bakış açısı ne olacak?
Ortadoğu’daki egemen güçle-
rin halkların içerisine ektiği 
başka halkları yok sayan, on-
lara karşı düşmanlık besleyen 
kimi politikalarla hesaplaşmak 
gerekiyor. Egemen nefretçi ide-
olojinin yerine, halkların kader 
birliğinin tespitini yapmak ve 
bunu direniş birliğine dönüş-
türmek görevimiz olmalı. 
Kimi provokatif girişimlerle 
baltalanmaya çalışılsa da bu 
ortak mücadele hattının yavaş 
yavaş başladığını görmek 
ve buna göre hareket etmek 
önemlidir.
Ortadoğu’da var olan bu kaotik 
durumu bitirecek olan da halk-
ların koşulsuz, şartsız birbiriyle 
ortak hareket edebilme ve 
yaşayabilme iradesidir.
26.12.2014

H.ARIKUŞU
Hikmet Kıvılcımlı, “YOL” adlı çalışmasına; “Yoldaşlar, bir yola 
düşmüşüz, gidiyoruz. Bu proletaryanın devrim yoludur. Devrim 
yolu her şeyden önce siyaset yoludur.”  diyerek başlar.
Leninist, Bolşevik sınıf savaşı yolunu belirlemeye çalışır.
Yol, davadır. Yol, hedeftir, amaçtır. Aynı zamanda Yol, gidiş 
tarzıdır. Amaca giderken düşmanla savaşma yöntemi olur, siyaset 
kanununda.
Yol, metottur ve devrimciliğin karakterini açık eder. Çünkü; 
örgütlerin, bireylerin devrimci kimliği, devrime gidiş yoluyla 
belirlenir.
Yol; siner, sızar kişiliklere. Süzer kişilikleri…
Descartes’ e yöntemin filozofu derler. Açık, seçik bilgiye ulaşma-
nın yöntemini oluşturur. Onun, çok güzel bir metaforu vardır, 
yönteme dair. “Bir ormanda kaybolmuşsanız eğer, doğru olan düz 
bir yol tutturup gitmektir.” der. İşte böyle bir şeydir yol tuttur-
mak. İnattır, kararlılıktır. Burnunun düzünde(dikinde) gitmektir.
Bazen de, denize ulaşmak amacındaki nehirler gibi gitmektir. 
Dolanarak, dolarak… Çağlayanlar gibi aşarak, menderesler çizip 
kıvrılarak gitmektir.

Simurg’a ulaşmak
Yol, yolcusuyla vardır. Simurg (Zümrüt-ü Anka ya da Phoenix), 
bir yolculuk hikâyesidir. Kendine yolculuğun... Kaos içindeki 
kuşların ülkesine kurtarıcı bir lider bulmak için, bir grup kuş, 
yola çıkar. Kaf Dağı’nın ardında Simurg’u bulmaya giderler, 
bütün zorluklara rağmen hedeflerine ulaşırlar. Ancak  ulaştıkları 
kurtarıcı önderin kendileri olduğunu görürler.
Bütün marifet kendine ulaşmaktır. İnsanın en büyük yolculuğu; 
kendi iç yolculuğudur.
Sınıflar savaşında da bu böyledir. Devrimci birey, kendi önder 
kişiliğini, politik mücadelenin içinde şekillendirir. Bu gerçekliği 
Lenin, Bolşevik önder Sverdlov’ un kişiliğinde açıklar:
“Mücadelelerimiz ve zaferlerimizin akışı içinde proleter dev-
riminin en derin ve en önemli çizgilerini en bütünsel ve başka 
herkesten daha tam olarak ifade etmek Sverdlov yoldaşa nasip 
oldu. (…)
Proleter devriminin bu rehberinin kat ettiği yola bir göz attı-
ğımızda büyük örgütçü yeteneğinin uzun bir mücadele içinde 
geliştiğini görürüz.  Hatırı sayılır devrimci özellikleri, farklı 
dönemlerin sınavlarından en güç devrimci faaliyet koşullarından 
geçerken şekillenmiştir; örste demir döver gibi kendisini biçim-
lendirmiştir…”
Kimse devrimci kişiliğin hazırına konmaya kalkışmasın.  Su de-
ğilsin ki akasın, büyücü değilsin ki yapasın. Savaş yolunda pişerek 
süreç içinde oluşursun.

Kurucu önderlik
Yol, çizgidir. Devrimcilikte bütün mesele, Kürt gerilla önderleri-
nin dediği gibi; “çizgiye gelme, çizgiye girme” meselesidir.
Önemli olan dönemin devrimcisi olmak için, dönemin “çizgisine 
girmektir.”
Toplumsal Özgürlük militanlarının gireceği çizgi; devrimci 
reorganizasyondur. Reorganizasyonun “kurucu önderlik” kişiliği 
ve çizgisidir.
Kurucu önderler, devrimi ve örgütü kişilikleştirenlerdir.
Böylesi bir kişiliğin ölçüleri, “genel” bir devrimcilik anlayışına 
sığmaz. Olağanüstü bir militanlaşma, muazzam bir irade ister. 
Tempo tempo, örgütçülük; plan plan, hamlecilik ister.
Yol, gelenektir. Komünist değerlerdir. Kıvılcımlı geleneğini, Bol-
şevik çizgiyi devrimin güncelliğinde somutlamaktır. Bundandır 
ki; T.Ö. militanlığı; “Daldan eğme değil, kökten sürmedir.”
Yol,  iradedir. Proletaryanın bağımsız devrimci çizgisini pratikleş-
tirmektir.
T.Ö militanlığı, icazetçi rezalette; rantçı, iradesiz sefalette “yolunu 
bulanların” değil, özgür iradesiyle, proletarya devrimi için “yola 
baş koyanların” yoludur.

Yol’un metodu
Yol, yol etmektir. Devrimciliği, yüreğe ve bilince “iz”etmektir. Tıp-
kı ozanın sevdasının, yüreğine yol edişi gibi:
“Yüce dağlar gibi başım kar idi 
Bir incecik yel vurdu da eridi 
Dilim dönse bir kelamım var idi 
Yüreğime bastı geçti yol etti beni”
Yaşar Kemal, İnce Memed romanında, kahramanlığın cüret yolu-
nu gözlerdeki değişimle anlatır;
“Memedin gözlerinin içine o iğne ucu gibi parıltı geldi gene otur-
du” şeklinde betimler. Kahramanın yolculuğunu, gözlerindeki 
ışıltıda tarifler.
Ne zaman ağalara kin duysa, ne zaman ezilen köylülerin acısını 
yüreğinde hissetse, İnce Memed’in gözlerinde o “iğne ucu parıltı-
lar” belirir. Dağın yolunu tutar.
Gitmek, gitmek, gitmek... Gözlerde, devrimin parıltısıyla gitmek.
Yolcu yolunda gerek!
24.12.2014 

Toplumsal Özgürlük militanlarının gireceği 
çizgi; devrimci reorganizasyondur. Reor-
ganizasyonun “kurucu önderlik” kişiliği ve 
çizgisidir. 

Yol ve yolcular
G E R Ç E K L E R İ N  E Ş İ Ğ İ

Egemen nefretçi ideolojinin yerine, halkların kader birliğinin tespitini yapmak ve 
bunu direniş birliğine dönüştürmek görevimiz olmalı. Kimi provokatif girişimlerle 
baltalanmaya çalışılsa da bu ortak mücadele hattının yavaş yavaş başladığını görmek ve 
buna göre hareket etmek önemlidir.
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EKONOMİ

Rusya krizi, benzer sorunları daha ciddi olarak yaşayan, Rusya’nında içinde bulunduğu kırılgan 8’li de, yeni kriz dalgasının başlangıcı olabilir. 

Kırılgan beşliden, kırılgan sekizliye
Rusya krizi, küresel krizin derinleşmesi ve yeni evresinin dışavurumu olarak da değerlendirilebilir. Kırılgan 8’li dikkatle izlenmelidir.

Kapitalizm yapısal krizinin 
yeni evresinin ilk büyük 
sarsıntısı Rusya’da yaşandı. 
2007’de ABD’de finans krizi 
olarak başlayan ve hızla 
küresel düzeye yayılan kriz, 
son 7 yıl içinde farklı fazlar 
geçirerek derinleşti. 
Önce merkez ülkeleri etkisi 
altına alan kriz, 2013 ve 
2014 yılında ikinci kuşak 
kapitalist ülkeleri sarsmaya 
başladı. Özellikle krizin 
yıkıcı etkilerini kırmak için 
ve sermaye ihracının bir 
yansıması olarak devreye 
sokulan parasal genişleme 
politikaları, dış kaynağa ya-
pısal bağımlılık gösteren ve 
ucuz likidite bolluğundan 
yararlanan periferi ülkeleri-
ni bir dönem “rahatlattı”. 
Finansal iklimin farklı-
laşması ve FED’in parasal 
rejim politikalarını değiş-

tirmesiyle, 2013 yılı yeni 
bir moment oldu. Yüksek 
dış borcu bulunan, dış 
kaynağa narkotik bağımlılık 
içinde olan, yüksek cari 
açığa sahip ve neo- liberal 
dönüşüm programını faiz, 
kur, enflasyon ayakları üze-
rinden kuran ikinci kuşak 
kapitalist ülkeler çok boyut-
lu bir kırılganlık içine girdi. 
Yüksek enflasyon, yüksek 
faiz, yüksek dolar kuru bu 
ülkelerin ekonomilerinin 
zafiyetleri oldu.

Rusya krizi 
Kırılgan bir ekonomiye 
sahip Rusya, petrol “fiyat 
savaşlarının” tetiklemesiyle  
krize girdi. 
Ruble’de yaşanan şiddetli 
aşınma ve sermaye kaçışları 
Rusya Merkez Bankası’nın 
sert müdahalesiyle engel-

lenmeye çalışıldı. Resesyon 
içine giren Rusya, petrol 
fiyatlarının kritik eşiğe düş-
mesiyle ve ekonomik yap-
tırımların yoğunlaşmasıyla 
borç çevriminin kırılması 
gibi olağanüstü sorunlarla 
karşılaşabilir. 
Bugün için merkez ban-
kasının rezervinin yüksek 
olması (419 milyar dolar) 
avantaj gibi gözüksede, 
yaşanacak sert finansal 
türbülanslar sorunları için-
den çıkılmaz bir noktaya 
sürükleyebilir.

Olasılıklar
Rusya krizi, benzer so-
runları daha ciddi olarak 
yaşayan, Rusya’nında içinde 
bulunduğu kırılgan 8’li de, 
(kırılgan 5’liyi Brezilya, En-
donezya, Hindistan, Güney 
Afrika, Türkiye oluşturu-

yordu, 5’liye Rusya, Şili,  ve 
Arjantin dahil oldu) yeni 
kriz dalgasının başlangıcı 
olabilir. 
Bütçe ve cari açıkları yüksek 
olan, bundan dolayı da 
sıcak paraya bağımlılık 
gösteren, enflasyon sorunu 
bulunan, para birimleri 
finansal gelgitler karşısında 
değer kaybeden, finansman 
sorunu yaşayan ve speküla-
tif sermayenin ani çıkışları 
karşısında ciddi kırılgan-
lık gösteren bu ülkelerin, 
2015’te ani ve sert krize gir-
meleri yüksek bir olasılıktır. 
Rusya krizi, küresel krizin 
derinleşmesi ve yeni evre-
sinin dışavurumu olarak da 
değerlendirilebilir. 
Kırılgan 8’li dikkatle izlen-
melidir. Özellikle içlerinde-
ki en kırılgan özelliğe sahip 
Türkiye...

Türkiye 2015’e, Rusya krizinin 
yarattığı döviz şokuyla girdi. 
2014’ün üçüncü çeyreği için 
öngörülen yüzde 3 büyüme, 
boşa çıktı. Yüzde 1.7 büyü-
meyle sert düşüş yaşandı. Bu 
durum yıllık büyüme perfor-
mansını aşsağı çekti (yüzde 
2.5). Beklenti revize edilmiş 
haliyle 3.2’ydi. 
Ekonominin yapısal sorunu 
olan dış kaynak hareketlerin-
de, 2014’te yavaşlama devam 
etti. Özellikle FED’in parasal 
genişleme politikalarına son 
vermesi, dış kaynak hareket-
lerini olumsuz etkiledi. Bu 
gelişmenin bir başka yansıması 
küresel düzeyde faiz oranları-

nın yükselmesi oldu. 
Aynı dönemde Avrupa’daki re-
sesyon riskine karşı, AMB-Av-
rupa Merkez Bankası’nın 
likidite genişlemesine gitmesi, 
Türkiye’nin imdadına yetişti. 
Fakat bu politikanın ne kadar 
süreceği belli değil. Ayrıca 
Türkiye (ekonomik ve siyasi 
kırılganlıklarından dolayı) yük-
sek riskli bir ülkeye dönüşmesi, 
sermaye çıkışlarını artırıyor..

Durgunluk ve döviz şokları
Yüzde 3’ün altına düşen büyü-
me, yüzde 10 aşan enflasyon, 
yüksek işşizlik oranı ve yeniden 
büyüyen bütçe açıkları ve iç 
talepteki azalma ekonomik 

riskleri çoğaltıyor. Ekonominin 
yaşadığı durgunluk, Türki-
ye’nin en önemli pazarları olan 
Rusya ve AB’deki daralmayla 
hızlanabilir.  
Politik ve jeo politik risklerin 
yanında ekonominin yüksek 
enflasyon, yüksek kur, yüksek 
faiz sarmalına girmesi, 2015 
yılını çok yönlü risk içine 
sokuyor. 
Yüksek risk faktörlerine bağlı 
sert sermaye çıkışları, döviz 
şokları, durgunluğun derin-
leşmesi ve Rusya krizi gibi 
finansal anaforlar Türkiye’yi 
sarsabilir.
Hükümetin ve bazı finans 
yorumcularının petrol fiyat-

larının düşmesine, bankaların 
açık döviz pozisyonlarının az 
olmasına ve küresel likidite-
nin artacağına yönelik pozitif 
vurguları, tabloyu düzeltmeye 
yetmiyor. 

Reel sektöre dikkat
FED’in yeni faiz kararları, 
petrol fiyatlarındaki düşüş ve 
Ruble’deki aşınmayla  döviz 
kurunda sert artış tabloyu 
aniden değiştirebiliyor. Ayrıca 
özel sektörün döviz borcu 276 
milyar dolar gibi afaki bir nok-
taya ulaşmış durumda. Döviz 
açık pozisyonu( döviz varlığı ve 
borçları arasındaki fark) ise 179 
milyar dolar. Son kur farkı özel 

sektörün döviz açık pozisyo-
nunu 20 milyara dolar daha 
artırdı. Süreç bir dizi şirketin 
iflasını beraberinde getirebilir. 
Bunun yanında bankacılık 
sektöründe de önemli prob-
lemler bulunuyor. Türkiye’nin  
kısa vadeli borçlarının yani 
131 milyar doların, 94 milyar 
doları bankalara ait borçlar. Ve 
sektörde  bilanço içi döviz açığı  
hızla artıyor. Bügün açısından 
40 milyar doları geçti. Öte 
yandan merkez bankasının 
rezervleride iyi bir görüntü 
vermiyor. 132 milyar dolar olan 
toplam rezerv, ülkenin kısa 
vadeli borçlarını dahi ödeyecek 
kudrette değil. Ayrıca rezervin 

çok büyük kısmının bankalara 
ait olması da düşündürücüdür. 
Bu durum, finans piyasaları 
tarafından bir güvence eksikliği 
ve ciddi kırılganlık olarak gö-
rülüyor.

Krizin yeni evresi
Türkiye OECD, IMF ve kredi 
derecelendirme kuruluşları 
tarafından en kırılgan ülke diye 
değerlendiriliyor. Türkiye kü-
resel piyasalarda en zayıf halka 
olarak öne çıkıyor. 
Küresel krizin yeni evresinde 
krizin merkezi, ikinci kuşak 
ülkelere kaydı. Rusya krizi  bu 
evrenin ilk göstergesi oldu. Sıra 
yeni zayıf halkalarda...

‘En zayıf halka’ Türkiye, risklerle dolu bir yıl: 2015
Türkiye küresel piyasalarda en zayıf halka olarak öne çıkıyor. Küresel krizin yeni evresinde krizin merkezi, ikinci kuşak ülkelere kaydı. 

Rusya krizi  bu evrenin ilk göstergesi oldu. Sıra yeni zayıf halkalarda...

7 yıldan beri çeşitli evrelerden 
geçip, yayılan ve derinleşen kü-
resel kriz, büyük bunalım niteliği 
taşıyor. Bu süreç büyük bunalı-
mın bütün karakteristik özel-
liklerini dışa vurdu ve vurmaya 
devam ediyor.
Krizi sermaye biliminin yani 
burjuva iktisadın “büyük ya da 
uzun durgunluk” olarak tanım-
laması, terminolojik içeriğin-
den öte bir yanıyla da sürecin 
yıkıcılığına yapılan vurgu olarak 
değerlendirilebilir.
Kriz en başta bir multi-kriz özel-
liği taşıyor ve bir kriz senkronu 
şeklinde gelişiyor. 
Senkronizasyonu krizin sek-
törden sektöre (finanstan, reel 
sektöre ) ve ülkeden ülkeye 
yayılması olarak gördük. Multi 
kriz özelliğini ise krizin salt 
bir ekonomik kriz olarak değil, 
emperyal özneler arasında hege-
monya krizi, hedonizm, tüketim 

terörü ve makinayla özdeşleşmiş 
uygarlık krizi, yok edici katast-
rofa dönüşen ekolojik kriz ve her 
an patlaması muhtemel gıda krizi 
olarak dagörüyoruz.
Kriz ayrıca uzun süreli bir 
karakterde seyrediyor, salınımlı 
(yükseliş ve düşüşleri içeren) ve 
iç evrelerden geçerek yayılıyor ve 
derinleşiyor. 

Krizin yıkıcı etkileri
Büyük bunalımın ya da kapi-
talizmin organik/ genelleşmiş 
krizinin yıkıcı politik, ideolojik, 
kültürel etkileri oluyor. Böylesi 
krizler politik ve sosyal krizleri 
tetikliyor. 
Bir nevi sistemik kaosun önü 
açılıyor. İçine girdiğimiz  kon-
jonktürde, küresel düzeyde  bu 
mahiyette bir çok pratik yaşandı.
Aynı konjonktür bir başka boyut-
ta, devrimci imkanları çoğaltıyor. 
Sınıf mücadelesi şiddetleniyor.

Küresel deflasyon ve 
resesyon riski
2015 yılına Japonya’nın üst üste 
iki çeyrekte daralma yaşadığı ve 
resesyona girdiği, AB’nin yine 
resesyon riskiyle karşı karşıya 
olduğu, Çin’in yüksek büyüme 
oranın yavaşladığı ve deflasyon 
tehdidi altında olduğu, BRICS 
ülkelerinin ciddi ekonomik prob-
lemlerle uğraştığı ve bu ülkelerde 
Rusya  krizine benzer krizlerin 
gerçekleşme olasılığının çoğaldı-
ğı, küresel büyümenin yavaşla-
dığı ve küresel üretimin düştüğü 
bir konjonktürde giriyoruz. 
Küresel düzeyde deflasyon ve 
resesyon riski artıyor. 
Petrol fiyat savaşları ve Rusya 
krizi bu risklerin 2015’te her an 
realize olma ihtimalini ve küresel 
ekonominin kırılganlığını gös-
teriyor.
Bu süreç 2015’in finans çevre-

lerin iddia ettiği gibi bir topar-
lanma yılı değil, krizin yayılarak 
derinleşeceği bir yıl olacağını 
ortaya koyuyor. 

“Gördüğünüz işçi sınıfı”
Diğer taraftan 2014 yılının son 
çeyreğinde Avrupa’yı saran 
sınıf ve kitle hareketleri içinde. 
Belçika işçi sınıfının eylemleriyle 
dikkat çekti. Metropolde sokağı 
etkin bir şekilde kullanan işçiler, 
sokak savaşlarıyla göz doldurdu. 
Sınıf mücadelesinin şiddetlendi-
ğini gösteren pratikler yaşandı. 
Metropolün rehaveti ve refah 
şovenizmi içinde enkazlaşan 
bir toplumda, onlar için yapılan 
yorum son derece önemliydi ve 
dönemin ruhunu işaretliyordu. 
Sokak savaşçısı ve  militanı görü-
nümdeki işçiler için “gördüğünüz 
işçi sınıfıdır” dendi. 2015’te bu 
görüntülere dünyanın birçok böl-
gesinde görürsek şaşırmayalım.

Kapitalist kriz derinleşiyor, ‘Sistematik kaos’a doğru
Büyük bunalımın ya da kapitalizmin organik/ genelleşmiş krizinin yıkıcı politik, ideolojik, kültürel etkileri oluyor. Böylesi krizler politik 

ve sosyal krizleri tetikliyor. Bir nevi sistemik kaosun önü açılıyor. 

VOLKAN YARAŞIR
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Generaller, ABD’nin bölgesel 
politikalarına paralel ‘Müslüman 
Kardeşler’(MK)in yönetime 
gelmesine desteklediler. ABD, 
özellikle ılımlı İslam politika-
sının ekollerinden biri olarak 
görülen Mursi’nin önderliğinde 
bir hükümetin kurulmasını, 
Ortadoğu’nun yeniden dizayn 
edilmesinde önemli bir işlev 
göreceği hesapladı. Ancak ordu, 
güçlü bir toplumsal tabanı olan 
‘Müslüman Kardeşlerin’ geçiş 
dönemini oluşturan hükümet 
üzerindeki etkisi çok açık olarak 
devam ettirdi. Mübarek’in dev-
rilmesi ve daha sonra ‘Müslüman 
Kardeşler’in seçimleri kazanması 
Mursi’nin CB’nı olması, bazı 
bölge devletlerini ‘bekle-gör’ 
politikasına yönlendirdi. Mısır’ın 
izlediği dengeli Ortadoğu poli-
tikasını zaafa uğrama tehlikesi 
körfez ülkelerinden genellikle 
kaygıyla karşılandı.  
Mısır’ın geleneksel bölgesel 
politikasında temel değişiklikler 
yaşandı. ABD tarafından des-

teklenen MK, Mısır’ın politik ve 
toplumsal dengelerini ve bölgesel 
ilişkileri hesaba katarak iktidar 
ilişkilerini belirlemek yerine,  
kendi politik stratejisini etkili 
kılmaya yöneldi.

Körfezin iki önemli devleti
Mursi iktidarını destekleme 
konusunda Körfezin iki önemli 
devleti arasında belirgin bir 
görüş ayrılığı oluştu. Katar, Mur-
si’nin CB seçilmesinden sonra 
beş milyar dolarlık bir yardım 
yaptı. Vahabi geleneğini temsil 
eden S.Arabistan ve Kuveyt 
ağırlıklı körfez bölgesel küresel 
tekeller, Mısır’daki yatırımlarını 
ya durdurdular ya da mini-
mum düzeye çektiler. Böylelikle 
Mısır’ın körfez sermayesi için 
güvenilir çekim merkezi haline 
gelememiş olması, Mursi’nin 
politik liderlik rolünü de önemli 
oranda etkiledi. İçerisinde 
farklı politik eğilimler bulunan 
Müslüman Kardeşler,  tek bir güç 
olarak hareket edemedi. Ekono-

mik olarak orta tabakayı oluştu-
ran güçler, sistemle uyumlu bir 
politika izlenmesi gerektiğini 
vurgularken, gençlik tabanı çok 
daha radikal bir çizgide kalmak 
istedi. İhvan liderleri arasında 
devlet yönetimi bakımından da 
bir kısım farklılıklar oluştu. Po-
litik dengelere müdahale etmek 
isteyen kesim doğrudan şeriat 
yasalarına geçilmesi ve sistemin 
buna göre yeniden organize 
edilmesi gerektiğini söylerken, 
özellikle ekonomik gücü elinde 
tutan eğilim, Türkiye’deki AKP 
iktidarına benzer bir modeli esas 
aldı. Mursi, esasen bu iki eğilim 
arasında politik bir denge olarak 
bir rol üstlenmeye çalıştı. Ancak, 
İslamcı hareketin politik denge-
leri içerisinde, daha çok radikal 
güçlere yöneldi, politikasını buna 
göre belirledi. Bu yönelim hem 
Müslüman Kardeşler içerisinde 
radikal kesimlerin güçlenmesine 
yol açtı, hem de Mısır El Kadie 
güçlerine önemli olanaklar 
sundu. Buna paralel olarak El 

Kadie, Mursi’yi çok aktif olarak 
desteklemeye başladı.
Özellikle El Kaide bağlantılı 
grupların Hıristiyan kökenli top-
luma yönelik saldırılarının ‘MK’ 
yönetimi tarafından görmezden 
gelinmesi ve hatta dolaylı destek 
sunulması, Mısır’da dinsel bir ça-
tışmanın direnleşmesine nesnel 
zemin hazırladı. Mısır’da  artan 
iç savaş tehlikesi, aynı zamanda 
Ortadoğu’da bölgesel iç savaş 
tehlikesini artıracağı anlamına 
geliyordu. Böylesi bir olasılı-
ğın gündeme gelmiş olması, 
başta ABD olmak üzere küresel 
tekellerin Ortadoğu’daki bütün 
çıkarlarının çok ciddi bir darbe 
alması anlamına gelecekti. 

Mursi, politik planın dışında
Mursi, sanıldığı gibi MK içerisin-
de etkin biri değil. Mübarek’ten 
sonra çok hızlı bir şekilde ön 
plana çıkartılması, tamamen 
ABD’nin belirlediği bir politi-
kadır. Mursi ile hem Müslüman 
Kardeşleri kontrol etmeye 

yöneldi, hem de Mısır’ın bölgesel 
politikalarındaki sürekliliği 
sağlamaya çalıştı. Ancak Mısır’ın 
iç politik dengeleri tersten işledi, 
Mursi, uluslararası güçlerin 
beklentilerine yanıt veremeyince, 
MK, ABD’nin belirlediği politik 
denklemin dışına düştü.
Pentagon, dengeleri yeniden şe-
killendirmek ve gelişen toplum-
sal muhalefeti etkisizleştirmek 
için orduya tekrar darbe görevi 
verdi. Küresel sermayenin aktif 
desteğiyle Mübarek döneminde 
görevlendirilmiş generaller, ge-
nelkurmay başkanı Sisi önder-
liğinde askeri bir darbe gerçek-
leştirdi. Ordunun yönetime el 
koyması, Ortadoğu’daki politik 
ilişkileri de yeniden etkiledi. Bu 
gelişme özellikle radikal İslamcı 
hareketlerin gücünü önemli 
oranda kırdı. 
Bu değişim özellikle yapay 
Körfez devletlerini nasıl etkileye-
cektir sorusu çok daha fazla ön 
plana çıkacaktır. İlginçtir, önce 
Mursi’yi aktif olarak destekleyen 

Katar, bu kez tersten Mısır ordu-
sunu alkışladı ve İhvan liderlerini 
sınır dışı etti. 

“Çözüm merkezi”
S.Arabistan, darbeci Sisi’yi eko-
nomik ve politik çok açık olarak 
destekleyerek bölgede meşrulaş-
tırmasında önemli bir rol oynadı. 
Mısır içerisinde kendisine çok 
yakın duran toplumsal dinamik-
leri de darbecileri desteklemek 
için yönlendirdi. 
Darbeci General Sisi’nin cum-
hurbaşkanı olmasından sonra 
ABD ve AB’nin desteğiyle Orta-
doğu ilişkilerinde çok daha fazla 
ön plana çıktı.  Bunun en somut 
örneği Hamas ile İsrail arasında 
süren savaşta baş müzakereci ola-
rak üstlendiği rol, Ortadoğu’daki 
sorunların çözüm merkezi olarak 
işlev görmesi, bölgenin çözüm 
gücü olan devlet olarak ön 
plana çıkması küresel kapitalist 
güçlerin, Ortadoğu’daki çıkarla-
rını savunan merkez ülke olarak 
yeniden konumlandırılmasıdır.

Mustafa PEKÖZ
1. sayfadan devam

Mısır’ın olması, Arap dünyasın-
daki güç dengelerinin analizi 
bakımından da önemli bir role 
sahiptir.

Çelişkileri dengeleyen Mısır
Mısır’ın merkez ülke olarak 
Ortadoğu’da etkin olmasını 
sağlayan bir başka faktör İsrail ve 
Filistin sorununda merkez ülke 
olarak önemli bir rol üstlenmiş 
olmasıdır. İsrail ile İslam dünyası 
arasındaki çelişkileri dengeleyen 
tek ülke Mısır’dır. Bu bakımdan 

İsrail ile Mısır ilişkileri aynı 
zamanda Ortadoğu’nun özellikle 
Körfez ülkelerinin ilişkilerini de 
belirliyor. ABD’nin Ortadoğu 
politikalarına bağlı olarak İsrail ile 
kurduğu ilişkiler, Mısır’ın İslam 
dünyasında politik hakem rolü 
üstlenmesini sağlıyor. 
Mısır’ın Filistin ve İsrail ile 
sınır olması nedeniyle iki ülke 
arasındaki ilişkilerde bir bakıma 
baş müzakereci ülke olarak bir 
rol üstleniyor. Filistin ile İsrail 
arasında devam eden, sadece 
Ortadoğu’yu değil aynı zamanda 
uluslararası ilişkileri de doğrudan 
etkiyen politik ve askeri sorun-

ların çözümünde Mısır devlet 
olarak belirleyici bir güç olarak ön 
plana çıkıyor. Bu nedenle Ortado-
ğu denkleminde her zaman etkili 
bir aktör olarak belirleyici bir 
konuma sahip bulunuyor. Mısır’ın 
iç politik dengeleri nedeniyle ve 
bazı dönemler ortaya çıkan kriz-
ler, onun bölge coğrafyasındaki 
rolünü zayıflatmıyor. 
Mısır, bugünkü veriler içerisin-
de değerlendirildiğinde onun 
ekonomik gücünü arttıracak 
düzeyde enerji yataklarına sahip 
bulunmuyor. Bu bir dezavantaj 
olmakla birlikte, bölgesel ilişkiler-
de üstlendiği politik rol nedeniyle 

Körfez ülkeleri üzerinde belirgin 
bir ağırlığa sahiptir.

ABD ve AB’nin Mısır politikası
ABD ve AB’nin Mısır politikası 
da,  bütünüyle bölgesel çıkarlar 
üzerinde şekilleniyor. Devlet 
yöneticilerinin özellikle ordunun 
Pentagon ile olan derin ilişkileri, 
Mısır’ın bölgesel ilişkilerde ABD 
ile tam uyumlu olmasını sağlıyor. 
ABD’nin bölgesel stratejisinin 
dışında özel bir politik hattın 
geliştirilmesi de söz konusu değil. 
ABD dönemsel politikalarına 
göre Ortadoğu’yu şekillendirir-
ken Mısır, sürekli öncelik devlet 

olarak ön planda tutuldu. Obama 
da, 21.yüzyılın ilk çeyreğinde Or-
tadoğu’ya yönelik yeni stratejiler 
uygulamaya başlarken, bölgesel 
ilişkilerin merkez gücü olan 
Mısır’ın rolünü çok daha fazla 
ön plana çıkardı. Mısır olmak-
sızın küresel güçlerin Ortadoğu 
politikalarının etkin kılınarak 
başarılı olma şansının çok düşük 
olduğunu biliniyor. Bu bakımdan, 
Mısır’ın dizayn edilmesi esasen 
Ortadoğu’nun dizayn edilmesi 
olarak tanımlanmaktadır. 
Mısır’daki iç iktidar çatışması ve 
darbeler sorunu, bir iç politik me-
sele olmayıp, bölgesel ilişkilerin 

en önemli halkalarından birini 
oluşturuyor. Bu nedenle Mısır’ın 
içte yaşadığı toplumsal ve politik 
çatışmalar devletin kırılgan yanını 
ve en zayıf halkasını oluşturmak-
tadır. Toplumsal dinamiklerin 
sürekli sınırsız bir baskı altında 
olduğu ve bütün muhalefetin 
şiddetle bastırıldığı bir siyasal 
rejimde,  farklı toplumsal güçlerin 
artan muhalefeti, Mısır’ın ordu 
üzerinde yükselen geleneksel 
rejiminde önemli gedikler açtı.  
Bu bakımdan Mısır’ın toplumsal 
yapısı, hem devletin, hem de mu-
halif olan kesimlerin politikaları 
üzerinde etkide bulunuyor.

Mısır ekonomisinin ayakta 
tutmada önemli bir rol oynayan 
orta tabakanın hızla erimesi, hem 
sosyal çelişkilerin, hem de ülke 
ekonomisindeki krizin derinleş-
mesinde önemli bir faktör olarak 
ön plana çıkıyor. 

Ekonomi kıskacı
Ayrıca Mısır ekonomisini kontrol 
eden Uluslararası Para Fonu 
(IMF), Sedat, Mübarek, Müslü-
man Kardeşler ve Sisi yönetimini 

hemen her dönem ekonomik 
ablukaya aldı denebilir. Örne-
ğin Mısır’ın dış borcu, ülkenin 
GSMH çok daha fazla olması 
ekonomik ilişkilerde IMF’nin 
rolünü çok daha fazla ön plana 
çıkartıyor.  Bir başka ifadeyle 
küresel kapitalist güçler, İMF ve 
Dünya Bankası gibi kurumlarla 
Mısır’ın sadece ekonomik duru-
munu değil, aynı zamanda poli-
tik gücünü de kontrol ediyorlar.
Arap dünyasında en fazla nüfusa 

sahip olan Mısır’da nüfusun 
% 33.9’u 0-14 grubunu, 61,4’ü 
15-64 yaş grubunu, 4,7’si 65 ve 
üstü yaş grubunu oluşturuyor. En 
aktif grup olarak tanımladığımız 
30 yaş grubunun nüfusun yak-
laşık olarak % 46’sını oluşturan 
Mısır’da, yıllardır devam eden 
ekonomik sorunlara paralel 
olarak çok yönlü gelişen sosyal 
çelişki ve çatışmalar, iç politik 
denklemin değişmesinde önemli 
bir rol oynamaktadır. 

ABD’nin kontrolünde “Mısır’
Genç nüfusun işsiz olması aynı 
zamanda onun politik gündelik 
ilişkilerde önemli oranda etki-
leşen bir faktör olarak ön plana 
çıkıyor. 
1950’lerden sonra, Ortadoğu’da 
stratejik rolü nedeniyle önce 
İngiltere’nin sonra da ABD’nin 
kontrol altına giren Mısır’da ik-
tidar ilişkilerini belirleyen askeri 
güçler, doğrudan Pentagona bağlı 

olarak çalıştılar. Bu bakımdan 
Sedat, Mübarek ve Sisi gibi Mısır 
ordusunun etkili generalleri,  
iktidarları hep darbe yoluyla ele 
geçirdiler. Bu bakımdan Mısır’ın 
iktidar gücünü belirleyen tek 
politik merkez ordudur. Politik 
iktidar üzerinde muazzam derece 
etkili olması, aynı zamanda, Pen-
tagon’un belirlediği politikaların 
yaşama geçirilmesi anlamına 
geliyor. 

Sözde “demokrasi “sorunu
Küresel kapitalist sistem güçleri, 
bölgedeki stratejik çıkarlar söz 
konusu olduğunda, Mısır’da 
olduğu gibi siyasal rejimlerin 
despotik yapıları desteklenir. 
Bu nedenle başka bir devlet için 
gündemleştirilen ‘demokrasi’ 
sorunu Mısır gibi ülkeler için ge-
çerliliğini yitirir. Başka devletler 
için darbelere karşı çıkılır ama 
Mısır için bu söz konusu olmaz. 

Mısır ekonomisinde kriz derinleşiyor  
Mısır ekonomisinin ayakta tutmada önemli bir rol oynayan orta tabakanın hızla erimesi, hem sosyal çelişkilerin, hem de ülke ekonomisindeki 

krizin derinleşmesinde önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. 

ABD’nin ‘Müslüman Kardeşler’ planlaması
Mursi, uluslararası güçlerin beklentilerine yanıt veremeyince, Müslüman Kardeşler, ABD’nin belirlediği politik denklemin dışına düştü.

ORTADOĞU

Ortadoğu’nun merkezinde konumlanan Mısır’ın iç dinamikleri

Ortadoğu’nun merkez ülkesi: Mısır
ABD ve AB’nin Mısır politikası,  bütünüyle bölgesel çıkarlar üzerinde şekilleniyor. Devlet yöneticilerinin özellikle ordunun Pentagon ile olan 
derin ilişkileri, Mısır’ın bölgesel ilişkilerde ABD ile tam uyumlu olmasını sağlıyor. 

MUSTAFA PEKÖZ
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Düzen partileri Yunanistan’daki krizi yönetemezken, ‘sol alternatif ’ Syriza git gide sosyal demokratlaşıyor.

Yunanistan’da politik kriz derinleşiyor
Emekçi kitlelerin algılarının devrimci perspektiflere çok daha fazla açık olduğu bir dönemde, Syriza’nın programında yaşanan bu gerilemenin 
“ne yardan ne de serden vazgeçememek”ten kaynaklandığı gözlemlenebiliyor.

Cenk AĞCABAY
Dünya ekonomik krizinin derin 
alt üst oluş süreçlerine yol açtığı 
Yunanistan’da cumhurbaşkanının 
seçilememesi, sallanmakta olan 
Samaras hükümetinin düşmesine 
ve 25 Ocak’ta erken seçim kararı 
alınmasına yol açtı.

Krizin yarattığı korkunç 
panorama ve politik kriz
Yunanistan’da yaşanan politik 
krizi gerçek temelleriyle kavra-
yabilmek için, 178 uluslararası 
insan hakları örgütünün birlikte 
hazırladığı yeni bir raporun 
Yunanistan kısmına bakmak 
gerekiyor. Rapora göre, IMF, 

Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez 
Bankası tarafından dayatılan ve 
Yunanistan hükümetleri tara-
fından uygulanan “kemer sıkma 
paketleri” ve “ekonomik disiplin” 
şu sonuçları ortaya çıkarmış:
“Emekli maaşları ve ücretlerde 
% 50’ye varan kesintilere gidildi, 
180.000 küçük işletme kapandı, 
İşsizlik oranı % 28’e yükseldi, 
gençler arasında işsizlik oranı % 
61’e tırmandı, 2,5 milyon Yunanlı 
sağlık sigortasından yoksun 
kaldı…”
Yunanistan’da politik kriz, esas 
olarak emekçilere yönelik bu 
korkunç saldırının yol açtığı 
koşullardan besleniyor. Halk 

güçlerinin geleceklerini kendi 
ellerine almasının zorunluluğu, 
son 5-6 yılda uygulanan bu yıkım 
programlarının doğrudan bir 
sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Krizin solcu güçlere yarattığı 
olağanüstü koşullar
Kriz süreçlerinin kapitalizmin 
temel gerçekliklerini daha 
görünür ve berrak hale getirdiği 
bilinir; emekçilere yönelik yıkım 
uygulamalarının geliştirilmesin-
de uluslararası Finans-kapital 
açısından adeta bir laboratuvar 
işlevine sahip olan Yunanis-
tan; sol güçlere krizin yarattığı 
olağanüstü koşullar içinde politik 

konumlanış, devrimci taktik 
ve strateji, devrimci programın 
niteliği gibi konuları daha somut 
kavramak açısından ciddi bir 
zemin sunuyor.

Sosyal demokratlaşan Syriza 
ve devrimci perspektif
Yıkım politikalarının doğur-
duğu koşullarda hızla yükselen 
Syriza’nın 25 Ocak seçimlerinden 
birinci parti olarak çıkması yük-
sek bir olasılık olarak belirmiş 
durumda. Finans-kapitalin 
ideolojik saldırıları karşısında 
geri çekilen, “uygulanabilir” ve 
“gerçekçi” bir program oluşturan 
Syriza’nın IMF, Avrupa Birliği 

ve Avrupa Merkez Bankası ile 
borçları müzakere anlayışının 
ne denli “gerçekçi” olduğunu ise 
Finans-kapital sözcülerinin son 
birkaç gün içinde yaptığı açık-
lamalardan öğrenmek olanaklı 
oldu.
Politik alanda, Sosyal demokrat 
Pasok’un yaşadığı çok hızlı erime 
sonucu oluşan boşluğu doldu-
ran Syriza; açıklamış olduğu 
programla sosyal demokrat bir 
konumlanışa doğru hızla ilerle-
mekte olduğunu ortaya koydu. 
Emekçi kitlelerin algılarının 
devrimci perspektiflere çok daha 
fazla açık olduğu bir dönemde, 
Syriza’nın programında yaşanan 

bu gerilemenin “ne yardan ne de 
serden vazgeçememek”ten kay-
naklandığı gözlemlenebiliyor.
Finans-kapital Syriza üzerinde-
ki baskısını arttırıyor, daha da 
arttıracaktır. Syriza son derece 
geri programında ısrar ettikçe, 
hem kendi tabanından hem de 
solundaki güçlerden daha fazla 
tecrit olacaktır. Yunanistan’da 
devrimci-demokratik bir sıçra-
manın koşulları giderek daha 
fazla olgunlaşıyor. Şimdi ihtiyaç 
duyulan; programatik netlik 
ve emekçilere ulaştırılacak net 
mesajlar, politik esneklik ve her 
koşula uyum sağlama yeteneğine 
sahip devrimci bir özne.  30.12.14

Max ZIRNGAST
Geçen yaz Missouri Eya-
leti’nin Ferguson kentinde 
siyah, genç bir erkeğin 
beyaz bir polis memuru 
tarafından vurulmasının 
ardından başlayan eylem-
ler ABD’nin birçok bölge-
sine yayılmıştı. 
Büyük Jürinin Michael 
Brown’un katili polis Dar-
ren Wilson ve Eric Gar-
ner’ı gözaltına almaya ça-
lışırken nefessiz bırakarak 
öldüren New York polisi 
Daniel Pantaleo hakkında 
dava açılmasına gerek ol-
madığı kararını almasının 
ardından eylemler tekrar 
alevlendi. 
Michael Brown’un polis 
tarafından katledildiği bi-
linse de, bunun tam olarak 
nasıl gerçekleştiğini bilmi-
yoruz. Eric Garner’ın nasıl 
katledildiği ise kamera 
kayıtlarına geçtiği için her-
kesçe malum. Eric Garner, 
kapitalist düzenin krizi 
nedeniyle başka birçok 
insan gibi kayıt dışı eko-
nominin bir parçası haline 
gelmek zorunda kalmıştı 
ve geçimini sokakta kaçak 
sigara satarak sağlıyordu. 
Garner, kendisini gözaltına 

almaya çalışan altı polise 
hiç bir tehdit teşkil etmi-
yordu. Polisler tarafından 
boğulurken son sözleri 
“Nefes alamıyorum!” ol-
muştu ve bu sözler “Nefes 
alamıyoruz!” şeklinde 
genişletilerek, sistemin 
yapısal bir sonucu olarak 
sadece Afrikalıların değil, 
Amerika’nın yerlilerinin 
ve Güney Amerikalıların, 
özellikle de her ezilen 
“renkten” insan grubunun 
yoksullarının ayrımcılığa 
tabi tutulması ve krimi-
nalize edilmesine karşı 
büyüyen bir hareketin slo-
ganına dönüştü. 

Yeni ırkçılık
Söz konusu cinayetler 
sadece New York ve Fergu-
son’la sınırlı değil. Beyaz-
ların üstünlüğü Amerikan 
toplumunda kök salmış 
bir olgu ve ırkçılık mevcut 
düzeni sürdürmenin bir 
numaralı aygıtı olagelmiş. 
Önce hukuken meşru 
köleliğinin, ardından da 
fiili köleliğinin ve ırk ayrı-
mının (Jim Crow Yasaları) 
Sivil Haklar Hareketi’nin 
mücadelesi sonucunda ya-
saklanmasına ve 1960’ların 

radikal mücadelelerine 
rağmen fiili olarak çok az 
şey değişti. 
Kara Panter Partisi gibi 
dönemin radikal politik 
hareketlerine cevaben 
Amerikan elitleri “uyuş-
turucuyla mücadele” 
konseptini piyasaya sürdü, 
beyaz olmayanlara ve alt 
sınıflara karşı savaş açarak 
toplu tutuklamalar yöne-
timine başvurdu. Ve ce-
zaevindeki mahkumların 
sayısı bir anda 2,5 milyona 
çıktı.
Toplumun beyaz ve beyaz 
olmayan kesimlerinde 
uyuşturucu satışı ve kulla-
nımı aynı oranda olduğu 
istatistiki olarak kanıtlan-
mış olsa da, soruşturma 
ve tutuklamalar ağırlıklı 
olarak beyaz olmayanları 
hedef aldı. Yanı sıra, Ame-
rika’daki cezaevi sistemi 
de başlı başına çok kârlı 
bir sektör ve CCA ve GEO 
gibi özel cezaevi işletme 
şirketleri bu pastadan bü-
yük bir pay alıyor.

Neo-liberal düzenin 
“artık-hayatı”
Şiddet kültürünün yay-
gınlaşması ve özellikle de 

yoksul ve beyaz olmayan 
kitlelerin genç yaşlardan 
itibaren kriminalize edil-
mesi kapitalizmin neolibe-
ral dönemine denk geliyor. 
Emekçi sınıflara yapılan 
saldırılar, hak gaspları, 
sanayinin kârlılık oranının 
daha yüksek olduğu böl-
ge/ülkelere kaydırılması, 
taşeronlaşma, ücretlerin 
düşürülmesi ve sosyal hiz-
metlerde kesintiye gidil-
mesi, doğal olarak kitlesel 
işsizliği, gettolaşmayı ve 
geleceğe dair ümitsizliği 
beraberinde getirdi. Sis-
temin içinde ve emrinde 
bir “artık-hayat” oluştu. 
Brown, Rice, Garner ve 
nicesinin katledilmesinin 
ve katillerin de yargılan-
mamasının sebebi tam da 
bu. Obama’ya yüklenen 
anlam ve ümitlerin parça 
parça olması, kapitalizmin 
doğurduğu sorunlarla 
mücadelede, politik olana 
odaklanmanın yapısal 
sınırlarını gözler önüne 
serdi. Şimdi, temiz hava 
almak isteyen ve siyahların 
yaşamlarının önemli oldu-
ğunu haykıran büyük bir 
hareket doğuyor.  25.12.14

Max ZIRNGAST
Amerikan İmparatorluğu’nun hem içerde 
hem de dışarda daimi savaş durumunda 
bulunması, geçenlerde kendini bir kez 
daha ve iki farklı biçimde gösterdi. İçerde 
polis şiddetine ve yapısal ırkçılığa karşı 
düzenlenen eylemler ve Merkezi İstihbarat 
Teşkilatı’nın düzenli bir şekilde uyguladı-
ğı işkenceyi teşhir eden, Senatör ve aynı 
zamanda senatonun İstihbarat Komitesi 
Başkanı Dianne Feinstein tarafından 
hazırlanan rapor.
“Büyük sürpriz!” Elbette, son yıllarda 
önümüze koyulan “teröre karşı savaş” 
kavramını biraz yakından takip edenler 
için en ufak bir sürpriz yoktu. 
6000 sayfadan oluşan raporun yalnız-
ca 500 sayfası ifşa edilirken gerisi, yani 
CIA’nin 11 Eylül’den sonraki faaliyetlerini 
inceleyen kısmı gizli kaldı– yani muh-
temelen en çarpıcı bulguların olduğu 
bölümler henüz gizli.

CIA Raporu neyi gösteriyor?
Gün ışığına çıkan sayfalar şunu gösterdi 
ki: CIA’nin “gelişmiş sorgulama teknik-
leri” adını taktığı uygulamalar işkence-
den başka hiçbir şey değil. Dahası, bu 
“teknik”ler CIA’nin öne sürdüğü gibi ele 
geçirilen bilgilerin çok kritik olduğu yala-
nıyla bile meşru kılınamayacak nitelikte. 
Rapor ayrıca bu “teknik”lerin iki psikolog 
tarafından “teröre karşı savaş” sürecinde 
geliştirildiği ve bu psikologlara milyon 
dolarlar kazandırdığı gerçeğini de gözler 
önüne seriyor.
Ancak CIA’nin bilim insanlarıyla – özel-
likle de psikologlarla – ortak çalışma 
yürütmesi yeni bir şey değil. Aksine, CIA 
özellikle 1945’ten sonra Sovyetler Birli-
ği’ne karşı yürütülen mücadelede sıkça bu 
tür yöntemlere başvuruyordu.
Aslında raporda ifşa edilen bilgi ve 
bulguların çoğu kamuoyu tarafından çok 
önceden biliniyordu; Irak’taki Ebu Ga-
rip’ten Doğu Avrupa’daki “kara bölge”lere, 
Guantanamo’da su işkencesi ve birçok 
mide bulandırıcı işkence yönteminin CIA 
tarafından kullanıldığı herkesçe malumdu.
Raporda resmi makamlarca ilk kez ortaya 
koyulan gerçek ise işkencenin düşünülen-
den çok daha yaygın bir şekilde sistematik 
olarak kullanıldığı, CIA’nin tutarlı bir 
şekilde yalan söylediği ve ilgili kurumlar-
dan birçok bilgiyi gizlediğiydi.
Şu ana kadar raporun Bush, Cheney ve 

Rumsfeld gibi bu uygulamalardan sorum-
lu kişilerin yargılanmasına yol açmak gibi 
pratik sonuçlar doğuracağına dair en ufak 
bir ipucu yok.
Raporun (kısmen) yayınlanmasının yol 
açacağı sonuçlar konusunda dikkatli 
olmak zorundayız. Zira egemenler liberal 
bir manevra yaparak bu tür “pürüz”leri 
yapısal bir meseleden ziyade münferit 
ve/veya istisnai durumlar kavramakta ve 
göstermekte fazlasıyla ustalar. Bu durum, 
işkencenin mevcut kurumlarca şimdiye 
kadar (sadece) eleştirilmiş olmasında ken-
dini bir kez daha gösteriyor ve düzenin 
tıkır tıkır işlediğine işaret ediyor.
Raporun sunumunu yaparken Feinstein 
de bu tutumu incelikleriyle sergiledi: “An-
cak böylesine büyük bir ülke kendi hata-
larını bu şekilde gözler önüne serebilir ve 
onların üstesinden gelmeye çalışabilir”, vs.
Bush, Obama: ikisinde fark yok!
Muhtemelen birçok demokrat suçu Bush 
idaresine ve Cumhuriyetçilere atarak işin 
içinden sıyrılmaya çalışacaktır. Tam da 
bu noktada Bay Obama’nın yürüttüğü 
insansız hava aracı politikasının Bush 
dönemine kıyasla katbekat fazla insanın 
canına mal olduğunu ve CIA’nin Obama 
döneminde de küresel çapta bir cinayet 
listesini hayata geçirmeye devam ettiğini 
hatırlatmak gerekiyor. Buradan bakıl-
dığında Obama’nın en azından belli bir 
dereceye kadar raporun yayınlanmasını 
engellemeye çalıştığını, belgelerin gizli 
kalmasına gayret ettiğini ve CIA yöne-
timini korumayı hedeflediğini görmek 
şaşırtıcı değil. 
Obama iki şeyi fazlasıyla iyi biliyor: Bi-
rincisi, raporda teşhir edilen dehşet verici 
gerçekler kendisinin göreve gelmesiyle 
kesinlikle son bulmadı. İkincisiyse, gövde-
sini gençlerin oluşturduğu büyüyen pro-
testolar ve muhalif hareket, kendisinin de 
mensubu olduğu siyah egemenler sınıfını 
da tehdit ediyor. Obama işte bu yüzden 
eylemleri evcilleştirmeye önem veriyor.  
Burada aklımıza gelen en önemli nokta, 
CIA’nin ve polisin “iç düşmanlara” nasıl 
davrandığını sorunsallaştırmak ve geniş 
kitleleri feda edilebilir ve emre amade 
gören toplumsal düzeni sorgulamak ola-
caktır. Büyümekte olan hareket, yalnızca 
iki sağ kanattan oluşan Amerikan tek parti 
düzeninin politik duvarlarına hapsolma-
yarak bu kritik bağlantıyı ortaya çıkarmak 
için önemli bir potansiyel barındırıyor.

Michael Brown’un ve Eric Garner’in ölümünün sebebi: neoliberal kapitalizmin krizi

Nefes yetmezliği ve artık-hayat
Bir başka deyişle, sistemin içinde ve emrinde bir “artık-hayat” oluştu. 
Michael Brown, Tamir Rice, Eric Garner ve binlerce nicesinin polis tarafından 
katledilmesinin, ve katillerin de yargılanmamasının sebebi tam da bu.

Bir işkence ve yalan 
hikayesi: CIA
ABD’nin “teröre karşı savaş”’da işkence, yalan ve psikolo-
jik savaş yöntemlerinin yaygınlaştırıldığını, Bush ile Oba-
ma arasında bu konuda hiç bir fark olmadığını görüyoruz.
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Aslına bakılırsa hegemonik ko-
numu ele geçirme çabası yeni bir 
strateji değil. 1990’ların başında 
kaleme alınan “Wolfowitz Dokt-
rini” ve diğer strateji belgeleri, 
TTIP’nin öncülleri veya daha 
doğru bir deyimle, TTIP’nin üze-
rinde geliştiği temeller sayılabilir. 
Bugün de geçerliliğini koruyan 
doktrinler ve stratejik belgeler, 
Batı emperyalizminin karşısında 
Sovyetler Birliği benzeri stratejik 
rakip olabilecek ülkelerin henüz 
oluşma aşamasında engellen-
melerini öngörüyorlar. Diğer 
yandan Batılı tekellerin dünya 
çapında bütün enerji ve ham-
madde kaynaklarına ve piyasa-
larına engelsiz ulaşımı, enerji ve 
ürün nakil yollarının güvence 
ve kontrol altında olması ve 
sermaye trafiğinin hiç bir engele 
takılmadan akması, emperyalist 
orduların en temel görevi olarak 

görülmekte. 
AB ve NATO’nun strateji belgele-
ri, ABD’nin “güvenlik stratejileri” 
ve AB üyesi ülkelerin savunma 
politikalarını belirleyen siyaset 
belgeleri, kelimesi kelimesine 
bu görevi ifade etmektedirler. 
Aynı zamanda emperyalizmin 
yaşamsal hedefi olan bu göre-
vin gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli olan ön koşullardan birisi, 
emperyalist güçler arasındaki 
çelişkilerin azaltılması ve işbir-
liğinin genişletilmesine yönelik 
adımlardır. Bugüne kadar yapılan 
çeşitli zirvelerde alınan karar-
larla “transatlantik partnerliğin” 
vurucu gücü olan NATO adım 
adım dönüşüme uğratıldı. NATO 
yeni üyelerle güçlendirildi, üye 
ülkelerin farklı coğrafyalarda 
ittifak görevlerini üstlenmeleri 
sağlandı, eşik ülkeleri ile askeri 
işbirlikleri geliştirildi ve milita-

ristleşme teşvik edildi.
TTIP, NATO konusunda da 
merkezi bir rol oynayacak. 2014 
Eylül’ünde Wales’de gerçekleştiri-
len NATO Zirvesi, Ukrayna kri-
zini gerekçe göstererek Rusya’ya 
karşı kontrollü ihtilaf kararını 
aldı, böylece NATO’nun yeni bir 
“meşruiyet” zeminine kavuş-
masını sağladı. TTIP’in oyna-
yacağı rol de bu zemin üzerinde 
kurgulandı.

TTIP’in jeostratejik mantığı
TTIP, AB ve ABD’nin siyasi, 
iktisadi ve askeri işbirliğini 
derinleştirerek, NATO’nun 
güçlendirilmesini ve uluslararası 
silah tekellerinin stratejik karar 
alma mekanizmalarına katılımını 
sağlayacak. TTIP’in askeri-je-
ostratejik mantığı Avrupa’lı silah 
tekellerinin hem kendi arala-
rında birleşerek, tek merkezde 

yoğunlaşmalarını, hem de ABD’li 
silah tekelleriyle birlikte bir 
“küresel silahlanma ağı” kurarak, 
NATO’nun genişlemesine katkı 
sağlamalarını öngörüyor. 
Buna karşın NATO, emperyalist 
güçlerin dayattığı neoliberal ikti-
sat politikalarına, serbest ticaret, 
gümrük indirimleri, tahkim 
zorlamaları vb. adımları kabul 
etmeyen ülkelere karşı ciddi bir 
askeri güç tehdidi olarak kullanı-
lacak. NATO aynı zamanda “Full 
Spectrum Dominance” stratejisi 
temelinde Rusya ve Çin’in NATO 
üyesi ülkelerle çevrelenmesi 
veya kuşatılması için önemli bir 
enstrüman olacak.
Burjuva basınındaki TTIP 
savunucuları, antlaşma sayesinde 
“Batı medeniyeti ile yaşam tar-
zının ve Batının değerleri ile çı-
karlarının” iktisadi ve siyasi birlik 
sağlanarak “Batının stratejik ve 

kültürel rakiplerine” karşı koru-
nabileceği ve böylelikle “Batının 
refahının sürdürülebilir” kılına-
bileceğini vurguluyorlar. AB’nin 
2000 yılındaki Lizbon Zirvesinde 
alınan kararlar kamuoyu önünde 
savunulurken, Robert Cooper ve 
Xavier Solana “iyi huylu emper-
yalizm” savını kullanıyorlardı. 
Görüldüğü kadarıyla bugünün 
emperyalist basını hiç güzelleme 
yapma gereğini görmeden, her 
şeyi açıkça ifade ediyor.

“Üçüncü Dünya savaşı” 
Öyle ya da böyle; emperyalist 
güçler dünya çapındaki değişim-
lere hemen uyum sağlamaya ve 
stratejilerini bu değişimlere uyar-
lamaya çalışıyorlar. Resmen ilân 
edilmemiş bir “Üçüncü Dünya 
Savaşı” koşulları altında jeoeko-
nomik, jeopolitik ve jeostratejik 
çıkarlarını korumak, kapitalist 

sömürüyü ve emperyalist yayıl-
macılığı sürekli kılabilmek için 
var güçleriyle çaba gösteriyorlar. 
Ama umutların tümüyle kaybol-
masını engelleyen çok neden var. 
Devasa askeri güçlerine, saldırı 
savaşlarına, işbirlikçi rejimlerine 
ve kamuoyu görüşünü manipüle 
eden araçlarına rağmen, istedik-
lerini gerçekleştiremiyor, zaman 
zaman geri adım atmak zorun-
da kalıyorlar. Suriye-Türkiye 
sınırındaki küçük bir kent olan 
Kobanî örneğinde olduğu gibi, 
küçücük “kum taneleri” devasa 
motorun çalışmasını aksatabili-
yorlar. Evet, kapitalizm gelişiyor, 
emperyalizm değişimlere uyum 
sağlayarak güçleniyor belki, ama 
bilimsel yasallık gereğince kendi 
mezarlarını da birlikte kazmaya 
devam ediyorlar.           04.12.14
*Yazarın izni ile, Politika Gazete-
si‘nden alınmıştır.

Avrupa’daki küreselleşme kar-
şıtı hareketler son dönemlerde 
“Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Partnerliği” (Transatlantic Trade 
and Invesment Partnership – 
TTIP) olarak adlandırılan ve 
kapalı kapılar ardında ABD 
ve AB yönetimleri tarafından 
hazırlanan yeni serbest ticaret 
antlaşmasına karşı kampanyalar 
geliştiriyorlar. 
Kampanyalar genellikle tüketici 
koruma standartlarının düşürül-
mesi, tekellerin devletlere karşı 
dava açabilmeleri veya görüşme-
lerin gizlilik içerisinde yürü-
tülmesi gibi sosyal ve ekolojik 
etkileri ön plana çıkartıyor.

AB, ABD, Kanada ve Meksika’yı 
içerecek olan TTIP’ye yönelik 
eleştirileri beş maddede toparla-
mak olanaklı:
• TTIP yürürlüğe girdiği andan 
itibaren hukuk devleti kuralları 
uluslararası tekeller için geçerli-
liklerini kaybedecekler. Örneğin 
tekeller, çıkartılan yasalar nede-
niyle olası kârlarının azalması 
durumunda, ilgili devletlere karşı 
tahkim mahkemelerinde dava 
açabilecekler. Duruşmalarını 
gizli yapacak olan mahkemeler 
devletleri yüksek tazminatlar 
ödemeye mahkum edebilecek.
• Özelleştirmeler genişletile-
cek. Antlaşma özellikle içme 

suyu, sağlık ve eğitim-öğrenim 
alanlarının uluslararası tekellerin 
eline geçmesini, ama masrafların 
kamu tarafından karşılanmasını 
öngörüyor.

Derinleşecek olgular
• Tarım ve hayvancılık tamamen 
uluslararası tekellere bırakılacak. 
AB’nde yasak olan kaya gazı veya 
genetiği değiştirilmiş gıda mad-
deleri ve hormonlu et satışları 
serbest bırakılacak, küçük ve 
orta büyüklükteki tarım teşek-
küllerine tanınan sübvansiyonlar 
kaldırılacak.
• Hak ve özgürlükler kısıtlana-
cak. Kamusal yaşamın her alanı 

daha geniş şekilde kontrol ve 
gözlem altına alınacak, internet 
kullanımı kısıtlanabilecek, telif 
haklarının genişletilmesiyle kül-
türe, öğrenim ve bilime ulaşım 
ticarileştirilecek.
• Antlaşma, imzalanmasından 
itibaren feshedilemeyecek. 
Ülke parlamentolarının TTIP 
konusunda hiç bir tasarruf hakkı 
olmayacak. Mutabakat kuralı iş-
lerlik kazanacağından, antlaşma-
nın feshi için tarafların hepsinin 
onayı gerekli olacak. AB Komis-
yonu antlaşma tarafı olacağın-
dan, AB üyesi ülkelerin söz hakkı 
olmayacak. TTIP’in sadece bu et-
kileri bile, refah coğrafyasındaki 

burjuva demokrasilerinin içinin 
ne denli oyulacağını göstermekte. 
Avrupalı küreselleşme karşıtları 
bu gerçeği kampanyalarının 
merkezine oturtuyorlar, ancak 
TTIP’in emperyalist stratejiler 
için hangi anlama geldiğine ve 
olası jeopolitik etkilerine pek 
değinmiyorlar. 

“Silahlanma işbirliği” 
TTIP ile ulaşılmak istenilen he-
deflere ve bu jeopolitik etkilerin 
ne olduklarına baktığımızda, 
öncelikle şunları görebiliriz: 
En başta Batılı emperyalist blok, 
Çin ve Rusya gibi stratejik ra-
kipler karşısında daha güçlü bir 

konum almak istiyor. Böylelikle, 
ikincisi, küresel çapta neoliberal 
standartları dayatarak, “devlet 
kapitalizmini” geriletmek ve ne-
oliberal modeli yaygınlaştırmak 
istiyorlar. 
Üçüncüsü, AB ve ABD arasın-
daki enerji işbirliği geliştirile-
rek, bilhassa AB’nin Rusya’dan 
“bağımsızlaştırılması” ve küresel 
çapta enerji kaynaklarının kont-
rol altına alınması hedefleniyor. 
Ve nihâyetinde TTIP üyeleri ara-
sında zaten var olan silahlanma 
işbirliği derinleştirilerek, AB’nin 
küresel “görevleri” üstlenebilecek 
bir silahlanma düzeyine getiril-
mesine çalışılıyor.

Küresel güç dengelerinde-
ki değişimler ve ekonomik 
gelişmeler, ABD’nin hegemo-
nik konumunun zayıflamakta 
olduğuna işaret ediyor. Dahası, 
küresel iktisatın ağırlık mer-
kezinin Batı Avrupa ve Kuzey 
Amerika’dan Uzak Asya’ya 
doğru kaydığını gösteriyor. 
Çin’deki ekonomik veriler bu 
tespiti kanıtlıyor: 1999 yılında 
en büyük 500 şirket arasında 
sadece Çin menşeili 10 şirket 
yer alıyordu ve bunlar toplam 
cironun sadece yüzde 1,6’sına 
sahipti. 2012’de ise 89 Çinli 
şirket, toplam cironun yüzde 
16,3’ü ile listede yer aldı. Bugün 
ise Çin’in sadece ekonomik 
açıdan değil, aynı zamanda 
siyasi ve askeri açıdan da 
zirveye yerleşmekte olduğunu 
görmekteyiz.

Stratejik yönelim
ABD’nin “Pasifik’e yönelme 
stratejisinin” ardında bu geliş-
me yatmaktadır. 2023 yılında 
donanmasının üçte ikisini Pa-
sifik’te konuşlandırmak isteyen 
ve yılda 600 milyar Dolarlık 
(2013) silahlanma harcaması 
ile kapitalist dünya düzeninin 
“koruyucu gücü” olan ABD’nin 
bu stratejisini gerçekleştire-
bilmesi için, ABD ordularının 
Avrupa, Afrika, Yakın ve Orta 
Doğu’daki “görevlerini” üstle-
necek bir temsilci aktöre gerek-
sinimi vardır, ki tek potansiyel 
aktör AB’dir. Kısacası AB ve 
ABD arasındaki siyasi, iktisadi 
ve askeri işbirliğinin tarihte ol-
madığı ölçüde derinleştirilmesi 
gerekmektedir.
TTIP bu planların gerçek-
leştirilmesinde merkezi rol 

oynayacak. Avrupa’daki burjuva 
medyası şimdiden TTIP sa-
yesinde “800 milyondan fazla 
bir nüfusa sahip ve küresel 
ürün ve hizmet ticaretinin üçte 
birini kontrol eden devasa bir 
merkez oluşacak” propaganda-
sını yapmaktadır. TTIP her iki 
tarafa da yaramaktadır: ABD 
bu antlaşma ile Avrupa’yı daha 
çok yakınına çekebilecek, AB 
ise ABD’nin 11 Pasifik ülkesi 
ile imzaladığı “Transpasifik 
Partnerliği” TPP’nin sağlaya-
cağı piyasa ve iktisadi işbirliği 
kolaylıklarından faydalanabi-
lecek. 

TTIP ile hedeflenen
Sonuçta TTIP sayesinde 
gerçekleştirilecek olan gümrük 
indirimleri, sağlık-güven-
lik-sosyal ve çevre koruma 
standartlarının asgari düzeye 

çekilmesi ile aralarındaki 
ticaret hacmini artırarak, 
transatlantik ortaklığın güçlen-

dirileceğini hesaplayan AB ve 
ABD, bu şekilde hem stratejik 
rakipleri Çin ve Rusya’yı geri 

püskürtmeyi, hem de hege-
monik konumu yeniden elde 
etmeyi hedefliyorlar.

TTIP ve NATO: Siyam İkizleri
2014 Eylül’ünde Wales’de gerçekleştirilen NATO Zirvesi, Ukrayna krizini gerekçe göstererek Rusya’ya karşı kontrollü ihtilaf kararını aldı, böyle-
ce NATO’nun yeni bir “meşruiyet” zeminine kavuşmasını sağladı. TTIP’in oynayacağı rol de bu zemin üzerinde kurgulandı.

Transatlantik reformasyon
ABD bu antlaşma ile Avrupa’yı daha çok yakınına çekebilecek, AB 
ise ABD’nin 11 Pasifik ülkesi ile imzaladığı TPP’nin sağlayacağı 
piyasa ve iktisadi işbirliği kolaylıklarından faydalanabilecek. 

DÜNYA

TTIP serbest ticaret antlaşmasının askeri-stratejik arka planı üzerine

Emperyalizmin yeni jeopolitik girişimi*
Avrupa’daki küreselleşme karşıtı hareketler son dönemlerde  TTIP olarak adlandırılan ve kapalı kapılar ardında ABD ve AB yönetimleri tara-

fından hazırlanan yeni serbest ticaret antlaşmasına karşı kampanyalar geliştiriyorlar. 

MURAT ÇAKIR

!!!!!! Resimaltı geliyor !!!!! !!!!!! Resimaltı geliyor !!!!! !!!!!! Resimaltı geliyor !!!!! !!!!!! Resimaltı geliyor !!!!!
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KADIN

IŞİD canavarına karşı günlerce muazzam bir direniş sergilediler ve tüm dünya gözlerine inanamayarak bu cesur kadınları izledi. 

Gezi’den Kobane’ye kadın mücadeleleri
Gezi ayaklanmasını bir süreklilik içinde kavrayıp ele alan politikalar üretip, Kobane’de ki kadın mücadelesiyle ortaklaşacağı bir odak yaratır-
sak, AKP hükümetine fıtratımızın ne olduğunu gösterebiliriz. Aksi takdirde; 2015, geriye doğru hızla yol aldığımız bir yıl olabilir.

Meral ÇINAR
Türkiye’de kadın hareke-
tinin bugününü görüp 
anlamak, art arda gerçekle-
şen iki toplumsal hareketi 
yakından incelemeyi gerek-
tirir. Nedir bunlar? 
Gezi ayaklanması ve Koba-
ne direnişi.
Gezi ayaklanması, Türki-
ye tarihinde bir dönüm 
noktasını ifade ediyor. 
Böylesi güçlü bir toplumsal 
direnişte onu şekillendiren 
iradenin kadınlar olması 
başka bir öneme sahip.

Gezi Ayaklanması
Çokça yazılıp çizildi. Gezi, 
kadınların evden, kampüs-
ten ve iş yerinden sokak-
lara çıkıp öncülük ettiği, 
direnişin içeriğini cinsiyetçi 
öğelerden arındırdığı ve 
akışını değiştirdiği bir 
ayaklanmaydı. AKP’de 
simgeleşmiş erkek-devlet 
aklına karşı kadınların isyan 
çığlığıydı.
Lakin Gezi’nin hemen 
öncesinde kürtaj eylemlilik-

leriyle hükümete geri adım 
attıran ve buradan bir çıkış 
yakalayıp güçlenen Kadın 
Hareketi, Gezi’de gösterdiği 
güçlü performanstan güç 
alarak kendisini sıçratama-
dı. Gezi sonrasında daha 
örgütlü ve hareketli bir güce 
dönüşemedi. Peki neden?
Gezi’ye “yaşandı ve bitti” 
şeklinde yaklaştığı, orada 
açığa çıkan yeni toplumsal 
dinamiklerle ve davranış bi-
çimleriyle uygun ve yeterli 
ilişki kuramadığı için…
Kadın forumlarının gereken 
canlılık ve ciddiyetle ele 
alınmayıp yaygınlaştırıl-
maması ve var olanların da 
giderek kapsayıcı olmaktan 
uzaklaşması; dinamik, hak 
alıcı, sokağı kullanan ve 
radikal eylemlerin hayata 
geçirilememesi, hep aynı 
zaaftan kaynaklanıyor.
Yeni olan görülemiyor ve 
onun talep ettiği enerji ve 
hamlecilik pratikleşemiyor.  
Tüm bunların sonuçlarını, 
Geziden sonraki ilk 8 Mart 
yürüyüşü ile bu yıl dü-
zenlenen 25 Kasım eylemi 

arasındaki içerik ve sayısal 
değişimde görmüş olduk.

Kobane Direnişi
Rojava’da iki yılı aşkın bir 
süredir Kürt halkı ön-
cülüğünde yürütülse de 
halkların eşitliğini esas alan 

bir sistem inşa edilirken, in-
şanın öncü gücünü kadınlar 
oluşturuyor. Toplumun 
özgürlüğü için kadının 
kurtuluşunun esas alındığı 
Rojava devrimini, onun 
akışı içinde/ Kobane’de, ka-
dınların kendi öz savunma 

pratiğini gerçekleştirdikleri 
deneyimi çok yakından 
yaşadık.
Erkek egemenliğinin en ge-
rici varlığının simgeleştiği 
IŞİD canavarına karşı gün-
lerce muazzam bir direniş 
sergilediler ve tüm dünya 

gözlerine inanamayarak bu 
cesur kadınları izledi. Bun-
ların hepsi yanı başımız da, 
birkaç dikenli telle ayrılmış 
sınır hattımızda gerçekleşti.
Kobane’de ki kadın müca-
delesinin bizlere anlatmaya 
çalıştığı bir şey var. Anla-
mayı istersek ya da göze 
alırsak çok net duyarız.

Sıçrayan direniş
Kapitalizm, bölgemizde 
kendi çıkarları yönünde 
başlatıp sürdürdüğü savaş-
larda, ilk olarak kadınların 
yıllardır verdikleri müca-
deleyle kazandığı mevzileri 
bombalıyor. IŞİD’in kadın-
ları hedef alan politikalarını 
sadece gericilik olarak veya 
bir tesadüf olarak görmü-
yorsak eğer, orada yaşana-
cak bir yenilginin tıpkı zafer 
gibi, Kobane’den Türkiye’ye 
hatta tüm dünyaya yayı-
lacağı gerçekliğini açıkça 
görmek gerek.
Gezi direnişini bir sürekli-
lik içinde kavrayıp ele alan 
politikalar üretip, Koba-
ne’deki kadın mücadelesiyle 

ortaklaşacağı bir odak 
yaratırsak, AKP hükümeti-
ne fıtratımızın ne olduğunu 
gösterebiliriz.
Aksi takdirde; 2015, kadın 
hakları açısından geriye 
doğru hızla yol aldığımız 
bir yıl olabilir.
Kadın mücadelesinde 
her yeni yılda, öncekinde 
yaşanan kadın cinayetlerine 
ve şiddetine dair verilerin 
olduğu bir rapor yayınlanır. 
Bu yıl böyle bir raporun, 
eksileriyle ve artılarıyla, 
kadın hareketinin mücadele 
yöntemlerine dair hazırlan-
ması hiç fena olmaz.
Evet, ne yapıyoruz, ne 
yapmalıyız; nerede durup 
kendimizi tekrar ediyoruz, 
nereye hızla sıçrayıp yerleş-
meliyiz; kendimizi ve hare-
ketimizi bizi öne iten günün 
gerçekleriyle nasıl daha 
uyumlu hale getirebiliriz; ne 
yaparsak yükselen gericiliğe 
ve erkek saldırganlığına 
karşı sürekli genişleyerek 
kendisini yeniden-yeniden 
üreten bir kadın hareketi 
olabiliriz?

Kobane’de kadınların öncülüğünde süregelen direniş tüm kadınlara feyz veriyor.

Selda ÖZGÜR
Kuzey Fransa’da Aisne diye 
bir yer;  1860’lı yıllar ve dört 
yıl arayla doğan  iki kardeş. 
Aynı koşullarda yetenekle-
rinin peşinde koşan iki ayrı 
kişilik... Biri heykeltıraş, biri 
şair... Şair diplomat oluyor; 
heykeltıraş ise, özel yetene-
ğine rağmen yaşamının son 
otuz yılını heykel yapma 
yasağıyla akıl hastanesinde 
geçiriyor. 

Sonlarını farklı kılan ne?
Elbette cinsiyetleri. Biri 
kadın, öteki erkek…
Yetmiş dokuz yıllık yaşamı-
nın on beş yılını bir erkeğin 
gölgesinde ve otuz yılını akıl 
hastanesinde geçiren bir 
kadın. Erkek kardeşi kadar 
‘şanslı’ olmayan kadın... 
Camille Claudel.
Kendisine dayatılan kadınlık 
rollerinin dışına çıkan ve 
başkaldıran her kadın gibi, 
yalnızlaştırılarak ve akıl 
hastanesine kapatılarak ağır 
bedeller ödeyen ama yine 
de heykel yapmaktan asla 

vazgeçmeyen bir kadın.
Bir kadına yakışır mıydı 
sanatla uğraşmak? 
Annesinin, ablasının ve 
toplumsal normların yarattı-
ğı onca baskıya rağmen 
Camilla Paris Güzel Sanatlar 
Akademisine girmek için 
çok uğraşır ve akademiye 
kadın olduğu için alınmaz. 
Camille pes etmez ve bir 
grup genç kadınla atölye 
kiralar; özel ders almaya 
başlar. Camille için haya-
tının dönüm noktası olan 
Rodin’le tanışması da bu 
döneme denk gelir. 
Rodin, evet bildiğimiz 
Rodin. “Düşünen Adam” 
heykelini yapan ünlü hey-
keltıraş… Camille henüz 19 
yaşındadır. Rodin’in öğren-
cisi, modeli ve sevgilisidir. 
On beş yıl sürecek birlik-
telik Rodin’in sanatının en 
verimli yılları olur. 
Eserlerinde genç yetenek 
Camille’nin etkisi çokça 
görülür. Ancak Camile için 
aynı şeyi söyleyemeyiz. 
Yaratıcılığı ve yeteneği her 

zaman Rodin’in gölgesinde 
kalacaktır. Bu içselleştirilmiş 
ataerkil aşk profili bugün 
bile yabancı olmadığımız bir 
durum. 
Aşk sarmalındayken, hiç 
olmadığımız kadar ataer-
kiye yenik düşeriz. Bu aşk 
zannettiğimiz, bizi erk’e 
bağımlı kılan duygunun 
bizleri yönlendirmesine 
izin veririz çoğu zaman. 
Camille hayatının en zorlu 
kararını verir ve Rodin den 
ayrılır. Ama Rodin’le birlikte 
olduğu yıllarda özgürlüğün-
den ve yeteneğinden verdiği 
ödünlerin etkisi, kimi 
zaman paranoya ile kimi 
zaman özgüven eksikliği ile 
açığa çıkar. Ancak Camille 
kararlı davranıp Rodin’e 
dönmeyecek ve sanatına 
devam edip en güzel eser-
lerini yaratacaktır. Rodin 
ise hayatına kaldığı yerden 
devam edecek...
Bürokratik engeller ve 
yoksulluk da eklenince 
Camille’nın hayatı daha da 
zorlaşır. 1905’ten sonra ge-

çirdiği sinir krizi ile birçok 
eserini kendi eliyle parça-
lar, kendisini eve kapatır. 
Babasının ölümünden bile 
haberdar edilmez. En sonun 
da Rodin, erkek kardeşi Paul 
ve annesinin isteği ile akıl 
hastanesine kapatılır.

Deli midir Camille?
Kendine dayatılan rolleri 
kabul etmediği, evlenip 
çocuk doğurmak yerine 
heykeltıraşlığı seçtiği ve bir 
kadın olarak  yalnız yaşadığı 
için deliydi.(!) Eserlerini 
parçaladığı, bazı durumları 
susup kabullenmediği  ya 
da güçlü duramadığı için 
deliydi erkek kardeşine göre. 
En büyük rakibi olduğu, ik-
tidarını sarsacak bir skandal 
yaratabileceği ve en önemlisi 
onu terk etme cesaretinde 
bulunduğu için deliydi 
Rodin’e göre. “Delilik”; asi 
kadınların mahlası gibidir. 
Toplumsal normlara uygun 
davranmayan her kadın 
biraz delidir. Cesur, asi, 
özgürlüğüne düşkün...

Elif DEMİREL
Yol, mütemadiyen yaraya 
denk düşüyor. “Şimdi 
otobüs gelir, biner gide-
riz.” Gittin de ne oldu? 
Yol, yine kapanmamış 
yaralarına denk düştü. 
Ne diyelim, sebep olan-
lar utansın. Utanırlar mı 
dersin? Hiç sanmam... 
Öyleyse ne yapalım; “acı 
çekmek fıtratımızda var” 
deyip otobüsün camına 
başımızı yaslayalım. Sen 
de bilirsin ki; cam kenarı 
yalnızların sığınağıdır. 
Fıtrat ise, zulmedenlerin 
ve korkakların sığınmayı 
tercih ettikleri bir liman. 
Pek çok ölümcül sonuca 
yol açmasına rağmen 
günümüzde fazlaca ilgi 
görmektedir.

Bas bas bağırıyorlar! 
Çünkü onlar bağırmayı 
en etkili ikna biçimi 
olarak görüyorlar. 
“Eşitlik bizim fıtratımıza 
ters” diyorlar bağırarak. 
Birileri çıkıp gün aşırı 
deli saçması laflar ediyor 
ve hiç de azımsanmaya-
cak bir kalabalık “aslında 
adam doğru söylüyor” 
deyip, söylenenlere 
başıyla onay veriyor. 
Dikkat ederseniz bu 
memlekette doğruyu 
söyleyenler hep “adam-
lar” oluyor. 
Başka bir kendini 
bilmez “çalışan kadın 
evde kadınlık görevini 
yerine getiremediği için 
erkeğini fuhuşa sürük-
ler” diye fetva verebiliyor 
ve bununla da yetinme-

yip “benim ümmetim 
zarar gördü” diye sitem 
edebiliyor. 
Vah vah ne üzüldük! 
Tacize, tecavüze uğrayan, 
dövülen, öldürülen ve 
ruh sağlığı talan edilen 
kadınlar bir araya gelip 
bir yardım eli arıyorlar 
ama aradıkları kişiye 
aradıkları anda hiçbir 
zaman ulaşamıyorlar.
Çoktan ölmüş olanlar 
mı? Onlarsa bir kez daha 
ölüyor. Çünkü yok sayıl-
mak onları tekrar tekrar 
ve tekrar öldürüyor. 
Bizler mi? Bunca çirkin-
liğe rağmen direnmeyi 
ve inat etmeyi seçiyor 
ve seçemediklerimiz de 
kalan aklımıza mukay-
yet olmaya çalışıyoruz. 
Bilincimizi ve benliği-
mizi kaybediyoruz. Aynı 
anda. İkisi de hüküm-
süzdür. Aynı oranda.

Söyleyeceklerimiz çok
Talan edildikçe ağırlaşan 
kalbinin attığı yöne çevir 
şimdi bakışlarını. Çünkü 
bu hepimizin hikâyesi, 
çok iyi biliyorsun. Orada 
uzunca zamandır dire-
nen bir halk var, dire-
nenleri hemen gözlerin-
den tanıyorsun. Kadınlar 
var, ne kadar çok ve ne 
kadar korkusuzlar. 
Zulme, haksızlığa, ölüme 
ve kadere kafa tutuyor-
lar, sen hangi fıtrattan 
bahsediyorsun? 
Kader deyince, çok cesur 
ve güzel bir kadının 
sözlerini anımsıyorsun. 
Öyle yüreğe dokunur ve 
içten bir edayla konuşu-

yor ki, sesinin tınısına 
hayran oluyorsun. Söz 
vermek hiç sana göre 
değil belki, ama Kader ve 
fıtratı “direnmek” olan 
tüm kadınlar için söz 
veriyorsun. 
Çünkü şans, Tanrı ya 
da her neyse bir sefer 
de âdetini bozacak ve 
bu kez iyi insanlar 
kazanacak, biliyorsun. 
Kobane’de gördüklerinle 
inancına inanç, inadına 
inat katıyorsun
Ben mi? Merak ettiğin 
buysa söyleyeyim. Keli-
melere sığınıyorum dur-
madan. Düzensiz olarak 
yürüyüş yapıyorum, en 
güzel siyah elbiselerimle 
kışın tadını çıkarıyorum 
ve kelimelerle düşüp 
kalkıyorum. Korkma, 
kelimeler cesareti, inadı 
ve hafızası diri olanları 
ağırlarlar yalnız. Tabi bir 
de zararı hep kendisine 
dokunanları. 
Sözüm biterse günün 
birinde, bittiği yerden 
yakala ve devam ettir ke-
lamımı. Ettir ki, ortalık 
zulmedenlere kalmasın. 
İnsanların yüzünden 
düşen parçalar artık bini 
bulmasın. Ben şimdi 
hep konuşmak ve çok 
konuşmak derdindeyim. 
Çünkü bizim daha söyle-
yecek çok sözümüz var. 
Ezcümle hamaset sus-
sun, biraz da iyi insanlar 
ve şiirler konuşsun.
“İnsan içinde çevrilen 
bir çıkrığın sesini unutur 
mu? 
Hem sonra ben hatırla-
maya alışkınım.”

Taşa ruh veren Camille Claudel
 “Delilik”; asi kadınların mahlası gibidir. Toplumsal normlara uygun davranma-
yan her kadın biraz delidir.  Cesur, asi, özgürlüğüne düşkün…

Ben hatırlamaya alışkınım
Talan edildikçe ağırlaşan kalbinin attığı yöne çevir 
şimdi bakışlarını. Çünkü bu hepimizin hikâyesi...
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Utku ŞAHİN
Tüm dünyada yükselen 
gençlik hareketine karşı 
resmi ve sivil faşist saldırılar 
her yerde devam ediyor. 
Buna karşı gençliğin dünya 
genelinde direnişi de yükse-
lerek sürmekte. 
Meksika’nın Guerrero 
eyaletinde öğretmen adayı 
43 öğrenci, emek hakları ile 
ilgili bir protestoya katıldık-
tan sonra kaybolmuşlardı. 
Kısa sürede örgütlenen 
kitlesel eylemlerde, hükü-
met binaları işgal edildi. 
Kaçırılan öğrencilerin polis 
ve uyuşturucu çetelerinin 
işbirliğiyle katledildiği, 
itiraflarla ortaya çıktı.
Yapılan eylemler sonucunda 
hükümet polis teşkilatında 
reform yapacağını açıkla-
mak zorunda kaldı.  
Yunanistan da ise, öğren-
ciler hükümetin getirdiği 
yeni eğitim sistemine 
karşı çıkarak birçok şehirde 
okullarda boykot başlattı. 
Ülke genelinde yaklaşık 500 
ortaokul ve lise öğrenciler 

tarafından işgal edildi. 
ABD’de, Ferguson eyale-
tinde siyahi genç Michael 
Brown’ı ateş ederek öldüren 
polis memuru hakkında suç 
duyurusunda bulunulma-
ması üzerine, halk sokak-
lara döküldü. %67’si siyahi 
olan Ferguson eyaletinde 
başlayan eylemler, ülke 
geneline yayıldı. Yaşanan 
polis şiddeti ve ırkçı yasa 
uygulamaları, ülke çapında 
tartışılmaya başlandı. 
Sermayenin ve hükümet-
lerinin “sürekli” saldırıları 
karşısında yükselen direniş 
ekseni, Türkiye de yoğun 
şekilde görülüyor. Gezi 
direnişinde ve ODTÜ 
eylemliliklerinde öne çıkan 
üniversite gençliği, AKP 
iktidarının kara listesinde.  
Faşist çetelerin sokaklara 
ve üniversitelere salınma-
sı, üniversite gündemini 
yoğunlaştırdı. Yoğunlaşan 
günlük süreçle birlikte, 
YÖK yasasındaki deği-
şikliklerle (örn. Katlamalı 
harç) neoliberal politikalar 

da uygulanmaya devam 
ediyor.  
Topyekun direniş!
Yaşanan bütün süreçler ara-
sında, öğrencilerin akade-
mik-demokratik talepleriyle 
ilgili gündemin cılız kaldığı 

ve genel siyasetle bağının 
kurulamadığını görüyo-
ruz. 6 Kasım’da gözümüze 
çarpan parçalı ve bölünmüş 
gençlik hareketi bunun 
işaretlerinden. 
Öğrenci gençlik siyasetinin 

şimdiki kısmen durağanlı-
ğını, bir sönümlenme değil, 
mayalanma süreci olarak 
okumak gerekir. 
Toplumun her alanına yö-
nelik saldırılar, üniversite-
leri de etkiliyor ve gençliğin 

dinamizminin harekete 
geçmesinin önü açılıyor. 
AKP iktidarı ise, kendi 
totaliter rejim kazanında 
gençliği yozlaştırarak, 
“buharlaştırmak” istiyor. 
Yüksek öğretim alanını ele 
geçirmek isteyen iktidar 
mekanizması, YÖK atama-
ları ve disiplin yönetmelik-
leriyle kendisini açık ediyor.  
Gençlik ise, son günlerde 
üniversitelerde yaşanan 
faşist saldırılarda aldığı 
tutumla, bugüne kadar 
direndi ise, aynı ivmede 
mücadelesini yükselteceğini 
ve saldırılara karşı üniversi-
teyi savunacağını gösteriyor. 

Alternatif yaşam arayışı
Ancak, tek başına üniver-
siteyi savunmanın yetersiz 
kaldığı açık. Yerel faaliyetle-
rin de güçlenmesi ve geliş-
tirilmesi gerekiyor. Siyasal, 
sosyal ve kültürel alanda 
kurulmaya çalışılan hege-
monik anlayışa ve medyatik 
algı duvarlarına karşı gerçek 
alternatifler sunmalıyız.  

Siyasal iktidara karşı biriken 
öfkeyi genişletmek ve 
toplumsallaştırmak, genç-
liğin önünde görev olarak 
duruyor. 
Sistemin kendi burjuva 
hukukunu dahi çiğnediği 
uygulamalara karşı, gençlik, 
dik duracak, teslimiyetçi ve 
icazetçi tutumun karşısında 
olacaktır.

Gezi’den Ferguson’a 
Üniversiteye yönelen her 
türden saldırıya karşı, tüm 
Dünyada yükselen genç-
lik hareketinin bayrağını 
ülkemize de taşımak ve 
Gezi direnişinin kıvılcımla-
rını tutuşturmak bugünün 
görevi.
Meksika Güneydoğu dağ-
larından söylenmiş bir söz 
şimdi, direnen Çukurova 
Üniversitesi’nde, Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nde, 
İstanbul Üniversitesi’n-
de,… yankılanıyor:
 “Sesimiz asırlardır yollar-
dadır ve asla kısılmayacak-
tır.”

GENÇLİK

“Sesimiz asırlardır yollardadır ve asla kısılmayacaktır.”

Yaşamı ve kavgayı örgütlüyoruz!
Öğrenci gençlik siyasetinin kısmen durağanlığını, bir sönümlenme değil, mayalanma süreci olarak görmeliyiz. 

Ronay GÜLTEKÇE
12 Eylül 1980 askeri darbesinin, 
üniversitelerin başına musallat ettiği 
YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu); 30 yılı 
aşkın süredir sözde “bilim yuvaları” ve 
üniversite gençliği için “cunta” görevi 
görmekte.
YÖK’ün kuruluş yıldönümü olan 6 
Kasım’da öğrenciler protestolarla kam-
püsleri hareketlendirirken; Hükümet 
ve Cumhurbaşkanı da sessiz sedasız 
bir görev değişikliğine imza attılar. 
Mevcut YÖK Başkanı Gökhan Çetinsa-
ya Başbakanlık Başmüşavirliği görevine 
atanırken, yerine 10 yıllık YÖK üyesi 
Yekta Saraç getirildi. Yekta Saraç, “Alo 
Fatih” lakabıyla bilinen Fatih Saraç’ın 
kardeşi.

Fatih Saraç kimdir?
Yekta Saraç, 10 yıllık üyelik dönemin-
de YÖK içerisindeki en aktif akade-
misyenlerden biriydi. Halefi Gökhan 
Çetinsaya›nın aksine, YÖK’ün miadını 
doldurmadığını düşünüyor. Belki de 
göreve getirilmesindeki en önemli 
nokta buydu.
Yeni Başkan, verdiği demeçlerde üniver-
sitelerle kontağı daha sağlam bir YÖK 
istediğini büyük bir heyecanla belirti-
yor. Bunları söylemine eklediği, “YÖK 
birtakım sorumluluk ve yetkilerini üni-
versitelere devretmeli” cümlesi ise, proje 
detaylarını biraz daha belirginleştiriyor.
Anlaşılan, kritik noktalarda daha aktif 
ve merkeziyetçi, hükümet nazarında 
pek ehemmiyeti olmayan “ufak-tefek” 
meselelerde ise yetkilerini üniversiteye 
devretmiş bir YÖK bizleri bekliyor.
Yeni YÖK Yasası›nın MEB›e gönderilen 
ilk taslak versiyonuna karşı çıktığını da 
dile getiren Saraç, YÖK’ün yetkilerini 
arttıracak olmasından endişe duydu-
ğu için negatif yönde oy kullandığını 
vurguluyor. Oysa, üzerine basa basa 
vurguladığı “hantal ve pasif YÖK “; 
yasanın onaylanan haliyle, kampüslere 
müdahale alanında yeniden dikeyleşmiş 

oluyor.
Yani, aslında, Yekta Saraç ve Yeni YÖK 
Yasası, “tencere-kapak” misali birbirini 
buluyor.

Akademinin akıbeti
Yeni YÖK Başkanı Yekta Saraç, akade-
misyen camiasının suskunluğu ile ilgili 
tartışmalara, son dönemde hayli aşina 
olduğumuz manipülatif bir söylemle 
giriyor. Üniversitelerdeki akademisyen-
lerin; üniversiteler, eğitim, ülke siyaseti 
gibi, insanların “bilge ağızlara” hayli 
ihtiyaç duyduğu birçok konuda sessiz 
kalmalarının birer kişisel tercih olduğu-
nu söylüyor.
Hükümet, baskısını ve apar topar 
görevlerinden uzaklaştırılan ya da görev 
yerleri değiştirilen hocaları ilk elden 
görmemezlikten gelerek; bu göreve ne 
kadar da “layık” olduğunu gözler önüne 
sermiş oldu.
Üniversitelerin her kademesinde (yer 
yer sinmiş olsa da) muhalif enerjinin 
var olduğunu  Gezi İsyanında yakından 
görme fırsatı bulduk. Üniversite gençli-
ğinin ve demokrat-aydın eğitimcilerin 
Haziran›da ve sonrasında oluşan direniş 
atmosferindeki etkin rolleri, iktidar 
çevrelerini bir hayli rahatsız etmişti.
Çiçeği burnunda başkanın da bu konu-
da «özel önlemler» alacağı ortada.

Mücadeleyi büyütme zamanı!
Yeni dönemde kampüslerde baskı artı-
yor. Faşist-gerici çeteler, ÖGB ve polis 
işbirliğiyle, muhalif öğrenciler sindi-
rilmeye çalışılıyor. Yaşanan kampüs içi 
saldırılarda üniversite yönetimlerinin 
pasif hatta saldırganları kollayan tutu-
mu ortada.
Görülüyor ki, daha yukardan gelecek 
bir müdahalenin meşruiyet zemini 
yaratılmak isteniyor.
AKP hükümeti Yeni YÖK Yasasının da 
verdiği gazla, üniversitedeki muhalif 
damarı tıkama hedefinde. Yekta Saraç 
da, bu kuşatmanın kilit isimlerinden 
biri olacak.

Serpil KIRDAĞ
AKP’nin dindar gençlik 
yetiştirme tahayyülü önce 
zorunlu din dersinin,  şimdi 
de Osmanlıca derslerinin 
müfredata eklenmesini 
getiriyor.
19. Milli Eğitim Şurası, 
‘’önerge, tavsiye’’ adı altında, 
henüz “yasalaşmadan” 
anaokullarında şura önerge-
lerinin hayata geçirilmesini 
dayatıyor. Şura kararlarına 
göre, anaokuluna giden 3-6 
yaş aralığındaki çocuklar 
derse besmele ile başla-
yacak, dua ezberleyecek, 
haftanın iki günü alıştırma 
yapacak ve daha neler 
neler…
Bununla beraber Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersinin ilkokul 1, 2 ve 

3. sınıflara da konulması 
uygulamalara dahil. AKP 
öncülüğünde kurulmak 
istenen ‘’neo-osmanlıcılık’’ 
ve ‘’ılımlı islam’’ projeleri 
eğitim sisteminde her dü-
zeyde kendini gösteriyor.
Görüyoruz ki, egemenler, 
siyasi arenada yaptıkları 
ve yapmayı hedefledikleri 
birçok şeyi, siyasi çıkar 
ve amaç güderek, eği-
tim sistemine uyarlıyor. 
Hedeflerinin merkezine 
gençliği oturtup, gençli-
ğin heterojen, dinamik ve 
enerjik yönlerini boğmaya 
ve kapalı, düşünmeyen, 
ev-okul arasında dönüp 
duran, sığ ve kendi deyim-
leri ile ‹›dindar›› bir gençlik 
yetiştirmeye çalışıyor.
Alevilerin evlerinin işa-
retlenmesi ve buna benzer 

gelişen olaylar gibi, zorunlu 
din dersi ve Osmanlıca 
derslerinin pervasızca  eği-
tim müfredatlarına sokul-
ması, liselerdeki demokrasi 
sorununun genel demokrasi 
sorunundan bağımsız olma-
dığını gösteriyor.
Osmanlıca ve zorunlu din 
dersi tartışmalarına karşı, 
biz gençlerin her yerde hay-
kıracağı slogan, “anadilde 
ve bilimsel eğitim” olacaktır.
Birilerinin mezar taşlarını 
okumaktan söz eden Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, bu coğrafyada 
birçok etnik grubun yaşadı-
ğını ve kendi anadillerinde 
eğitim göremediklerini 
hatırlatırız.
Mevcut iktidarın ‘’Yeni Tür-
kiye’’ politikaları, savaş, in-
kar ve asimilasyon saçıyor. 

Eğitim alanı iktidarın girift 
bir yap-boza dönüştürdüğü 
bir alana dönüştü. Sistemin 
sıkça yaptığı değişiklikler, 
liseli öğrencilerde hem bir 
adaptasyon sorunu  yaratı-
yor hem de gelecek kaygısı-
nı körüklüyor.

İnkar ve asimilasyon
Bizler, bize dayatılan 
‘’birilerinin doğrusu’’ ya da 
‘’yanlışı’’ ile yaşamayı red-
dediyoruz. Bu dayatmalara 
ve eğitim haklarımızın gasp 
edilmesine karşı, anadilde, 
eşit, parasız ve bilimsel 
eğitim hakkımızı tekrar 
haykırıyoruz.
Zorunlu din dersi kaldı-
rılsın!
Osmanlıca değil, kendi ana-
dilimizde ve bilimsel eğitim 
istiyoruz! 

Dünya’da ve Türkiye’de gençlik hareketleri yükseliyor.

Yeni Türkiye’ye yeni YÖK
AKP hükümeti Yeni YÖK Yasasının da verdiği gazla, 
üniversitedeki muhalif damarı tıkama hedefinde. Yekta 
Saraç da, bu kuşatmanın kilit isimlerinden biri olacak.

Eğitim sistemi nereye?
AKP öncülüğünde kurulmak istenen “neo-osmanlıcılık’’ ya da “ılımlı islam’’ pro-
jeleri, eğitim sisteminde her düzeyde kendini gösteriyor.

Liseliler eğitim haklarının gasp edilmesine karşı sokakta.
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Her yerde nükleere karşı mücadeleye!

Nükleer santral istemiyoruz
Nükleer severlerin teorik cafcaflı söylemleri bir yana, pratik uygulamada radyoaktif atıklar 
hala geçici olarak depolanıyor. 

Seda ADEMOĞLU
Nükleer teknolojilerin kulla-
nılmaya başlanmasından bu 
yana gerçekleşen kazalar ve bu 
kazaların yıkıcı sonuçları, dünya 
genelinde enerji üretiminde 
nükleer enerjinin sorgulanması-
na neden oldu. 
28 yıl sonra hala Çernobil fela-
ketinin, 2011’de gerçekleşen Fu-
kuşima felaketinin yaşamı tehdit 
eden etkileri devam ederken, 
hükümet Sinop ve Akkuyu’ ya 
nükleer güç santrali (NGS) kur-
ma peşinde. Üstelik insanların 
yaşamını doğrudan etkileyen 
çevresel kararlarda olduğu gibi 
nükleer enerji tercihinde de 
halkın görüşlerini, uzmanların 
uyarılarını dikkate almamakta 
ısrarcı.

ÇED süreci
Akkuyu bölgesinde deniz ve 
hava sıcaklığının yüksek olması 
ve kullanılacak olan tek yönlü 
soğutma sistemi nedeniyle, Ak-
kuyu NGS’nin verimli çalışma-
yacağı, kapalı soğutma kuleleri 
siteminin çalışması sırasında 
bölge atmosferinde ve tarım 

alanlarında asit yağmuru ve ağır 
metal serpintileri, soğutma ku-
lelerindeki buharlaşmadan geri 
kalan yüz binlerce ton atık tuz 
ve minerallerin çevrede sebep 
olacağı zararlar biliniyor.
Geçmişte ciddi hasarlara neden 
olmuş aktif üç fay zonu içinde 
yer alan Mersin Akkuyu’nun  
depremselliği ile ilgili riskler je-
oloji mühendisleri odası tarafın-
dan detaylarıyla belirtildi. Ak-
kuyu NGS için 1976 da alınmış 
olan yer lisansı, bugünkü veriler 
ışığında değerlendirildiğinde, 
artık geçerli değil. 
Bugüne kadar hiçbir ülke nük-
leer atıkların nihai depolanması 
konusunda etkin bir çözüm 
getiremedi. Şu anda dünyada 
atıkların doğadan tamamıyla 
yalıtıldığı bir tesis yok. Nükleer 
severlerin teorik cafcaflı söylem-
leri bir yana, pratik uygulamada 
radyoaktif atıklar hala geçici 
olarak depolanıyor. 
Tüm bu uyarılara, itirazlara 
rağmen, Akkuyu NGS ÇED 
raporunun Rusya devlet baş-
kanı Vladimir Putin`in gelişi 
öncesinde,  Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından alelacele 

onaylanması, ÇED sürecinin  ne 
kadar göstermelik yürütüldü-
ğünü bir kez daha gözler önüne 
serdi. 

Hukuki boyut
Türkiye Barolar Birliği, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği ve Türk Tabipleri Birliği, 
Mersin Akkuyu NGS Projesi 
ÇED olumlu kararı ile  ÇED Yö-
netmeliğinin geçici maddesinin 
yürürlüğünün durdurulması 
ve iptali istemiyle Danıştay’a 
başvurdu.
Yeni yönetmeliğin geçici 1. 
maddesi, “önceki yönetmelikler 
yürürlükteyken ÇED başvu-
rusunda bulunan projeler için 
yönetmeliklerden hangisi proje 
lehineyse, onun uygulanmasını” 
öngörüyordu. Şu halde Da-
nıştay’ın davayı haklı bulması 
durumunda, yeni ÇED yönet-
meliğinin bu maddesi dayanak 
gösterilerek onaylanan tüm 
ÇED projeleri geçersiz olacak.

Nükleer enerji demek
Nükleer enerji santralleri daha 
az karbon salınımı olduğu söy-
lenerek iklim değişikliğine çare 

olarak dayatılsa da yakıt olarak 
kullanılan ham uranyumun 
çıkarılmasından işletilmesine 
dek tüm süreçlerde, santrallerin 
yapım ve söküm süreçlerinde 
de fosil yakıtlar kullanıldığın-
dan kilovat saat başına karbon 
salınımı  oldukça yüksek. Dola-
yısıyla yapılan propagandaların 
aksine nükleer santraller aslında 
küresel ısınmanın hızlanmasına 
yol açar. Bertaraf edilemediği 
için yüzyıllarca saklanması ge-
reken radyoaktif atık çöplüğü 
demek, her an kaza riski ile bir-
likte yaşamak, olası radyoaktif 
sızıntılardan haberdar olma-
mak, olası bir kaza durumunda 
uzun yıllar boyu bunun maddi 
ve manevi yüküyle baş başa kal-
mak demek. Herhangi bir kaza 
yaşanmaması durumunda bile 
toprak varlıkları kaybı, soğutma 
sularının deniz, akarsu ve göl 
habitatlarını olumsuz etkilemesi 
gibi çevresel tahribatlarla doğa-
ya ve yaşama zarar vermesi de-
mek. Dünya’nın nükleer çöplüğe 
dönüşmesine izin vermeyeceğiz. 
Her yerde nükleere karşı dire-
nişe!               

Emine AYHAN
Her ne kadar aksi iddia edilse 
de, birçok uzmanın ortak 
görüşü, et tüketmenin insan 
diyeti içerisinde yer aldığı ve 
ihtiyaç hissedilip bir şekilde 
ulaşılmaya çalışılacağıdır. 
Kırsal nüfusun henüz çözül-
mediği dönemlerde insanlar, 
kendi yetiştirdikleri, doğal yol-
larla beslenen hayvanları yeme-
kteydi. Kapitalizmin gelişmeye 
başlamasıyla, köylerde küçük 
tarımsal faaliyetlerle kendi ken-
dine yetebilen çiftçilerin yerini 
geniş toprakları işleyen büyük 
sermaye grupları aldı. Tarımsal 
getiri artık insanları geçinemez 
hale getirdi. 
Böylece kentlere göç hızlandı. 
Kentlerde ücret karşılığı çalışan 
insan sayısındaki artış, kendi 
besin maddelerini üretemey-
en, geçimlik tarım ve geçimlik 
hayvancılıkla uğraşan insan 
sayısında bir azalmaya tekabül 
etmektedir.
Kırmızı etin çok pahalı olması, 
düşük ücretle çalışan kesimi, 
daha ucuz olan tavuk gibi 
kanatlı tüketimine sevk etmiştir. 

Endüstriyel hayvancılık
Bu arada geçimlik tarımın yeri-
ni hızla endüstriyel hayvancılık 
alırken, eş zamanlı olarak yoğun 
işletmecilik modeli adı altında 
hayvan başına en yüksek verim 
elde etmek için çeşitli kimyasal 
ilaç teknolojileri geliştirilmiştir.
Besin üretiminde kullanılan 
kanatlıların hemen hemen 
tümünün ömür boyu antibiy-
otik, antikoksidiyal ilaçlar, an-
tioksidan maddeler, vitaminler, 
mineraller ve anabolik maddeler 
katılmış yemlerle beslendiği 
varsayılmaktadır. Verimlilik ve 
daha fazla kar elde etme sap-
lantısı yüzünden artık yem kat-
kısız kanatlı besiciliği düşünüle-
mez hale gelmiştir.
Son yıllardaki  bilimsel tespitle-
rde, geride bıraktığımız 35-40 
yıllık süreçte hayvan yetiştiri-
ciliğinde daha çok ilaç kullanıl-
ması sonucu, bütün dünyada 
hayvansal besin üretimi %70-80 
oranlarında arttığı görülmüştür. 
Dünya antibiyotik ilaç pazarının 
yıllık üretiminin 100.000 ile 
200.000 ton arasında olduğu 
tahmin edilmektedir. Son 50 yıl 

içinde 1 milyon ton antibiyotik 
canlıların yaşadığı ortama salın-
mış ve bunun %50 kadarının 
veteriner ve tarım kaynaklı old-
uğu belirlenmiştir.

İnsan vücuduna etkileri
Antibiyotiklerin yetiştiricilikte 
rastgele ve bilinçsizce, hayvan-
larda öngörülen dozlardan fazla 
verilmesi ve özellikle de ilaç 
uygulanan hayvanların ilacın 
yasal bekletme süresine uyul-
madan kesime sevk edilmesi 
ile kalıntı olarak vücutlarında 
kalırlar. 
Bunun sonucunda, antibiyo-
tiklerin vücutlarında tamamen 
yok edilmemesi veya vücuttan 
tamamen atılmamasına bağlı 
olarak, çeşitli organ ve doku-
larında birikmektedirler. 
Bu antibiyotiklerle temas 
eden mikroorganizmalar da 
bu ilaçlara karşı zaman içinde 
direnç geliştirebilir. Bu kalıntılar 
yenmek suretiyle insana geçebil-
ir. Bu şekilde ilaç kalıntısı içeren 
gıdaları tüketen insanlarda, 
alerjik belirtiler, zehirlenme 
belirtileri, üreme bozuklukları, 
bağırsak yapısında değişiklikler 

ile dirençli bakterilerin gelişimi 
gözlenebilmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de yapılan 
çalışmalarda değişen oranlarda 
piyasada satılan kanatlılarda 
antibiyotik tespit edilmiştir. 
Kanatlılarda kullanılan  benzer 
antibiyotik gruplarının insan ve 
hayvan tedavisinde kullanılıyor 
olması, insan tedavisinde 
kullanılabilecek antibiyotik 
sayısında büyük bir azalmanın 
olacağını düşündürmektedir.

Yaşamsal tehdit
Dirençli bakterilerin ortaya 
çıkmasına neden olan antibiy-
otiğin etkinliği azalmakta, buna 
bağlı olarak ilaç kullanımı da 
artmakta ya da güçlü bir çok an-
tibiyotiği aynı anda verilmesine 
rağmen tedavisi çok zorlaşan 
mikroorganizmaları yarat-
abilmektedir.
Yaşantımızda kendi tükettikler-
imizin üretiminden uzak, daha 
çok kar, daha fazla ürün için 
sağlığımızı ve çevreyi tehdit 
eden  sermayenin sunduklarının 
tüketicisi olduğumuz müddetçe,  
sorunlarımız artarak devam 
edecektir.

Nejla DEMİRCİ
1. sayfadan devam
Bu tatminsiz dünya, gölgesi 
para etmeyen ağacı kesiyor, 
kentlerde talan, yerellerde 
asimilasyon yapıyor, ulus aşırı 
şirketlerin egemenliklerini tesis 
etmek için çiftçiyi tasfiye edi-
yor. İhtiyaç olmayan ihtiyaçlar 
yaratarak yatağında özgür akan 
suya kelepçe takıyor. Kelepçele-
mediği suya kirini boca ederek 
karına kar katıyor.
Bütün bu yağma süreçleri Trak-
ya gerçeğinde olduğu gibi geç-
mişi yok ederken, geleceğimizi 
de elimizden almaya çalışıyor.

Havzanın kirletilmesi
Trakya bölgesinde faaliyet gös-
teren ve birçoğu ruhsatsız ola-
rak üretim yapan, çoğunlukla 
suya dayalı irili ufaklı yaklaşık 
beş bin sanayi tesisi bulunmak-
tadır. Bu tesislerin önemli bir 
kısmı kimyasal atıklarını hiçbir 
arıtma uygulamadan Ergene 
Havzası’na bırakıyor.
Sekiz bin yıllık tarım kültürü-
ne sahip olan ve dünyanın en 
verimli tarım arazileri arasında 
ilk sıralarda yer alan Ergene 
Havzası, kirletici sanayiye tes-
lim edildi ve sanayi kültürü, 
Trakya çiftçisine ve doğasına 
dayatılıyor.
Ergene Nehri bir zamanlar 
geçtiği topraklara hayat veren, 
içinde sekiz, on çeşit balığın 
yüzdüğü, bölgedeki tarım ara-
zilerini besleyen, çevresinde 
Hıdrellez bayramlarının yaşan-
dığı bir nehirken, şimdi hayatı 
tehdit edip can alıyor. 1 milyon 
50 bin insanın yaşadığı havza-
da, 35-40 yıldır kurşun, cıva, 
kadmiyum, kobalt, bakır gibi 
ağır metaller; arsenik, fosfor-
lu-azotlu bileşikler, asit alkali 
ve boya gibi zehirli kimyasallar, 
nehirdeki balıkları ve toprağı 
toprak yapan bütün canlıları 
öldürdü. 
Ergene Havzası, Türkiye’nin ve-
rimliliğinin iki katını oluşturu-
yordu. Bir ekilip üç alınıyordu. 
Bu gün hala Trakya gündöndü 
üretiminin yüzde yetmişini, 

pirinç üretiminin yüzde ellisini, 
buğday üretiminin de yüzde 
onunu sağlıyor. Bu gıdaların 
insan sağlığı üzerindeki etkileri 
ise, her evde bir kanser vakası 
şeklinde yaşanıyor. Yoksullukla 
pençeleşen çiftçi, maliyetleri 
düşürmek için Ergene’nin su-
yuyla temiz suyu karıştırarak 
çeltik ekimi yapıyor.
Kanser hastalığının yanı sıra, 
bölge halkı için cilt hastalıkları, 
kalp, böbrek ve karaciğer yet-
mezlikleri, astım-bronşit gibi 
hastalıklar artık sıradan hasta-
lıklar olmuş.

Ya kapitalizm ölecek ya 
Trakya
Dünyada yaşanan bütün ekolo-
jik felaketlerin büyük bir fotoğ-
rafıdır Trakya. Çiftçinin onuru 
toprak ve havzanın canı olan 
Ergene yok ediliyor. Kanser 
oranlarının Türkiye ve Avrupa 
ortalamasının üzerinde olduğu 
gerçeği ise, alkol ve sigaraya 
bağlanıyor.
Su kaynakları üzerine taş ocak-
ları kuruluyor. Ergene Nehri’ni 
oluşturan gözelere yakın mesa-
felerde acımasızca patlatmayla 
taş ocakları çalışıyor. Saray ve 
Kapaklı ilçelerine bağlı Gün-
görmez ve Ayvacık köyleri 
arasında 40 köyün yaşamını 
bitirecek kuvarsit ocağına izin 
çıkıyor. İğneada’ya nükleer 
santral kancası takılıyor. Pek 
yakında kaya gazı gündeme 
geliyor. RES’ler kuruluyor, kıyı 
balıkçıları ağlıyor. Bütün bu 
ağır süreçler yaşanırken, bir 
avuç sermayedar kesintisiz ka-
zanmaya devam ediyor.
Trakya’nın doğasını kurtarmak 
için siyasileri bekleyemeyiz.
Yaşama hakkına sahip çıkan 
halk, kariyerizmden kaçınıp 
bildiklerini uygulama alanına 
koyan akedemisyenler ve teh-
likeleri fark ederek dalga dalga 
büyüyen mücadeleler Trakya’yı 
kapitalizmin kıskacından kur-
tarabilir. Bölük pörçük müca-
deleleri ve cılız çıkan sesleri 
birleştirerek başlayacak Erge-
ne’de hayat.

Bir nehrin hikayesi: 
ERGENE
Ergene geçtiği topraklara hayat veren, 
içinde çeşitli balığın yüzdüğü, bölgedeki 
tarım arazilerini besleyen, bir nehirken, 
şimdi hayatı tehdit ediyor, artık can alıyor.

Endüstriyel Hayvancılık insan sağlığını tehdit ediyor.

Tavuklarda antibiyotik kullanımının riskleri
Verimlilik ve daha fazla kar elde etme saplantısı yüzünden artık yem katkısız kanatlı 
besiciliği düşünülemez hale gelmiştir.
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Amerika’yı sallayan toplumsal gösterilerde protestocuların ifade ettiği gibi, nefes alamıyoruz hiç birimiz! 

Nefes almanın tek yolu: Yaşam savunması
Türkiye’de sosyal haklar ve toplumsal özgürlük mücadelesi, geri dönülemez bir şekilde kent ve ekoloji mücadelesi ile kaynaştı. Doğaya ve 
kamusal alanlara sahip çıkmanın, yaşama ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmak olduğu artık toplumun tüm kesimlerince kabul görüyor.

Deniz ÖZGÜR
Toplum olarak, son on iki yılımızı 
giderek derinleşen bir kabusa çevi-
ren hükümet, üstümüze çöreklen-
meye, elini boğazımızda tutmaya, 
suyumuzu kirletmeye, satmaya, yok 
etmeye, kentlerimizi ve doğamızı 
yağmalamaya, iş cinayetlerinde 
canımızı almaya, sokağa çıkan 
herkesi hedef gözeterek öldürmeye 
devam ediyor.

Nefes alamıyoruz! 
Amerika’yı sallayan toplumsal gös-
terilerde protestocuların ifade ettiği 
gibi, nefes alamıyoruz hiç birimiz! 
Ülkemiz söz konusu olduğunda, 
bu bir mecaz da değil üstelik... 
Yaşadığımız kentin ve bölgenin 
yağmalanması, nefes alacak tek bir 
yeşil alan bırakmamacasına her 
bir metrekareyi betona çevirmeye 
yönelik taşınan iştah, bölgenin 
sürüklendiği ekolojik kriz, nefes 
alma ihtiyacının zorunlu göç sebebi 
olacağı bir ülke olma yoluna doğru 
götürüyor bizi. Üstelik Türkiye 
şu anda bile, Avrupa Birliği hava 
kirliliği haritasına göre, Türkiye 
Avrupa’nın en kirli havasına sahip 
ülkesi. 

12 Aralık tarihinde, İstanbul›un en 
kalabalık ilçelerinden Ümraniye›de 
kanserojen özellikli toz kirliliği 
(PM10), Avrupa üst limitinin 27 
katı olarak ölçüldü. Şu anda bile 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 
sene Türkiye’de 28 bin 181 kişi hava 
kirliliğine bağlı nedenlerle haya-
tını kaybediyor. Ve buna rağmen, 
ülkenin her tarafında havayı daha 
da zehirleyecek termik santraller 
inşa edilmeye kalkışılıyor! Sadece 
Çanakkale’de 10 yeni termik santral 
yapılması, Bursa şehrinin içine 
termik santral inşa edilmesi düşü-
nülebiliyor.
Ekonominin döndürülmesi dışında 
ne faydası olduğu meçhul mega 
projeler yüzünden İstanbul’un ak-
ciğerleri olan kuzey ormanları akıl 
almaz bir hız ve düşüncesizlikle yok 
ediliyor. Dünya tarihinde benzersiz 
bu gidiş, artık hiçbir mantığa, hiç-
bir anlayışa sığmayan, hiçbir değer 
tanımayan bir cinnet halidir.

Kapitalizmin kalbi 
İstanbul’un merkez olduğu Mar-
mara bölgesi, bir bütün olarak her 
zaman Türkiye kapitalizminin kalbi 
olmuştur. Kalkınma stratejilerine 

buradan start verilir. 
Bu bölge yine bir kalkınma masalı-
na kurban edilmek isteniyor. Kent 
sakinleri, Çin’dekiler gibi gökyü-
zünü göremedikleri, sokaklarda 
maskelerle dolaşmak zorunda kala-
cakları nefesi tükenmiş bir geleceğe 
mahkum edilmek isteniyor. Gerek 
kentler, gerek kırsal bölgeler aynı 
zamanda kuraklığa da terk ediliyor; 
zira plansız ve kontrolden çıkmış 
inşaat ve mega projeler çılgınlığı, 
içme ve kullanma suyu ihtiyacını 
karşılayan kuzey ormanlarındaki su 
havzalarını da yok ediyor. 
Bugün Marmara’da ve ülkemizin 
genelinde yok edilen doğal alanlar, 
ekosistemler, sadece Türkiye için 
değil, dünya için hayati önem 
taşıyan, benzersiz çeşitlilikte yaşam 
alanlarıdır.

Talanın rafileneşmesi
Aynı kontrolsüz gidiş, kentlerimi-
zin tarihi ve toplumsal dokusuna da 
zarar veriyor, kültürel değerlerin ve 
yapıların da hoyratça yok edilme-
sini, yıkılmasını getiriyor. Ülkenin 
her köşesinde, yer altında ve yer 
üstünde işçilere ve köylülere ölüm, 
artan eziyet ve yoksulluk getiriyor.

Rıfat Can YİĞİT
“Ne zaman hürlüğün, barışın, 
sevginin aşkına
Bir cigara atmışsak denize
Sabaha kadar yandı durdu”
Cemal Süreya

Devlet, eliyle, diliyle yok saydığı, 
ötekileştirdiği LGBTİ (lezbiyen, 
gey, biseksüel, trans, interseksü-
el) bireylere yönelik uyguladığı 
inkar politikaları üzerine yeni bir 
boyut kattı. 
Yine, klişe bir devlet politikası 
olan, inkar ve imha politikaları 
ikilemesi ile…
Somut adımları da, bu kez AKP 
aklının Adalet Bakanlığı’ndan 
geldi. 

LGBTİ cezaevleri
Trans bireylere yönelik özel bir 

cezaevi yapılması tartışmaya 
açılmış ve sonrasında planlanan 
projenin çalışmalarının sürdüğü 
ifade edilmişti. Adına “müs-
takil cezaevi projesi” denilen, 
kamuoyunda “LGBTİ cezaevleri” 
olarak adlandırılan bu projenin 
amacı da, farklı cinsel tercihleri 
olan hükümlü ve tutukluların 
barındırılacağı idi.
Gerekçe olarak ise, “farklı cinsel 
eğilimleri olanları korumak 
ve güvenliklerini sağlamak” 
denmişti. Üstelik uygulanması 
için ise daha önce birçok hak ih-
lallerinin yaşandığı Aliağa Ceza 
ve İnfaz Kurumları Kampüsü 
çevresi seçilmişti.
Aslında bu projenin perde 
arkasında yatan, hali hazırda get-
tolarda yaşayan LGBTİ bireyleri 

için, daha dar, daha sert, ayrımcı, 
ötekileştiren yeni gettolar yarat-
mak. Yaratılan yeni gettolarla, 
LGBTİ bireylerin toplumdan her 
türlü ilişiğini kesilerek, tecrit edi-
lecek ve bir biçimde orayla temas 
halinde olan insanların fişlenme-
si de kolaylaştırılacak.
Ki, kaldırımda hızlı yürümek, 
kılık kıyafet yönetmeliğine 
uymamak, muhalefet etmek 
“suçları” ile cezalandırarak, keyfi 
olarak bir toplama kampı yaratıl-
mış olacak.
Yakın zamanda Ankara’daki seks 
işçileri kartvizitlerini bastırıp 
sokaklara dağıtmışlar ve hemen 
“çevreyi kirletme” suçu kapsa-
mında değerlendirilip “pornog-
rafik ürün” olarak nitelendiril-
mişlerdi.

Ardından gelen mahkeme 
kararıyla birlikte “çocukların 
görebileceği yerde müstehcen-
lik” gerekçesiyle, translara bir 
buçuk yıla varan tutuklama ve 
beş bin TL para cezası, kartvizit-
leri basanlara ise iki yıla varan 
tutuklama ve beş bin TL para 
cezasının kesilmesi, bu toplama 
kamplarının hangi gerekçelerle 
ve yöntemlerle doldurulacağının 
da açık kanıtı olmuştur.

Maksat koruma ve güvenlik mi?
Hal böyleyken, güya “koruma ve 
güvenlik” maksadıyla uygula-
nacak projeye ilişkin “nerden 
baksan tutarsız” olan açıkla-
maları şöyle dursun, iktidarın 
LGBTİ meselesine ne denli uzak 
olduğunu söylemek lüzumsuz 

olacaktır.
İktidar koltuğuna oturduğu 
günden bu yana AKP hüküme-
tinin ardı ardına homofobik, 
bifobik, transfobik söylemleri/
uygulamaları ve yine yapılmaya 
çalışanla söylenilenin çelişkisi 
ve samimiyetsizliği o alışıldık 
iktidar beyanatlarından başka bir 
şey değil.  
Mevcut zihniyetle denenmeye 
çalışılan uygulamanın geleceği 
nokta, kuşkusuz ki insan hakları 
ihlallerine maruz kalmanın, 
genel ahlak temelindeki ifade-
lerin ötesinde doğrudan ahlak 
temelli suçlar oluşturarak, topla-
ma kamplarının zeminini meşru 
kılmak.
Toplumdan itelemenin daha 
hızlı, meşru ve kalıcı bir biçimde 

gerçekleştirmenin basit ve çirkin 
bir oyunu.

“Müjdelenen” yasaklar
Hali hazırda cezaevlerindeki 
sosyal sorunların giderilmesine 
yönelik hiçbir çalışmanın yapıl-
maması da niyetlerin söyledik-
lerine benzer olmadığının başka 
bir göstergesi. Cezaevlerindeki 
sağlık koşullarının giderilmediği, 
kültürel etkinliklerin ve hatta 
yayınların bile yasaklandığı, 
antidemokratik uygulamaların 
baş gösterdiği ve sistematik 
biçimde insan hakları ihlallerinin 
yaşandığı cezaevleri koşullarına 
bir yenisinin ekleneceğinin “müj-
delenmesi” durumun vahametini 
alenen ortaya koyuyor.
01.01.-2015

Sözün kısası, kalkınma 
masalının arkasına sığınan,  
insana karşı, doğaya ve 
canlılara karşı, yaşama karşı 
olan bu çılgınlık, sadece 
ülkemizin temel değerlerini 
ve çocuklarımızın geleceğini 
yok etmekle kalmıyor; çok 
yakında hepimize kuraklık, 
yokluklar, hastalıklar ve bin 
bir türlü eziyetle dolu bir 
ülke vaat ediyor. 
Bu nedenle kentlerimizi, 
ülkemizi, değerlerimizi, 
doğayı, kısacası yaşamı 
savunmak için 28 Aralıkta 
Kadıköy’de büyük bir buluş-
ma organize ediyoruz.  
Kamusal alanlarımıza, 
kentlerimizin tarihine ve 
toplumsal dokusuna, su 
havzalarımıza, ormanlarımı-
za, korularımıza, bostan-
larımıza, meydanlarımıza 
ve sokaklarımıza dönük 
saldırılara dur demek için 
28 Aralık’ta Kadıköy’deyiz! 
Korular, bostanlar, orman-

lar, tarihi binalar, sinema-
lar, mahalleler ve parklar, 
zeytinlikler, kuş cennetleri, 
doğa koruma alanları gibi 
savunmamız gereken değer-
ler çoğaldığı için 28 Aralık’ta 
Kadıköy’deyiz! 
Artık Türkiye’de sosyal hak-
lar ve toplumsal özgürlük 
mücadelesi, geri dönülemez 
bir şekilde kent ve ekoloji 
mücadelesi ile kaynaştı. 
Doğaya ve kamusal alanlara 
sahip çıkmanın, yaşama 
ve ülkemizin geleceğine 
sahip çıkmak olduğu artık 
toplumun tüm kesimlerince 
kabul görüyor. Bu temelde 
en küçük mahalle parkla-
rından, koca vadilere ve 
ormanlara kadar doğa ve ya-
şam savunucularının gayret-
leri daha önce hiç olmadığı 
kadar öne çıkıyor, doğaya 
ve kamusal alanlara sahip 
çıkma mücadelesi toplumun 
her kesiminden bireylerden 
destek görüyor ve geleceğe 

yönelik herkese umut veren 
bir hareket hızla büyüyor.
Bugün geldiğimiz noktada, 
Marmara’nın her köşesinden 
yaşam ve kent savunucuları, 
birlikte mücadele pratikleri 
geliştiriyor, el birliği yaparak 
mitingler ve bölgesel yaşam 
zincirleri örgütlüyor. 
Bundan sonra da kentleri-
mize, kamusal alanlarımıza, 
ormanlarımıza, parkları-
mıza, derelerimize, zeytin-
liklerimize, meralarımıza, 
koruma altındaki doğal 
alanlarımıza yönelik sal-
dırıları hep birlikte göğüs-
leyeceğiz! Kısacası yaşamı 
hep birlikte savunacağız, 
savunmanın ötesinde birlik-
te yeniden inşa edeceğiz! 
Ülkemizin ve çocuklarımı-
zın geleceğini korumanın 
yanında, kendisi için de 
yaşanabilir bir ülke isteyen, 
yaşamına sahip çıkmak 
isteyen herkesle birlikte 
mücadele edeceğiz! 

Yaşamı savunmak için…

 Mevcut zihniyetle denenmeye çalışılan uygulamanın geleceği nokta, kuşkusuz ki insan hakları ihlallerine maruz kalmanın, genel ahlak temelin-
deki ifadelerin ötesinde doğrudan ahlak temelli suçlar oluşturarak, toplama kamplarının zeminini meşru kılmak.

Top’umuz tecritteyiz ayol!
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19. Milli Eğitim Şurası Aralık ayının ilk yarısında ülke gündemine oturdu. Ülkenin eğitim sorunları Osmanlıca dersi polemiğine kurban edildi.

‘Sarayıma Osmanlıca yaraşır’
Osmanlıca öğrenilecek diyorsa hazret, bilmeli ki bu saray dilidir. Önce kendine saray yaptıranlar öğrenecek Kendine saray yaptıranlar, şunu da 
bilecek; “Tarihte her şey iki defa yaşanır. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak.

E. H. BEREKETOĞLU
2 Aralık Salı günü başlayan 19. 
Milli Eğitim Şurası Aralık ayının 
ilk yarısında ülke gündemine 
oturdu. Koca ülkenin eğitim 
sorunları Osmanlıca dersi pole-
miğine kurban edildi. “Osmanlı-
ca” liselerde seçmeli ders olarak 
okutulsun tavsiyesi üzerinden 
ülke gündemine ambargo kondu. 
Bu tür tartışmaları ab-ı hayat bel-
leyen ve bu tür tartışmalara ba-
lıklama atlayan Cumhurbaşkanı 
da konuya müdahil olunca artık 
koca müsamere sahnesi kurul-
muştu.17 Aralık’ın yıl dönümü 
kapıdayken, kafalar ne kadar ka-
rıştırılırsa o kadar iyiydi.

Osmanlıca tabiri yanlış
Bir kere “Osmanlıca” değil, “Os-
manlı Türkçesi Dönemi” demek 
gerekiyor. Osmanlıca bir dil 
değildir. Dil veya lisan; insanlar 

arasında anlaşmayı sağlayan 
doğal bir araç, kendisine özgü 
kuralları olan ve ancak bu ku-
rallar içerisinde gelişen canlı bir 
varlık, temeli tarihin bilinmeyen 
dönemlerinde atılmış bir gizli 
anlaşmalar düzeni, seslerden 
örülmüş toplumsal bir kurum-
dur.[1]

Osmanlıca değil saray türkçesi
13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da 
Arapça ve Farsça medrese ve 
saray çevresini esir alır. Arapça 
ve Farsça tamlamalar, kelimeler 
önce şiire sonra da düz yazıya 
sirayet eder.16.yüzyıldan itibaren 
ise Türkçe yazmak basitlik kabul 
edilmeye başlanır. Zira sanatkâ-
rane olmak süslü ve ağır bir dille 
yazmak manasına gelmektedir. 
Aslında Osmanlıca yüksek züm-
renin halkla kendini ayrıştırma 
çabasıdır.

“Osmanlıca” Türkçe adı verilen 
dilin 13. yüzyıldan 20. yüzyıla 
değin geçirdiği aşamadır. Fakat 
yaygın kanaat olarak bir dil mu-
amelesi görür. Bu durumu “Os-
manlıca” bir deyimle ifade etmek 
gerekirse galat-ı meşhur lügat-ı 
fasihten evladır. [2]
Aslında bugünkü Türkçe kelime-
lerin büyük bir bölümü yüzyıl-
lardır var. Osmanlı döneminde 
bugünkü kelimeler 1928 öncesi 
Arap alfabesi ile yazılıyorlardı; 
bugün ise Latin Alfabesi ile 
yazılıyorlar. Özetle Osmanlıca 
dedikleri aslında Arapça, Farsça 
ve Türkçe kelimelerin Arap harf-
leriyle yazılmasıdır.

Yeni Lisan Hareketi ve 
yazı dilinin sadeleşmesi
20. Yüzyılın başında Selanik’te 
başlayan Yeni Lisan Hareketi ile 
Türkçe üzerindeki Arapça ve 

Farsça kelime hâkimiyetine karşı 
mücadele başlar. Bu Türkçe’nin 
sadeleşme hareketidir. Fakat bu 
sadeleşme tartışmaları yazı dili 
üzerinden düşünülmeli. Anado-
lu’da yaşayan ve Türkçe konuşan 
halk kesinlikle bu tartışmaların 
içinde yer almamıştır. Sözlü halk 
edebiyatı ozanları; Yunus Emre , 
Pir Sultan Abdal,  ,Karacaoğlan, 
Âşık Veysel, Türkçe’nin sadeliğini 
bozmadan günümüze getirmiş-
lerdir.
1928’de 1353 sayılı Harf Deği-
şikliği Kanunu ile “Elifba” gider 
“Alfabe” gelir. 200 yıl önce de en 
basitinden “hırsız” Türkçe ’de 
hırsızdı. Yalnız yazım değişti. Es-
kiden Arap alfabesiyle yazılırken 
şimdi Latin alfabesiyle yazılıyor. 
Kafaların karışmasının sebebi 
Arapça ve Farsça kelimelerin 
Türkçe’nin yazı dilinden atılması.

Her iktidar kendine ait 
hayali tezler peşinde
Peki, Osmanlı Türkçesi aslında 
neyi ifade ediyor? Bir avuç refah 
içinde yaşayan zümrenin özlem-
lerine tekabül ediyor. Bir zaman-
lar yaşandığına inandıkları o 
muğlak “altın çağ” Osmanlı’sına 
sürekli methiler düzen ve böylece 
kitleleri bu hayale angaje edenler 
ecdat söylemi ile sürekli seküler 
güçlere saldırıyor. Alfabe, Arabi 
olursa ne değişecek? Cumhuriyet 
ilk kurulduğunda Güneş Dil teo-
risi ile desteklenen resmi ideoloji, 
bu sefer Amerika’yı Müslümanlar 
keşfetti ile ikame edilecek.

İslamcıların defansı ve ofansı
İslamcı çevreler Arap alfabesin-
den Latin Alfabesine geçişi bir 
yenilgi sayıyorlar. Özellikle 1839 
Tanzimat Fermanı ve 1856 Isla-

hat Fermanı ile başlayan Batı’ya 
angaje olma sürecini “Hristiyan-
laşma” olarak kabul ediyorlar. 
Artık Müslümanlar RTE’ye göre 
defanstan ofansa geçmeliler.[3] 
İslami olan ne varsa ya geri gel-
meli ya da tamir edilmelidir.
Osmanlıca öğrenilecek diyorsa 
hazret, bilmeli ki bu saray dilidir. 
Önce kendine saray yaptıranlar 
öğrenecek Kendine saray yaptı-
ranlar, şunu da bilecek; “Tarihte 
her şey iki defa yaşanır. İlkinde 
trajedi, ikincisinde komedi ola-
rak...” [4]
[1] ^ Prof. Dr. Muharrem Ergin, Türk 
Dil Bilgisi, Bayrak Basım, İstanbul, 
[2] Galat-ı meşhur, kelime veya deyim-
lerin yaygın olarak yanlış bir biçimde 
kullanılması sonucu, doğrusunun 
yerini alması halidir. “Herkesin doğru 
bildiği yanlış” denebilir.
[3] http://www.hurriyet.com.tr/gun-
dem/27730441.asp

[4] Karl Marx

Ronay GÜLTEKÇE
Türkiye asıllı yönetmen Fatih Akın›ın  
“The Cut (Kesik)” filmine Aralık ayın-
da vizyona girdi. Yönetmenin önceki 
filmleri, barındırdığı samimi dil, seyir-
ci ile kurduğu bağ ve farklı serüvenlere 
kapılıp giden enteresan karakterleri 
ile izleyen hemen herkesi etkilemiştir. 
Ama The Cut’ı beklerken duyulan 
heyecan yalnız bundan değil, belki hiç 
kapanmayacak yüzyıllık bir kesiği; kirli 
paslı yara bandının altından hafifçe 
gösterecek olmasındandı.

Çoğunluğun savaşımında...
Film 1.Emperyalist Paylaşım Savaşı 
yıllarında, Mardin’de ailesi ile birlikte 
yaşayan Ermeni demir ustası Naza-
ret’in yaşadıklarını odağına yerleşti-
riyor. Osmanlı Devleti, savaştaki kötü 
gidişatın faturasını Ermenilere kesiyor 
ve kanunlarla desteklenen “Ermeni 
Tehciri” Nazaret Usta’nın da kapısını 
çalıyor. Nazaret ve kardeşi Osmanlı 
askeri tarafından evden zorla götürülü-
yor. Bu andan itibaren kendisi ve ailesi 
büyük acılarla yüzleşmek durumunda 
kalıyor. İlk bölümde, şiddet sahneleri 
had safhada. Binlerce kilometrelik 
Mezopotamya çorağında savunmasız 
ve çaresiz yürüyenler, kafası kesilerek 

infaz edilen insanlar, tecavüze uğrayan, 
sex kölesi yapılan kadınlar vs… Bugün 
güncel olarak; haberlerde izledikleri-
mizi, yüzyıl öncesini anlatan bu filmde 
de izliyoruz, ne tuhaf.
Filmin özellikle ilk kısmında kullanılan 
müzikler, renkler, karakterler Orta-
doğu sertliğinde. Görüntüler oldukça 
etkileyici ve gerçekçi. Mekân tasarım-
ları ve kostümler yoluyla, dönemin 
havasının yaratılması için verilen çaba 
takdire değer. Her şey tamam gibi 
ancak duygudaşlık kurmakta halen 
zorlanıyoruz sanki. Çok geçmeden 
sebebi belirginleşiyor. Yönetmen ana 
karakterlerin dilini İngilizce olarak 
belirlemiş. Ermeniler İngilizce, diğer 
milletler kendi dilini konuşuyor. 
Oyuncuların ağzına pek de oturmayan 
İngilizce, buruk bir hava katıyor diya-
loglara. İkinci kısım ise sabır zorlayan 
bir arayışın sunumu niteliğinde. Bu 
bölümde daha yumuşak sekanslara ve 
iki boyutlu karakterlere tanıklık ediyo-
ruz. Yönetmenin bu bölümde yer yer 
basit yol filmi klişelerine başvurduğu-
nu da söylemeliyiz. Finaldeki kavuşma 
sahnesi ise olması gerektiği gibi; sade 
ve doğal. Filmde genel politik ortama 
pek değinilmiyor. Hikâyede bir anlatıcı 
karakter ya da dış ses tercih etmemiş 
yönetmen. Hal böyle olunca seyirci; 

atmosferi ve dönemin siyasi koşulla-
rını, yalnızca dar bir karakter grubu-
nun iç ve dış temaslarında kavramak 
durumunda kalıyor. Örneğin; Mehmet 
karakterinin varlığı, hapishaneden 
mahkûmların Ermenileri katletmek 
şartıyla salıverildiğini gösteriyor. Bu 
da katliamın sistematik olduğu verisini 
sunuyor bize. Öte yandan Mehmet’in 
yardım severliği, tüm Türklerin bu 
zulmün parçası olmadığını anlamamızı 
sağlıyor. Bu tür, döneme dair emareler 
sunan diyaloglar daha cömertçe yer-
leştirilebilirdi sahnelere. Yaşananlarla 
ilgili ilk filmi “The Cut”  olan kişiler de, 
olanları daha net kavrayabilirlerdi.

Sinemasal özür
Yönetmen demeçlerinde, filmin özür 
niteliği taşıdığına dair gönderme-
ler yapmış. Mehmet her ne kadar 
kahramanımızın “sesini kesmiş” olsa 
da, yaptığı yardımlar ve dilediği özür 
ile Nazaret tarafından affediliyor. 
Akın, zor bir yükün altına girmiş “The 
Cu”t ile. Sinematografik olarak en 
ileride değil belki, oyuncu kullanımı 
ya da dramatik kurgusu itibari ile de 
olağanüstü sayılmaz. Fakat Ermeni 
toplumunun yaşadığı acıları ele alış 
biçimi açısından bir eşiği aşmış ve bu 
mahiyetiyle çok değerlidir bu film. 

Mihriban DUMAN
“Yalı cinayeti sanıkları mahkum oldu.” 
diye başlar Pınar Kür’ün romanı. Henüz 
yirmilerinde genç bir kadın olan Melek, 
yetmişine merdiven dayayan kocası 
Hüsrev’i öldürmek suçundan yargılanır.
Suç ortağı ise; Melek’in sevgilisi olduğu 
iddia edilen, liseden henüz mezun, “ka-
pitalizmle uzlaşmaz”, muhalif Yalçın’dır.
Romanın bir başka karakteri Faik İrfan 
ise; var olduğu “sınıftan”  iğrenir ve bir 
an evvel üzerine sinen “kirden”  arın-
mak için harekete geçer. İnşaat işçisi 
iken şantiye “kazasında” ölen babası 
için, patrondan aldığı parayla evden ka-
çar ve ailesine sırt döner Faik. Tek hayali 
zenginlik mertebesine erişmektir elbette.
Hukuk fakültesinden mezun olur ve 
çiçeği burnunda bir hakim iken, he-
mencecik aileden soylu Nihal ile evlenir. 
Evlenir evlenmesine ancak, kafasındaki 
şüphelere de engel olamaz. Öyle ya, 
kendinden genç, güzel ve zengin olan 
Nihal’i, babası onun gibi basit bir haki-
me neden “versindi”? 
Romanda  “kirlilik” Faik İrfan’ın karak-
teri için önemli bir imge. Başkalarını 
kirli olmakla itham ederken geçmişin-
deki kirlilikten arınır gibidir hep. Nihal 
de kirli idi, ama  “kirletilmemişti, kanını 
kendi akıtmıştı.” Acaba Nihal’in şoförü 
ile bir münasebeti mi olmuştu? 
Zihnindeki bunca karmaşa içerisinde, 
yalı cinayeti davasına, hakim olarak 
atanır Faik.

Tık kalem kırıldı
Bizler hikayeyi Faik’in, Melek’in ve 
Yalçın’ın iç monologlarından öğreniriz. 
Kalem kırılmasını metafor olarak kul-
lanan yazar, bilinç akışı tekniğini ustaca 
kullanır, Melek üzerinden erkliğe ve 
onun yaptırımlarına kafa tutar. 
“Tık kalem kırıldı. Gözünü bile kırp-
madı.” Evet kalem kırılır ve idama 
çarptırılan Melek gözünü bile kırpmaz. 
Faik, annesine, kız kardeşlerine, Nihal’e 
duyduğu o amansız nefreti, şimdi de 
hiç tanımadığı Melek’e savurarak,  tüm 
kadınları idama mahkum edecektir 
esasında.
Bir yanıyla da, Melek’i idama mahkum 
etmek, geçmişindeki yoksulluğu kendi 
deyimiyle ‘’kiri’’ mahkum etmek ve on-
dan sonsuza kadar kurtulmak demekti.

Romanın görünmeyeni: Melek
Melek’e dönecek olursak;  köyden kente 
göç eden bir ailenin,  üvey baba daya-
ğından illallah etmiş 14 yaşındaki kızı 
idi Melek.  Hasta bakıcı olarak Ebruzade 
konağına alınan Melek, konağın huysuz, 
yaşlı ve sürekli geçmişine özlem duyan 
felçli hanımına bakmakla yükümlüdür. 
Evin hanımı ölünce, babasının evine 
gitmek istemeyen Melek,  başına gele-
ceklerden habersiz, kimselerin akıl-sır 
erdiremediği bir evlilik ile, Hüsrev 
Bey’in “sapkınlığına” maruz kalacaktır.
Hüsrev Bey, Melek üzerinde gerçek-
leştirdiği “sapkın fantezilerini” izlet-
mek için her gün eve çeşitli adamları 
doldurur. 
Her gece adam arayışına çıkan Hüsrev 
Bey bir akşam, evin kalfasının oğlu 
olduğunu bilmeden Yalçın’ı getirir eve.
Bu tecavüze göz yumulduğunu duyan 
Yalçın deliye döner ilkin ve sözde bu işe 
son vermek maksadıyla Hüsrev Bey ‘in 
peşine takılır. Lakin evdeki hesap çarşıya 
uymaz Hüsrev Bey’in izleme koşuluyla 
“Melek ile birlikte olanlar listesine” 
Yalçın da dahil olacaktır.
Peki, Yalçın, Melek’i kurtarma maksa-
dıyla çıktığı yolculuğa nasıl olmuştu da, 
tecavüzcü sıfatıyla müdahil olmuştu? 
Hüsrev Bey’i vururken köhnemiş bir 
sisteme mi son veriyordu, yoksa günah 
mı çıkartıyordu? Hüsrev Bey’e Melek’e 
yaptıklarının bedelini ödetiyordu da, 
kendisinin Melek ‘e yaptıklarının bedeli 
ne olacaktı?
Bunca yaşadığı eziyet üstüne, bir de 
Hüsrev Bey’in katledilme faturası da 
Melek’e kesildi. Faik’e göre Melek sevgili-
sini kocasını vurması yönünde ayartmış, 
suçuna ortak etmişti.
Yine bir erk kendine başka bir erki 
koruma misyonu biçmiş, ona tanınmış 
kudreti kadın bedeni üzerinde test 
ediyor. 
Roman bize tüm çıplaklığı ile kadın 
mücadelesinin tek muhatabının kadın 
olduğunu haykırıyor. Kapitalizme ve 
onun yarattığı değerlere sözde kafa tutan 
Yalçın, önemli bir noktayı gözden kaçır-
mıştı. Patriyarka, onunla uzlaşan kapita-
lizmden de eski bir tarihe dayanıyordu. 
Ve patriyarkadan kopuşmadan, salt 
kapitalizmden kurtuluş kadın kurtuluşu 
için mutlaka yetersiz olacaktır.

‘Asılacak kadın’
Yine bir erk kendine başka bir erki koruma misyonu 
biçmiş, kudretini kadın bedeni üzerinde test ediyor. 

Epik değil, eşik film: The Cut
The Cut, sinematografik olarak en ileride değil belki, oyuncu kullanımı, drama-
tik kurgusu itibari ile olağanüstü sayılmaz. Fakat Ermeni toplumunun yaşadığı 
acıları ele alış biçimi açısından bir eşiği aşmış ve bu mahiyetiyle değerlidir.
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Emperyalist blok için Ukrayna 
başka ve daha büyük bir önem 
taşıyor.
Ukrayna üzerinden, Rusya’yı 
çevrelemek ve vurmak istiyorlar. 
Libya karşı devrimi ve Suriye 
iç savaşıyla tırmanan gerilim, 
Ukrayna’daki karşı devrimle 
beraber başka bir cephede ciddi 
bir seviyeye yükseltildi ve artık 
her an patlayabilir.
O zamanki NATO Genel Sek-
reteri Rasmussen’in „Rusya’nın 
saldırganlığına karşı yeni savun-
ma planları“-ndan bahsetmesi 
ve Eylül 2014 NATO Wales 
toplantısının „Rusya’nın Ukray-
na’daki illegal askeri hamlelerinin 
Avrupa’nın güvenliğini ciddi bir 
şekilde değiştirdiği“ koşullarda 
yapılacağını vurgulaması, tümüy-
le bu eksenden gelişti.
Elbette, “karşı tarafta” boş dur-

muyordu:
Ukrayna’da yaşananlara kadar ve 
hatta Ukrayna’da da aslında çok 
savunmacı bir pozisyonda olan 
Rusya, yüksek riskli bir hamleyle 
Kırım’ı Rusya Federasyonu’na 
katarken; Putin, bu hamlenin 
uluslararası alanda son senelerde 
yaşanan gerilimlerin tırmandığı 
bir zirve olduğunu ve Rusya’nın 
NATO tarafından daha fazla çev-
rilmesini önlemek için yapıldığı-
nı vurguladı.

NATO hamleleri
Rusya’yı çevirmekte en saldırgan 
güç, tabii ki ABD ve onun askeri 
hegemonya aleti NATO oldu.
En başta, Obama, 2014’ün orta-
sında 735 Mio. €’luk “European 
Reassurance Initiative” i kurdu. 
Bu proje, Rusya’nın komşusu ve 
ABD’nin müttefiki olan devletle-

rin askeri kapasitelerini muhte-
mel bir saldırıya karşı güçlendir-
meyi amaçlıyor.
NATO’nun Rusya sınırı civa-
rındaki Doğu Avrupa’lı müt-
tefikleriyle gerçekleştirdiği bir 
dizi askeri hazırlık ve yeni „hızlı 
müdahale birliklerinin“ kurulma-
sı süreci akarken,  ABD, çok daha 
direkt hamleler yapmaktan da 
çekinmedi.
En başta, 2014 Ağustos’unda, 
Obama, Ukrayna Ulusal Mu-
hafızlarını 18 milyon $’lık bir 
bütçeyle 2015’e kadar destekleye-
ceklerini duyurdu. 18 Aralık’ta, 
yine Obama, bu sefer 350 milyon 
$’lık ve Ukrayna için askeri mal-
zeme yardımını içeren “Ukraine 
Freedom Support Act” i imzala-
dı . Ayrıca, Semjon Semjonşenko 
gibi faşist milis komutanları 
ABD’ye çağrıldı ve bunlara özel 

eğitim verildi.
Bu kadar saldırgan hamlelere 
karşı, tabii ki Putin de boş dur-
madı ve Aralık sonunda yeni bir 
askeri doktrin imzaladı. Rusya 
devletinin yeni askeri doktrinine 
göre, Rusya’yı dışardan tehdit 
eden en büyük iki tehdit, NA-
TO’nun daha fazla silahlanması 
ve yakın bölgelerin istikrarsız-
laşması.
Hamleler karşılıklı “el yükseltme-
lerle” sürüyor ve her şey çok açık 
değil mi?

Emperyalizmin krizi Dünya’yı 
felakete sürüklüyor
Petrol fiyatlarının düşmesi ve 
Batı’nın ekonomik yaptırımları 
yüzünden derin bir krize sürük-
lenen Rusya’nın, şu an bambaşka 
bir tehdit ve istikrarsızlıkla da 
uğraşması gerekiyor.

Ama, Batı’nın Rusya ile oynadığı 
oyun eğer patlarsa – ki oyun çok 
tehlikeli bir zeminde ilerliyor –, 
sadece ilgili devletlerin kendi 
ellerinde patlamakla kalmaz; aynı 
zamanda, bütün dünya halkla-
rına en ağır eziyetler çektirecek 
yeni bir savaşa veya dünya krizi-
nin derinleşmesine yol açar.
Emperyalist sistem, yapısal krizi 

yüzünden dünyayı git gide daha 
fazla felakete sürüklerken, ve çıl-
gınca provakatif hamlelerle Rus-
ya’yla büyük bir savaşı göze alıp, 
ekonomik yaptırımlar yüzünden 
Dünya krizini tetikleyebilirken, 
felaketten kurtuluşun tek yolu, 
halkların ve işçi sınıfın antiem-
peryalist ve devrimci mücadelesi 
olabilir.                               02.01.14
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5 Eylül’de yeni Donetzk ve 
Luhansk Halk Cumhuriyet-
leri ve Rusya ile Ukrayna 
arasında yapılan Minsk 
Anlaşması, güya barış geti-
recek, Donetzk ve Luhansk 
Halk Cumhuriyetlerin 
özerklik istemleri tanına-
caktı. Hakikatte ama pek de 
öyle bir şey olmadı.

Minsk Anlaşması ne barış 
getirdi, ne de özerklik
Bir yandan, Minsk An-
laşmasını  3. maddesinde 
tanınan ‘özerklik’, bugünkü 
Ukrayna içinde Donetzk ve 
Luhansk’ın „bazı bölgelerin-
de yerel yönetime dair geçi-
ci ayarlamalar yapılmasına 
dair“ amaç belirtiyor. Öte 
yanda, aynı anlaşmanın 10. 

Maddesinde, bütün „illegal 
silahlı grupların“ Ukraynayı 
terk etmesine dair anlaşıldı. 
Yani, Novurusya’nın (=Lu-
hansk+Donetzk) bütün 
askerlerinin Ukrayna’dan 
çekilmesi gerekiyor.
Ne güzel bir özerklikmiş bu!
Gerçekte ise, barış diye 
bir şeyden bahsedilemez. 
BM’nin bir raporuna göre, 
5 Eylül’den beri Luhansk 
ve Donetzk etrafında 
ağır silahlarla sürdürülen 
çatışmalarda 1000 civarında 
insan öldü. 

Halk Cumhuriyetleri-
ni boğmak
Asıl hedef ‘özerklik’, ‘barış’ 
filan değil, yeni oluşan Halk 
Cumhuriyetlerini resmen 

boğmak.
Rus hükümetin yayın-
ladığı bir rapora göre, 
savaş yüzünden Ukrayna’da 
sanayinin en geliştiği bölge 
olan Donbas/Novorusya’da, 
sanayi üretimi Luhansk’da 
85%, Donetzk’de ise 59% 
civarında geriledi. 40 000 
küçük üretim birimi iflas 
etti, yemek üretimi 25-30% 
civarında geriledi. Binlerce 
kilometre yol, 30 köprü ve 
4585 bina yok edildi ve 58 
elektrik santralı ciddi hasar 
gördü. 
Bunlar yetmiyormuş gibi, 
Minsk Anlaşmasının 11’inci 
maddesine (“Donbas’ın 
ekonomisini yeniden kur-
mak“) zıt olarak, Ukrayna 
Cumhurbaşkanı Poroşenko, 

Kasım’ın başında 1 Aralık’da 
uygulanmaya başlanacak 
bir yasa imzaladı. Bu yasaya 
göre, Novorusya’da kalan 
252 Ukrayna Devleti işlet-
melesi, 1 Aralıkdan itibaren 
banka desteği ve sosyal hiz-
metlerden mahrum bırakılı-
yor; böylece, devletten gelen 
toplamda 2 milyar $ sevi-
yesinde destek sıfırlanmış 
oluyor. Ukrayna hükümeti, 
Minsk Anlaşmasından beri, 
yeni Halk Cumhuriyetlerini 
boğmakla, devleti faşist bir 
yapıya dönüştürmekle ve 
işçi sınıfına topyekün bir 
saldırıyla uğraşıyor. Hepsini 
de, git gide daha fazla ABD 
ve AB’nin uşağına dönüşe-
rek yapıyor ve zaten, ancak 
böyle yapabilir.

ABD ve AB’nin uşağına dönüş-
meye  niye mi mecbur? 
Çünkü bu savaş, sadece Novo-
rusya›yı değil, Ukrayna›yı da 
darmadağan etti.
2014’de GSYIH -7% ve -10% ara-
sı gerileyecek, kömür, otomobil 
ve kimya gibi Ukrayna’nın kilit 
sanayilerinde üretim -20% ile 
-28% arası, tarımda ise -10% ile 
-15% arası geriledi. Bu gerileme 
ve özellikle enerji, üretim malları 
ve ara mallardaki dışa bağımlılık 
yüzünden, 2014’ün ilk 3 ayında 
devlet borcu 50%, yurtdışına 
borç ise 65% büyüdü. Aynı anda, 
Ukrayna’nın para birimi 62% de-
ğer kaybetti ve enflasyon 12%’ye 
ulaştı (ki enflasyon, tüketim 
malları, ulaşım ve sağlıkta 50% 
ile 100% arasında sıçradı). 

Eh, çok açık, ekonomi darma-
dağın.

Ukrayna dışa bağlı
Dış borçların sürekli refinanse 
edilmesi gerekirken ve, mese-
la, Rus gaz şirketi Gasprom’a 5 
milyar $ civarında borç varken 
ve Gasprom, Ukrayna için çok 
önemli olan gaz ihtiyacını bu 
borçların en azından bir kısmı 
ödenmezse karşılayamayacağı-
nı açıklarken – evet, böyle bir 
durumda, Ukrayna hükümeti ne 
yapabilir? Kendisini topyekün dış 
kaynağa bağlar. Bu dış kaynaklar 
ise, şu anda Rusya ile düşmanlık 
ilişkisi olduğuna göre, mecburen 
ABD, AB ve IMF oluyor.
İşte, sistemin ürettiği ve o 
sistemin içinde kaldıkça çıkışı 

olmayan boğucu açmaz,  Ukray-
na›yı tam bir vesayet rejimi içine 
sokuyor.
Mevcut vesayet rejimi, hızla 
işbaşına geçti. Ukrayna’daki 
yaşanan karşı devrimin geçmişte 
Doğu Bloğunda yaşanan karşı 
devrimlerden farkı; Rusya’ya 
karşı artık bütün Doğu Avrupa’yı 
mobilize etme hamlesi ve faşizan 
devlet tipinin normalleştirilmesi 
taktikleri oldu.
Krize giren azgın emperyalist 
düzen, kendisini daha da vahşi-
leştirerek yeniden üretmeye ve 
bunun yollarından biri olarak, 
ABD ile AB arasındaki oluşan 
emperyalist ittifaka karşı duran-
lara, mesela Rusya-Çin bloğuna 
karşı, adeta çılgınca çırpınarak 
daha saldırgan hamleler yapmaya 

çalışıyor.

Faşistleşen Ukrayna Devleti
Nasıl işbaşına geçiyor bu vesayet 
rejimi?
Öncelikle, direkt faşist (Goebbels 
ve faşist işbirlikçi Bandera›ya 
tapan Svoboda gibi partiler) ve 
aşırı sağ unsurlar devletleştirildi. 
2014 Haziran’ına kadar Başsavcı-
lık yapan faşist Oleg Maknitsky, 
Cumhurbaşkanı yardımcısı 
oldu. Hitler ve Goebbels hayranı 
Juri Mikalsiçin, Ekim 2014 de 
Ukrayna Gizli servisi SBU’nun 
‘propaganda’ şefi oldu. Ama asıl 
olay, Kasım’daki seçimlerle bera-
ber onlarca aşırı sağcı ve faşist bir 
yana, en az 3  faşist milis komu-
tanın Ukrayna parlamentosuna 
seçilmesi oldu. Yetmedi,  Azov 

faşist milis birlikleri komutanı 
Wadim Trojan, başkent Kiev’in 
polis şefi oldu. 

Tekelciler keyifleniyor
Burjuvazi, burjuva demokrasisi-
nin emperyalist merkezlerde ya-
rattığı konsensüsü, kapitalizmin 
krizi yüzünden delik deşik eder-
ken, periferide mutlak sömürge 
rejimleri kurmaya zorlanıyor ve 
Ukrayna da, böylece, İspanya, 
Şile, Arjantin vs. deki askeri 
diktatörlüklerden sonra özgün ve 
yeni bir faşizan tipte örgütlenme 
deneyimi oluyor.
Bu süreç, Ukrayna’daki tekel-
cileri, mesela faşist Dnepr ve 
Donbas birliklerini finanse eden 
ve 3 ile 6 milyar $ arasındaki mal 
varlığıyla Ukrayna’nın 3’üncü 

büyük sermayedarı ve artık aynı 
zamanda Dnepopetrovsk ilinin 
de valisi olan Igor Kolomoisky’yı, 
çok sevindiriyor.

IMF dayatması
Çünkü, yeni otoriter-faşizan re-
jimin IMF’nin kredilerini almak 
için Ocak 2015 itibaren halka 
dayatıp zorlayacağı “tasarruflar”, 
devletin harcamalarını -10% ci-
varı kesecek. Tabii ki, çoğunlukla 
işçi sınıfının kazanımları olan 
sosyal hizmetler ve eğitimde ke-
sintiler yapılacak ve bu dolayımla 
iş gücünün fiyatı düşürülecek. 
Eğitimde -20% gibi, sağlıkta ise 
-40%.kesinti yapılacak. 
Ukrayna’nın darmadağın olan 
ekonomisinde ayakta kalabilen 
tekelciler için gerçek bir şölen!

Ukrayna’da vesayet rejimi mevcut
Burjuvazi, burjuva demokrasisinin emperyalist merkezlerde yarattığı konsensüsü, kapitalizmin krizi yüzünden delik deşik ederken, periferide 
mutlak sömürge rejimleri kurmaya zorlanıyor ve Ukrayna da, böylece, İspanya, Şile, Arjantin vs. deki askeri diktatörlüklerden sonra özgün ve 

yeni bir faşizan tipte örgütlenme deneyimi oluyor.

DÜNYA

Emperyalizm, Ukrayna’da faşist devlet tipi modelini yeniden deniyor ve Rusya’ya topyekün saldırmaya hazırlanıyor.

Ukrayna üzerinden Rusya’yı vurmak
Ne güzel bir özerklikmiş bu! Gerçekte ise, barış diye bir şeyden bahsedilemez. BM’nin bir raporuna göre, 5 Eylül’den beri Luhansk ve Donetzk 

etrafında ağır silahlarla sürdürülen çatışmalarda 1000 civarında insan öldü. 

ALP KAYSERiLiOĞLU

Emperyalizmin asıl hedefi: Rusya’yı vurmak
Ukrayna üzerinden, Rusya’yı çevrelemek ve vurmak istiyorlar. Libya karşı devrimi ve Suriye iç savaşıyla tırmanan gerilim, Ukrayna’daki karşı 

devrimle beraber başka bir cephede ciddi bir seviyeye yükseltildi ve artık her an patlayabilir.


