Eylül 2015 / sayfa 1

Erdoğan’ın “seçim darbesi” hesaplarını tersine çevirelim!

1 Kasım’a giderken canlanan
politik
ortam halk güçlerine hamle yapma imkanları sunuyor.
toplumsal
özgürlük
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Ortadoğu’da
savaşın yeni boyutu
Cenk AĞCABAY
Geçtiğimiz aylarda en fazla tartışılan konu,
İran’ın nükleer programı üzerine yürütülen
uluslararası müzakere sürecinin anlaşmayla
sonuçlanmasının Ortadoğu’daki politik süreçler
üzerinde yaratacağı olası etkilerdi. İran’ın,
Suriye’den Irak’a, Lübnan’dan Yemen’e pozisyon
alışlarında bir değişimin yaşanıp yaşanmayacağı
en fazla merak edilen unsurdu.
Sözü edilen çatışma noktalarında İran’ın pozisyon alışında herhangi bir değişimin yaşanmayacağı, anlaşmanın nükleer program ve İran’a
uygulanan yaptırımların kaldırılması ile sınırlı
olduğu İran’ın en üst otoritesi olan Hamaney
ve bir dizi İranlı yetkili tarafından bu süreçte
sıklıkla ifade edildi. Geçtiğimiz ay, İran ve
Rusya, Suriye’de bir politik çözüm geliştirilmesi
yönünde diplomatik faaliyetlerine hız verdiler.

Rusya-Çin-İran konumlanışı
İran ve Rusya’nın diplomatik faaliyetlerindeki yoğunlaşma, İran ve Rusya’nın Suriye’yi
“satmaya hazırlandığı” yönündeki yorumların
artmasına neden oldu.
Devamı 8. sayfada

Halk Meclisleri’ni
örgütleyelim!
Ufuk SULTANOĞLU
Yaşadığımız çağın en belirleyici olgusu kapitalist sistemin içerisinde bulunduğu ve giderek
derinleşen kriz. Ki, aynı zamanda bir insanlık
krizine de dönüşüyor.
Egemenler ise, sömürü ve tahakküm ilişkilerini
zedelemeyecek yeni ve kapsamlı bir dönüşüm
sürecine girmek istiyor.
Aynı süreçte, halk mücadeleleri de ivme kazandı. Yakın zamanda, Türkiye halkları, sayısız
direniş örnekleri sergiledi.

Direniş dinamikleri
Tekel direnişinden HES karşıtı eylemlere, su
kullanım hakkı, eğitim, ulaşım, sağlık hakkı
mücadelelerinden...
Devamı 6. sayfada

Vakit yok! Haklarımız için, bir adım ileri!
Farkındayız öyle değil mi, Gezi ruhu ortalarda dolanıyor. Yeni bir Gezi dinamiği başını oradan buradan uzatıyor.
Dünya’daki gelişmeler olağanüstü
bir gerilim hattına yerleşti. Gerilim,
kaosa sıçrıyor. Egemen güçlerin
itelemesiyle puslu bir havayı soluduğumuz, kaotik ortamın derinleştiği
ve bu durumun öyle hemen yarına
bitmeyeceği herkes tarafından kabul
görüyor.

Rejim krizde
Cin şişeden çıkalı, büyü bozulalı çok
oldu… Gezi, Kobane ve 7 Haziran
momentlerini açığa çıkaran halkçı
güçler, Türkiye’nin o alıştığımız
gidişatını tersine çeviriverdi. 7
Haziran’da 6 milyonluk oyla buluşan
toplumsal güç, HDP’nin seçim zaferiyle moral yüklendi. Hava halktan
yana esmeye başlamıştı.

HDP hesapları
HDP’yi ehlileştirip sistem
içerisinde etkisiz bir unsur haline getirmeye çalışıyorlar.
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AKP’nin çıkmazı
Kayhan NAR

7 Haziran seçiminin yegâne mağlubu Erdoğan
merkezli AKP, birçok kez atıfta bulundukları
parlamentoyu askıya alarak, fiili bir yönetimi
devreye sokmuş durumdalar.
Seçenekleri artık zayıf, iktidar mevkisinden
geriye düşmemeleri gerekiyor. Bırakın muhalefet konumunda olmayı, koalisyon hükümeti
olma ihtimali bile onlar açısından büyük bir
risk. Öyle bir durumda da gelecekleri de büyük
oranda tehlikeye düşecektir.
Seçimlerin ortaya çıkardığı realiteyi değiştirmek ve iktidar mücadelesinde elini güçlendirmek için bir dizi plan... Devamı 2. sayfada

Ne var ki, Erdoğan iktidarının çöküşünü kabullenemedi. Hemen seçim
ertesinde erken seçim manevralarına
girişti. Hemen öylece yıkılıvermesi
beklenmiyordu zaten, öyle değil mi?
Erdoğan kendinden beklenenleri yapıyor. Ayakta kalmaya, iktidarını bir
biçimde devam ettirmeye çalışıyor.
Öyle çok suç işlediler ve öyle çok
pisliğe bulaştılar ki, şimdi o bataklıkta debeleniyorlar. İşin ucunda
uluslararası mahkemelerde yargılanmak da var. Telaşları, panikleri ve
vandallıkları da bu yüzden… Lakin
Erdoğan ve şürekasının da iyi bildiği
üzere 400 kere de seçim yapsalar,
arzuladıkları “400 vekil” hayalleri
gerçekleşmeyecek.

Erdoğan bulanık sularda yüzüyor
Erdoğan’ın 13 yıllık iktidarı ve
“Sarayın Sultanı” olma rüyası bitti…
Artık, hiçbir hükmü kalmayan ”gayri
meşru” bir hükümetten başka bir şey
değiller. Önü alınamaz bir şekilde
dibe iniyorlar. Kongrelerinden anlaşıldığı gibi, ne kadar allayıp pullasalar da içerideki çatlak derinleşiyor.
Erdoğan, elinde avucunda ne varsa
masaya yatırıyor. Halklara “ya biat
ya savaş” çağrısı yapıyor… “Çözüm
masasını” devirip, Kandil’i bombalıyor, “kendinden olmayana” ve başta
HDP’ye yönelik linç girişimlerinin
önderliğine soyunuyor, medya
gücü ile toplumu manipüle ediyor,
Cizre başta olmak üzere Kürdistan

coğrafyasına topyekün savaş açıyor,
asker cenazeleri üzerinden kaybettiği
iktidarını yeniden kazanırım sanıyor. Ancak, bu kez tutmuyor, evdeki
hesap çarşıya uymuyor. Halk o eski
halk değil. Farkındayız değil mi,
Gezi ruhu ortalarda dolanıyor. Yeni
bir Gezi dinamiği başını oradan buradan uzatıyor. Şimdi, halka güven
ve halkın cüretiyle davranmak gerekiyor. Şimdi, sokakları doldurma ve
bu olağanüstü hareketliliğin içinde
ve en önünde olma zamanı. Şimdi
“Halk Meclisleri” ve “Demokratik
Cumhuriyet” çağrısını yükseltme ve
inşasına soyunma zamanı. Şimdi,
aynı bataklığın içinde çırpınan halk
düşmanlarını tarihin çöplüğüne
süpürme zamanı.

Yeşil yol zulüm yolu
Yeşillendirip süslenen
paket açıldığında içinden
tek bir gerçek
çıkıyor: Talan.
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Cizre tanıklıkları
Cizre’de başarılı olsalar Kürdistan’ın tamamı buldozer
misali dümdüz
devam edecekti.
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KÖH devrimin imkanına yürüyor!
HDP, büyük bir zafer kazandığı 7 Haziran sonrasında takındığı şaşkın ve süreci karşılayamayan hantal
tutumla, demokrasi programını gündeme dayatamadı, kendisine dayatılan gündemlere tabi olmuş oldu..
Perihan KOCA
Olağanüstü “yıkıcı ve yaratıcı” yepyeni bir toplumsal politik zeminin
üzerinde konumlanıyoruz.
Küresel, bölgesel ve yerel tüm güçler
şimdiye değin hiç olmadığı kadar hareket halinde, her güç kendi hedefine
doğru sürekli hamle yapıyor, sürece
kendini dayatıyor. Her hamlede dengeler yeniden şekilleniyor ve farklı

denklemler açığa çıkıyor.
Küresel kapitalizmin yapısal krizinin
giderek derinleştiği ve neoliberal
kapitalizmin çelişkilerinin arttığı
hegemonik bir buhran ve istikrarsızlık atmosferi tepede oturan
egemenleri oldukça sarmış durumda.
Uluslararası ve bölgesel politik ahval,
muazzam derecede iç içe geçmiş
ve güç ilişkileri birbirini doğrudan

etkiler halde…

Kaos iklimi sistematikleşiyor
Evet, fotoğraf giderek netleşiyor.
Devrim iddiasının sözde savunucuları değilsek ve aslında net olan
fotoğrafı yüzeyindeki bulanıklığından arındırarak yaşadığımız sürece
bütünlüklü tarzda odaklanacak
olursak, tablo tüm çıplaklığıyla karşı-

mızda duruyor.
Yaşanan sürecin kendisi asla gökten
zembille öylesine inivermiş bir
tesadüfler silsilesi değil. Zamanın
bunaltıcı, ağır akan ve yenilgili rutini, halkların direniş dinamiklerinin
sınırları buharlaştırdığı oranda hükmünü yitiriyor. Sokak siyasallaştıkça
zamanın nabzı daha da hızlı atıyor.
Devamı 4. sayfada
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POLİTİKA
AKP, devlet içinde başka bir güç odağı olan özel harp aygıtıyla ittifak kurarak belirli bir düzeyde savaş konseptini devreye sokmuş durumda.

AKP’nin çıkmazı

AKP iktidarı tabancadan fırlatılan bir mermi misali “başlangıç enerjisinin tükenmesiyle” birlikte irtifa kaybediyor. Şu anda sendeliyor,
sarsılıyor; fakat kendi varlığının geleceği için de kaotik bir ortam yaratmaya devam ediyor...
Kayhan NAR
1. sayfadan devam

devreye sokulmuş durumda.
Bunun normal yolla olmayacağını anlayan Erdoğan ve avenesi
farklı şekilde kazanım elde etmek
istiyor.
Bunun için; önemli oranda devlet mekanizmalarında konuşlanan AKP, devlet içinde başka bir
güç odağı olan özel harp aygıtıyla
ittifak kurarak belirli bir düzeyde

savaş konseptini devreye sokmuş
durumda.
Kürtler üzerinde baskı kurarak
hem Kürt-Türk çatışmasını
derinleştirmek hem de milliyetçilerin oyunu devşirmek, Alevileri hedef tahtasına oturtarak
Alevi-Sünni çatışmasını körüklemek, sosyalistleri katledip
operasyonlarla tasfiye etmeye çalışmak böyle bir planın projeleri
olarak hayat bulmaktadır.

Fakat, Kürt Özgürlük Hareketi
karşı hamleler yapmakta gecikmiyor. AKP’nin savaş açtığı bölgelerin çoğunda özerklikler ilan
ederek neredeyse fiili bir “ikili
iktidar” kurmuş durumdalar.
Diğer yandan Davutoğlu başrollüğü üzerinden sonu belli olan
bir senaryoyla, Türkiye’ye “koalisyon teşebbüsleri” filmi seyrettirilip, buradan zaman kazanmak
ve sistem içi muhalefeti kendi

gündemleri içinde izole etmek
hedefleriydi. Tek başarılı olunan
nokta sanırım bu oldu.

Peki, şimdi ne olacak?
Farklı güç dengelerinin birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı
bu sürecin, giderek derinleşen
ekonomik krizle çakışması, “peki
şimdi ne olacak” sorusuna çok
olasılıklı cevaplar verebiliriz.
Açık olan şey, AKP’nin bu haliyle

seçimlerde başarı kazanmasının zor olduğu. Toplumsal
çatışmalardan medet umarak
devam edecekleri şimdilik aşikar.
Gerekirse seçimleri yaptırmama,
erteleme vb. seçeneklerini de
uygulayabilirler.
TÜSİAD/ABD bloğu açısından
kısmen meşruluğunu yitirmiş
olan AKP’nin, tek başına iktidar
olmasının yerine bir AKP-CHP
koalisyonu seçeneği ağır basıyor.

Peki, şimdi ne olacak?
Biz sosyalistlerin üzerine düşen
görevse, dönemin koşullarını
doğru tahlil edip buna göre
parolalarla devrimci seçeneği
ortaya çıkarmaktır. Bu puslu
havayı dağıtacak olan şey, halkın
kendi öz yönetimlerini kuracağı
bir “Demokratik Cumhuriyet”
modelini savunmak olacaktır. Bu
açıdan geç atılan adım ezilenler
aleyhine işleyecektir…

Krizler, Abdullah Gül ve ekibini parlatabilirmi?
Abdullah Gül, yüksek riskler barındıran bu dönemin kazasız belasız atlatılması için parlatılan bir havari.
Hasan DURKAL
Abdullah Gül’ün eski danışmanı
Ahmet Sever, Gül’le geçirdiği
zamandaki anılarını yazdığı “Abdullah Gül’le 12 Yıl” adlı kitabı
her nedense gündemi uzun bir
süre meşgul etti. Bu sansasyonel
kitapla Gül’ün, suç ortağı Erdoğan’dan aslında ne kadar farklı
düşündüğünü, ülke idaresinde
mevcut yönetimden ne kadar da
farklı ve pozitif bir yerde durduğunu öğreniverdik(!).

Sadece kitapla bitmiyor. Cumhurbaşkanlığı sonrası kendisine
uzun bir süre AKP üyeliği bile
fazla görülen Abdullah Gül,
AKP muhalifi olan büyük medya
gruplarınca sürekli gündemde
tutuluyor. AKP’yi tek başına
iktidara taşıyabilecek tek ismin
Abdullah Gül olduğunu ortaya
koyan anket sonuçları birden
gündem oluveriyor. Eski cumhurbaşkanı sıfatıyla, kimi zaman
cuma namazı çıkışlarında, kimi
zaman düğünlerde, kimi zaman

“mütevazı” yaşantısıyla evinde
görüntüleniyor. Birlik beraberlik mesajı veriyor. O her zaman
bir aklın, bir duruşun temsilcisi
olarak parlatılıyor.

Hangi akıl, hangi duruş?
Erdoğan önderliğinde AKP
ve Türkiye Cumhuriyeti sonu
karanlık bir sürece doğru hızla
yol alıyor. AKP içi kriz ve TC’nin
rejim krizi derinleşiyor. Öte
yandan mevcut krizin neresinden dönülür hesabı yapanlar da

yok değil.
Bu hesaba göre, sistemin kendisini restore etmesi, sermaye
rasyonellerine uygun bir politik
ortamın tesis edilmesi halen olası. Kutuplaşmış toplumun uçları
arasında uzlaşmanın liberal bir
zeminde gerçekleşmesi, sınıflar
arası uzlaşmanın sağlanması,
ekonomik verilerin sermaye
sınıfının istediği düzeye yeniden gelmesi. İşte AKP muhalifi
büyük medya kuruluşlarının
Abdullah Gül’ü bu kadar parlat-

masının arkasında yatan neden
bu. Abdullah Gül, yüksek riskler
barındıran bu dönemin kazasız
belasız atlatılması için parlatılan
bir havari.

Aranan kan Abdullah Gül mü?
Sadece Abdullah Gül değil.
Ali Babacan, Bülent Arınç gibi
isimler kamuoyunda sürekli “Akil
AKP’liler” olarak sunuluyor.
Ancak, Erdoğan ve çetesinin elde
ettiği büyük gücün karşısında bu
ekibin acizliği, çaresizliği ve AKP

genel kurul sonuçları ortada.
Göründüğü kadarıyla “normal”
zamanlarda sermaye çıkarları
için oldukça iyi iş yapabilecek
olan bu Hızır ekibin, olağanüstü
koşullarda cereyan eden, yüksek
gerilim hatlı, yolundan(!) sapmış
bir Erdoğan saltanatı koşullarında çok da inisiyatif kazanabilecek
bir pozisyonları yok. Zaten ellerinde bulundurdukları herhangi
bir güç de yok. Parti kurup başarısız olacaklarını bildiklerinden
ortalıkta öylece dolanıyorlar.

CHP nereye gidiyor?
Kendi tabanının en önemli bileşeni olan Alevilere karşı
yürütülmesi planlanan bir savaşa “Evet” diyebilen bir
siyasetten ne beklenebilir ki?
Serkan NAR
7 Haziran gecesi CHP
merkez binasında garip
bir “kontrpiyede kalma”
havası hakimdi.
Sonra, HDP’nin seçim
barajını aşıp parlamentoya girmesiyle hava döndü
ve üstüne AKP’nin tek
başına iktidar olamayacağının da anlaşılmasıyla,
birden nasıl olduysa bir
“seçim zaferi’’ yaşanmaya
başlandı.
Evet, uzun yıllardan sonra ilk defa CHP’nin hükümet ortağı olma
olasılığı doğmuştu.

Sermayenin CHP
açmazı
Sermaye, Türkiye’nin
çoklu kriz ortamında,
riskleri bir an önce bertaraf etmek veya en azından
minimize etmek için “geniş temsiliyet” söylemiyle
sahaya indi. Erdoğan’a
artık güvenilmiyordu.
Ancak, seçim sonuçları Erdoğan’ın gücünü
yeterince zayıflatmamıştı.
CHP devreye sokulabilir,
koalisyon denenebilir ve
süreçte Erdoğan/AKP
törpülenebilirdi.
TÜSİAD, İTO ve
TBB, CHP’yi sürecin
garantörü olarak AKP ile
koalisyona ikna ederken,
MÜSİAD gönlündeki
koalisyon seçeneğini

AKP-MHP olarak ifade
eti ve Erdoğan’ı destekledi.
Baykal görüşmesiyle Erdoğan’ın koalisyona yeşil
ışık yaktığı düşünülürken;
O, aslında Kılıçdaroğlu’nu
boşa düşürmek, CHP içi
krizi derinleştirmek ve
karşı hamleleri olgunlaştırmak için zaman
kazanıyordu.

Büyük koalisyon
İşte, CHP, sermayenin
emriyle almış olduğu tutumun gereklerini yerine
getirebilecek olanağı,
aslında HDP sayesinde
yakalamıştı.
Davutoğlu’na hükümeti
kurma görevi verildi
ve önce HDP’nin yok
sayıldığı bir yerden Erdoğan’ın istediği gibi MHP
ile ittifak denendi. Bu
gerçekleşemeyince, CHP
ile görüşmeler başladı.
Görüşmelerden sonra
açıklanan “Bize koalisyon
önermediler” söylemi,
CHP ‘in makûs talihinin değiştiremediğinin
sinyallerini veriyordu.
Nerdeyse 40 gün süren
görüşmelerde ne konuşulduğu bile ciddi bir
merak konusuydu.
AKP, açıkça CHP ile
“oynuyordu”; ama gelin
görün ki, ahmaklığın da
bir sınırı yoktu.

CHP’nin açmazları
Erdoğan, “aniden” başlattığı savaş konseptiyle,
CHP’yi kolayca sürecin
dışında bırakıverdi.
CHP’nin gelişen savaşın
sonuçlarına ne denli uzak
olduğu ve sistem içi bir
alternatif olamayacağı bir
kez daha açığa çıktı. Ahmaklıklar bir seri halinde
hızla devam ediyor. “Devletin bekasını” asli görev
olarak gören CHP, tezkere oylamasıyla bir kez
daha kendisini gösterdi.
Kendi tabanının en
önemli bileşeni olan
Alevilere karşı yürütülmesi planlanan bir savaşa
“Evet” diyebilen bir siyasetten ne beklenebilir
ki? Öte yandan, aniden
başlatılan Kürtlerle savaşa
karşı «Barış!» talebini
bile savunamazken, Kürt
sorununun demokratik
çözümünde adım atılamayacağı açık değil mi?
O arada Erdoğan anayasal
bir suç işledi ve yönetim
biçimini fiilen değiştirdiğini açıkladı.
Erdoğan’ı protestoyla
yetinen CHP, bu suça bile
net bir tavır sergileyemeyerek ortak olurken;
aslında ülkenin şimdiki
kaostan çıkışının nasıl
olacağına dair bir fikrinin
bile olmadığını göstermiyor mu?

MHP ne yapmaya çalışıyor?
MHP, başta HDP tüm devrimci-demokrat kesimlerin politik inisiyatif kazanabileceği her alanı kapatmak için kullanılan bir araç olmaya devam ediyor.
C. MALATYA
7 Haziran seçimlerinden oyunu
artırarak çıkan MHP, seçimlerden
sonra izlediği politikalar çoğu kimseyi
“şaşırtmış” gibi görünüyor. MHP’nin
izlediği politikalar, “anlaşılamayan”
ya da “anlam verilemeyen” şeklinde
görülüyor.

MHP şaşırttı mı?
Bu “politikalar” ilk olarak Meclis
Başkanlığı seçiminde görüldü. MHP
seçimin son turunda, HDP’nin kısmi
desteğini öne sürdü ve Deniz Baykal’ı
desteklemeyerek AKP’den İsmet Yılmaz’ın başkan olmasını sağladı.
Suruç Katliamı’ndan sonra Meclis’e
sunulan terör olayları ile ilgili komisyon kurulmasını da, HDP’nin destek
vermesini ileri sürerek reddetti.
MHP’nin bu politikaları kimileri
için “şaşırtıcı” görülse de, gerisinde
bu hareketin “özünü” gösteriyor.

“Özünde” devrimci-demokratların
ve Kürt halkının azılı düşmanı olan
MHP, bu kesimlere karşı gerektiğinde
“hainlikle” suçladığı Saray’la işbirliğini yapabileceğini, hatta “hilalini”
de hizmete sunabileceğini göstermiş
oldu. MHP, başta HDP olmak üzere
devrimci-demokrat ve halkçı kesimlerin politik inisiyatif kazanabileceği
her alanı kapatmak için kullanılan
bir araç olmaya devam ediyor. MHP
için öncelik, devrimci-demokratların,
Alevilerin ve Kürtlerin imhası, inkarı
ve asimilasyondur.

MHP’deki çatlak
Saray’ın iktidarını korumak için,
erken seçim öncesinde MHP de çatlak
yaratarak oylarını kazanmaya yönelik
ilk hamle Tuğrul Türkeş’le geldi.
Öncesinde seçim hükümetine kimseyi
vermeyeceklerini açıklamalarına
rağmen, partinin kurucusunun oğlu
Tuğrul Türkeş teklifi kabul ederek

parti kararını çiğnedi. İhraç istemiyle
disipline verilen Türkeş ise MHP’yi
bırakmıyor.
Babasının ölümünden sonra da
MHP’den ayrılarak Aydınlık Türkiye
Partisi’ni kuran Türkeş, partinin gelenekçi kanadına karşılık babasından
gelen birikimi kendine siyasi alan açmak için kullanmaya çalışıyor. Diğer
yandan da eski MHP Iğdır Milletvekili
Sinan Oğan’ın liderliğine oynuyor.
MHP’nin gelenekçi kanadını temsil
eden Bahçeli’ye karşı, finans-kapitale
yakın olan ve MHP’yi klasik milliyetçi-ırkçı çizgiden sermaye için kullanılabilir ve işlevli çizgiye geçirmek
isteyenler Oğan ve Türkeş aracılığıyla
inisiyatif kazanmaya çalışıyor.
Velhasıl, MHP yaptıkları ve yapacakları ile sermayenin hizmetinde, devrimci-demokratlara ve halklara karşı
kullanılacak bir alet olma durumunu
koruma çalışmakta.
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Halk Meclisleri ve Demokratik Cumhuriyet hedefine yönelelim.

Özgürlük arayışının içinde olmak

Şimdi, halkın özgürlük arayışının içinde ve önünde olmak, onu uygun örgüt ve mücadele biçimleriyle güçlendirmek ve farklı halk güçlerinin özgürlük arayışlarını, ortaklaşacakları bir hedefe yönlendirebilmek gerekiyor. “Halk Meclisleri” ve “Demokratik Cumhuriyet” hedefi öne çıkıyor.
Emrah BAL
Gezi ayaklanmasının yaktığı
meşale, Türkiye halklarının,
kadınların, ekolojistlerin ve en
önemlisi işçi sınıfı mücadelesinin
feneri olmaya devam ediyor.
Halk güçleri, tüm baskılara ve engellere rağmen, zayıf ya da güçlü,
sürekli mücadele içinde.
Gezi’de isyan eden ve sonrasında
sokaklardan tümüyle çekilmeyen
halk güçleri, 7 Haziran seçimlerinde HDP öncülüğünde burjuva
siyaset alanına da hamle yaptı
ve kendisine alan açtı. Seçim,
Erdoğan’ın başkanlık hayallerini

sonlandırdı ve halk güçlerine
moral verdi. Seçimler sonrası, özgürlük mücadelesi yeni bir boyut
kazandı. Hem sokakta mevzilenen hem de parlamentoda HDP
öncülüğünde mevzilenen halk
hareketi, devrimci-demokratik
dönüşümleri yoklamaya başladı.
Yıllardır sosyalistlerin asgari programı olan “Demokratik Cumhuriyet”, halk tarafından dillendiriliyor. Havva Ana’mızın ağzından
dinlersek: “Devlet kim, vali kim,
kaymakam kim, halkız biz halk.”

Savaş mı, erken seçim mi?
Egemenler cephesinde, AKP-Er-

doğan odağı, iktidarını yeniden
pekiştirmek için aynı anda iki
farklı süreci devreye koymuş
durumda.
Topyekün saldırı ve o saldırı
koşulları içinde yapılacak bir
erken seçimle, içine sürüklendikleri eğik düzlemden çıkış yapmak
istiyorlar.
Devlet politikası da saldırı
konseptine yerleşmiş durumda.
MGK’da alınan kararla yürürlüğe
konulan saldırıların başladığı
günlerde MHP’nin neredeyse zil
takıp oynaması ve CHP’nin sessizce izlemesi, bu gerçeğin en net

ifadesi. Savaş tezkeresi oylaması,
CHP’nin sefilliğini bir kez daha
gösterdi.
Kendi düzenlerini bir türlü düze
çıkaramayan egemen güçler, sesini soluğunu kesemedikleri halk
hareketini bastırmak için alttan
alta işbirliği içindeler.

Ne yapmalıyız?
7 Haziran seçiminin sonuçları,
halk güçlerinin egemenler arası
iktidar kavgasından ve rejimin içine düştüğü krizden yararlanarak
kendi özgürlük alanını genişletebileceğini gösteriyor.
Şimdi, devrimci-demokratik

dönüşümün öznesi olmaya aday
HDP›ye ve tüm halk güçlerine
karşı, egemen güçlerinin neredeyse hepsinin yan yana gelip
saldırdığı bir siyasal iklime doğru
yelken açtık.
Amaçları; işçi sınıfının yükselen
mücadelesi, kadınların ve gençlerin isyanı, ekolojik hareketlerin
direnişi ve Kürt halkının mücadelesinde odaklanan toplumsal
güçlerin “özgürlük” arayışını; ırkçı
şovenizmle, gericilikle, tankla-tüfekle ve operasyonlarla boğmak.
Meclisi de halkın devrimci taleplerine kapatmak istiyorlar.

Evet, sert ve çetin bir sürece giriş
yaptık.
Barış, özgürlük, kardeşlik, eşitlik
ve daha birçok talebimizin kolay
elde edilemeyeceğinin bilincindeyiz.
Şimdi, halkın özgürlük arayışının
içinde ve önünde olmak, onu
uygun örgüt ve mücadele biçimleriyle güçlendirmek ve farklı halk
güçlerinin “özgürlük” arayışlarını, ortaklaşacakları bir hedefe
yönlendirebilmek gerekiyor.
“Halk Meclisleri” örgütlenmesi ve
“Demokratik Cumhuriyet” hedefi
öne çıkıyor.

İkinci bir
Gezi dinamiği mi?
Açıkça görülüyor ki, halkta biriken
öfkeyi özgürlük arayışıyla buluşturacak
yeni bir “Gezi” dinamiği mayalanıyor.
Emrah ARIKUŞU
Gezi güçlerinin yeniden sahneye çağrıldığı bir döneme
girdik. Özgürlükçü toplumsal muhalefet, iktidarla mücadeleye her zamankinden
daha fazla niyetli. Müthiş
bir alt üst oluşun içindeyiz,
toplumun bütün hücreleri
sarsılıyor. Gezi öncesindeki
günlerde yaşıyor gibiyiz.
Gezi direnişi sonrasında, özgürlüğün “tadını” almış, toplumsal gelişmeler karşısında
refleks üreten ve yaratıcı
hamlelerle kendi inisiyatif
alanını genişleten hareketli
bir toplumsal gerçekliğin
içinde yaşıyoruz. Toplumsal
güçlerin önünü açan bir
hareketlilik yaşanıyor.

Halklar ayakta
Gezi sürecinde yeterince
tepki üretemeyen sanayi
işçilerinin görkemli direnişi
bahar aylarında baş gösterdi.
Binlerce metal işçisi Bursa’da
kıvılcımı çaktı ve yangın
tüm Marmara’ya oradan da
diğer işçi havzalarına sıçradı.
Halen devam eden direnişler,
sınıfın öfkesinin harekete
geçtiğini ve arayış içinde
olduğunu gösteriyor.
Gezi direnişine yeterince
güçlü katılamayan Kürt
Özgürlük Hareketi’ni eleştirmiştik. Sonrasında, Kürt
halkı Rojava Devrimi ve 6-8
Ekim serhildanıyla, AKP
iktidarını sarsan muazzam
hamleler yaptı. Kürt halkında açığa çıkan enerji, Türkiye
toplumuna yayılarak seçim
sürecinde 6 milyonluk oya
ulaştı. Dayatılan savaşa karşı
öz savunma temelinde kurulan öz yönetimler ise, halkın
kendi kendini yönetme ve
“ikili iktidara” geçiş denemeleri olarak şekilleniyor.

Anti-kapitalist dinamikler
güçleniyor
AKP, kurulduğu günden beri

kendini kadın düşmanlığı
üzerinden var etti.
Her türlü erkek şiddetinin,
tacizin ve tecavüzün meşrulaştırıldığı bu saldırı, kadınların direnişiyle sarsılıyor.
Özgecan›ın katledilmesiyle
sokağa çıkan yüz binlerce
kadının eylemleri ve Nevin
ve Çilem›de simgeleşen
erkeklere karşı öz savunma
pratiği, yeni tarzda bir kadın
direniş hattını oluşturuyor.

Hava Ana’nın çığlığı
Duble yollarla denizine,
HES’lerle derelerine ve
turizm bahanesiyle dağlarına
göz dikilen Karadeniz halkı,
yağmaya karşı direniyor.
Havva Ana’da simgeleşen bu
direniş, “Vali’yi, Kaymakam’ı,
devleti tanımayan” boyutlara
ulaştı.
Gezi sürecinde güçlenen
doğanın savunulması bilinci
sayesinde, doğaya yapılan
her saldırı anında karşılığını
alıyor.
AKP ve Erdoğan, açıkça
anayasayı ihlal ettiği erken
seçim oyunlarıyla iktidarını
sürdürmeye çalışıyor.
Ülkede ve bölgedeki savaşı
her geçen gün körüklüyor.
Amacı savaşın yaratacağı
şoklarla halkı korkutmak ve
sindirmek.
Ancak savaş karşıtı hareket
de sokaklarda.
Asker cenazeleriyle körüklenmek istenen şovenizm,
asker yakınlarının tepkileriyle baskılanıyor.

Acil görev
Açıkça görülüyor ki, halkta
biriken öfkeyi özgürlük
arayışıyla buluşturacak yeni
bir “Gezi” dinamiği mayalanıyor.
Bu mayalanma sürecinde
halkın kurduğu direniş
eksenlerinin ortaklaşacağı
alanların/”Halk Meclislerinin” yaratılması gerekiyor.

HDP iktidarın saldırılarını boşa düşürmeli.

İktidarın HDP hesapları
HDP’yi ehlileştirip sistem içerisinde etkisiz ve zararsız bir unsur haline getirmeye çalışan
Erdoğan ve çetesi, yürüyecekleri yolu engellerden temizlemeyi hesaplıyor olmalıdır. Politik
dengelerin anlık değiştiği, rejimin zorlandığı bir süreçte, devrimci güçlerin rolü önemli.
Juliana GÖZEN
7 Haziran’da “Yeni Yaşam” çağrısıyla sisteme karşı olan güçleri
çatısı altında toplayan ve iktidarın başkanlık hayallerine kibrit
suyu döken HDP’nin tutumu
da, yaşadığımız kaotik ortamda
dengeleri değiştirebilir.
“Milli irade”yi ağzında sakız
yapan ama sandık sonuçlarını
fiilen yok sayan Erdoğan’ın, Kürt
Özgürlük Hareketi’ne, HDP’ye
ve sosyalistlere saldırısını salt
bir başkanlık inadı yahut bir
anlık cinnet hali olarak okursak,
yolumuzu bulamayız.
Erdoğan, sistem içi hegemonya ilişkilerinin belirlenmesine
yönelik bir iktidar mücadelesi
veriyor. Öyle ki, bu mücadelenin

hedef noktasında, halk nezdinde
iktidarının sorgulanmasına yol
açan HDP var.

HDP’yi ehlileştirmeye çalışıyorlar!
AKP/Erdoğan tarafından
yürütülen planın bir parçası
olarak devreye sokulan kaos
ortamı, aynı zamanda toplumsal
muhalefete kendine alan açma
ve iktidarın koltuk değneklerini
sarsma olanağını veriyor.
Bu olanakları gerçekleştirebilecek
bir politik özne olan HDP ise,
seçim zaferi sarhoşluğundan
mı nedir, gerekli müdahaleleri
yapamadı.
HDP’nin toplumsal tepkiyi harekete geçirememesini arkasına

alan Erdoğan odaklı merkez,
sandıkta onu yerle bir eden şehirlerde katliamlar yaparak Kürt
halkına diz çöktürmeye çalışıyor.
Kürt halkı ise, öz yönetim ilanlarıyla saldırılara cevap veriyor.
Ezelden beri KÖH’ü tasfiye
etmeyi amaçlayan Erdoğan, bu
planını Kandil’den doğru hayata
geçiremediği için şimdi HDP
üzerinden uygulamaya çalışıyor.
Bu tasfiyeyi en kolay yoldan,
HDP’nin nefes borularını - yani
toplumsal dinamiklerle ilişkisinikeserek yapmaya çalışan iktidar
“pek de zorlanmadı” desek
abartmış olur muyuz?
HDP’yi ehlileştirip sistem içerisinde etkisiz ve zararsız bir unsur
haline getirmeye çalışan Erdoğan
ve çetesi, yürüyecekleri yolu en-

gellerden temizlemeyi hesaplıyor
olmalıdır.
Devreye sokulan bu planı
görmek için gelişmiş bir politik
zekaya gerek yok. Ama HDP
içerisinde yer alan, sırtını KÖH’e
ve sandık zaferine dayamış
olan güçler, herhalde durumun
ciddiyetini halen görememiş
olanlardan.

Saldırıları boşa düşürmeli!
Yapılan hataların politik sonuçlarının toplumsal muhalefete ağır
bedeller ödeteceği bir dönemin içerisindeyiz. Toplumsal
dinamiklerle bağını sokaklarda
güçlendirecek bir HDP, adımlarını ona göre atmalı ve iktidarın
saldırılarını boşa düşürmeli.
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Kaos derinleşiyor, devrimin olanakları güçleniyor.

KÖH devrimin imkanına yürüyor!

HDP, büyük bir zafer kazandığı 7 Haziran sonrasında takındığı şaşkın ve süreci karşılayamayan hantal tutumla, demokrasi programını gündeme dayatamadı ve AKP’nin çizdiği sınırlar içerisinde kalarak kendisine dayatılan gündemlere bir biçimde tabi oldu.
Perihan KOCA
1. sayfadan devam

Toplumsal politik atmosfere
hakim olan kaos iklimi sistematikleşiyor. Kaos derinleştikçe
muazzam bir “kalkışma” hali baş
gösteriyor ve yepyeni bir momentin önü açılıyor. Hatta, kabul
görsün ya da görmesin, derinleri
gören gözler için ikinci bir Gezi/
Haziran dinamiği farklı biçimleriyle bir hayalet gibi ortalarda
dolaşıyor…
Evet, her hamle her kazanım
bıçak sırtında… Evet, sürecin
tabiatı fevkalade karmaşık…
Lakin, içinde soluduğumuz
karmaşa, aynı zamanda tarihsel
doğuşlara ve Ortadoğu genelinde
önemli kırılmalara gebe.

KÖH’ün işaret fişeği
Ortadoğu ve Türkiye bağlamında,
içerisinden geçtiğimiz sürecin
ana aktörlerinden Kürt Özgürlük

Hareketi (KÖH), dört parçalı
Kürdistan’da halkı özgürleştirecek
demokratik bir devrimin imkanını arıyor.
Savaş coğrafyasının göbeğinde
duran ve Irak, İran, Suriye, Türkiye devletleriyle farklı gerilim ve
kuşatma eksenlerinde konumlanan KÖH, arkasına aldığı 36 yıllık
tarihselliği, sivrilen emekçi-yoksul-kadın karakteri ve çok yönlü
taktik zenginliğiyle hareket ediyor.
Özellikle son dönemde kazanılan
yeni mevzilerle, ulus devletlerin
sınırlarıyla dört parçaya bölünmüş Kürdistan fiilen bütünleşiyor.
Şüphesiz, Rojava Devrimi, uluslararası ve bölgesel dengeleri alt-üst
edecek sarsıcı bir etki yarattı ve
KÖH’ün yerleştiği yeni evrenin
başlangıç işaretiydi.
Ardından DAİŞ saldırılarının
yoğunlaştığı ve Musul işgali ile
başlayan süreç, PKK’nin Maxmur,
Şengal ve Güney Kürdistan’daki

kritik müdahaleleri yaşandı.
Direnişi sınırın Türkiye tarafına
taşıyan ve toplumsallaştıran Kobane direngenliği ise, sürece başka
bir boyut kazandırdı.
Süreç, 7 Haziran’da Türkiye’de
HDP’nin barajı alaşağı etmesiyle
taçlandı.
Artık, Kürt Özgürlük Hareketi
uluslararası düzlemde eskisinden
çok daha meşru olduğu özel bir
konuma yerleşti.

Gayri meşru iktidarın tasfiye
hamlesi
Gelinen noktada, herkesin malumu olduğu üzere, Gezi, Kobane ve
7 Haziran momentleriyle, AKP/
Erdoğan siyasetinde onarılamayacak gedikler açıldı. AKP/Erdoğan,
meşruiyet ve yönetememe krizi
içinde.
Erdoğan, içerisinde bulunduğu
tablonun vahametini kendisi de
anlamış olacak ki, bir “şok dokt-

rini” çerçevesinde fiili bir kanlı
savaş atmosferini topluma dayattı.
O dayatma, şiddetle toplumu
“eğitmeyi”, şaşkınlaştırmayı ve
teslim almayı hedefliyordu. Kanlı
süreç, devlet-altı gizli yapıların
desteğiyle birlikte 7 Haziran öncesinde devreye sokuldu.
Seçim sonrası yaşadıkları kısa
bir afallama ardına, şimdilerde 1 Kasım’da yapılması olası
erken seçim manevrasıyla süreci
kendilerinden yana döndürmeye
çalışıyorlar.
İşte, hızla girişilen siyasi ve askeri
operasyonlar, “askeri yasak bölge”
adı altında köy boşaltmalar,
sokağa çıkma yasakları, yangınlar
ve infazlar, yeni savaş konseptinin manevraları olarak devreye
sokuldu.
Ve, 8-9 Eylül’de bizzat AKP’nin
örgütleyip sokağa döktüğü
çetelerin Türkiye genelinde HDP
binalarını yakma, linç ve katliam

girişimleriyle, süreç salt Kürdistan
coğrafyasına açılmış bir savaş
olmaktan çıkıp, “batı” tarafına da
taşınmış ve bir “iç savaş provası”
yaşanmıştır.
Karşımızda sermayenin kendisine
biçtiği rolü/tarihsel misyonunu
tamamlamış ama geri çekilmeyen
bir Erdoğan ve mafyalaşan “gayri
meşru bir iktidar” var…
Erdoğan iktidarı Gezi’de yediği
okkalı tokat ardına, 7 Haziran’da
HDP’nin Türkiye halklarında
yarattığı heyecan ve sinerjiyle, geri
dönüşsüz bir çürüme içerisine
girdi. Lakin, sermayenin Doğan
grubunun medyası ve dönek
liberalleri kullanarak sisteme içermeye ve ehlileştirmeye çabaladığı
HDP, büyük bir zafer kazandığı
7 Haziran sonrasında takındığı şaşkın ve sürecin taleplerini
karşılayamayan hantal tutumla,
halkların demokrasi programını
gündeme dayatamadı ve AKP’nin

çizdiği sınırlar içerisinde kalarak
kendisine dayatılan gündemlere
bir biçimde tabi oldu. Ve elbette,
bu durum AKP’ye hamle yapma
imkanı kazandırdı.
“DAİŞ ve PKK’ye karşı savaşıyoruz” görüntüsü verilerek,
bir yandan ABD ile yapılan
anlaşmayla uluslararası arenada
yitirdiği prestijini tekrar kazanma
ve “tampon bölge şart” mesajları
verme gayretine girişen Erdoğan,
öte yandan avucuna aldığı medya
organlarıyla HDP’yi itibarsızlaştırıp tasfiye etme politikasını
yoğunlaştırdı.
“Medya savaşımı” eliyle HDP’ye
yönelik bir düşmanlık oluşturmak
isterken, aynı zamanda PKK ve
HDP’yi karşı karşıya getirmeyi
planlayan ayrıştırıcı bir dili devreye sokuldu. Şimdilerde, “İmralı
iyi”, HDP kötü, Kandil “en kötü”
ekseninden söylem üreten bir
medya işletiliyor.

Özyönetim: Kentlerde
özgür yaşam arzusu
Halk meclislerinde Kürtler, seçimden seçime
oy vermenin ötesinde söz, yetki, karar sahibi
olarak örgütlenmeyi hedefliyor.
Erkan GÖKBER

KÖH’ün halklaşan iradesi
KÖH’ün önünde kır savaşımıyla kent ayaklanmalarının birlikte geliştiği yeni bir dönem
açılıyor. Hareket, kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların uzlaşmaz öfkesini örgütlüyor.
Perihan KOCA
KÖH’nde askeri, siyasal ve diplomatik alan hala kendi rollerini
oynuyor. HDP’nin “sisteme
içerilme” ihtimaline ve demokratik siyasetteki zayıflığa dikkat
çekiliyor. HDP’nin Türkiyelileşme hamlesine, Kürdistan›ın
dört parçasında halklaşan bir
iradeyle ön açılmaya çalışılıyor.
Gündelik değil, uzun bir tarihsel sürecin olasılıkları gözetilerek ve çok yönlü hamlelerle
hareket edildiği görülüyor. Dört
parçanın devletleriyle, “yanlışlıkla bir taş atılsa savaş çıkma
ihtimalinin oldukça yüksek olduğu” gerginlikte bir hatta karşılıklı konumlanırken, (Barzani
ile ilişkiler gittikçe daha keskin
bir gerginlikte seyrederken,
İran tankları Kandil eteklerine
yığılmışken, Türkiye hava operasyonlarını yoğunlaştırırken ve
Suriye’deki savaş ortamı etrafına
sıçrarken.) KÖH’e, “kayıtsız
şartsız silahları bırakın” demeye
gelen “tek taraflı ateşkes ve
barış” çağrıları oldukça soyut
ve ayakları havada kalıyor.
İçerisinden geçtiğimiz süreçte
halkların ihtiyacı olan şey, havada asılı duran ve içi boş barış
çağrılarından ziyade, halkların
direniş birliğinin inşasına davet
ve buna cüret etmek olmalı.
Aksinde ısrar, politik şımarık-

lıktan ya da liberal ahmaklıktan
öteye geçmeyecek, toplumsal
gerçekliğe denk düşmeyecek ve
halklara değmeyecektir. Kürtlerden, uğruna bunca fedakarlık
yaptıkları “özgürlük” hedeflerine ulaşmadan kurbanlık koyun
misali boyunlarını uzatmalarını beklemek fantastik bir
hayal. Üstelik, muktedirler, beş
aydır Öcalan ile görüşmeleri
engelliyor, “çözüm masasını”
devirip, “Dolmabahçe mutabakatını” yok sayıp, 24 Temmuz’da
belki de tarihinin en büyük
hava saldırılarını gerçekleştiriyorken. Gerilla kendi gücünü
henüz devreye sokmuş değil,
misilleme eylemleriyle ve yeni
dönemin savaş taktikleriyle
süreci ilerletiyor. Kuzey’de Kürt
sorununun demokratik siyaset
temelinde çözümünde ısrarcı.

Kürtleri zapt etme politikası
Erdoğan ve şürekası, Türkiye
halklarını bir iç savaşa doğru
yönlendirirken, Kürtleri zapt
etme ve tasfiye etme hedefine,
özellikle son on gündür yaşanan süreçte, Cizre’nin “başını
ezerek” ulaşmak istedi. Ayrıca,
“şehit cenazeleri” ile milliyetçi
tabanı kendisine çekip, düşüşe
geçen toplumsal desteğini konsolide etmeyi ve bu sayede gece
gündüz sayıkladığı “400 vekil”

hayaline ulaşmayı hesaplamış
olmalı. Lakin, «şehit cenazelerinde», asker ailelerinin Erdoğan-AKP›ye yönelik tepkileri
önemli bir kırılma ve toplumsal
tepki yarattı. Erdoğan’ın yaptığı
hesaplar bumerang misali her
an kendini vurabilir.

Uzlaşmaz ve isyankar öfke
Suriye’de küçük bir kasabada(!)
yeşeren devrim olanağı, salt
Rojava ile sınırlı kalmayarak
bölgeye yayılmaya çalışılıyor.
Kürt halkına yönelik saldırılara
özyönetim ilanlarıyla cevap
veriliyor. Ki, meşru olan öz
yönetim ve öz savunma çağrıları, içerisinde bulunduğumuz
sürecin politik sonucu. Elbette
öz yönetim ilanları tek başına
yeterli değil. Bu minvalde, öz
yönetimlerin kalıcılaşması
yönünde çaba sarf edildiğini
görüyoruz. Unutmayalım, KÖH
çok yönlü ve çok bileşenli bir
halk hareketi. Dolayısıyla, süreç
sadece “yönetici kadronun”
ya da “öncünün” hamleleriyle
sınırlandırılamaz. Bakınız,
aylardır bölgede süreci ören
“kalkışmanın” öncü milisi
konumundaki ana aktör, 6-8
Ekim serhildanında da öne fırlayan YDG-H. KÖH’ün önünde
kır savaşımıyla kent ayaklanmalarının birlikte geliştiği yeni

bir dönem açılıyor. Hareket,
tabiri caizse kaybedecek hiçbir
şeyi olmayanların uzlaşmaz ve
isyankar öfkesini örgütlüyor.

Devrimin olanakları
Evet, fevkalade bir kaos içerisindeyiz ve aynı oranda devrimin olanakları güçleniyor.
Ne “90’lara” döndük ne de
“tarih tekerrürden ibarettir” klişeleriyle açıklanacak bir sürecin
içindeyiz. Halkçı, devrimci tüm
güçler hareket halinde olmalı,
aynı anda ve sürekli, asla “iki
adım geri” gitmeyecek şekilde,
sürekli bir adım ilerisini gözetmeli, kazanıma odaklanmalı,
devrimin güncelliğini aramalıyız. Süreç, tek başına 1 Kasım’da
önümüzde duran seçim takvimi
ve sandık matematiğiyle örülemez. Cizre’de on gündür yaşananlar bunun somut ifadesi.
Ancak, önümüzdeki dönem salt
KÖH’ün hamleleri üzerinden
örülemez. Sosyalistler karar
vermeli, üzerine bastığımız kaotik zeminde, tarihsel devrimci
bir sorumluluğu üstlenecek
miyiz, yoksa yükselen devrim
olasılığını görmezden mi geleceğiz? Nisan tezlerinin neden
yazıldığını ve Lenin’in 1917’nin
kaos ikliminde Bolşevikler’e “ya
şimdi ya hiçbir zaman” sözünü
unutmadık öyle değil mi?

Yenilen pehlivan güreşe doymazmış... 7 Haziran’ın ardından
Erdoğan ne yaptı etti ve “milli
irade” saydığı parlamentoyu
askıya alıp, hileli bir seçimin
yolunu açtı. Diğer yandaysa Kürt
Halkı üzerine şiddetli bir saldırı
başlattı. Kürtlerin buna cevabı
özgürlük ve demokrasi hamlesini yükselterek geldi. Kobane
ve seçim zaferlerinden bir adım
daha ileri atıldı ve sayısı 16’yı
bulan il ve ilçelerde özyönetime
geçildi. Kitlesel bir örgütlenme
ve kendi kaderini eline alma
seferberliği olan bu yönelim aynı
zamanda özsavunmayla birlikte
gelişti. Devletin imha ve inkar
saldırılarına karşı “Kürt halkı
kendini devletin insafına bırakamaz” cevabı verildi.

Yetki, karar halk meclisleri’ne
Özyönetim hamlesi demokrasi
ve özgürlük temelinde inşa oluyor. Halk meclislerinde Kürtler,
seçimden seçime oy vermenin
ötesinde söz, yetki, karar sahibi
olarak örgütlenmeyi hedefliyor.
Bölgenin bu meşru, demokratik
yönelimine engel olmak ve kanlı
bir rövanş almak için başlatılan
vahşi saldırılara karşı öz savunma pozisyonunu ise YDGH
tutuyor. “Öfkeli Kürt gençliği”
içinde örgütlenen YDGH, Özgürlük Hareketiyle sıkı ilişki
içinde olduğunu ve Öcalanı’ı
önder saydığını ifade ediyor.
Özyönetim adımı, Kürt halkının
kentlerde devleşen özgürlük ve
demokratik yaşam arzusunun en
geniş zeminde hayata geçirilmesi
girişimi olarak şekilleniyor.

HDP’nin tutumu
HDP’nin seçim programındaki
“Demokratik özerklik ve yerel

demokrasi” anlayışının bir ifadesi olmasına karşın özyönetim
ilanlarına da “sessiz ve mesafeli”
kalındı. “Halkların yönetime
doğrudan katılmasını sağlamak
için meclislerin, toplumsal ağlar,
platformların kurulmasının önü
açılacak. Vali dahil yerel yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesi
için gerekli düzenlemeler yapılacak” demesine rağmen özyönetim ilanları yeterince anlaşılmadı
ve topluma da anlatılamadı. Bu
yüzden özyönetim hamlesinin
esas önemli olan özgürlük ve
demokrasi yönü perdelenirken
devletin saldırısı sonucu oluşan
yıkım ve katliam ön plana çıktı.

Bağzı liberaller
Kitleden aldığı nefesi, kendi
ruhu sanan “bağzı liberaller de
bu süreçte her hareketin ardında
“aşırılık” gölgesi arar oldular ve
karşılıksız çağrılarla “akıl vermeyi” rol edindiler. Halkın öz
örgütlenme, direnme eğilimini
anlamaktan yoksun bu kesim
panikleyip köşeye çekilirken
saldırana meydanı boş bırakmaya eğilim gösteriyor. Özyönetimin tereyağından kıl çeker
gibi bedelsiz inşa edilmeyeceği
biliniyor. “Demokratik özerkliğin gerçekleşmesinin büyük bir
mücadeleyle sağlanacağı” uyarısı
yapılıyor. Her şeye rağmen halk
geri adım atmıyor, meşru demokratik tutumunu geliştiriyor
ve örgütlülüğü tabana yayıyor.
Bizler’de Kürt yoksul ve emekçilerinin bu hamlesine yukarıdan
bakmadan, uygun politikalarla
dayanışmayı geliştirmeliyiz. Özyönetim ilanını, benzerini Gezi
Direnişi’nde, forumlarda yaşadığımız, bir devrimci demokratik
deneyimin daha ileri örneği olarak görmeli ve selamlamalıyız.
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POLİTİKA
OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Çiller-Güreş ikilisinin “Topyekun Savaş” günlerine geri mi dönüyoruz? Hemen söyleyelim ki, hayır.

90’lara geri mi dönüyoruz?

90’ların “Topyekun Savaş” koşullarından tümüyle farklı toplumsal-siyasal ve askeri gerçekliğin içindeyiz. Erdoğan öyle bir hedefe doğru yürüse
de, 90’ların tekrarı imkansız.
Yaşanan son gelişmeler, 90’ları
yaşayan herkeste aynı duyguyu
yaratmış olmalı. Evet, acaba
Çiller-Güreş ikilisinin “Topyekun Savaş” günlerine geri mi
dönüyoruz?
Hemen söyleyelim ki, hayır.

Neden?

90’larda sosyalist sistemin çöküşüne bağlı olarak dünya devrimci
güçlerinde yaşanan bozgunun
yerinde; şimdi, kapitalizmin krizle yaşadığı zayıflama ve emekçilerin dünyanın farklı yerlerinde

yaşanan isyanları var.
İkincisi, ülkemizde o günlerde
zayıflamış ve moralsiz olan halk
güçlerinin yerinde; şimdi, Gezi
direnişinde patlayan toplumsal
güçlerdeki özgürlükçü hareketlenme zayıflasa da devam ediyor
ve etrafına devrimci-demokratik bir güç saçıyor. HDP-HDK
ekseni o güç aktarımının “halkçı
ve demokratik” bir siyasal alanda
toplanmasını sağlayabildi.
Üçüncüsü, 90’lardakinden çok
daha geniş askeri-siyasal güce ve
toplumsal desteğe sahip bir Kürt

halk hareketi var. Kürtler; şimdi,
bölgenin en itibarlı, meşruiyeti
ve askeri gücü yüksek politik
güçlerinden biri. IŞİD’e karşı
sürdürdüğü savaş, meşruiyeti
küresel bir yayılıma sıçrattı.
Dördüncüsü, “sistem güçleri”;
90’larda az çok oturmuş bir
Kemalist rejimin anayasal normal-günlük işleyişini bir güç alanı olarak arkalarında bulurken;
şimdi, rejimde yaşanan dönüşüm
anayasal bir statüye kavuşamadığı için yaşanan “rejim krizi”
tarafından zorlanıyor.

Beşincisi, Kemalist rejimi
“değiştiren” öncü güç olan AKP
–Cemaat “ittifak alanı” arasındaki bağlar parçalandıktan sonra,
şimdi de AKP’nin içinde bir Erdoğan-Gül çatlağının oluştuğunu
görebiliriz.

90’ların asabiyeti
Altıncısı, AKP’nin doğrudan
kontrolünde olan MİT ve Polis
teşkilatı 90’ları akla getiren bir
“asabiyete” sahip olsalar da, savaşın esas yükünü taşıyan Ordu
içinde aynı düzeyde bir “asabi-

yetten” bahsedilemez. Hepimizin
gözü önünde yaşanan “Yarbay”
olayı, Ordu içinde bir çatlağı
açığa çıkarttı.
Ancak, savaşın öncü gücü olarak
Erdoğan/AKP gözükse de, devletin “derin” güçleri de mevcut
savaşın içinde ve savaş bu iki
ana gücün “ittifakı” tarafından
yürütülüyor.
Bu iki gücün hangisinin üstün
geleceğini önümüzdeki aylarda
göreceğiz.
Zaten “sıkışmış” olan Erdoğan’ın
“kullanılıp-atılma” olasılığı

yüksek görünüyor. ABD- NATO
merkezli “derin” güçlerin, oldukça zayıflamış olan Erdoğan’a “son
tekmeyi” vurma şansını yakaladıkları anda kullanacaklarından
emin olabiliriz.

90’lara dönüş imkansız
Evet, 90’ların “Topyekun Savaş”
koşullarından tümüyle farklı toplumsal-siyasal ve askeri gerçekliğin içindeyiz. Erdoğan öyle bir
hedefe doğru yürüse de, 90’ların
tekrarı imkansız.

Erdoğan’ın 1 Kasım ‘Seçim Darbesi’
Şayet bir seçim yapılabilecekse, o seçim, HDP seçmeninin oy kullanamadığı, sandık başında her türlü hilenin yapıldığı ve malum “400 vekilin”
AKP tarafından kazanıldığı “resmi açıklamasının” topluma zorla kabul ettirileceği bir biçimde yaşanacak.
7 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamayan Erdoğan,
entrika ve hile yoluyla, kaybettiği
seçimleri “geçersiz” duruma
soktu ve keyfi bir “erken seçim”
dayattı. Muhaliflerinin zayıflığından faydalanarak, onları şaşkın
ve çaresiz bırakan bir hızla hareket ederek, karşıtı partilerin içine
elini atarak ve “havuz medyasını”
kullanarak yol alıyor. Yetmedi,
kazanamayacağını bildiği iki savaştan birini başlattı, diğeri için
Meclis’ten yetki aldı. Şimdi, Kürt-

lerle savaş sürüyor ve Suriye’ye
uygun zamanda “girmek” için
tezkere çıkarıldı.

Ne yapmak istiyor?
AKP, aslında eski/”Kemalist”
rejimdeki CHP’nin konumuna
yerleşmek istiyor. Yeni rejimin
kurucu gücü olarak bir dokunulmazlık kazanmak ve (tıpkı eski
Ordu-MİT-CHP güç alanı gibi)
bir askeri güce (Polis-MİT-AKP
güç alanı) dayanarak rejimin
kalıcı önderi olmak istiyor.

Öne çıktığı gibi bir kişisel kariyer
hesabı olsa da; “Başkanlık” ve
“Yeni Anayasa”, ülkeyi hedeflenen bir yapıya yerleştirmenin bir
aracı-aleti olarak kullanılacaklar.
Toplumun ve devletin “İslamcılaştırılması” ve günlük yaşamın
“islamcı” ritüellerle akıp gitmesinin hedeflendiği çok açık. Ama,
bu hedefe yürünürken, aynı zamanda, İslam’da kapitalizmle tam
bir uyum için engeller çıkaran
kimi “tarihsel pürüzler” temizleniyor. O noktada, yüzeyden

bakınca birbirini dışlar gibi gözüken, ama her ikisinin bir arada
var olduğu bir konumlanma
inşa ediliyor. İlkin, İslam küresel
kapitalizmle daha uyumlu bir
yapıya dönüştürülerek iktidarın
küresel dengelere yerleşmesi ve
egemenler nezdinde meşruiyet
kazanması sağlanıyor.
İkincisi, ilk “hizmetin” yarattığı
olanaklar ve meşruiyete dayanarak ve küresel hegemonyada
yaşanan güncel boşlukların
yarattığı fırsatlardan faydalana-

rak, bölgesel hegemon güç/ “Yeni
Osmanlı” olmak hedefleniyor.

Seçim darbesi
İşte, “4’lü çete” ya da “Saray
çetesi” olarak anılan, Erdoğan
ve Akdoğan, Davutoğlu ve
Ala’dan oluşan öncü ekip/”Sivil
Cunta”, kendisini böylesi bir
konsepte ve hedefe yerleştirerek yol alıyor. Hile ve entrika
yoluyla devreye sokulan 1 Kasım
seçimlerinin, gerçek bir seçim
olmadığını ve bir “sivil darbe”

olarak dizayn edildiğini görüyoruz. Şiddet düzeyi gittikçe artan
savaş sürecek ve o koşullarda
şayet bir seçim yapılabilecekse, o
seçim, HDP seçmeninin oy kullanamadığı, sandık başında her
türlü hilenin yapıldığı ve malum
“400 vekilin” AKP tarafından
kazanıldığı “resmi açıklamasının”
topluma zorla kabul ettirileceği
bir biçimde yaşanacak.Ancak,
böylesi bir faşist diktatörlük kurabilmek için yeterli güce henüz
sahip değiller.

Güç savaşları ve olasılıklar
Son seçim sonuçları, Erdoğan
için hayallerin bitişi anlamına
geldi. Bitişin kabullenilmemesi
ve dayatılan erken seçimde
kazanabilmek için kışkırtılan savaş ise, zaten Gezi ile
başlayan bir yeni döneme güç
kazandırıyor.
Kürt halk hareketi, Gezi’nin
hareket halindeki toplumsal

dinamikleriyle ve sanayi işçilerinin direnişleriyle ortaklaşabileceği bir zemine yerleşmeye
çalışıyor.
“Genel ve üsten” bir bakışla,
“Özgürlük” ve “Hak” arayışının
ve bu arayışın politikleşmiş
hali olarak “Halk Meclisleri”
ve “Demokratik Cumhuriyet”
yöneliminin, hareket halindeki

farklı toplumsal dinamiklerin
ortak özlemi olduğunu görüyoruz.

Toplumsal dinamikler

Şüphesiz, savaş gerçekliği, Kürt
halkı, sanayi işçileri ve Gezi’nin
toplumsal dinamikleri arasındaki ilişkileri zorlaştırıyor.
Ancak, bu durum, o toplumsal
güçlerin nesnel olarak ortak

bir yönelim içinde oldukları
gerçekliğini değiştirmez.
Zaten, sanayi işçileri henüz katılmamış olsa da, Kürt halkı ve
Gezi güçleri arasındaki yakınlaşmanın somut bir göstergesi
olarak, 7 Haziran seçimlerinde
HDP’nin aldığı oy oranını
gösterebiliriz.
AKP’nin askeri saldırılarının

onun Kürt halkı içindeki hala
süren etkisini azaltacağını ve
en son savaş tezkeresine verdiği
kabul oyunun CHP’nin özellikle Arap Aleviler başta olmak
üzere bütün Aleviler içindeki
etki alanının da aynı biçimde
daraltacağını öngörebiliriz.

HDP’yi aşan politik özneler
Açık ki, her iki gelişme de,

HDP’nin etrafındaki güç
alanını büyütüp derinleştirmeye adaydır. Ancak, süreç,
HDP’yi aşan politik özneleri de
yaratabilir.
Gündeme giren savaşta PKK’ye
yaşatılacak askeri yenilgi,
AKP’yi güçlendirecekken; gerillanın inisiyatifinin güçlenmesi,
AKP’yi uçuruma itecektir.

Sermaye, CHP ve ordu
Şimdi “uyuyan” el-Kaide ya da IŞİD hücrelerinin muhtemelen başlatacakları silahlı eylemler, Gezi’de patlayarak gücünü gösteren halk güçlerinin “özgürlük” arayışı, sanayi işçilerinin son direnişleri ve PKK’nin yürüteceği savaş; açıktır ki, olası askeri darbeyi zorlayacaktır.
Sermaye, yaşanan rejim krizine
çözüm olamıyor.
Öyle ki, mevcut krizin çözümsüz
kalıp sürdükçe yayılıp derinleşmesinin; Kürtlerde ve Alevilerde
“kopuş” iradesi oluşturması,
“Ordu’da huzursuzluk” yaratması
ve giderek “devletin gücünün
sınırlarını ortaya çıkarması”
gibi kimi ağır sonuçları, sadece
“rejimi” değil kapitalizmi de
riske atmasına rağmen; sermaye,
çözüm gücü olamıyor.
Sorun şu ki, “Evdeki hesap çarşıya uymadı!”
Sermaye, AKP’yi “maşa” olarak
kullanarak Ordu’yu oligarşik egemenliğin alt basamaklarına itmek

ve zirvede kendisinin mutlak
egemenliğini kurmak istemişti.
Eh, o konuda başarılı olundu.
Gelin görün ki, “maşa” “dişli”
çıktı ve “Git!” deyince gitmiyor;
“peki o zaman, yönet!” deyince,
onu da beceremiyor.
O zaman, sermaye güçleri
ve AKP arasında hepimizin
gözünün önünde bir itiş-kakış
yaşanıyor.
Sermaye, şayet güçlü seçenek
yaratamazsa, Erdoğan’ın iktidar
ısrarını pekala kabullenebilir;
hatta gerekirse beş vakit namaz kılmaya da başlayabilirler!
Üstelik, Erdoğan’ın “Nankörler!”
ithamı hiç de haksız değil; O’nun

döneminde önceki uzun on
yıllarda kazandıklarının kat be
kat fazlasını kazandılar, rakamlar
ortada!

Hataların çapı artıyor
Sorun; AKP’nin Erdoğan liderliğinde yapmaya başladığı ve çapı
giderek artan hataların verdiği
hasarların artık kabul edilemez
bir noktaya ulaşması.
Evet, sermaye açısından, Erdoğansız bir AKP’nin oluşması ya
da artık pek mümkün gözükmese
de Erdoğan’ın “yola gelip hizaya
girmesi” gerekiyor.
Ama, sermaye, esas olarak bir
CHP-AKP koalisyonu istedi,

halen de o isteğini sürdürdüğü
görülüyor. CHP bu “görevi”
hemen kabullense de, koalisyon üzerinden “eğitilip hizaya
çekilmeye” zorlanacağını gören
Erdoğan’ın bu seçeneği ret etmesi, koalisyonun önünü tıkadı.
Peki, başka yollar yok mu? Var;
Ordu, eskisinden farklı bir tarzda
olsa da, “hizmete hazır” ve zamanını bekliyor.
İçindeki kimi “marazi” ve “sivri”
unsurların “Ergenekon” operasyonuyla “temizlenen” ve ABD ve
NATO tarafından daha derininden “fethedilen” Ordu; mevcut
kaotik ortama “müdahale” için
hazırlıklarını yapmaya başlamış

olmalıdır. Ordu darbesi, (tıpkı
olası bir AKP-CHP koalisyonunda deneneceği gibi) derin bir
açmaz içine düşen siyasal rejimi
“restore ederek yenilemek” hedefiyle yapılabilir.

Görünen köy hesabı
Kapitalizmin Türkiye’deki
gelişme düzeyi ve bağlı olarak
sermaye güçlerinin yüz milyarlarca dolarlık menfaatleri; rejim
krizinin, sözgelimi Libya ya da
Suriye’de olduğu gibi büyük bir
yıkıma doğru sürüklenmesini
engelleme girişimlerinin önünü
açıyor. Ancak, Ordu’nun da işi
zor. İşler, karargahta planlandığı

gibi gitmeyebilir, koşullar 12
Mart ya da 12 Eylül’den oldukça
farklı.
Ordu darbesiyle iktidardan devrilecek AKP’nin direnişi, şimdi
“uyuyan” el-Kaide ya da IŞİD
hücrelerinin muhtemelen başlatacakları silahlı eylemler, Gezi’de
patlayarak gücünü gösteren halk
güçlerinin “özgürlük” arayışı,
sanayi işçilerinin son direnişleri
ve PKK’nin yürüteceği savaş;
açıktır ki, olası askeri darbeyi zorlayacaktır. İşte, “Görünen
köy kılavuz istemediği” içindir ki,
sermaye, askeri darbeyi son çare
olarak görüyor. Diğer seçenekler
sonuna dek zorlanacaktır.
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POLİTİKA
Mersin, Adana ve Antakya’da Halk Meclileri ayağa kalkıyor.

Halk Meclisleri’ni örgütleyelim!

Yaşadığımız bölge; köy, kent, kasaba, mahalle neresi olursa olsun, kendimizi ve öz örgütlülüğümüzü var edeceğimiz alanlar halk meclisleridir.
Ufuk SULTANOĞLU
1. sayfadan devam

Gezi Parkı direnişi olarak başlayarak sermayenin doğa talanına karşı
eşitlik, adalet ve özgürlük isyanına dönüşen büyük direniş tarihi
yaşadık.
Bursa-Gebze hattında tarihsel bir
çıkış yapan işçi sınıfı şimdi çok
daha diri. Erkek tahakkümüne karşı
özgürlüğü haykıran kadınlar, erkek
egemen düzenin mağduru olmaktan sıyrılıp, kendi kurtuluşlarının
özneleri olma yolundalar. Yaşam
alanları talan edilen insanlar, despotik düzenin çarklarının öğütmek
istediği gençler, işsizler, yoksullar…

Evet, bütün toplumsal dinamikler
müthiş bir hareketlilik içerisinde.
Yaşadığımız bölge; köy, kent, kasaba, mahalle neresi olursa olsun,
kendimizi ve öz örgütlülüğümüzü
var edeceğimiz alanlar halk meclisleridir.
Yaşadığımız bölge; köy, kent, kasaba, mahalle neresi olursa olsun,
kendimizi ve öz örgütlülüğümüzü
var edeceğimiz alanlar halk meclisleridir.

Örgütlenme formları geliştirilmeli
Yaşam alanlarımızda bugün farklı
örgütlenmeler var. Bu örgütlenmeler halkın mücadelesini yarattığı

olumlu girişimler ve mücadeleyi
bugüne taşıyan birikimler. Bugün
geldiğimiz aşamada ise, halkın
arayışı, bunları aşan bir örgütlenme
yaratılmasını, zorunlu ve mümkün
kılıyor.
İşte, tam da bu aşamada halk
meclisleri öne çıkıyor. Halk
meclislerinde, insanlar etnik ya da
inançları yüzünden herhangi bir
ayrım gözetmeden yer alabilir. Halk
meclisi birey ve kurumlara açık,
daima halkçı ve yenilikçidir. Bölge,
köy, kent, kasaba veya mahalle,
neresi olursa olsun, kendimizi ve öz
örgütlülüğümüzü var edeceğimiz
alanlar halk meclisidir.

Halk Meclisleri nedir?
Yaşadığımız bölge; köy, kent, kasaba,
mahalle neresi olursa olsun, kendimizi
ve öz örgütlülüğümüzü var edeceğimiz
alanlar halk meclisleridir.Halk meclisi
halkın kendi öz örgütlülüğüdür. Halkın
güçlerini birleştirdiği bir örgütlenmedir.
Bu meclislerde işçisi, memuru, esnafı,
çiftçisi, kadını, erkeği, genci, yaşlısı,
işsizi, mahallelerde emeği ve onuruyla
yaşayan tüm emekçiler var.
Halk meclisi, halkın tüm sorunlarını ve
çözüm yollarını tartıştığı, tüm katılımcılarının ‘’eşit söz hakkına’’ sahip olduğu,
ortak kararlar aldığı ve aldığı kararların

hayata geçirildiği bir halk örgütlenmesidir. Halk meclisinin amacı, sermayeye
karşı halkın çıkarını korumak ve sorun
çözme noktasında kolektif bilinç yaratmaktır.
Halk meclisi, halk düşmanı güçlere ve bu
güçlerin zulmüne karşı halkın çıkarlarını
savunur.
Yaşadığımız mahalle, köy, site, kasaba,
kent bizimdir. Bizim seçmediğimiz vali
ya da kaymakam, devletin baskı öğesidir. Havva ananın da dediği gibi «Vali
kimmiş?, Kaymakam da kimmiş? Ben
halkım.’’

Nefretin ve savaşın
kıskacında Arap Alevileri
İştebrak katliamını hatırlayalım. Sahadaki yenilgilerin ardından stratejik olan Cisr-eş Şuğur alınmış
ve hemen ardından İştebrak katliamı yaşanmıştı.
Mahmut DURKAL
Suriye’deki savaş tüm sıcaklığıyla
devam ediyor. Çok taraflı bu savaşın
gidişatına müdahale etmek için her
gün yeni yeni hamlelerin atıldığını
ancak bu hamleler sonucunda sahaya
tek bir gücün hâkim olamadığı bir
sürecin devam ettiğini görüyoruz.
Suriye’de var olan gidişatta kilit bölgelerin varlığının her geçen gün savaşın seyrine göre arttığını görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse savaşın
gidişatında Kobane, Tel Abyad,
Cerablus, Golan, Hama, Humus, Şam
sahadaki farklı güçlerin hegemonya
savaşı açısından kritik yerler olarak
ön plana çıkıyor.
Son dönemde ise özellikle İdlib çevresi ve Zebadani bölgeleri ön plana
çıkmış durumda. Bu bölgelerde neler
olduğuna ve bu yaşanan gelişmeleri
kimlerin nasıl yorumladığına göz
atalım.

İdlib’te neler oluyor?
İdlib’in ismini özellikle Cisr-eş Şuğur
ve İştebrak katliamlarıyla duymuştuk. Bu olaylarda Katar, Arabistan ile
birlikte Türkiye’nin de bu operasyonları yapan Fetih Ordusuna desteği
üzerine çok sayıda bilgi vardı. Şimdi
ise adını Fua ve Kefraya köylerine
Fetih Ordusunun yaptığı operasyonlarla duyuyoruz.
Fua ve Kefraya köyleri “Şii” köyleri
olarak anılıyor. Nüfusu 10 bin olan
bu köylerin savaş sürecinde silahlı
çetelere katılmak istemeyen Sünni
kesimin göçüyle beraber 40 bini
aştığı belirtiliyor.
Bu saldırının ise iki nedeni olduğu
üzerine konuşuluyor. İlki bu iki
köyün İdlib’te hiç işgal edilememiş
olması, ikincisi ise Suriye’nin güneyi
Zebadani’de savaşan çetelerin burayı
yoğun saldırı altında tutarak denge
kurmak istemesi.
Ancak bu saldırıların özellikle
Arap-Alevi halkı üzerinde yoğunlaşmasının da göz ardı edilmemesi
gerekmekte. Sahada kaybettiği yerlerin ardından çetelerin saldırılarının
birçok defa bu halk üzerine yoğunlaştığına şahit olduk.

Hedefteki “sapkınlık”
İdeolojik olarak kendinden olmayan hiçbir görüşü kabul etmeyip

karşısında diz çöktürmeye çalışan bu
çetelerin kendi deyimleriyle “sapkın”
olarak ilan ettiği Arap Alevi halkını
hedefe alması pek de ilginç bir durum değil. Buna Arap-Alevi halkının
bölgedeki örgütlülüğünün yetersiz
olmasını da ekleyince taşlar yerine
daha net oturuyor.
İştebrak katliamını hatırlayalım. Sahadaki yenilgilerin ardından stratejik
olan Cisr-eş Şuğur alınmış ve hemen
ardından İştebrak katliamı yaşanmıştı. Sebeplerinden birinin ise şüphesiz bölgede “Sünni motivasyonu
“sağlamak ve psikolojik olarak orada
yaşayan halklar üzerinden Esad’ı
tehdit etmek olduğu çok açık.
Yine son zamanlarda Esad’ın kalesi
olarak anılan Lazkiye’ye füzelerle saldırarak sivillerin ölümüne yol açan
gelişmeler mevcut. Bu gelişmelerin
bir ayağının buraya bastığını görmenin bize gelecek dönem hakkında
fikir verebilecek gelişmeler olduğunu
düşünüyorum.
Sahadaki durumu izah etmeye
çalıştık bir de Türkiye üzerinden
Arap-Alevilerine yönelik nasıl bir
algı yönetimi yapıldığına bir bakalım. AKP’nin iktidar da olduğu süre
boyunca düşman yaratarak kendi
meşruiyetini yaratmaya çalıştığını
hepimiz gördük. Çapulcu, eşkıya,
kadın mı? Erkek mi? Vb. söylemlerin
film şeridi gibi gözlerinizin önünden
ister istemez geçtiğini hayal edebiliyorum.
Suriye savaşının ilk başladığı yıllarda
hatırlayacağımız üzere Esad’ın
Arap-Alevisi olması üzerinden direkt
olarak halka yönelik -özellikle T.C
tarafından- birçok söylem gelmişti.
Bu söylemlere bir yenisi de geçtiğimiz günlerde Fatih Tezcan tarafından
geldi. Tezcan ‘’Arap Alevisi demeyi
bırakın kendinize, Alevilikle hiçbir
alakanız yok, itikadınız sapık, gerçek
Alevilere kurban olun siz’’ dedi.
Arap-Alevi halkını bu denli hedefe
oturtan bu söylemi sahadaki durumdan ve AKP’nin bakış açısından halk
olarak bağımsız okumak isterdik.
Ancak Erdoğan yandaşlığının
zirvesine oturmuş havuz medyasının “güzide kindarı” Tezcan’ın bu
açıklamasını öyle okuyamıyoruz. E
kusurumuza bakmasınlar!
1|http://www.ydh.com.tr/HD14129_
foa-ve-keferya-nicin-hedefte.html

Alevi halkının iradesi
katliam tehdidiyle sınanıyor
Kürtlere yağdırılan bombalar ve yükselen savaş Alevi toplumuna karşı yürütülen
savaşı biraz gölgelese de bu duruma işaret etmek önemli bir noktada duruyor.
Emrah BAL
Alevi halkı özgürlük mücadelesinin yükselişe geçtiği her dönemde,
direnişin en ön saflarında yer almıştır.
Mücadele tarihine baktığımızda, dayanışmacı özellikleriyle Aleviler, demokratik-özgürlükçü taleplerini diğer halk
güçleri ile birleştirmiş, demokratik
temellerden yoksun T.C. despotizmine
karşı demokratik direnişin ana öznelerinden biri olmuştur.
Osmanlı’dan günümüze Aleviliğin
mücadele tarihine baktığımızda; asimilasyona, katliamlara, baskı ve saldırılara maruz kaldıklarını, ancak buna
bu politikaların Alevi direnişlerini
mayalandıran ve Alevilerin reflekslerini diri tutan önemli etkenler olduğunu
görürüz.
Özel olarak T.C. tarihine baktığımızda
ise Alevilik bilinçli bir şekilde; egemen
olan Sünni inanca düşman, sapkınlaşmış, ne düğü belirsiz bir topluluk
olarak ele alındı. Bu doğrultuda da asimilasyon, katliam ve baskının zemini
yaratıldı.
Devletin Alevi politikası; “asimile et,
olamazsa katlet” şeklinde olagelmiştir.
Bu çerçeveden günümüze baktığımızda devletin Alevi Halkına dönük
politikaları temelde değişmedi. Önce
Alevi açılımı senaryoları ile Aleviliği

Ali’yi sevmeye indirgeyen, sonrasında
Alevileri kitlelere yuhalatan iktidar
devlet geleneğinin devamcısı olduğunu
gösterdi.

Savaşın konsepti genişletiliyor
AKP-Erdoğan’nın maskesiz çeteleri,
7 Haziran’da suya düşen hayallerini
gerçekleştirmek için savaş kararı aldı.
MHP-Bahçeli’nin eli kanlı çeteleri
ise savaş kararını ayakta alkışlayarak
selamladı. Şimdi ustalaşan AKP’ye kalfalık yapmak için can atıyor. CHP ise
halkçı güçlere dayatılan savaşı sessizce
karşıladı.
Aleviler açısından ölüm-kalım gibi
kritik bir süreçte, özellikle CHP’nin
tutumu bu partiden kopuşun zeminini hazırlamaya başladı. Bu gerçekler
savaşın konseptinin genişlediğini
gösteriyor. Halkçı güçler açısından
AKP topu sahaya süren, MHP kaleye
kadar getiren, CHP ise halka golü atan
takım oldu.
Rejim şimdi yekvücut bir şekilde
AKP’siyle, CHP’siyle, MHP’siyle,
TSK’siyle içerisinde bulunduğu krizi
aşmaya çalışıyor.

İktidara düşman gerek
7 Haziran yenilgisi AKP’nin kaybolan desteğini kazanması için sahaya

yeni kartlar sürmesine neden oldu.
Kaybolan milliyetçi oylar Kürtlerle
savaşarak ve şoven dalgayı yükselterek
kazanılabilir miydi? Erdoğan önderliğinde AKP bu kumarı oynadı. Ancak
yetmezdi. Daha fazla düşman gerekli
ve milliyetçilik yetmiyorsa mezhepçiliğe başvurmak gerekirdi.
Kürtlere yağdırılan bombalar ve
yükselen savaş Alevi toplumuna karşı
yürütülen savaşı biraz gölgelese de
bu duruma işaret etmek önemli bir
noktada duruyor. 7 Haziran sonrası
Alevi kanaat önderlerine gerçekleştirilen silahlı saldırılar, Alevilerin yaşadığı
bölgelerde evlerinin işaretlenmesi,
savaşa tepki gösteren Asker ailelerinin havuz medyası tarafından Alevi
ve DHKP-C’li olarak öne sürülmesi,
Alevilere yönelik başlatılan savaşın en
önemli gelişmeleridir.
Düşmanlaştırarak, kutuplaştırarak,
katlederek ellerinden kayıp giden iktidarı koruyamayacakları aşikâr. Ancak
çok fazla kan dökeceklerini görüyoruz
ve biliyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz
tabloda AKP-MHP-CHP’nin elbirliğiyle yürüttükleri savaşa karşı HDP’nin
etrafında örgütlenmiş ve kendi taleplerinin savunucusu Aleviler bu karanlık
günlerden çıkışın ana öznelerinden
birisi olacaktır.
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EKONOMİ
VOLKAN YARAŞIR

Türkiye ekonomisi krizin eşiğinde. Dış ve iç kırılganlıklar bu eşiğin hızla geçilmesine yol açabilir.

Ekonomide çoklu kırılganlıktan krize
Türkiye ardışık döviz şokları yaşıyor. Dolar ve Euro bir kaç defa Türkiye tarihinin zirvesini yaptı. Kritik eşikleri geçti.
Dolar bugün için 3.000 barajına otursa da, siyasal krizin derinleşmesi, FED’in faiz oranlarını yükseltmesi ve Çin merkezli finansal türbülanslar
gibi faktörlerle, yıl sonunda ya da 2016 başında 3.500 ulaşması yüksek bir ihtimal.
7 Haziran sonrası Türkiye, hızla
siyasal dengelerin alt üst olduğu,
siyasal krizin derinleştiği, iç savaş
dinamiklerinin açığa çıktığı bir
sürecin içine girdi. Aynı süreç
ekonomide çoklu kırılganlığın
önünü açtı. Bugün siyasal ve
ekonomik krizin iç içe geçtiği
bir konjonktürü yaşıyoruz. Savaş
politikaları, dışsal kırılganlıklar,
döviz şokları, küresel finansal
türbülanslar ve yapısal sorunlar
ekonomide büyük zafiyetler
yaratıyor. Açık bir krizin bütün
emareleri ortaya çıktı.

Ekonomik zafiyetler

Türkiye çoklu risk anaforu
içinde. Dış borç stoku 403 milyar
dolara yükseldi. Bu rakam GSMH’nın yüzde 53’ünü oluşturuyor. Kritik oran GSMH’ın yüzde
50’si kabul ediliyor. Bu borcun
yaklaşık yüzde 40’ı ise kısa vadeli
borçlar. Kısa vadeli borçlarında çok yüksek bir oranı, özel
sektörün borcu olarak dikkat
çekiyor. Türkiye’de cari açık 3,4

milyon dolar seviyesinde. Cari
açık Türkiye ekonomisinin en
önemli sorunu olmaya devam
ediyor. İşsizlik oranı yüzde 9.3
seviyelerinde gösterilse de gerçek
oran 15’lere ulaştı. Enflasyon
oranı yüzde 8’e yaklaştı. Enflasyon, kurlarda yaşanan fırtınayla
birlikte yeniden tırmanmaya
başladı. Büyüme oranı yüzde
2 -3 patikasında seyrediyor.
2015 sonunda bu oranda hızlı
gerileyişler yaşanırsa şaşırmamak
gerekiyor. Dünyada petrol ve
gıda fiyatlarında ciddi düşüşler
yaşanırken, Türkiye ‘de fiyatlar
giderek artıyor. Ekonomik dengesizlikler derinleşiyor.

Döviz şokları

Türkiye ardışık döviz şokları yaşıyor. Dolar ve Euro bir kaç defa
Türkiye tarihinin zirvesini yaptı.
Kritik eşikleri geçti.
Dolar bugün için 3.000 barajına
otursa da, siyasal krizin derinleşmesi, FED’in faiz oranlarını
yükseltmesi ve Çin merkezli

finansal türbülanslar gibi faktörlerle, yıl sonunda ya da 2016
başında 3.500 ulaşması yüksek
bir ihtimal. Böylesi bir salınım ya
da şok dalgaları en başta sert bir
döviz krizinin önünü açabilir. Bu
gelişme ekonominin bloke olması
demektir. Şok dalgaları bugünden sarsıcı sonuçlar yaratmaya
başladı. Dövizde yaşanan şoklar,
enflasyonu ve faizleri yükseltmeye başladı. Ayrıca yatırımlarda
düşmeler görülmeye başlandı.
Tüketim talebinde daralmalar
yaşandı ve enflasyon yükseliş
trendine girdi. Bununla birlikte
kısa vadeli borçları yüksek olan
birçok şirket, son derece ciddi
sorunlarla karşılaştı. Döviz şoklarının devamı, marka adı olan
şirketler dahil, bir dizi şirketin
iflasını beraberinde getirebilir.
Bunun işçi sınıfı için anlamı
toplu tensikat, işsiz kalma ve yoksullaşmadır. TC’nin dış borcunun
hızla artacağı bir konjonktüre
girdik. Kısa vadeli dış borcu ödeyecek yeterli gelirinin olmaması

ve döviz rezervlerinin yetersizliği, yeniden dolar bazında
borçlanmanın önünü açacaktır.
Türk lirasının değer kaybetmesi
ilk bakışta ihracaat artışına yol
açabilir gibi bir eğilim yaratsa da,
TC’nin ihracat gerçekleştirmek
için bile ithalata yüksek derecede
bağımlı olması, birçok sorunu
beraberinde getiriyor. Döviz şokları çoklu ekonomik kırılganlığı
derinleştiriyor.

Sermaye kaçışları
Kapitalizm genelleşmiş krizinin
bu evresinde sermaye gelişmekte olan piyasaları hızla terk
ediyor. Türkiye’nin içinde olduğu
kırılgan 5’li ya da 8’li ülkelerden güvenli pazarlara, merkez
ülkelere “anayurtlarına” dönüyor.
Son 1 yıl içinde 1 trilyon dolarlık
fon periferi ülkelerini terk etti.
Türkiye ekonomisinin dış kaynağa yapısal bağımlılığı düşünüldüğünde, sermaye hareketlerinde
görülen bu salınımın sert ve
yıkıcı sonuçlar doğurması işten

bile değil. Merkez Bankası verilerine göre 2015’in ilk sekiz ayında
net sıcak para çıkışı, 6 milyar
doları buldu. Yapısal krizin dışa
vurduğu 2008 yılında bu rakam
4,2 milyar dolardı. Bu derece
hızlı çıkış, sarsıcı sonuçlara yol
açabilir. Sıcak para çıkışının yıl
sonunda 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle FED’in
faizleri yükseltmesi sıcak para
kaçışlarını hızlandıracaktır.
Türkiye ekonomisinin dışa bağımlılığı iki mekanizma üzerinden gelişiyor. Birincisi iç talebi
dış kaynak belirliyor. İkincisi
üretimin realizasyonu ağırlıkta
ithalata bağımlılık üzerinden
şekilleniyor. Sermaye girişlerinde
yaşanan ani yavaşlamalar ya da
net çıkışlar ekonomik resesyona
yol açıyor, çıkışların artması
krizleri kaçınılmaz kılıyor.

Kriz eşiği
Bunun en somut yansıması,
Türkiye’nin cari açığının sıcak
parayla finanse edilmesidir. Sıcak

parada yaşanan bir daralma, cari
açık sorununu içinden çıkılmaz
bir noktaya ulaştırabilir. Türkiye
ekonomisi birbirini etkileyen
ve senkronize eden çoklu bir
kırılganlık içinde. Siyasi, jeo-politik riskler bu kırılganlığın her
an yıkıcı bir krize dönüşmesini
beraberinde getirebilir. Bugün
için (kamusal harcamaların
kısılması, sıkı tutulması, yeni
kaynak olarak özelleştirmelerin
devreye sokulması ve gereğinde
işsizlik fonundan yararlanmanın
avantajlarından dolayı) kamu
ekonomisinde ciddi sorunların
olmaması ve bankacılık sisteminin olası orta düzeyde basınçlara
dayanıklı olması, olumlu bir
tablo gibi gözükse de yukarıda
sözünü ettiğimiz faktörlerin anafor etkisi basite alınmamalıdır.
İç savaş dinamiklerinin açığa
çıktığı koşullarda her şey, her an
alt üst olabilir. Türkiye ekonomisi
krizin eşiğinde. Dış ve iç kırılganlıklar bu eşiğin hızla geçilmesine yol açabilir.

Küresel krizin yeni evresi
Türkiye’nin de dahil olduğu kırılgan 5’li ya da kırılgan 8’li olarak tanımlanan ülkeler, krizin yıkıcı anaforu içine girdi. Bu aşama, krizin
yeni bir fazını işaretledi. Krizin küresel yayılımı tamamlandı. Önümüzdeki süreç periferide yeni krizlerin ortaya çıkacağı bir süreçtir.
Kapitalizmin yapısal krizi 2007
sonrası bir dizi fazdan geçerek,
küresel düzeyde yayıldı ve
derinleşti. ABD’de mortgage
krizi olarak başlayan ve Ford,
Chrysler, General Motors gibi
uluslararası otomotiv tekellerinin ve Lehman Brother’s
gibi finans ve sigorta şirketlerinin çöküşlere yol açan kriz,
ABD’nin finansal mimarisini
alt üst etti. Ve hızla genelleşmiş
bir ekonomik krize dönüştü.

Kapitalizmin krizinin birinci
fazı, ABD odaklı gerçekleşti.
Küresel bir yayılma karakteri
göstererek kısa çevrimli bir kriz
olmadığı ortaya koydu.

Yıkıcı fazlar
2009 girildiğinde kriz Avrupa’ya sıçradı/bulaştı. Yunanistan’da borç çevriminin kırılması ve ülke iflasıyla, kriz yıkıcı
etkilerini Avrupa’da göstermeye
başladı. Avrupa’nın Akdeniz
havzası kamu borç krizi ve

bankacılık kriziyle sarsıldı. Bu
süreç ve krizin şirket iflaslarından, ülke iflaslarına doğru
bir gelişim seyri göstermesi
krizin ikinci fazı oldu. Kriz
dalgası senkronize bir karaktere büründü. İrlanda, İzlanda,
İspanya, Portekiz ve Kıbrıs kriz
anaforu içine girdi. Hatta kriz,
merkez ülkelerden İtalya ve
Fransa’yı sarstı. Almanya, krizi
hegemonyasını yayma ve derinleştirme zemini olarak kul-

landı. AB’nin daha homojen bir
yapıya dönüşmesi için adımlar
attı. Güney ve Doğu Avrupa’da
ekonomik ve nüfuz alanlarını
genişletti. Avrupa’nın Akdeniz
havzasında süreç devam ediyor.
Kriz bir dizi iç evreden geçerek,
bölgede etkisini sürdürüyor.

Kriz derinleşiyor
2014 yapısal krizin yeni bir evreye geçişini simgeledi. FED’in
parasal genişleme politikalarına son vermesi, gelişmekte

olan piyasalar diye tanımlanan
periferi ülkelerinde yıkıcı sonuçlar doğurdu. Türkiye’nin de
dahil olduğu kırılgan 5’li ya da
kırılgan 8’li olarak tanımlanan
ülkeler, krizin yıkıcı anaforu
içine girdi. Krizin yeni bir
fazını işaretlendi, küresel yayılımı tamamlandı. Önümüzdeki
süreç periferide yeni krizlerin
ortaya çıkacağı bir süreç. En
başta Türkiye bu dalganın içinde. Kırılgan 5’liye ayrıca dikkat

edilmeli.Rusya krizi ve en son
Çin’deki finansal türbülans ve
ekonomide görülen yavaşlama,
krizin derinleştiğini, yıkıcı
enerjisinin biriktiğini ortaya
koyuyor. Özellikle Çin merkezli
bir krizin, Çin’in dünyanın
fabrikası ve küresel finans
merkezi olduğu düşünüldüğünde, finansal bir kasırga etkisi
yaratacağı ve Çin borsasındaki
spekülatif balonun patlamasının yarattığı tahribat ortada.

Çin’de ekonomik yavaşlama ve finansal anafor
İlk sarsıcı gelişme Temmuz’da Çin borsalarının yüzde 30 değer kaybetmesiyle başladı. Bir anda 3.4 trilyon dolar yok oldu. Ağustos’ta Yuan’nın
3 defa develüe edilmesi geldi. Ekonomik büyüme oranlarında görülen yavaşlama Çin’i, hızla küresel ekonomik tartışmaların merkezine oturttu.
Dev sarsıldı. Dünyanın fabrikası
ve ikinci büyük ekonomik gücü
olan Çin, küresel krizin yıkıcı
sonuçlarını yaşamaya başladı.
Kapitalizmin yüksek entegrasyon
düzeyi ve enterkonnette özelliği,
Çin’de yaşanan sarsıntının bir kasırga etkisi yaratmasına yol açıyor. İlk sarsıcı gelişme Temmuz
ayında Çin borsalarının yüzde 30
değer kaybetmesiyle başladı. Bir
anda 3.4 trilyon dolar yok oldu.
Ardından Ağustos ayı içinde
Yuan’nın 3 defa develüe edilmesi
geldi. Ekonomik büyüme oranlarında görülen yavaşlama Çin’i,
hızla küresel ekonomik tartışmaların merkezine oturttu.

Kriz kapitalizmin doğası
2000 yılının başlarından beri
yüzde 10 gibi süper bir büyüme
gösteren Çin ekonomisi, 2011
yılına kadar bu özelliğini korudu.
2012 yılında büyüme oranı %
7’ye düştü. Daha sonraki yıllar

da düşme devam etti. 2013’te %
7,75, 2014’te 7,36, 2015’te 6,8,
2016’da ise 6,3 olması bekleniyor.
Dünyanın atölyesi olan Çin,
ihracata dayalı büyüme stratejiyle
hızla olağanüstü gelişme trendi
gösterdi.
Emperyal bir güç olarak ekonomik ve nüfuz alanlarını yaydı.
Çin, kapitalizmin genelleşmiş
krizinin yıkıcı etkilerinden ilk
yıllarda korunsa da özellikle 2012
yılı bir moment oldu.
Çin’de sermaye birikiminin yavaşlaması kendini en net ekonomik büyüme oranında gösterdi.
Ayrıca hızlı finanslaşma süreci
Çin’de kriz dinamiklerini açığa
çıkardı. Yapısal krizin merkez
ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde yarattığı tahribat, küresel
bir ihracat merkezi olan Çin’i
bloke etti. Çin’de kapitalist üretim
tarzının daha fazla kar elde etme
güdüsünün bir yansıması ya da
küresel krizin en karakteristik

semptomu olan “aşırı üretim/
eksik tüketim” sorunu
ortaya çıktı.
Yani Çin
ekonomisi,

Maksist kriz
teorisini
temel mimarisini
oluşturan “kar oranlarında düşme eğilimiyle” karşı karşıya kaldı.

Böylesi bir süreç mali genişlemenin önünü açtı. Spekülatif sermaye
hareketleri
hızla büyüdü.

Ekonomide
yavaşlama süreciyle,
borçlanma oranındaki aşırı yükselme arasında bir
paralellik yaşandı. Çin borsası
mali sermayenin spekülasyona

yönelmesinin merkezi olarak
işlev gördü. Şanghay ve Şenzen
borsaları küresel finans hareketlerinin en önemli merkezleri
oldu. Emlak piyasalarında spekülasyon eğilimi güçlendi.
2007 yılında Çin’in toplam borcu
GSMH’ın % 158’ini oluştururken, 2014 yılında bu oran % 228’e
yani 28 trilyon dolara ulaştı.
2015’in ilk altı ayında Çin borsaları, yüzde 60 yükseliş gösterdi.
Ardında spekülatif balonun
patlamasıyla yüzde 30 oranında
değer kaybetti. Bu durum küresel
düzeyde finansal bir deprem etkisine yol açtı. Borsa krizi Çin’de
92.5 milyon bireysel yatırımcının
zarara uğramasına yol açtı. 3,4
trilyon dolar sanki buharlaşıp
yok oldu.

Çin’de devalüasyon
Ağustos ayı içinde Çin Merkez Bankası, üç devalüasyon
gerçekleştirdi. Çin’in ekonomik

büyüme trendinde görülen yavaşlama ve ihracatta düşüş (2015
temmuz ayındaki ihracat, 2014
yılı temmuz ayına göre yüzde 8.3
oranında azaldı) ve FED’in faiz
artırma kararı Çin’in devalüasyon yapmasına neden oldu.
Böylece Çin ihracata dayalı
büyümede ısrar ettiğini gösterdi.
Dolar karşısında Yuan’ın rekabet
gücü arttı. Ayrıca Çin yaptığı devalüasyonla, Yuan’ın uluslararası
dolaşımda yer bulmasını ve serbest bir şekilde dövize çevrilebilir
para haline gelmesini amaçladı.
Bu hamlelerin büyümeye olumlu
etkiler yapacağı hesaplanıyor.
Çin’deki ekonomik yavaşlama,
borsada spekülatif balonun patlaması ve kur savaşları ve içine
girilen kriz süreci, küresel düzeyde sarsıcı sonuçlar yaratması
kaçınılmazdır. Bu moment başka
bir boyutta küresel krizin yeni
bir fazını işaretliyor. Ve kelebek
etkisinin pratik yansımasını...
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Batılı emperyalistlerin bombaları yeniden bölgede...

Ortadoğu’da savaşın yeni boyutları
İran’la nükleer anlaşmanın kapsam ve içeriğinin nükleer meselesinin çok ötesinde boyutlara sahip olduğu biliniyor.
ABD’nin bu konudaki yaklaşımı, esas olarak uzun vadede kendi hegemonyasına karşı gerçek bir tehdit oluşturma potansiyeli taşıyan
Rusya-Çin-İran ittifakının engellenmesine yönelik ve burada zayıf halka olarak seçilen parça İran.
1. sayfadan devamen

Bu yorumların güç kazanmaya başladığı dönemde,
Haaretz gazetesinde İsrail
istihbarat yetkililerine dayanılarak yapılan bir haberde ise,
Cihatçı örgütlerin ilkbahardan beri elde ettikleri askeri
kazanımlar karşısında Rusya
ve İran’ın Suriye yönetimine
askeri desteklerini arttırma konusunda anlaştıkları
belirtilmişti. Rusya, anlaşması
2007’de imzalanan, ancak
teslimatları yıllarca gerçekleşmeyen savaş uçağı satışına
ilişkin yükümlülüğünü yerine
getirmeye Ağustos’ta başladı
ve 7 adet yeni kuşak gelişmiş
savaş uçağını, teknik ekipmanı ile birlikte Suriye’ye
teslim etti. Savaş uçaklarının
teslimatının yanı sıra, bir
dizi askeri uzmanın Suriye’ye
gönderildiği de belirtildi. Bu
gelişmelerden bir süre sonra,
Daily Beast’in, “Rus askerler
Suriye’de savaşmaya başladı”
haberi ile birlikte, Batı basınında Rusya’nın Suriye’deki
askeri varlığının artmakta
olduğuna ilişkin haberler
art arda gelmeye başladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı 5
Ağustos’ta yaptığı resmi bir
açıklamayla, John Kerry’nin
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov’u aradığını, Kerry’nin
Lavrov’a, Rusya’nın Suriye

yönetimine askeri desteği
artırma yönünde adımlar
attığına dair raporlara sahip
olduklarını ve bu raporların
ABD yönetiminde ciddi endişeler yarattığını bildirdiğini
duyurdu. New York Times’ın
konuyla ilgili haberinde, ABD
Dışişleri Bakanlığı açıklamasının “alışılmamış ölçüde açık
sözlü” olduğu vurgulanıyor.
Habere göre, Kerry Lavrov’a,
Esad yönetimine askeri desteği arttırdıkları takdirde, “Suriye’de çatışmaların şiddetlenmesi, suçsuz sivil kayıplarının
artması, göçmen dalgasının
büyümesi ve IŞİD karşıtı koalisyon güçleriyle karşı karşıya
gelinmesi riskinin yükselmesi” sonuçlarının doğabileceği
uyarısında bulunmuş. ABD
yetkilileri, Rusya’nın Suriye
yönetimine yüklü miktarda
silah yolladığını ve Lazkiye
yakınlarında yeni bir hava
üssü oluşturma çalışması
yaptığını, çok sayıda Rus
askeri danışmanın Suriye’ye
geldiğini ifade ediyorlar.
Beyrut merkezli Carnegie
Endowment for İnternational
Peace’in Ortadoğu uzmanı
Kader Haddor ise Financial
Times’a, yaşananların uzun
bir geçmişe dayanan bir
ilişkinin devamı olduğunu,
Rusya ve Suriye arasındaki
askeri işbirliğinin yaklaşık

elli yıllık bir geçmişi bulunduğunu ifade ediyor. Rus
askeri uzmanlarının Suriye’de
uzun zamandır var olduğunu,
birçok Suriye ordusu subayının Rusya’da eğitim aldığını
belirtiyor ve yakın zamanda
bunu aşan yeni bir gelişmenin
gözlenmediğini belirtiyor.

Gerilim yükseliyor
Suriye konusunda, Türkiye ve
ABD arasında gelişen mutabakatın ardından, Rusya ve
İran’ın hem diplomatik alanda
hem de askeri alanda artan
faaliyetleri, bölgedeki yeniden
paylaşım sürecinde gerilimlerin artmakta olduğunun
işaretlerini veriyor. Haaretz’in
Ortadoğu yorumcusu Amos
Harel konuya ilişkin yazısının
başlığını, “Putin’in Suriye’deki
askeri yığınağı İsrail için oyun
değiştirici olabilir” koymuş.
Harel, İsrail’in, Suriye’deki
savaşta esas tutumunun zayıflamış ve daha küçük bir alana
sıkışmış Esad yönetiminin
devamı yönünde olduğunu,
ancak Putin’in sağlamakta
olduğu yeni askeri kapasitenin
Suriye ve Hizbullah’a daha
önce sahip olmadıkları hava
kuvveti olanakları sunabileceğini belirtiyor ve bunun
İsrail için kabul edilemez ve
“oyun değiştirici” bir faktör
olabileceğini öne sürüyor.

Rusya ve İran’ın, Suriye yönetimine askeri desteği arttırma
hamlesinin boyutlarını eldeki
bilgilerle kestirmek mümkün değil, ancak bu eğilimin
varlığı bir gerçeklik. Ukrayna
ve ardından Rusya sınırlarında yoğunlaşan ABD ve
NATO askeri tehdidine karşı
Rusya’nın Suriye üzerinden
Ortadoğu’da bir hamle geliştirmesi olasıdır.

Batının yeni hamlesi
ABD Türkiye mutabakatı
sürecinde Türkiye’de toplanan Kırım “muhalefeti” ve
ABD stratejistleri tarafından
sıkça vurgulanan, Türkiye’nin
Ortadoğu’dan Balkanlara ve
Kafkasya’ya uzanan jeo-politik derinliği son aylardaki
gelişmeleri değerlendirirken
dikkate alınması gereken
unsurlar.
İran’la nükleer anlaşmanın
kapsam ve içeriğinin nükleer
meselesinin çok ötesinde
boyutlara sahip olduğu biliniyor. ABD’nin bu konudaki
yaklaşımı, esas olarak uzun
vadede kendi hegemonyasına karşı gerçek bir tehdit
oluşturma potansiyeli taşıyan
Rusya-Çin-İran ittifakının
engellenmesine yönelik ve burada zayıf halka olarak seçilen
parça İran.
ABD kaynakları, yapılan

Yemen’de fiili işgalin adımları atıldı
Aylardır Yemen’i bombalayan
Suudi öncülüğündeki gerici koalisyon, Ağustos’ta Yemen’e Suudi
ve Birleşik Arap Emirlikleri özel
kuvvetlerinden askerler ve Etiyopya’dan kiraladığı paralı askerleri
çıkarmıştı. Bunlara ek olarak,
Eylül’ün ilk günlerinde 1000 Katar
askeri Yemen’de savaşa katıldı.
Aylardır süren bombardımanın
ardından, Yemen’de bu kez fiili
işgalin ilk adımları atılmış oldu.

Yemen’de işgalin adımları atılırken, Suudi Kralı Selman ABD’deydi, Obama ve üst düzey ABD
yetkilileri ile görüştü. Görüşmenin ardından, Obama ve Selman
adına yapılan ortak bir açıklamada, Suudi Arabistan’ın güvenliği
için gereksinim duyduğu silah ve
askeri malzemenin ABD tarafından sağlanmasının hızlandırılacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan ile anlaşma
New York Times’a konuşan ABD
yetkilileri, Suudi Arabistan’ın
IŞİD’e karşı mücadelede ve
Yemen’de gereksinim duyduğu
silahların satışına ilişkin bir
milyar dolarlık yeni bir anlaşma
yapıldığını ifade ettiler. Haaretz
ise haberinde, söz konusu anlaşmanın Lockheed Martin şirketinin ABD donanması için ürettiği

anlaşmanın nükleer program boyutundan çok, İran’ın
dünya ekonomisi ve ana akım
dünya siyaseti içine çekilmesinin İran’daki toplumsal ve
siyasal güçler bileşiminde batı
yanlısı “reformcu” güçlerin
elinin güçlenmesi, Batı tüketim kalıplarının yerleşmesinin
İran halkı üzerinde yaratacağı
olumlu etki, “orta sınıf ”ın bu
süreçte güçlenmesi ve rejimin
geleneksel iktidar yapılarına
karşı baskıyı arttırması türünden sonuçlar yaratmasını
umduklarını belirtiyorlar.
İran’da ABD beklentileri
doğrultusunda yaşanacak gelişmelerin Avrasya hegemonyası bağlamında büyük bir
öneme sahip olduğu açık. Irak
ve Afganistan deneyimleri
ardından, Suriye’de yaşadıkları
başarısızlık ABD’nin İran’a
yönelik büyük çaplı bir askeri
operasyonunu imkansız kılmış, İran’a diplomatik, mali
ve politik araçlarla müdahale
eğilimi güç kazanmıştı. Bu gelişmeler çerçevesinde, İran’da
farklı toplumsal ve politik güç
odakları da kendi siyasi yönelimleri doğrultusunda sürece
önemli girdiler yapmaya başlamışlardı. Boğucu ekonomik
yaptırımlardan kurtulma
arzusu, İran için anlaşmanın
önemli bir unsuru idi.

Süleyman Kasım’ın mesajı
Rusya ve İran’ın Suriye’ye askeri desteği
arttırma hamlesinin ardındaki önemli
figürün İran’ın Devrim Muhafızları
Kudüs Gücü komutanı Süleyman Kasım
olduğu ve Ağustos ayında bu konudaki
görüşmeler için bir Rusya ziyareti gerçekleştirdiği Batı basınındaki haberlerde vurgulanıyor. Süleyman Kasım,
bahar aylarında yapılan bir röportajda
“Suriye’de sürprizlere hazır olun” mesajı
vermişti.
Nükleer anlaşmasının gerçekleşmesinden beri batı basının sürekli gündeme
getirdiği konulardan birisi de, İran’da
Devrim Muhafızları’nın kontrol ettiği
ekonomik ve politik güç.
Genel olarak üzerinde ortaklaşılan saptama ise, Devrim Muhafızları’nın sahip
olduğu ekonomik, politik ve askeri
gücün, Ortadoğu’nun istikrar kazanması ve İran’daki batı yanlısı ılımlı kanadın
güçlenmesinin önündeki en büyük
engel olması.
Batılı şirket temsilcilerinin nükleer
anlaşma öncesi yoğunlaşan İran ziyaretleri, anlaşmadan sonra daha da arttı
ve bu ziyaretlere İngiltere, Almanya’nın
üst düzey hükümet üyelerinin ziyaretleri
eklenmeye başladı.
İran’ın geniş pazar olanaklarından
yararlanmak isteyen Batılı şirketler ekonomik krizin sarsıntıları ile karşı karşıya
oldukları bir konjonktürde, nükleer
anlaşmanın yarattığı ortamı önemli bir
fırsat olarak değerlendirmek istiyorlar.

Aylardır süren bombardımanın ardından, Yemen’de bu kez fiili işgalin
ilk adımları atılmış oldu.
savaş gemilerinin Suudi Arabistan
için de üretilmesi kapsamında
olduğunu bildirdi.
Obama ve Selman’ın ortak
açıklamasında Suriye konusunda, “Gerçekleşecek herhangi
bir anlamlı politik geçiş süreci,
Suriye’yi yönetmede meşruiyetini
yitirmiş Beşar Esad’ın yönetimden uzaklaşmasını kapsamalıdır”
vurgusuyla yer aldı.
Financial Times’ın haberine göre,

Kral Selman ve veliaht prens
olan oğlunun, General Electric,
Chevron, JP Morgan, Boeing,
Dow, Alcoa, Fluor, Halliburton,
Ratheon, Lockhead Martin şirketlerinin temsilcileri ile ABD’de
gerçekleştirdikleri özel bir toplantıda gündem, Suudi Arabistan’ın
ABD şirketlerine sunduğu yatırım
olanakları idi.
Suudi uzmanlar ve hükümet
yetkilileri, yatırım olanakları

hakkında şirket temsilcilerine
sunumlar gerçekleştirdiler.
Toplantıya katılan bir şirket temsilcisine göre, Suudi’lerin sunduğu
yatırım olanakları, “heyecan verici
ve coşturucu” idi.
Finans-kapitalin “heyecan verici
ve coşturucu” bulduğu yatırım
olanaklarının Ortadoğu halkları
için taşıdığı anlam, kan, gözyaşı,
ölüm ve yoksulluk.

Emperyalist merkezlerin bombaları yeniden Ortadoğu’da
Emperyalist merkezlerin bombaları, savaş uçakları, özel kuvvetleri Ortadoğu’nun üstüne bir kez daha bir kabus gibi çöküyor. “IŞİD’le Savaş”
Batılı emperyalistlere Ortadoğu’da daha güçlü askeri konuşlanmanın gerekçesi olarak paha biçilmez bir olanak sunuyor.
Fransa Başkanı Hollande 7
Ağustos’ta yaptığı bir konuşmada,
Hava Kuvvetleri’ne Suriye üzerinde bilgi toplamak için uçuşlar
yapma direktifi verdiğini söyledi.
Hollande, ülkesinin ulusal
güvenliğine yönelik tehditlerin
Suriye’deki IŞİD varlığından

kaynaklandığını belirtti ve
toplanan bilgiler ışığında, gerekli
görüldüğü takdirde Suriye’de hava
operasyonlarına başlayacaklarını
duyurdu.
Aynı gün İngiliz Başbakan Cameron, Suriye’de İnsansız Hava
Araçları ile düzenledikleri operas-

yonda ikisi İngiliz vatandaşı olan
üç IŞİD mensubunu öldürdüklerini açıkladı.
Emperyalist merkezlerin bombaları, savaş uçakları, özel kuvvetleri
Ortadoğu’nun üstüne bir kez daha
bir kabus gibi çöküyor.

IŞİD ile savaşın hakikati
“IŞİD’le Savaş”, Batılı emperyalistlere Ortadoğu’da daha güçlü
askeri konuşlanmanın gerekçesi
olarak paha biçilmez bir olanak
sunuyor.
Onların açtıkları kapıdan girmek

isteyen Putin, “IŞİD’le Savaş”mak
istediğinde ise, “Suriye’de çatışmaların şiddetlenmesi, suçsuz sivil
kayıplarının artması, göçmen dalgasının büyümesi ve IŞİD karşıtı
koalisyon güçleriyle karşı karşıya
gelinmesi riskinin yükselmesi”
tehditlerini sıralıyorlar.

Putin’in bu hamlesi, Batılı emperyalistlerin “IŞİD’le Savaş”ının gerçek niteliğini berrak bir biçimde
gözler önüne seriyor. Eğer amaç
hakikaten “IŞİD’le Savaş”mak ise,
“IŞİD’le Savaş”mak isteyen güçlü
bir partner neden “çatışmaları
yükseltecek” bir unsur olsun?
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DÜNYA
SYRİZA Yunan halkını mücadelesinde yalnız bıraktıktan sonra muhalefet yükseliyor, siyasal kriz derinleşiyor.

Yunanistan erken seçime giriyor
Son aylarda bilinen ezberler bozuluyor, güçlü olan partiler ortadan kaybolmaya başlıyor, yok olmuş olan partiler ve akımlar
yine siyasal arenanın ön planına çıkıyor. Halk güçleri ve özellikle emekçiler açısından çok önemli bir ara dönem bu.
Şimdi mücadele zamanı!

SYRİZA‘dan sonra
“5 Temmuz‘daki kitlesel dinamiğin henüz sönümlenmemiş potansiyelleri canlandırılabilir, Memorandum politikalarına karşı sokaklar halkın öfkesiyle dolabilir.”

Alp KAYSERİLİOĞLU
Yunanistan‘da olaylar hızla
ilerliyor ve ülkenin artık yeni bir
sürece girdiğini saptayabiliriz. Bu,
güçler dengesini değiştirip yeni
bir tabloya yol açacak bir geçiş
süreci. Son aylarda bilinen ezberler bozuluyor, güçlü olan partiler
ortadan kaybolmaya başlıyor, yok
olmuş olan partiler ve akımlar yine
siyasal arenanın ön planına çıkıyor.
Halk güçleri ve özellikle emekçiler
açısından çok önemli bir ara dönem
bu: 5 Temmuz‘daki muazzam halk
dinamikleri kaybolup sisteme boyun
eğecek ve sağcıların yükselen hareketi tarafından çürütülerek kapsanacak
mı? Yoksa bir biçimde korunup şimdiki geçiş döneminden sonra yeni
bir seferberlik için kullanılabilecek
mi? Bunun mücadelesi veriliyor.

SYRİZA‘nın dönüşümü
Haziran sonunda Çipras, Troyka‘nın
„artık son!“ diyerek sunduğu kredi

anlaşmasını referandumda oylamaya
sunacağını duyurdu. Referandumun yapılacağı 5 Temmuz‘a kadar,
Yunan halkı Avrupa‘nın ve özellikle
de Almanya‘nın bütün tehditlerine
rağmen yüz binler halinde sokakları
doldurdu ve „HAYIR“ yönünde, yani
yeni kredi paketine karşı eylemler
düzenledi. 5 Temmuz‘da %62 ile kredi paketini reddetti. Aşağılanmak,
sömürülmek ve tehdit edilmek artık
yetmişti ve Yunan halkı kendisinin
varlığını ve iradesini ortaya koymuştu. İşte, bu güce ve iradeye dayanarak Avrupa Merkez Bankası (AMB),
İMF ve AB Komisyonundan oluşan
ve Yunan ve Avrupa‘nın emperyalist
merkezlerinin tekelci sermayesinin
çıkarlarını temsil eden yapı olan
Troyka‘ya karşı mücadele yükseltilebilir, iflas ve Avro‘dan atılmak göze
alınabilirdi. Çipras ise, ters takla
atıp, referandumdan 1 gün sonra
Troyka‘ya, onun koşullarını kabul
edeceğini açıkladı. Hatta yeni bir

orta vadeli kredi, tasarruf ve denetim
paketini de kabul edeceğine dair
sinyaller verdi. Bu ihanet, şok olarak
algılandı. SYRİZA‘nın bu kararına
karşı muhalefet hızlıca gelişti ve
sonunda Çipras‘ı istifa edip erken
seçimlere gitmeye zorladı.

Yükselen muhalefet
SYRİZA‘ya karşı muhalefet, parti içi
sol kanattan ve sokakta işçilerden
geldi. Temmuz ortasından itibaren,
Troyka‘nın izniyle kredi alınması
için uygulanması gerekilen „kemer
sıkma“ oylamalarında, SYRİZA içinden önce 12 parlamenter hükümete
aykırı oy kullanıdı; Ağustos ortasında bu rakam 43‘e ulaşmıştı. Yanı sıra,
Ağustos başından beri emekçiler
kemer sıkmalara, özelleştirmelere ve
ödenmeyen maaşlara karşı grevler
yapıyorlardı. SYRİZA hükümeti
artık sadece muhalefet partilerinin
desteğiyle iktidarda kalabiliyor ve
siyasi kriz derinleşiyordu.

Gerilim, Troyka ile üçüncü Memorandumun Yunan parlamentosundaki oylamasından sonra patladı. Ve, 20 Ağustos‘ta
Çipras, muhalif parlamenterleri yeniden
seçtirtmeyerek kendi hükümetini ve
kontrolünü derinleştirmek için 20 Eylül‘e
erken seçim koydu. 21 Ağustos‘da ise, SYRİZA‘nın sol kanadı partiden ayrılıp Halk
Birliği (LAE) adında yeni bir parti kurdu.

SYRİZA‘nın bölünmesi ve LAE
LAE, SYRİZA‘yı neoliberal kampa geçmekle suçluyor, Troyka ve Memorandumlara karşı geniş bir halk cephesi kurup
kemer sıkmaları, özelleştirmeleri ve borç
ödemelerini durdurmak istiyor. Ayrıca,
bankaları ve stratejik önemdeki bütün
sektörleri kamusallaştırıp işçilerin denetimine bırakmak, işçi ve sosyal hakları
güçlendirmek istiyor. LAE bu programını,
„sosyalizme geçişi mümkün kılan radikal
bir geçiş programı“ olarak görüyor.
Çipras‘ın erken seçim anonsu, SYRİZA‘nın
bölünmesi ve LAE‘nın kuruluşu toplanan
gerilimi patlattı ve SYRİZA hızla sonuna
doğru adım atmaya başladı. SYRİZA‘nın
MK‘sının yarısından fazlası partiden
ayrıldı, çoğunluğu LAE‘ye katıldı. Binlerce
parti üyesi SYRİZA‘dan ayrıldı, bir sürü
yerel örgüt kapandı. En sonunda, Eylül
başında SYRİZA gençliği MK‘sı toplandığında, çoğunluk partiyi „iflas“ etmekle
suçlayıp gençlik örgütünü feshetti ve
LAE‘ye katıldı. Böylece, SYRİZA darma-

dağın olurken, Çipras‘ın popülaritesi düşdü, ana muhalefet partisi olan sağcı „Yeni
Demokrasi“ (ND) güçlendi ve erken seçimleri kazanabilir hale geldi. Öte yandan,
SYRİZA‘nın yenilgisi tehlikeli gelişmelere
yol açtı: Yunan gençliği arasında Naziler
en popüler parti olurken, İspanya‘daki solcu PODEMOS kamuoyu yoklamalarında
muazzam bir düşüş sergiledi. SYRİZA‘nın
yenilgisi ve ihanetiyle, Avrupa çapında solun itibarının kaybolması riski oluşmuştu.

Perspektifler
SYRİZA‘nın bölünüp sönümlenmesinde
şaşıracak veya paniklenecek hiç bir şey
yok; uzundur belliydi ki, eğer SYRİZA boyun eğmeye devam ederek Yunan halkını
yalnız bırakırsa, kaçınılmaz sonu gelecekti
ve gelmesi de iyi olacaktı. Neden? Çünkü,
sol bir partinin emekçi düşmanı politikaları fantastik sözlerle süsleyerek uygulamasının, halkta muazzam bir yenilgi
ve hayal kırıklılığı yaratacağı, insanların
demobilize olup ve/veya sağcılara hatta
faşistlere yöneleceği ve soldan/solculardan
nefret edeceği ön görülüyordu. Şimdi,
devrimci solun SYRİZA dışında ve SYRİZA‘ya karşı acil karşı hamleler yapması
gerekiyor ki, yenilgi kalıcılaşıp ağırlaşmasın. O hamleler doğru yönde atılırsa,
5 Temmuz‘daki kitlesel dinamiğin henüz
sönümlenmemiş potansiyelleri canlandırılabilir ve Memorandum politikalarına
karşı sokaklar halkın öfkesiyle dolabilir.

ABD’nin yeni askeri stratejisi ne anlatıyor?
Bu kaosa neden olan güçler ise üçe ayrılmış durumda: Birincisi Çin ve Rusya gibi büyük güçler. İkinci olarak bölgesel güçler olarak İran ve Kuzey
Kore. Üçüncü olarak da IŞİD, Hizbullah gibi devlet olmayan güçlü örgütler.
C. MALATYA
ABD, geçtiğimiz Temmuz ayında
“2015 Ulusal Askeri Stratejisi”
belgesini yayınladı. ABD’nin,
önümüzdeki dönem izleyeceği
askeri yönelimler açısından
önemli bir belge olma özelliğine
sahip. ABD, özellikle Sovyetler
Birliği’nin yıkılmasından sonra,
imparatorluğunu “zor” yani şiddet kullanarak amacını güderek
Afganistan ve Irak başta olmak
üzere işgal etme stratejisini izlemişti. Fakat yerel dinamiklerin
direnişi sonucunda bu stratejisi
çökmüştü. Bunun üzerine ABD
stratejisini, “düşman” ülkelere,
kendine yakın ve uygun vekaletler aracılığıyla müdahale etmek
üzere değiştirmişti. Yayınlanan belgeyle ABD’nin yönünü
tekrardan aktif müdahaleye
çevirdiğini görmekteyiz. Belgede
dünyadaki düzenin kaosa doğru
gittiği vurgulanmakta. Bu kaosa
neden olan güçler ise üçe ayrılmış durumda: Birincisi Çin ve
Rusya gibi büyük güçler. İkinci
olarak bölgesel güçler olarak İran
ve Kuzey Kore. Üçüncü olarak
da IŞİD, Hizbullah gibi devlet
olmayan güçlü örgütler. Belge,

kaosa neden olabilecek ülkelere
“revizyonist” derken, örgütleri ise
“terörist” olarak değerlendiriyor.

Rusya ve Çin başlıca tehditler
“Revizyonist” ülkeler arasında da
Rusya, Çin ve İran’ın adı belgede
çokça geçiyor. ABD’nin stratejisi
ise esas olarak Rusya ve Çin’e
odaklanmış durumda. Özellikle
Rusya’nın artan Suriye ve Ukrayna’ya olan askeri yardımlarına
ve desteklerine dikkat çekilmiş
durumda ve bu çatışma riskini
arttırıyor. Ayrıca belgede de
hiçbir büyük gücün henüz ABD
ile çatışmaya giremeyeceğini,
ama çatışma riskinin de artmakta
olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla
ABD’nin Rusya’nın kendisine gelmesindense kendisinin gitmesini
önceleyeceği görülüyor. Nitekim
belgede de savunma amaçlı
özel operasyonların yapılması
gerekliliği ve müttefiklere daha
aktif destek verilmesi gerektiği
belirtiliyor.

Çin sivriliyor
Diğer yandan da Çin giderek
ABD hegemonyasıyla başa baş
duruma gelmekle kalmıyor,

hegemonya savaşına başlamış
bulunuyor. Özellikle Güney Çin
Denizi›nde Çin›in, Japonya ve
Güney Kore gibi ABD müttefikleri arasında yaşanan gerginliklere ABD de müdahale olmuştu.
ABD, hegemonyasına karşı en
büyük tehdit olan Çin›e karşı
askeri yığınaklarını, operasyonlarını ve stratejisini Pasifik›e doğru
yöneltmiş durumda. ABD’nin
Çin’e karşı hamlesi sadece Çin’in
askeri tehdidine değil, aynı zamanda ekonomik durumuna da
yönelik. Temmuz’da da Çin borsalarında meydana gelen düşüş,
Çin’den çok dünya piyasalarını
sarsmıştı Bunun yanı sıra Ağustos’ta Çin’in ulusal para birimi
Renminbi’yi devalüe etmesi de
(yani değerini düşürmesi), dünya
piyasalarını sarsan bir etki yarattı.
Dolayısıyla Çin sadece dünyanın
en büyük iki ekonomisinden biri
olmakla kalmadı, artık piyasaları
yönlendiren ve etkileyen bir güç
oldu.
Bu durum ABD’nin Çin’i “revizyonist” yani kendi düzenini kendine göre düzenleyen bir tehdit
olarak görmesini sağlıyor.

ABD diplomatik yönelimi
ABD, bir yandan diplomatik hamlelerle elini güçlendirip bir yandan
askeri gücünü Rusya ve Çin’e doğru yöneltiyor.
ABD, askeri hamlelerin yanı sıra
diplomatik hamlelere de başvuruyor. Askeri gücünün istediği
her şeyi yapmasını sağlayamayacağını anlayan ABD, bir
yandan diplomatik hamlelerle
elini güçlendirip diğer yandan
bu hamleler sayesinden boşalan
askeri gücünü Rusya ve Çin’e
doğru yöneltiyor. Bu diplomatik
hamlelerinin en önemlilerini
Küba ve İran’a karşı görmekteyiz.

Küba’da elçilik
ABD 54 yıl sonra Küba’da
elçilik açarak Küba’ya yönelik
hamlelerine devam ediyor.
ABD, ambargo ve askeri güçlerle yenemediği Küba halkını,
kapitalist piyasayla “içten”
fethetmeye yönelmiş durumda.
Böylece ABD askeri güçle değil
sermayeyle Küba düşürmeyi
düşünüyor, Küba’nın 56 yıllık

direnişini göz ardı ediyorlar.

İran’a çifte kıskaç
ABD, Küba’ya yönelik benzer
bir politikayı İran’a karşı da izliyor. Onlarca sabotaj, ambargo
ve yaptırımlarla düşürülemeyen
İran sermayeyle düşürülmeye
çalışılıyor. İmzalanan nükleer anlaşmadan sonra İran,
uluslararası finans kapitalin
hücumuna uğradı. ABD, İran’a
bir yandan sermayenin gücüyle
diğer yandan askeri operasyonlar ile hamlelerini sürdürüyor.
İran’ın büyük destek sunduğu
Suriye ve Irak’taki savaşın,
kimsenin yenemediği ve çatışmaların kısır döngü durumunu
ABD korunmaya çalışıyor.
Suriye’de koalisyon kurmasına
rağmen IŞİD’e yönelik sınırlı
operasyon yapan ABD, ılımlı
görünümlü şeriatçı çeteleri
eğitip donatmaya devam ediyor.

ABD, Suriye’de “operasyon”
yaptığı IŞİD’e Irak’ta operasyon
yapmayarak, Sünni aşiretlerden
ordular oluşturmaya çalışıyor.
İran’a askeri müdahale yapmadan İran’ı bölgede yıpratarak
güçten düşürmeye çalışıyor.
İran’ın güç kazandığı noktalarda
çetelere destek vererek, çetelerin
güç kazandığı durumda da
çeteleri kısmen vurarak savaş
halinin devamını arzuluyor.
İran’ın ekonomik olarak tükenerek kendisine yaklaşacağını
planlıyor. Bunun için de İran’ı
destekleyen Rusya ve Çin’in de
güçten düşürülmesi gerekiyor.
ABD’nin Rusya ve Çin’e yönelmesinin nedenlerinden biri
de bu. ABD’nin “yeni” Ulusal
Askeri Strateji belgesi dünya
halkları ve emekçileri açısından
yeni değil. Belgenin kaderini
dünya halkları belirleyecek.
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DÜNYA
Avrupa‘nın körüklediği savaşlardan kaçan göçmenleri Avrupa’da cehennem bekliyor!

Avrupa’nın mülteci dehşeti
Gerici mülteci politikası, Avrupa sınırlarında dehşet ve ölüm saçıyor. Ülkeler içinde ise, mültecileri kamp sistemi ve faşistlerin eylemleri bekliyor.
Fatma UMUT
21 Ağustos tarihinde Avusturya’da sınırından çok da uzak olmayan bir tır aracının
içinde, Suriye’deki IŞİD dehşetinden kaçmış olduğu sanılan 71 mülteci ölü bulundu. Bu olay İngiliz ve Alman medyasında
büyük bir yankı yarattı.
Suriye’deki IŞİD teröründen kaçan insanlar, Avrupa’nın FRONTEX ismi ile ordu
yerine kullanılan bir sınır koruma sistemi
ile karşılanmakta. Son olarak, Makedonya
sınırında yaşananları aktaran fotoğraf
ve videolarda, mültecilerin Avrupa’ya
girişinin askerler tarafından zor kullanılarak engellendiğini gördük. Bu olayın altını
çizen başka bir gerçek de, Macaristan tren
istasyonlarında bekleyen göçmenlerin
Almanya ve Fransa‘ya ulaşmasının engellenmek istenmesiydi.

Almanya’nın gerici mülteci politikası
Almanya’nın gerici mülteci politikası,
normal “vize” uygulamaları dışında buraya
gelen insanların tutuklanmasını sağlamak
ve kamplara kapatmaktır. Bu kamplarda
savaş ve ekonomik nedenlerle bulundukları ülkelerden kaçmış insanları izole ederek,
dayanışmacı ve devrimci toplumsal hareketlerden uzak bırakarak, yalnızlaştırmak
istiyorlar.
Dış dünya ile iletişim engellenmekte ve
sadece belirli uzaklıkta olan şehirlere
gitmelerine yasal olarak izin verilmektedir.
Buna uymayanların mültecilik süreçleri
bürokratik yöntemler ile yavaşlatılmaktadır. Bu sistem çoğu mülteciyi yıllarca

kamplarda yaşamaya mahkum ediyor.
Mesela, mülteciler Avrupa kapsamında
bir iş yerine sadece pasaport üzerinden
Avrupa vatandaşının çalışmaması durumunda başvurabilir. Bu örnek, Avusturya’da olduğu gibi IŞİD dehşetinden kaçan
insanların buraya gelmelerinin istenmediğini gösterir.
Daha da fazlası, mültecilerin Avrupa’ya
yerleşmeleri zorla ve militarist sınır politikalarıyla durdurulmaktadır.

Freital ve Heidenau’da
faşistlerin katliam girişimleri
Haziran ayında Sachsen eyaletindeki Freital ilçesinde ve Ağustos ayında Dresden’e
bağlı Heidenau’da olan olaylar, mültecilere
karşı örgütlenen Nazi eylemleri ve şiddet
uygulamalarının çoğaldığını gösteriyor.
Bu iki küçük kasabada Naziler günlerce
polisin doğru düzgün müdahalesi olmadan göçmenlerin kaldığı binaları ateşe
vermişti. Dışardan antifaşist eylemciler
göçmenleri savunmaya gelirken ise birden
bire polis yoğun bir şekilde müdahale
etmişti. Bu da, devrimci antifaşist grupların Nazilerle aynı konuma indirildiğinin
göstergesi. Tarihinde Yahudilere karşı
devlet tarafından sistemleştirilmiş bir
ölüm makinesini icat eden Alman Devleti,
şimdi de, ezilenlere güç veren ve onları
yok etmek isteyenler arasında yasal olarak
hiç bir fark görmemekte.
Avrupa kapsamında sınırları kapatma
politikaları Avusturya ve Almanya gibi
ülkelerinin iç politikalarına da yansıyor.

Yeni bir devrimci dinamik olarak mülteciler
Almanya’da sağcıların ve faşistlerin göçmen karşıtı eylemleri çoğalsa da, göçmenlerle antifaşist dayanışma da son aylarda zirve yaptı ve göçmenlerin haklarını gerici devletlere dayattı.
Almanya’nın iç politikaları ele
alındığında, şimdiye kadar mülteci
konusunun hiç bir şekilde yeterli
şekilde tartışılmaması, Nazi şiddetinin çoğalmasını sağlamıştır. Bavyera
eyaletinde son olarak mültecilere
karşı 7 kundaklama, 4 eylem, 24
mülteci kampında yangın ve 4 kişinin
saldırıya uğradığı saptandı. Mültecilere siyasal, sosyal, ekonomik ve yasal
destek veren örgütlerin faaliyetleri,
devlet kurumları tarafından desteklenmemekte ve aksine, ‘terör örgütü’
vurgulaması ile engellenmektedir.

Mültecilerin direnişi
2012’de Almanya’ın çeşitli şehirlerinde
örgütlenen mülteciler kurdukları protesto çadırları ile toplumu gizlenen
gerçeklerle karşılaştırması, mültecilerin örgütlenmesini güçlendirmişti.
Burada hak arayışı ile sınıf perspektifinin birleştirildiği noktada, mültecilerin Avrupa kapsamında hiç bir insan
hakkına sahip olmadıkları çok açık
bir gerçek. Genel olarak daha fazla
erkek mültecilerin savaş ve ekonomik

nedenlerden Avrupa’ya gelmeleri,
kadın ve kız çocuklarının bu ortamlardan kaçma imkanlarının sınırlı
olduğunu ve mülteci politikalarının
dehşetinin altını çizmekte. Kadın
ve erkek eşitliğini neoliberal sistem
üzerinden savunan Avrupa ülkelerinin, feminist örgütlerin bu konudaki
uyarıcı söylemlerine hiç bir şekilde
ilgi göstermemesi, kadınlara uygulanan haksızlıkların hiçe sayıldığının
kanıtıdır. Bütün bu veriler toplandığında Avrupa’nın her zaman olduğu
gibi sadece ekonomisini güçlendirme
ile ilgili politikalara ağırlık verip işçi,
mülteci ve kadın haklarını alt çekmecelerde saklayıp, ancak medyaya
yansıyan dehşet haberleri çıktığında
kamuoyunda tartışması, hak arayışı
için mücadele eden örgütleri zorluyor.
Son zamanlarda toplumda ırkçı söylemler üreten politikacıların ve gazete
haberlerinin gittikçe çoğalması büyük
yankı yarattığından, medya kesimleri
Avrupa’ya gelen mültecileri karşılayan
destek kampanyalarının görünürlüğünü arttırmaya başladı. Güzel bir

dayanışma örneği ise taraftar gruplarının mültecilere maçlar sırasında „hoş
geldiniz“ pankartları açmaları. Bunun
dışında şu an dayanışma mekanizmalarının arttığı bir sürecin başladığı
söylenebilir. Ama aynı zamanda ırkçı
söylemlerin arttığı unutulmamalıdır.

Bir dinamik olarak mülteciler
Mültecilerin 2012’den bu yana antifaşist grupların desteği ile örgütlenmeleri ve kendi medyalarını kurup
yaşadıkları haksızlıkları kamuoyuna
yansıtmaları, sorumlu devlet kurumlarının hiç beklemediği bir
gelişme idi. Nazi eylemlerinin birden
genel kamuoyuna yansıması, Avrupa
sınırlarının artık güç kullanılarak
kapatılmamasını sağladı. Mültecilerin
Avrupa’da devrimci dinamik konumuna gelmeleri, iş piyasasında kötü koşullarda çalışma ortamlarına zorlanmalarından kaynaklanıyor. Bu durum,
işçi hareketinin, mültecilerin hak
arayışı mücadelesini desteklemesinin
ve örgütlenmesine destek olmasının
şart olduğunu göstermekte.

Emperyalizmin merkezinde sola dönüş mü?
Emperyalizmin merkezinde kapitalistler için rıza üretmek git gide zorlaşırken, ABD ve İngiltere’de iki solcu aday ön plana çıkmaya başlıyor.
Ancak gerçek şu ki ABD halkının, özellikle de gençliğin ve beyaz olmayan kesimlerin büyük bir çoğunluğu ‘sosyalizme’ sempatiyle yaklaşıyor.

Corbyn ve İşçi Partisi
İngiliz İşçi Partisinin statükocu elitleri, yeni parti başkanı
anti-emperyalist sendikacı Corbyn’den korkuyor.

Max ZIRNGAST
Emperyalist merkezlerde siyasi
bir kriz hüküm sürüyor. Neoliberalizm savunucusu iki merkez partiden oluşan Amerikan
politik sistemi egemen sınıfların
ezilenlerin rıza ve onayını almakta
gitgide zorlanmasıyla birlikte güç
kaybediyor. Bu hegemonya krizi
bağlamında Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere’de solcu
olarak değerlendirilen adayların
yükselişine tanıklık ediyoruz.
ABD’de Bernie Sanders Demokrat
Parti’nin 2016’daki adayı olmak
için yarışırken, İngiltere’de de Jeremy Corbyn İşçi Partisi’nin liderliği için mücadele etti ve kazandı.
Ed Miliband İngiltere’de Mayıs
ayında yapılan genel seçimlerde
İşçi Partisi’nin uğradığı hezimetin
ardından istifa etmiş, parti içi başkanlık yarışı da böylece başlamıştı.

Sanders ile “sosyalizme” mi?
Sanders’ın sol cenahta bu kadar

tartışılmasının en önemli sebebi
kendini sosyalist olarak tanımlıyor olması. Amerikan sağının en
histerik unsurlarının gücünü göz
önünde bulundurursak sosyalizm
vurgusunun pek makbul olmayacağını düşünebiliriz. Ancak gerçek
şu ki ABD halkının, özellikle
de gençliğin ve beyaz olmayan
kesimlerin büyük bir çoğunluğu
“sosyalizme” sempatiyle yaklaşıyor. Burada bahsi geçen sosyalizm, İskandinavya refah devleti
modeline yakındır. Sanders gelir
dağılımı dengesizliği, Wall Street’in ve büyük Amerikan şirketlerinin gücünü gündemleştiriyor.
Ancak bunu Obama da yapıyor.
Sanders somut olarak ne yapacağına dair tutarlı bir program
geliştirmiş değil.
Sanders’in dış politika sicili daha
da kötü. Zaman zaman ABD’nin
yürüttüğü savaşların ve İsrail
politikasının zayıf bir eleştirisini
dile getirse de, temelde Amerikan

emperyalizminin ılımlı bir modelini temsil ettiği söylenebilir.

Olasılıklar
Sanders Vermont bölgesinden
seçilmiş bağımsız bir senatör
olmasına rağmen üçüncü bir
partinin adayı olmak yerine
Demokrat Parti adaylığı için
kolları sıvadı. Nitekim geçmişte de
Demokrat Parti’yi köşeye sıkıştırmak adına hiçbir şey yapmadığı,
Vermont’ta bu partiyle uzun süreli
bir anlaşma içinde bulunduğu,
ve 2016 Başkanlık Seçimleri’nde
Demokrat Parti adayı kim olursa
olsun destekleyeceğini açıkladığı
da göz önünde bulundurulunca
Sanders’ın adaylığının ne anlama
geldiği daha net görülebiliyor.
Amerikan solunda özgün ve
samimi bir alternatif yükselecekse ancak sermayenin politik
temsilcisi olan Demokrat Parti’nin
dışından gelişebilir.

Sanders’ın kimsenin gözünü
korkutmadığı, hatta adaylığının Hillary Clinton tarafından memnuniyetle karşılandığı gözlenirken, İngiliz
İşçi Partisi’nin içindeki elit
tabakanın Corbyn’in zaferi
nedeniyle uykuları kaçıyor.
Partinin eski genel başkanları
üyeleri Corbyn’i seçmemeleri
yönünde telkin ediyordu, ve
aksi takdirde İşçi Partisi’nin
yok olacağı konusunda uyarıyordu. Örneğin Tony Blair,
Corbyn’in aşırı sol çizgisinin
partiyi nasıl yok edeceğine
dair bir makale kaleme alarak oylarını Corbyn’den yana
kullanmayı gerçekten düşünen üyeleri bu kararı gözden
geçirmeye çağırmışdı.

Corbyn’in kazanımı
Corbyn’in kampanyası
da reformist refah devleti
çerçevesine oturuyordu. Yine
de Corbyn’in bu konuda
ciddi olduğu, yani gerçekten
kemer sıkma politikalarına karşı çıktığı, ücretsiz
kamusal sağlık hizmetlerini,
demiryollarının kamulaştırılmasını ve parasız eğitimi
savunduğu göze çarpıyor.

Dış politika anlamında da
Corbyn, emperyalist savaş
karşıtı bir politikacı olarak
biliniyor. Corbyn, uzun süredir ırkçılık ve emperyalizm
karşıtı mücadelede yer almış
bir politikacı. Corbyn İşçi
Partisi’ni demokratikleşmeye
zorluyor. Aslında parti tabanının daha radikal kesimini
tatmin etmek için adaylığına
“izin verilmiş” bir siyasetçiden söz ediyoruz. Başlangıçta
kimse Corbyn’in şansının
olacağına inanmazken şu
anda genel başkan oldu. Bu
gerçekleşmesin diye partinin
elit sahipleri muazzam bir
karşı kampanya başlatmakla
kalmayıp “parti çıkarlarını
gözetmedikleri“ bahane
edilerek yaklaşık 3000 üyenin
oy kullanma hakkını elinden
almıştı. Kitlesel hareket ve
kampanya örgütleme noktasında oldukça tecrübeli olan
Corbyn, sosyal hareketleri
ve sendikaları İşçi Partisi
çatısında bir araya getirerek
parti içi katılım ve demokrasi
mekanizmalarını geliştiriyor.

Ne beklenmeli?
Dürüst olmak gerekirse San-

ders büyük ihtimalle Demokrat Parti’nin başkan adayı
olamayacak. Hillary Clinton
milyar dolarlık kampanyasıyla süreci domine ediyor ve
sadece Demokrat Parti’nin
adayı değil, Wall Street’in
yakın dostu ve dış politikada
tescilli bir ‘şahin’ sıfatıyla
ABD’nin de bir sonraki başkanı olma ihtimali yüksek.
Diğer taraftaysa Corbyn,
2020 yılında yapılacak Genel
Seçimler’de İşçi Partisi’nin
muhafazakarlarını yenilgiye
uğratabilecek güçlü lideri
olacak. Seçimlere kadar
olan süreçte ise muhalefet
lideri olarak kalıp, samimi
bir şekilde işçi sınıfının
çıkarlarını temsil edecek. Bu,
İngiltere’nin mevcut politik
ikliminde sola doğru bir
kaymaya zemin hazırlayarak
radikallere ve devrimcilere taze enerji aşılayabilir.
Şunu belirtmekte fayda var:
Corbyn’in düşmanı muhafazakarlar değil, partinin
demokratikleşmesi ve sola
kaymasının önüne geçmek
için elinden geleni yapacak
olan merkezdeki ve sağdaki
İşçi Partisi elitleri olacaktır.
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GENÇLİK
Ronay GÜLTEKÇE

Başka bir dünya mümkün!

Bir ihtimal daha var

Sürecin öncüsü neden üniversiteler olmasın? Şimdi, hep birlikte “ başka bir
Dünya mümkün!” demenin tam zamanıdır.

2015-2016 eğitim döneminin
başlamasına az kaldı. Kampüslere yerleşirken; içinden
geçmekte olduğumuz yeni
konjonktürün alanlarımızda
nasıl vücut bulacağını ve
karşı cepheyi nasıl öreceğimizi
gözden geçirmeliyiz.
Saray merkezli AKP-T.C.
devleti, 7 Haziran yenilgisi
sonrası yeni bir dönem başlattı. SGDF üyesi 32 yoldaşımızın katledilmesiyle başlayan
terör destekli süreçle, Saray’ın
diktasının halk ve muhalefet
nezdinde kabul görmesi ve
Erdoğan’a herkesin boyun
eğmesi amaçlanıyor.
Kullanılan yöntem, “bir devlet
geleneği olarak”, katliamlar,
cinayetler ve tutuklamalar
yolu ile korkutma ve sindirme
politikası.
Bu politikanın baş muhatabının Kürt Özgürlük Hareketi
olması HDP’nin seçim başarısı ve hareketin Ortadoğu’da
kazandığı inisiyatif ile ilgili.
Ancak, savaş farklı biçimlerde
de olsa her kapıyı çalacak.
Seçim hükümeti adıyla kurulan yeni kabinede İç işleri
Bakanlığına getirilen Selami
Altınok’un ilk açıklamasında

“Baş kaldıranın kafası ezilecek!” ifadesi bunun habercisi.

Kampüsleri ne bekliyor?
Üniversite muhalefetine
dönük olarak baskılar artacaktır. Doğrudan gözaltı ve
tutuklamalar, dolaylı olarak
sivil faşizmin yükseltilmesi ve
destekçileri polisin sıkça kampüslerde görünmesi sürpriz
olmayacak. Akademisyenler
de baskı ve sindirmeye maruz
kalacaklardır.
Üniversitelerde kitlesel muhalefetin daha kolay örülebildiği
ve tüm öğrencileri kendiliğinden harekete geçirme özelliği
olan neo-liberal saldırılar
yavaşlatılabilir. Ekonomik
olarak öğrencileri rahatlatacak
küçük ve geçici düzenlemeler dahi yapılabilir. Bu yolla
sol-sosyalist-muhalif öğrenciler yalnızlaştırılmak istenecek.

Direniş cephesi şart!
İlk iş olarak devrimci grupların, antifaşist mücadele kapsamında samimi ve yekvücut
bir direniş cephesini oluşturması gerekiyor. Etkili iletişim
metotları geliştirerek safları
sıklaştırmalıyız. Cephede
bağımsız öğrencilerin de yer
alması sağlanmalı.

“Barış” söylemi dillendirilirken, barış düşmanı Saray
güçleri ve sivil faşistler net
biçimde teşhir edilmeli, «üniversite savunması» vurgulanmalı. Bu sayede, gelecek olan
saldırılarda, özellikle bağımsız
öğrencilerde oluşabilecek panik ve korku hali önlenebilir.
Muhalif akademisyenler baskı
ve tehdit ortamında “unvan”
kaygısıyla köşelerine çekilebilir ve mücadeleden uzak
durma refleksi gösterebilirler.
Kendileriyle farklı ittifak
zeminleri yaratmalıyız.

Tam zamanı!
Siyasi rejim krizi, kutuplaşma
ve güvensizlik artık toplumun
her kesimini etkiler durumda. Mevcut parlamentarizm
sorunları çözme iradesi
göstermekten çok uzak. Halk
her kesimiyle alternatif arayışlarını düşünmeye, tartışmaya
hatta uygulamaya son derece
meyilli.
Artık bu kanalları açmak,
halkın kendi iradesini ortaya
koyacağı meclisler oluşturmak
gerekiyor. Sürecin öncüsü
neden üniversiteler olmasın?
Şimdi, hep birlikte “ başka bir
Dünya mümkün!” demenin
tam zamanıdır.

Gençlik mücadeleye, direnişe, özgürlüğe
Mevcut kapitalist sistemi karşısına alan ve onu yıkmayı hedefleyen, sağlam bir iradeyle ne istediğini ve nasıl yapacağını bilen, kendini sistemden arındırmış bireyler yaratmayı önüne koyan duruşumuzu, şimdi daha yüksek sesle haykıracağız.
Utku ŞAHİN
Özgürlükçü Gençlik Dernekleri
olarak kapitalizmin gençliğe dayattığı tekdüze ve apolitik yaşam
tarzına alternatif sunarak, kolektif bir şekilde örgütlediğimiz yaz
kamplarımızın dokuzuncusu
gerçekleştirdik.
Her yıl alanlardaki pratiğimizi
arkamıza alarak örgütlediğimiz
ve bu yıl da yine aynı dinamizmle ve gençliğin içinde bulunduğu yeni sürecin önemini
kavrayarak gerçekleştirdiğimiz
yaz kampımızda, Suruç’ta katledilen SGDF’li yoldaşlarımızı da
andık. Neoliberal politikalar ile
birlikte eğitim sisteminin bir bü-

tün olarak metalaştığı, üniversite gençliği içerisinde geleceksizlik-güvencesizlik kaygısının
yükseldiği bu süreçte, “Özgür
Demokratik Halk Üniversiteleri”
hedefli fiili hamleler yapmak,
gençliğin önünde duruyor.

Devrim televizyonlardan
yayınlanmayacak
AKP hükümetinin üniversitelerdeki ideolojik saldırılarına
ara vermeden devam etmesine,
gençliği yozlaşmaya ve bireyciliğe doğru sürüklemesine
inat, kamplarımızda dayanışma
ruhunu büyütüyoruz.
Amacımız, alanlarda verdiğimiz
mücadelenin ön tartışmalarını

yaptığımız kamplarımızın, günün taleplerini karşılamasıdır.
Bu sene yaz kampında, Türkiye
ve dünyada yaşanan gelişmeleri
ve sistemin yaşamımızın her
alanında üzerimizde kurduğu
hegemonya karşısında konumlanışımızı tartıştık. Ortadoğu,
kadın mücadelesi ve dünya
çapında gerçekleşen direnişler
gibi başlıklarda, panellerimiz ve
söyleşilerimiz gerçekleşti.
Üniversite ve örgütlenme atölyesi ile, geçmişten günümüze
değişen üniversite yaşamını ve
günümüzde neoliberal politikaların gençlik üzerindeki etkilerini tartıştık. Özgür demokratik
halk üniversitesi perspektifiyle,

Üniversite Yürütme Kurulları
(ÜYK) ve Fakülte Komiteleri’nin
(FK) nasıl örgütleneceği konusunda tartışmalar yürüttük.
Tarihsel süreciyle birlikte ele aldığımız ve uygulama yaptığımız
çizgi roman atölyesini gerçekleştirdik. İnteraktif toplumsal
cinsiyet atölyesi ile bilinçaltımızda taşıdığımız erk zihniyetle
mücadele biçimlerini konuştuk.
Ezilenlerin kazanılmış haklarını,
“Devlet’in gölgesinde Hukuk”
atölyesi ile bilince çıkarttık.
Ezilenlerin durduğu noktadan
habercilik nasıl yapılır ve hangi
ilkeler çerçevesinde olmalı başlıklarıyla, haber yazımı ve sosyal
medya atölyesi gerçekleştirdik.

Elveda Oblomovluğumuz
Bu kadar yoğun ve kritik bir politik ortamda Gonçarov’un
Oblomov isimli romanını tartışmak istememiz elbette tesadüfi değil. Yoğun bir çalışma disiplininin bizi beklediği bu
süreçte Oblomovluğumuzla mücadele ederek, hamleci bir
devrimci duruşu başarmanın yollarını tartıştık.
Mevcut kapitalist sistemi karşısına alan ve onu yıkmayı hedefleyen, sağlam bir iradeyle ne istediğini ve nasıl yapacağını
bilen, kendini sistemden arındırmış bireyler yaratmayı önüne
koyan duruşumuzu, şimdi daha yüksek sesle haykıracağız.
2015 yaz kampımızı, geçmiş dönemi değerlendiren, yeni döneme dair kararlar alan ve önüne devrimci görevler koyan bir
verimle tamamladık. Kampımızdan, gerçekleştireceğimiz bir
dizi teorik ve pratik çalışmanın sorumluluğunu yüklenerek,
sisteme karşı kararlı bir duruşun yollarını tartışmanın vermiş
olduğu yüksek bir motivasyonla ayrıldık. Şimdi bu motivasyonun pratikte hayat bulmasının zamanı.

Liselerde yaşamı kuşatıyoruz!
Liselilerin öz sorun ve taleplerine yoğunlaşarak, yerellerde okul komiteleri, kadın ve meslek
liselerinde bölüm komitelerini kurarak özgür demokratik halk liselerini inşa edeceğiz.
Doğuş GENÇ
Liseli Kıvılcım olarak birlikte
sorgulayıp,tartışıp,kolektif bir
şekilde ürettiğimiz ve “gençlik
sokağa, savaşa karşı özgürlüğün
saflarına” şiarıyla örgütlediğimiz
yaz kampını geride bıraktık.
İçinden geçtiğimiz tarihsel sürecin önemi ve yitirdiklerimizden
aldığımız öfkeyle Türkiye’nin
dört bir yanından gelen yoldaşlarımızla buluştuk.

Kendimizden başlayacağız
Sürekli savaş coğrafyası olan Ortadoğu’yu, hegemonya krizinin
yaşandığı Dünya’yı ve kaotik
zamanlar yaşayan Türkiye’yi
tartıştığımız kampımızda aynı
zamanda buralardaki liseli gençlik hareketlerini değerlendirip,
ihtiyaçlarını ortaya koyduk.
Önce kendimizden başlamalı!
Heybemizde biriktirdiklerimizle

yola koyulurken liseli gençlik
hareketinin ihtiyaçları doğrultusunda dönüşüme “önce kendimizden başlamalı” tespitini
yaparak adımlarımızı atmalı ve
harekete geçmeliyiz.
Devrimci kişiliğimizin cürretkar, kıvrak, kapsayıcı, yaratıcı
ve sürekli hamleci bir tarzda
ilerlemesi gerekmektedir.
Kapitalizmin sorgulamadan
uygulayan nesil yetiştirme projesine karşı yaşam alanlarımız
olan liseleri mevzimiz olarak
görmeli, özgür halk liselerini
inşa etmeliyiz.
Yapacaklarımız:
Devletin eğitimi kullanarak
asimilasyon ve inanç özgürlüğümüz saldırılarına karşı “özgür
ve anadilde eğitim” şiarını
yükselteceğiz
Özgecan Aslan’ın katledilmesinden sonra yaşamından tedirgin
olan kadınlar özsavunma gelişti-

rerek yaşamlarını savunuyorlar.
Bu anlamda Liseli Kıvılcım
bulunduğu liselerde kadın
komiteleri kurarak kadınların
yaşamlarına savunma çığlığına
ses katacaktır.

Neoliberal döngü
İmam hatip liselerinin önünün
açılması, eğitimde ki neo-liberal
politikaların sonucu olarak liselerin özelleştirilmesi ve kolejlere
devlet desteği sunulması; yoksul
öğrencilerin meslek liselerine
itilmesine neden olmaktadır.
Artı-değerin biriktiği ve sermayenin yöneldiği Meslek Liseleri
köle pazarları olarak görülmektedir. Ucuz iş gücü ve kalifiye
eleman olarak görülen Meslek
liseli öğrenciler inanılmaz bir
sömürü düzenin içine sokulmaktadır. Meslek Liselerinin
özgürleşmesi, liseli hareketin
bölüm komiteleri örgütlenme-

sinin daha yoğun bir motivasyon ile çalışılmasıyla mümkün
olacaktır.
Toplumsal muhalefete güç
katabilen liseli gençlik, Gezi’deki
barikatı okullarına taşıyarak direniş gösteren liseli gençlik daha
da politikleşmiştir.
Yeni dönemde Gezi direnişinin
yaratıcı gücünü, gençliğin savaş
karşıtlığını ve yaz kampımızdaki
teorik birikimi arkamıza alarak
yerellerimizde mücadaleyi
büyüteceğiz.

Demokratik halk liseleri
Liselilerin öz sorun ve taleplerine yoğunlaşarak, alanın özgünlüğünü gözeterek, yerellerde
okul komiteleri, liseli kadın
komiteleri ve meslek liselerinde
bölüm komitelerini kurarak
özgür demokratik halk liselerini
inşa edeceğiz.

Devrimci kişiliğimizin cürretkarlığıyla yürüyeceğiz...
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KADIN
Antakya Mor Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Nurhan Nur ile söyleştik.

Antakyalı kadınların sesi; Mor Dayanışma

Antakya’da çoğunlukla Arap Alevi halkının yaşadığını biliyorsunuz. Bu yüzden şovenizme ve asimilasyona karşı en güçlü sesi; kimlik, inanç ve
anadil sorununu en ağır yaşayan biz kadınlar, yükseltiyoruz.
Röportaj: Selda ÖZGÜR
Mor Dayanışma serüveni nasıl
başladı?
Nurhan Nur: Gezi ruhu ile çıktık
yola, kadın mücadelesine olan
inancımızla… Gezi’de TOMA’ya
vücudunu siper eden siyahlı
kadın, kırmızlı kadın ve sapanlı teyzenin güçlü iradeleri, en
ön saflarda yer alan kadınların
başkaldırıları ve cesaretleri bizi
bir araya getirdi. Bağımsız kadın
mücadelesine olan inancımızla
ilerleyen zamanlarda dernek
haline gelerek kurumsallaştık.
Mor Dayanışma Kadın
Derneği olarak nasıl etkinlikler
yapıyorsunuz?
N.Nur: Dernek binamızda her
hafta farklı bir kadın arkadaşımızın sunumu ile gerçekleştirdiğimiz ölümsüzleşen öncü kadınlar
tartışmalarımız, yazılı tarihin
“erkeklerin tarihi” olmadığını
görmemiz açısından önemli
çalışmalar. Dernek binamızda
gerçekleştirdiğimiz “Toplumsal
Cinsiyet-Farkındalık Drama
Atölyesi” kadınlara yüklenen

rollerin sorgulanabilmesi açısından yaptığımız çalışmalardan
bir tanesi. Faaliyet alanlarımız
dernek binamızla sınırlı değil.
Daha çok mahalle çalışması
yapıyoruz. Ulaşmaya çalıştığımız
kadınlar genellikle ev emekçisi
yoksul kadınlar. Birebir yaşam
alanlarında onlara “değip-dokunmaya” çalışıyoruz.
Kadınlarla bir evde toplanıp
sohbet etmek, evlerinin, mutfaklarının dışında mahalle meydanlarında birlikte film izlemek,
biz kadınlara yüklenen bütün
rollere inat doğa yürüyüşleri
düzenlemek…15 ayrı mahallede
bir sosyolog arkadaş eşliğinde yatığımız ‘Sorunlar Ortada Çözüm
Dayanışmada’ adlı odak grup
çalışması, sahada yaptığımız
en verimli farkındalık çalışmalarımızdan biriydi. Her türlü
hiyerarşiden uzak yürütmeye
çalıştığımız bu tartışmalar güçlü,
iradeli ve kendine güvenen ve
kendi sözünü söyleyebilen kadın
karakterleri yaratmanın önünü
açıyor. Bilincimizi örgütlemek
için bilinç yükseltme çalışmaları
yapıyoruz anlayacağınız.

kimlik, inanç ve anadil sorununu en ağır yaşayan biz kadınlar,
yükseltiyoruz.

Mahallede kadın çalışmaları
yapmanın zorlukları nelerdir?
N.Nur: Mahalle çalışması, kadınlara ulaşmak, birebir bağlantı
kurmak yönüyle verimli ama bir
o kadar da zor. Çünkü toplumsal cinsiyet rolleri ile tamamen
bütünleşmiş kadınlarla ilişki
kurmak, ilk adımı atmalarını
sağlamak üstelik bunu “mahalle
baskısı” altında yapmak oldukça sıkıntılı... Kadınların sıkça
yaşadığı bağımsızlık korkusuna,
mahalledeki erkeklerin alaycı
davranışları, eşlerin, babaların
baskı kurması da eklenince
kadınlarla ilişki kurabilmek daha
da güç bir hal alıyor.

Bu örgütlenmenin Antakya’da
başlamasının özel bir sebebi var
mı?
N.Nur: Mor Dayanışma Gezi’de
mayalanan özgürleşme ve kadın
iradesinin somut sonucudur. İlk
adımlarının savaşın etkilerinin
en yoğun ve en çok da kadınların
üzerinde hissedildiği, Gezi direnişinin en uzun soluklu yaşandığı şehir olan Antakya’da atılmış
olması elbette tesadüf değildir.
Son olarak eklemek istediğiniz
bir şeyler var mı?
N.Nur: Biliyoruz ki cinsiyet
eşitliği ve kadın özgürlüğü,
ellerimize bir tepside sunulmayacak. Bizim onu söküp almamız
gerekiyor. Bu da ancak ve ancak
kadınların mücadelesi ile olacaktır. Mor Dayanışma’nın ürettiği
sloganın sözleri ile bitirelim.
“Kadınlar birleştik, alanlarda sesimizi yükselttik. Korkmak yok,
susmak yok özgürlüğü seçtik
artık dönmek yok”.

Mahallede çalışmasında hangi
sorunları öne çıkarıyorsunuz?

“Kadınlar birleştik, alanlarda sesimizi yükselttik.“

N.Nur: Taciz, tecavüz, kadın
cinayetlerine ses çıkardığımız
kadar iş cinayetlerine, savaşlara, katliamlara da kadın sesiyle
karşı çıkıyoruz. Aynı zamanda
Antakya’da çoğunlukla Arap
Alevi halkının yaşadığını biliyorsunuz. Bu yüzden şovenizme ve
asimilasyona karşı en güçlü sesi;

Nevin’den Çilem’e, özsavunma haktır!
Artık “kol kırılıp yen içinde kalmayacak.” Patriyarka ve kapitalizm kadınların hayatlarını bu denli alt üst ederken, kadınlar çarenin
“erkek devletin vereceği erkek adalet” olmadığının farkına vardı.
Juliana GÖZEN
Yeniden yazılıyor erkek egemen
sistemin eleğinden geçip, yıllarca hafızalarımıza zorla kazıtılan
tarih.
“Allah şahit, oruçluyum…”
ifadesiyle kendini bir anda
“namuslu” yargı sisteminin
güvenli kucağında bulan; “Ama
o bayan bana şerefsiz dedi”
diyerek şerefsiz kelimesini
kendisine gerekçe olarak görebilecek kadar cesarete sahip; iki
karısını da öldürmüş üçüncü
kurbanını izdivaç programlarında arayabilen erkeklerin
belirlediği tarih yeniden yazılıyor. Yaşamlarına sahip çıkan

kadınlar tarafından.
“Hep kadınlar mı ölecek, biraz
da erkekler ölsün.” diyerek
gerçekleştirdiği eylemiyle erkek
egemenliğine çomak sokan
Çilem’den bahsediyorum.
Nevin’den bahsediyorum. Evet,
hani şu “tasarlayarak canavarca
hisle kasten” adam öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu
hapis cezası ile yargılanan
Nevin...
Pempe giyen kadınlardan,
Hindistan’da tecavüzcüleri
sopalarla döven... Sonra Kobane’de ellerinde silahlarla kadın
bedeninin metalaştırmasına
savaş açan kadınlardan bahsediyorum.

Hayatımıza bir kelimeyle
giren “Öz Savunma”, devletin
ve hukukun kadınları tacize,
tecavüze ve ölüme mahkum
ettiği gerçekliğinin pratikte
ki karşılığıdır. Öz savunma;
erkek egemen devlete karşı
kadınların kendilerini koruma
hakkıdır.

Kadınlar öz savunmaya!
Kadının kendini savunması cinayetken; erkeğinki “kıskançlık
krizi”, “aldatılan kocanın cinneti” diye yer bulur bizim ahlaklı
toplumumuzun medyasında.
Erkek-devlet-yargı-medya
kıskacında yaşanan kadın katliamları, taciz ve tecavüz olayları

sadece gazetelerin üçüncü sayfa
haberlerini oluşturur.
Müthiş bir işbirliği vardır aralarında. Top, devletten erkeğe,
erkekten yargıya, yargıdan erkek egemen medyaya ve oradan
kadın katliamını normalleştiren söylemlerle bize atılır.
Kadınlar ölür, öldürülür,
tecavüz edilir, taciz edilir,
dövülür…
Artık “kol kırılıp yen içinde
kalmayacak.” Patriyarka ve
kapitalizm kadınların hayatlarını bu denli alt üst ederken, kadınlar çarenin “erkek
devletin vereceği erkek adalet”
olmadığının farkına vardı.
Gezi’de barikatların önündeki

kadınlar, Özgecan’ın ardından
sel olup taşan kadınların öfkesi
bize birşeyler anlatıyordu.

Tekdir ile uslanmayanın
hakkı kötektir!
Erkek egemen devlet ve bundan güç alan erkekler kadına
yönelik şiddeti meşrulaştırmaya devam ederse, kadınların
buna karşı kendini savunması
da o kadar meşru olur.
Kadın özsavunması erkek
egemen devletin yaşam dışına
ittiği kadını yaşama çekme
bilinci ve eylemliliğidir. Öz
savunma örgütlenmeleri, tacizin, tecavüzün, şiddetin, kadın

cinayetlerinin yaşandığı her
yerde kadınların bedenlerini ve
yaşamlarını savunmayı hedeflemelidir. Kadınların örgütlülüğünden geçen özsavunma,
kadın katliamlarının sıradanlaştırılma saldırısına indirilen
tokattır.
Kadınların karşısında onu metalaştırmak ve katletmek için
her gün kendini yeniden üreten
ve örgütleyen erkek egemen
sistemin kalbine saplanacak
hançer, kadınların özsavunması
ve örgütlülüğü ile gerçekleşecektir.
Yaşama hakkını savunan kadınlara selam olsun!

Kadın iş gücünün genel özellikleri
Çünkü kadınlar bir kere direnmeye başlarsa bu sistemi yerle bir edene kadar durmayacaklardır.
Meral ÇINAR
Ataerki, kapitalist ekonomiye
geçiş sürecinde iş gücü ihtiyacından doğan çıkarlarla başlangıçta
çatışmış olsa da, kadınların ev
içinden çıkmasına ve ucuz iş
gücü olarak emek piyasasına
dâhil olmasına hızla adapte olmuştur. Hatta kapitalizm kendisini yüzlerce yıl ayakta tutabilmiş
olan “cinsiyetçi iş bölümünü”,
bizzat ataerkiye borçludur. Bu
yüzden Sosyalist Feminist teori
bu sistemi “Ataerkil Kapitalizm”
olarak tarifler.
Bu sistem, kadının toplumdaki
“ikinci cins” konumunu kullanarak, ev içinde ve dışında kadını
çifte sömürüye maruz bırakır ve
muazzam bir artı değer üretir.

“Görünmeyen ev içi emeği”
başlı başına bir yazı konusu
olduğu için, daha çok kadının
emek piyasasında ki sömürülme
biçimleri üzerinde durmaya
çalışacağım.

Dışarıda ücretli çalışma
koşulları
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) açıklamalarına göre yalnızca
on kadından üçü dışarıda ücretli
olarak çalışmaktadır. Bu açıklama, on kadından yedisinin evde
“oturduğu” anlamını taşır. Hiçte
inandırıcı değildir.
Kadınlar çoğunlukla, ev içi
cinsiyetçi iş bölümünün devamı
olan işlerde çalışmaya yönlendirilirler. Bu işlerde genel olarak,

“kayıt dışı, güvencesiz” işlerdir.
Bu yüzden asla istatistiklere işçi
olarak yansımazlar.
Mesela hizmet sektörü kadınların
“egemenliğindedir”. Ev işçiliği; temizlikçi, aşçı, bulaşıkçı… Bakım
işleri; öğretmen, hemşire, hasta
bakıcı… Tekstil sektörü; parça-başı işçiliği, atölye işçiliği…
Mevsimlik işçilik, sekreterlik ve
daha yüzlerce toplumsal cinsiyet
rolleriyle bütünleşmiş iş, “kadın
işleri” başlığı altında toplanabilir.

Peki, bu sektörlerin ortak
özellikleri nelerdir?
Bu işlerde rahatlıkla güvencesiz,
bir taşerona bağlı ve kayıt dışı
çalıştırılabilirsiniz. Bugün 5,2
milyon kadın işçiden 3,2 milyonu

kayıtsız çalışmaktadır. Kayıt
dışı çalışma koşulları kadınlar
üzerinden bu şekilde meşrulaştırılıyor.
Ücretlerin en az olduğu, eşit işe
eşit ücretlerin olmadığı işlerdir.
Kadının “yardımcı işçi” pozisyonu, onu “ucuz iş gücü” olan bu
sektörlere yönlendirir.
Esnek zamanlı, emek yoğun ve iş
sınırları belli olmayan sektörlerdir.
Kapitalizmin “ana işçi olarak”
gördüğü erkeğe madden yardım
eden bu yüzden “yardımcı işçi”
olarak görülen kadının yapabileceği “rahat” işlerdir.
Evine, kocasına ve çocuğuna
zaman ayırabileceği işlerdir.
Özellikle “parça başı işçiliğinde””

olduğu gibi evde “boş boş oturan” kadının, sosyal ve kültürel
etkinlikler yerine “boş zamanını”
doldurduğu faaliyetlerdir.
İşin özü kapitalizm bugün hala
kendini ayakta tutabiliyorsa bu,
kadının ev içi emeğini ve piyasa
emeğini erkek işçiye oranla daha
fazla sömürebilmesini sağlayan
ataerkinin sayesindedir.

Sınıfı bölen kapitalizmdir
Yıllarca Türkiye Sosyalist Hareketinin “sınıf neferleri”, Feminizmi işçi sınıfını bölmekle suçladı.
Fakat sınıfı bölenin, işçi sınıfını
kadın ve erkek olarak ikiye
ayırmış ve kadın işçiyi iki kere
sömürülmeye maruz bırakmış
kapitalizm olduğunu gözden

kaçırdılar. Kapitalizmin yarattığı “işçi=erkek” algısıyla sınıfın
içinde var olmaya çalıştılar.
Büyük oranda kadın emeğinin
ayakta tuttuğu bu kapitalist
ekonomiyi yıkmak için ilk önce
bu “işçi sınıfı=erkek” algısını
yıkarak işe koyulabiliriz. Sınıf
çalışmasının “erkeği” baz alan
argümanları, dilimizi ve sınıfla
bütünleşirken kullandığımız
tüm araçları kadın işçilere göre
yeniden üretmeliyiz.
Kapitalizmin girdiği bu büyük
buğranda onu ayakta tutan
“şeytanın” kulağına kar suyu kaçırmanın tam zamanıdır. Çünkü
kadınlar bir kere direnmeye başlarsa bu sistemi yerle bir edene
kadar durmayacaklardır.
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EKOLOJİ
“Yeşil Yol” zulüm yoludur!

‘Yeşil Yol’ zulüm yoludur!
Bu projenin “yeşil”lendirilip “yol”lanarak süslendiği paketi açıldığında içinden tek bir gerçek çıkacaktır: Talan.
Betül Havva YILMAZ
Memleketin dört bir yanından feryatların yükseldiği
günlerdeyiz yine. Demiş ya
şair; bundan on yıllar önce
“Günler perişan” diye, işte
yine tam da öyle. Her köşeden başka bir çığlık yükseliyor; her köşeden başka bir
isyan, başka bir öfke. Fakat
hepsi aynı denize dökülüyor
nihayetinde: devlet zulmüne.
Zulüm sözü devletin kendi
kurumunca “Güçlü bir
kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını
uğrattığı kötü durum, kıygı,
eziyet, cefa” olarak tanımlanmış; ismi lazım değil bu
kurumun nice kötü tanımına karşın “zulüm”, ne de
güzel karşılanmış.
Tanımdaki gibi yasaya ve
bittabi vicdana son derece
aykırı bir tavırla erk sahibi
devletin halka yaşattığı nice
ezadan yalnızca biri, halkın
yaşam alanlarını sermayedarların talan alanına

çevirmesi. Bu eziyete maruz
bırakılan halkın öfkesi, haritanın kuzey doğu köşesinden büyüyor şimdi. İsyanın
yankılana yankılana tüm
yurda yayıldığı yerin ismi bu
defa Fırtına Vadisi.
Fırtına vadisi, zamanında
ismi gibi çağlayarak akan
Fırtına deresinin bir süredir
daha usulca salındığı vadi.
Fırtına her ne kadar
1990’ların başından itibaren
sürdürülen mücadele sayesinde HES’lerin borularına
hapsedilmekten kurtulmuşsa
da parçası olduğu bütüne,
doğanın dengesine bakıldığında anlam veriliyor neden
eski coşkusunun kalmadığına. HES’in kurutamadığı
Fırtına, bugünlerde başka
bir tehlike altında.
Fırtına vadisinin halkı yeni
bir mücadele başlatmış
durumda. Halk, 2600 metre
yüksekten, Samistal yaylasından sesleniyor tüm yurda,
dur diyor Yeşil Yol’a!

Yaylalara yol gerek

Yeşil Yol, defalarca söylendiği gibi Doğu Karadeniz’deki
sekiz ili kapsayacak şekilde
yapılması planlanan bir
yol projesi. Samsun’dan
Artvin’e kadar uzanacak olan
Yeşil Yol, kapsadığı illerin
2000-2500 metre yükseklikteki 40 yaylasını birbirine
bağlayacak ve planlandığına
göre 2600 km uzunluğunda
olacak. Dağların sırtlarından
geçecek olan bu yayla otoyolu, söylendiğine göre, hiç
deniz kenarına inilmeden
Karadeniz yaylalarını tek bir
hat üzerinden boydan boya
gezme fırsatı sunacak.
Peki böylesi bir projenin hazırlanması ve ivedilikle yapımına başlanması nasıl bir
acil ihtiyacın karşılığı acaba?
Şöyle sorulmalı ya da: Kim
ihtiyaç duymuştur böylesi
bir yola? Düşünüldüğünde,
2000 küsur metre yükseklikteki yaylalara bir yolun
gitmesini yayla sakinlerinin

istediği sanılacaktır mutlaka.
Doğrudur da, kuşaklardır
yaylacılık yapan yöre halkı
karşı değildir yola. Atalarının miras bıraktığı topraklarda hayvancılıkla geçimini
sağlayan halk elbette daha
iyi şartlarda ulaşmak isteyecektir yaylalarına. Kuşkusuz
tam da bu sebepten projenin
adında “yol” vurgusu yapılmış ve yayla sakinlerinin bir
kısmı Yeşil Yol’un masum bir
yol yapım projesi olduğuna
inandırılmıştır. Fakat bu
projenin “yeşil”lendirilip
“yol”lanarak süslendiği
paketi açıldığında içinden
tek bir gerçek çıkacaktır:
Talan. Yeşil Yol’la birbirine bağlanması planlanan
yaylaların hemen hepsinin,
son derece bakımsız ve kötü
de olsa yolları bulunmakta.
Peki, Projenin öncelikli
amacı halkın ihtiyacını
karşılamaksa neden mevcut
yollar daha kullanılabilir
hale getirilmiyor?

Yollara turizm merkezi gerek
Yeşil Yol, halkın muhtaçlığı noktasından başlayıp sermayedarların cebine ulaşacak bir talan yolunun adı!
Zira projenin bir sonraki amacının,
turizmi canlandırmak ve bölgenin
kalkınmasını sağlamak olduğu
açıklandı. Projelendirildiğine göre,
yapılacak 2600 km’lik yol boyunca
“turizm merkezi” olarak tanımlanan 38 ayrı talan alanı kurulacak ve
bu alanlar büyük sermayedarlara
sunulacak. Sormak gerekir; sermaye
sahiplerinin inşa edeceği devasa

oteller, büyük yatırımcıların kuracağı tesisler pansiyonculuk yapan
yerli halkı da sektörde nasıl tutacak? Halkın kalkınmasına nasıl bir
katkı sağlanacak? Projeyle kalkınma
yeniden tanımlanmış, hukuksuzca
yaylaları baronlara peşkeş çekmek,
yayla sakinlerini de onların emrine
vermek bir çeşit kalkınma olarak
adlandırılmış. Devletin sözlüğüne
bu tanım henüz geçmemişse de
meselenin aslını karşılayacak söz
hâlihazırda elimizde: zulüm.

Yaşam mücadeleleri yükselirken
Artık halkın geleneksel yaşamını ve yaşayan türlerin geleceğini ilgilendiren
kararlar kapalı kapılar alınıyor…
Kenan DAĞAŞAN

4G’nin etkileri
Daha fazla frekans, daha fazla taşınan enerji demek. Bu
da, doğadaki tüm canlılara çeşitli etkilere neden olmakta.
Emine AYHAN
GSM haberleşme sistemleri;
mobil telefonlar ile bunların baz
istasyon antenleri arasındaki
elektromanyetik etkileşim üzerine kuruludur. Baz istasyonları,
radyo sinyalleri aracılığıyla cep
telefonlarını şebekeye bağlar.
Mobil telefon sistemlerinde,
haberleşmenin yapılacağı alan
hücre adı verilen küçük alanlara bölünmüştür. Her hücrenin
merkezinde bir baz istasyonu bulunur. Mobil telefonlar
haberleşmelerini baz istasyonu
üzerinden yapar. Baz istasyonları
birbirlerine bir ağ yapısı şeklinde
bağlıdır. Hücrelerin boyutları, o
çevredeki nüfus yoğunluğuna ve
baz istasyonu anteninin kuruluş
amacına bağlı değişir. Örneğin,

kalabalık şehirlerde kullanılan
antenlerin yarattıkları hücrelerin
boyutları bir kaç yüz metre veya
bir kaç kilometre ile sınırlıdır,
fakat kırsal alanlardaki hücrelerin çapları 30 km, hatta daha
geniş olabilmekte.GSM operatörlerinin büyükçe bir şehrin
tamamını böyle küçük hücrelerle
kaplayabilmek için yüzlerce baz
istasyonu kurmaları gerekmektedir. Bu istasyonların antenlerinin
kurulması için en uygun mekânlar da yüksek binaların çatıları
veya kuleler. Cep telefonlarından
yayılan RF dalgalar kullanılan
telefonun frekansına bağlı olarak
değişmekte. ABD’de genel olarak
bu değer 900-1900 MHz arasında
iken, diğer ülkelerde 850-1800
MHz arasında.Türkiye’de faaliyet

İsyan, yurt genelinde coğrafi anlamda genişlerken, isyan dinamikleri
çeşitlilikleriyle mevcut krizin bir
rejim krizi olduğu gerçeği artık gizlenemez hale geliyor. İsyan, okumasını
bilene, bu topraklarda demokratik
bir cumhuriyetin kurulması gerektiğini yüksek bir sesle haykırıyor. Kürt
sorunun demokratik bir zeminde
çözülme zorunluluğunun her an
hissedilmesi, devletin resmi inancının dışında kalan tüm inançların
yüzyıllardır bitmeyen çilesinin
yarattığı hoşnutsuzluk, neoliberal
soygunun kitlesel işsizlik ve yoksulluk ile yoğun emek sömürüsünü tesis
etmesi ve doğanın büyük bir dehşetle
yağmalanması... Tüm bu olgular
rejim krizini tetikleyen en önemli
dinamikler olarak ortaya çıkıyor.
Havva Ana’ya “Devlet kimdir, ben
olmasam devlet ne işe yarar?” diye
sorduran şeyle Artvin’deki sel felaketinin tüm öfkesinin doğaya değil de
AKP hükümetine yönelmesine yol

gösteren üç mobil operatörün;
Turkcell ve Vodafone 900 Mhz
frekansını, Avea ise 1800 Mhz
frekans bantlarını kullanmaktadır Yapılacak 4G ihalesinde 800,
900, 1800, 2100 ve 2600 megahertze yükseltilecek. Bu ihale ile
kurulacak olan 4.Operatör için
2600 Frekans bandını kullanmak
üzere yetkilendirilecek.

Yüksek frekansın etkileri
Daha fazla frekans, daha fazla
taşınan enerji demek. Bu da
doğadaki tüm canlılara çeşitli etkilere neden olmakta. Canlıların
vücudu, radyo frekans dalgaları
nedeniyle oluşan radyasyonu;
vücut parçasının büyüklüğüne,
sinyalin dalga boyuna göre, dokuyla birleşmesine göre, itreşimle

açan etkenle doğrudan ilişkili. Yaşamın yağmalanmasında neoliberal
devlet ile geleneksel devletin kaynaşmasına duyulan öfkenin ifadesi.

Devlet sorgulanırken
Bu topraklarda devlet despotizmi
yüzlerce yıllık güçlü bir gelenektir.
Devlet her türlü kaynak üzerinde
özellikle valilikler ve kaymakamlıklar yoluyla söz sahibidir. Neoliberal
uygulamaların Türkiye’de diğer
ülkelere oranla çok daha acımasız ve
etkili olmasının sebebi bu. Otoriter
bir devlet aygıtı neoliberalizmin en
büyük silahıydı. Doğu toplumlarında
bu devlet zaten yüzyıllardır var idi.
Havva Ana’nın sözlerinde kristalize
olan öfke tam da bu kaynaşmanın kendisinedir. Artvin halkının
isyanını altında yatan etken yine bu
“mutant” devlet anlayışıdır. Bugün sel felaketinin sorumlusunun
neoliberal AKP hükümeti olduğunu
mücadele deneyimlerinden öğrendi
Artvin halkı.

emilime göre emer. Baz istasyonları tarafından yayılan mikrodalgaların dokulara etkisi iki
şekilde oluyor. Dokuları ısıtması
ve mikrodalgaların hücrelerin
dokularını bozması.İnsanlarla
ilişkilendirilmiş tüm sağlığı tehdit eden radyo frekans etkileri,
vücut dokularının sıcaklığının
artmasına dayandırılmakta. Kimi
zaman vücudun kendini soğutma
sistemini bastırmakta ve doku
hasarına neden olmakta. Az kan
desteğine sahip dokular diğerlerine oranla daha savunmasız. Örneğin gözdeki lens kan desteğine
sahip değil. Bu yüzden termal
etki göz lensinde hasara yol açıp
ve katarak gibi göz sorunlarına
neden olmakta. Mikrodalgaların,
hücrelerin kimyasını bozması,

Demokratik dönüşüm İhtiyacı
Çarpık bir demokrasi bu topraklarda tesis edildi. Halk demokrasisisin
kırıntıları neoliberal dönüşümle ortadan kaldırıldı. “Halk için
demokrasi” büyük bir hızla şirketlerin demokrasisine dönüştürüldü.
Halkın yerel kaynaklar ya da doğa
üzerindeki yetkisi ortadan kaldırıldı.
Artık yaşayan türlerin geleceğini
ilgilendiren kararlar kapalı kapılar
alınıyor. Gezi’den bu yana yükselen
isyanın anlamını iyi okumak gerek.
İsyan bizlere insanların yaşamlarını
nasıl sürdüreceklerine kendilerinin
karar vermek istediğini gösterdi.Yerel
kaynaklar üzerindeki tasarrufun
halkın kendisinde olması gerektiği,
valilik ve kaymakamlık gibi kurumların karşısına halkın öz örgütlülüğünü inşa etmenin büyük bir ihtiyaç
olduğu ortada. Türlerin varlığının,
doğanın çıkarının piyasa ekonomisinin karşısında savunulması, antikapitalist bir ekolojik direniş cephesinin
örülmesi böylece mümkün olacaktır.

insan sağlığı açısından önem
taşımakta. Sıcaklık dışı etkilere
bağlı olarak elektromanyetik dalgaların etkili olduğu iddia edilen
bozukluk ve hastalıklar arasında
beyin aktivitelerinde değişiklik,
uyku bozuklukları, dikkat bozuklukları, baş ağrıları gibi belirtiler
bulunabilmekte. İyonlaştırmayan
radyasyonun ise DNA gibi uzun
molekül zincirlerinin kırılmasına, hücre yapısının bozulmasına
neden olduğu düşünülmekte.

Araştırmalar yetersiz
Baz istasyonlardan yayılan RF
dalgalarının uzun vadede ortaya
çıkartabileceği biyolojik problemlerle ilgili bilimsel çalışma
sayısı yeterli değil ve süregelen araştırmaların çoğu sona

ermemiştir. Ama hiçbir çalışma
iyonlaştırmayan radyasyonun
güvenli olduğunu ispatlamadı.
Çalışmalardan birinde baz istasyonlarının yanında yaşayan bazı
insanlarda enzim ve bazı proteinlerde değişim gözlenmiş, başka
bir çalışmada ise bitkiler üzerine
etkisi ise çok az bilinmekle birlikte, yapılan bir başka çalışmada
soya bitkisinin büyümesinin yavaşladığı tespit edilmiştir. Bu koşullarda baz istasyonlarının kesin
etkilerinin ortaya konup çevreye
ve sağlığa etkileri doğrultusunda
standart bir kullanım belirlenene
kadar etkisine maruz kalmaya
devam edeceğiz. Geri dönülmez
sonuçları ile yüzleşme ve hesap
sormada nasıl bir yol izlememiz
gerektiğini iyi belirlemek gerek.
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KENT/KÜLTÜR/SANAT
Soylulaştırma tahayyülü:

Kentlilik hakkından mülksüzlere...

Farkındayız değil mi, gayri meşru AKP iktidarı hala Erdoğan öncülüğünde neoliberal politikaların Türkiye sözcülüğünü yapıyor…
Ve bu politikaların göz bebeği olan kentsel dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ediyor…
Tolga Kubilay ÇELİK
Kentlilik hakkı denildiğinde akla
ilk gelenin barınma ve konut hakkı olması gerekir. Ama Türkiye’de
TOKİ dediğimiz canavar kurum,
inşaat sektörünün belli başlı bir
aktörü haline gelmiştir. Devlet
desteğiyle birlikte; bu projelerin
genel odağının, doğa, hayvanlar,
insanlar olması gerekirken.
Daha fazla rant, daha fazla
kazancın hedeflendiği bir ilişki
kurmuştur. İnşaat yapımı için
gerekli ruhsat, belge vs. alımı için
Belediyelere başvurulmakta. Konu
ile ilgili olan; Mimar ve Mühendis
Odaları, Şehir ve Bölge Planlamacıları, Çevre Mühendisliği,
Sosyoloji gibi alanlar bu projelerin
dışında tutulmakta ve bu alanlardan faydalanmak gibi bir durum
söz konusu değil.
Kentlerde ilkokul, ortaokul ve
liseler fiziksel olarak; ulaşılabilir ve güvenli alanlarda olması
gerekir. Eğitim hakkının bir gereği
olarak bu böyle olmalıdır. Ancak
özellikle son dönemlerde şehir
merkezlerinde arazilerin çok değerli olduğu yerlerdeki okulların
kent merkezlerinden daha uzak

olan alanlara taşındığı bir yönelim
söz konusu… Bu okulların yerine
ise alış veriş merkezleri, plazalar
konduruluyor.
Kentlilik hakkından bahsederken;
kentsel dönüşüm projelerine
de değinmeliyiz. Bu yeniden
yapılanma süreçlerinin doğayla
uyumlu bir halde olması gerekirken, kurulan büyük sitelerin içine
yapılan yapay parklarla doğayı
katletmedikleri süsü veriyorlar.
Doğa katledilerek lüks konutlar
inşa ediliyor. Bu lüks sitelerin yapılışıyla doğayla sorunlu bir ilişki
kuruluyor. Kentsel dönüşümün
dünyadaki iz düşümü plansız
ve çarpık kentleşmenin doğayla
uyumlu bir biçimde çözülmesi
iken Türkiye’deki süreç daha rantsal gerçekleşiyor.
Kültürel, tarihi miraslar kentin
korunması gereken alanları iken,
bu alanlar da projeler gerçekleştiriliyor. Kamuoyunda kendisinden
çokça söz ettiren Haydarpaşa Garı
ve çevresinde gerçekleştirilmek
istenen dönüşüm projeleri, Emek
Sineması bu listenin yalnızca
birkaç örneği… Zira liste epey
uzun…

Gecekondu gezeni” paradoksu
Ama kentin en güzide yerlerinde
olan bu bina ve yapıların yerine
yine aynı şekilde oteller, alış veriş
merkezleri yapılıyor ve hala bu
soylulaştırma planında ısrar
ediliyor…
Kentin artık bir parçası haline
gelmiş olan bu yapıların, güya
hala korunduğunu göstermek
için de göstermelik işler yapılıyor.
Haydarpaşa da yapmak istedikleri otelin içine bir nostaljik tren
koyma gibi…
Sermayenin dönüşümden alanlarına baktığımızda, ardı ardına
yükselen beton yığınları, grileşen
mega kentleri görüyorsunuz.
Esasında tam bir “Gecekondu
Gezegeni” paradoksu…

Soylulaştırma projeleri

Mülksüzlüğün inşası...

Tahayyül edilen dönüşüm projeleri hayata geçirildiği oranda,
sermayenin soylulaşmış mekanlarında yoksulların, emekçilerin öğrencilerin yaşaması imkansız hale
getiriliyor… Seçkin okullar, golf
kursları, tenis kursları ve 24 saat
bölgeyi gezen özel güvenlikçiler
gibi her türlü hizmetin sağlandığı

zengin mahallelerle, elektriğin
sürekli elektrikleri kesilen, her
yağan yağmurda yolların çamur
ırmakları haline geldiği yamalı
yollarıyla meşhur ve ev paylaşımının mecburi olduğu yerleşimler iç
içe geçiyor.
Her bölüm hayatta kalmanın gün-

lük savaşımında eline geçirdiklerine sıkıca tutunarak özerk olarak
yaşar ve işler görünüyor.
Farkındayız değil mi, gayri meşru
AKP iktidarı hala Erdoğan öncülüğünde neoliberal politikaların
Türkiye sözcülüğünü yapıyor…
Ve bu politikaların göz bebeği

olan kentsel dönüşüm projeleri
hız kesmeden devam ediyor…
Kentsel dönüşüm aynı zamanda
bir mülksüzleştirme projesi...
Şüphesiz bu süreçte en başta acı
çekenler yoksullar, ayrıcalıksızlar
ve siyasi iktidardan dışlananlar
oluyor.

Batı cephesinde yeni bir şey
“Batı Cephesinde yeni bir şey yok” faşist öğretmenlerin gençleri milliyetçi duygularla 1. Dünya Savaşı’na gönüllü katılmaya teşvik etmesiyle başlar.
E.Hasan BEREKETLİOĞLU

Her yer karanlık
Kleist, “Cash-I see a darkess” yalnız bir adamın, bir vatanseverin, kanun kaçağının,
müzik piyasası içinden bir isyancının beklenmedik ve çalkantılı hayatını bütün ayrıntılarıyla henüz hayattayken, efsane olan bir adama yakışır bir şekilde tasvir ediyor…
Servet İNANDI
“Siyahlar giyerim umutsuz yoksullar ve kaybedenler için,
Cezasını çoktan ödemiş mahkumlar, zamanın kurbanları
için,
Işıklı parlak bir dünyanın
gölgesinden gelen gür bir ses,
Sıradışı bir adam, bir efsane…”
Johnny Cash

Çocukluğu pamuk tarlalarında yoksulluk ve sefalet içinde
geçen Cash’in çok sevdiği kardeşi Jack’in dramatik ölümü
acıyı bütün hayatı boyunca
hiç açılmamak üzere kalbine
mühürledi.
Fakat acıları müziğin ilhamı
oldu. Amerikan alt sınıfının
hikayelerini anlattığı şarkıları
çocukluk döneminin etkisiyle
biçimlendi. Acı çekmiş biri
olarak acılar duyan mahkumlara verdiği “Falsom” ve “St.
Qentin” hapishane konserleri
muhalif sanatçının kariyerin-

de önemli yer tutar.
Cash orada geçen yılların
ardından Elvis Presley’in de
bağlı olduğu Sun Records
müzik şirketi ile ilk anlaşmasını yaptı. “Hey Porter
- Cry cry cry” ardından “I
walk the line” listelerde bir
numaraya yükseldi. 60’ların başına kadar süren bu
yükseliş Cash’in bağımlılıkları
yüzünden sekteye uğrasa da
ruh ikizi olduğunu söylediği
ve daha sonra hayat arkadaşı
olan June Carter’ın sözlerini
yazdığı “Ring of fire” şarkısı
Cash’i listelerde tekrar zirveye
çıkarır.
June ve Cash arasındaki
sancılı aşk hikayesi, 1968
yılında meşhur evlilikleriyle
sonuçlanır. 2003 yılına kadar
mutlu bir evlilik süren June
Carter’ın ölümünden beş ay
sonra ise Cash de hayata veda
edecektir.

Cash’in hayatını çizgi
roman olarak düşünmek
Alman sanatçı Reinhard
Kleist biyografi seven bir çizgi
romancı. Cash’ten önce Elvis,
Cash’ten sonra da Fidel Castro ve Harry Craft’ın biyografilerini yazıp çiziyor. Cash’in
şarkılarla dolu hikayesini,
yine şarkılarıyla kurguluyor.
Anlatım tekniği ile sesi çizgileştirmeyi başarıyor. Kleist’in
özgün çizgileri biyografik
bir hikayeye yepyeni bir ruh
ve beden katıyor. Kitabın
orijinal , ismini “Cash- I see a
darkness” (Karanlığı gördüm)
Amerikalı folk-rock sanatçı
Will Oldham, nam-ı diğer
Bonny Prince Billy’in şarkısından alıyor.
I see darkness’ın Cash’in kanayan ruhunu kara elbiselerle
örten bir adamın hikayesi için
kitaba verilecek en iyi isim

olduğu ise şüphe götürmez.
Kleist, Cash’in macera dolu
hayatını ilk dönemlerinden
başlayarak geniş bir yelpazede
resmediyor. Avrupa’da best
seller olmuş “Cash-I see a
darkess” yalnız bir adamın,
bir vatanseverin, bir kanun
kaçağının, müzik piyasası
içinden bir isyancının beklenmedik ve çalkantılı hayatını
bütün ayrıntılarıyla henüz
hayattayken, efsane olan bir
adama yakışır bir şekilde
tasvir ediyor…

Alman sanatçı Reinhard
Kleist
“Cash-I see a darkness” özgün
kurgusu ve çizgisel yorumu
ile 2007’de Peng Munich çizgi
roman ödülünü ve Frankfurt
Kitap Fuarı ödülünü, 2008’de
Almanya’nın en prestijli çizgi
roman ödülü olan Max ve
Moritz ödülünü alıyor…

Yaşar Kemal tarafından 20. Yüzyılı
en iyi anlatan kitabı olarak kabul
edilen “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey
Yok” 50 dile çevrilen, Erich Maria
Remarque’in milliyetçiliğe ve savaşa
karşı yazılmış bir başyapıtıdır.
Kitap okurun üzerinde sadeliği
ve nesnel bakışı ile müthiş bir etki
yaratır.
Askere gönüllü yazılan gençlerin
savaş alanında yaşadıkları hayal kırıklığını Paul adlı genç üzerinden anlatır.
1. Dünya savaşını konu edinen eser
savaşın pençesindeki Avrupa’yı ele
alır. Dünyadaki savaşlara karşı manifesto olagelmiştir bu eser.
Savaşın enerji kaynaklarının yoğunlaştığı bölgelerin ve stratejik coğrafyaların kaderi haline geldiği günümüzde savaşa hayır demek önemli
bir görev olarak karşımıza çıkarken
edebiyat alanında da barış cephesine
nefes aldıran eserlere dikkat kesilmemiz gerek. Maalesef ülkemizde ve
komşu coğrafyada sürekli çatışmalar
yaşanıyor; insanlar ölüyor.

Doğu cephesinde yeni bir şey yok
7 Haziran seçimlerinden yenilgiyle
çıkan iktidar cephesi bölgeyi savaş
politikalarıyla terbiye etmeyi tercih
etti. Suruç’ta başlayan süreç durmak
bilmiyor.Savaş uçakları,zırhlı araçlar,uzun namlulu silahlar ve kararlı
sert askerler..bitmeyen ısmarlama
filmlerin yeni versiyonu vizyonda..
Bir kısır döngü içindeyiz. Halklar
emperyalizme karşı direnç hatları
oluştursa da egemenler sürekli saldırıyor. “Savaşa Hayır” demek zamanı
oysa. Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın dinini, mezhebini,
etnik farklılıklarını sürekli kaşıyarak
savaşlar çıkartılıyor.
Bugün ülkemizde de benzer bir
durum söz konusu. 35 yıldır aynı

yöntemle Kürt sorun, bir “terör”
sorunu olarak lanse ediliyor. Böylece topyekun bir savaş politikası
meşru gösteriliyor. “vatan –millet”
gibi hamasi kavramlar sürekli yoksul
halk çocuklarının ölümünü meşru
gösteriyor.
Samuel Johnson’un “Milliyetçilik
alçakların son sığınağıdır” sözünü
hatırlatırcasına ele aldığımız romanı
hatırlamanın vakti:
“Batı Cephesinde yeni bir şey yok”
faşist öğretmenlerin Alman gençleri
milliyetçi duygularla 1. Dünya Savaşı’na gönüllü olarak katılmaya teşvik
etmesiyle başlar.
Bu noktadan itibaren Alman gençlerinin, savaşı idealleştirmelerinin
ardından cepheye nasıl gönüllü
yazıldıklarını okuruz. İlerleyen sayfalarda 20’li yaşlarda savaşın ağırlığı
altında nasıl ezildiklerini son derece
çarpıcı bir biçimde okuyucu hisseder.
Kitapta, ölen arkadaşının hüznünü
yaşamadan arkadaşının ardında
bıraktığı sağlam botunu ve kendisine
daha çok istihkak düşeceğini hesaplayan roman kahramanını değil savaşı
lanetli kabul ederiz.

Barışın manifestosu
1929 yılında yayımlanan kitap aynı
adla 1930 yılında film olarak kitaptan
uyarlanmıştır. 1933 yılında Nazi’lerin
hışmına uğramış ve yakılmıştır. Bugüne kadar 15-20 milyon baskı yapan
kitap ülkemizin hamasi eğitim sisteminin panzehiri olarak durmakta.
Bizim artık “Doğu Cephesinde”
yeni bir şey yok deme vaktimiz geldi.
Savaşın tek kazananı silah sanayisi.
Barışın kazananı ise biz halklardır.
Modern dünyanın ikiyüzlülüğüne
vurulmuş bir anı roman olan Remarque’in şaheseri günümüzde her
barış aktivistinin kütüphanesinde yer
almalı.
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TANIKLIK/SPOR
11-13 Eylül tarihlerinde Cizre ile dayanışmak, yaşanan tahribatı ve mevcut durumu gözlemlemek için Cizre’de bulunan Avukat Tamer Doğan Cizre tanıklıklarını aktardı.

Cizre: Biraz Gazze, biraz Kobane

Devlet Cizre’yi yalnızca katletmek değil komple ezmek ve yok etmek istemiş. Belli ki Cizre’de başarılı olunursa Kürdistan’ın tamamında buldozer
misali dümdüz devam edecekti. Ancak gördük ki “Saray’daki hesaplar Cizre Çarşısı’na uymamış...”
Av. Tamer DOĞAN
Kobane’ye neden gittiysek aynı saikle
hareket ettik Cizre’ye giderken de...
Mahallesi kuşatılmış, kendilerini
yönetmek isteyen, mahallesini, ailesini,
evini aslında yaşam alanını savunan
insanların yanında olmak istedik. Hem
onlara moral olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek hem de yaşanan
zulmü duyurmayı amaçladık.

Gözlemler ve sonuçlar
Özellikle Cudi, Yasef ve Nur Mahalleleri’nin yapısı barikat savaşı
açısından muazzam öneme sahip.
Örneğin İdil’in sokakları çok
geniş ve birbirine paralel olduğu
için zırhlı araçların girmesi ve hareket kabiliyeti açısından önemli.
9 günlük katliamın çok ama çok
daha büyük bir vehametle sonuçlanmamasının bir nedeni de o
dar sokaklar olabilir.
Bir diğer gözlemimiz de 13 Eylül
akşamı tekrar sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi hakkında.
Bunun çeşitli sebepleri vardı. En
önemli sebebi “insansızlaştırma”
gibi görünüyor. Bir buçuk günlük
bir ara verilerek Cizre’lilerin göç
etmesinin önü açıldı. Ancak ufak
istisnalar dışında çok da hesaplanan olmadı, Cizre insansızlaşmadı, yurdunu terketmedi.

Ve serüvenciler düştü yollara...
11 Eylül sabahı bizleri engellemek
için bildiği bütün yolları deneyen özel
harekatçılara kararlı olduğumuzu saatlerce kırdan, bayırdan susuz yürüyerek
gösterdik. Engelleme gerekçeleri ise
her zamanki devlet klasiği: “Bizlerin
can güvenliği.”
Günlerdir devletin bütün zor aygıtları
karşısında direnen bir halk karşısında
bizimki devede kulak bile sayılmazdı, o
yüzden de tereddüt etmedik yürürken.
Ve derken 11 Eylül sabahı 07:00’da
yasağın kalkacağı haberi duyuldu.

Ne olmuştu?

Cizre Nur Mahallesi’nde evleri günlerce taranan bir aile...

Sokağa çıkma yasağı ilan edilene kadar
Cizre’de herhangi bir gerginlik yok
aslında...
4 Eylül akşamı saat 19.40’ta sokağa çıkma yasağı anons edildikten yaklaşık 20
dakika sonra çatışma başlıyor... Yüz binin epey üzerinde insanın yaşadığı bir
ilçede insanların evlerine girmeleri ne
kadar sürer bilemeyiz ancak 20 dakika
olmadığı bir gerçek. Bu durum bile
devletin katletme arzusunu görmemiz
için yeterli bir neden aslında.
100’den fazla yaralının olduğu, toplam
23 insanın on beşinin kurşunla öldürüldüğü ve önemli bir kısmının keskin
nişancılar tarafından vurulduğu katliamın hemen ardından girdik Cizre’ye.
Dakikalar evvel kafasından vurulmuştu çöpten ekmek toplayan 75 yaşındaki
Mehmet Erdoğan. Sokaklarda tespitler
henüz başlamışken 12 yaşındaki Yusuf
Şık patlamamış bomba atar mermisiyle
oynadığı için ağır yaralanmıştı.

bizlere katliamın boyutunu gösteriyordu. 23 kişi katledilmişti 9 günde ancak
aklımızın alamayacağı bir katliam
denenmişti Devlet tarafından.
Cizre’de ilk olarak çok daha büyük bir
katliamın planlandığı ve halk tarafından engellendiği görülüyor. Söz
konusu katliam yalnızca özsavunma
ile değil yılların “Cizre Tecrübesi” ile
atlatılmış. Tıpkı Kobane’deki gibi odalar ve evler arasında geçiş için açılmış
delikler bunun önemli bir göstergesi.
Özellikle su depoları, elektrik trafoları ve klimaların hedef alındığı
ilk dikkatimizi çeken nokta oldu.
Tanıkların beyanına göre çocukların
kanalizasyondan veya süs havuzundan
su içtiği, yiyecek bir şeyin kalmadığını
öğrendik. Nur Mahallesi’ne şebeke
su hattının pek çok yerden patlatılarak mahallenin susuz bırakıldığını,
erzakların olduğu kilerin yakıldığını
tespit ettik.
Birçok evin bahçe duvarı zırhlı araç tarafından yıkılmıştı. Sokaklarda, evlerin
içinde ve bahçelerde halen patlamamış
bombalar duruyordu. Yatak odalarında duvarlar kurşun ve bombalardan
kaynaklı deliklerle doluydu.
Nur Mahallesi’nin Hüda-Par’lıların

Nelere tanık olduk?
Sokaklarda kan ve çöp karışımı kesif
bir koku vardı. Nur Mahallesi’ne girdiğimizde gözümüze çarpan ilk husus
kurşun izi olmayan evin bulunmayışıydı. Bütün duvarlarda bomba veya
otomatik silahlarla açılmış delikler

yoğunlukta olduğu bir bölümde tek bir
kurşun izine dahi rastlamadık.
Yaralıların hastaneye götürülmelerinin
engellenmesi, kan kaybından ölenlerin
yanı sıra 70 civarı diyaliz hastasının,
hamile kadınların ve kalp hastalarının
dahi hastaneye gidişine izin verilmediğini tespit ettik. Bununla yetinmeyen
Özel Harekatçılar hastanedeki doktor
ve çalışanları ölümle tehdit ederek
tedavi etmelerini engellemişti. Biz
gittiğimizde hastane halen polis işgali
altındaydı.
Cizre’de 92 yılında görevli olan timde
askerler ve kişilerin operasyondan,
sokağa çıkma yasağından iki gün önce
gelerek çevre okullara yerleştirildiği
beyan edildi. Özel harekatçı polislerin

bir kısmının uzun sakallıolduğu, Arapça konuştuğu, Arapça anons yaptığı
halk tarafından anlatıldı. Anonslar
genelde tehdit ve küfür içerikli: “Hepinizi yok edeceğiz, hepiniz Ermeni
dölüsünüz!” gibi.

Naçizane uyarılarımız
Sokaklarda yürürken sürekli uyarılar
yapılıyordu çünkü tıpkı DAİŞ’in Kobane’den çekilirken yaptığı gibi tuzaklar
kurulmuş olduğu düşüncesi hakimdi.
Yumuşak toprak, kum veyahut şüpheli
zeminlere basmak çok tehlikeli idi.
Günlerdir toplanamayan çöpler, ölen
hayvanların fazlalığı ve durgun su
birikintileri salgın hastalık açısından
çok uygun bir ortam yaratıyordu.

Neden Cizre?
Cizre aslında Şırnak’ın giriş kısmı olduğu için Cizre’yi hapsettiğiniz
zaman bütün Şırnak ekonomisini vurmuş oluyorsunuz. İpek Yolu da
buradan geçiyor, Silopi Yolu da. Haliyle bir ilçe kuşatılmış gibi görülse de
Bölge ekonomisi hedeflenmiş söz konusu yasakla beraber.
Şunu belirtmek gerekir ki; devlet Cizre’yi yalnızca katletmek değil
komple ezmek ve yok etmek istemiş. Belli ki Cizre’de başarılı olunursa
Kürdistan’ın tamamında buldozer misali dümdüz devam edecekti. Ancak
gördük ki “Saray’daki hesaplar Cizre Çarşısı’na uymamış...”

Bir diğer sebep ise, bekletilen
cenazelerin defnedilmesi idi.
Gerek uluslararası kamuoyu gerekse de sosyal medya açısından
dondurucuda bekletilen ölüler en
nihayetinde devletin elini zayıflatıyordu. Bütün bunlara rağmen
Cizre halkı yaralarını sarmaya ve
yıkılan mahallelerini komünal bir
tarzda inşa etmeye devam ediyor.
Halkın gözlerinde ister istemez
gözyaşı ve keder var ancak genel
olarak muazzam bir öfke hakim.
Bahsettiğimiz öfke bütünüyle
devlete ve halk artık nüfus cüzdanının işlevsiz olduğu kanaatinde,
bir kopuşma duygusu yaşıyor.
Cizre halkında Kürt Özgürlük
Hareketi’ne yönelik havuz medyasında yazılıp çizilenler şöyle
dursun, en ufak bir sitem dahi
bulunmuyor. Aksine, halklaşan
bir hareketin iradesi Cizre’nin
tabiatına yansımış.

Karşı olmaktan değiştirmeye geçiş -1

Futbolda özyönetim olur mu?

Devlet Cizre’yi yalnızca katletmek değil komple ezmek ve yok etmek istemiş. Belli ki Cizre’de başarılı olunursa Kürdistan’ın tamamında buldozer
misali dümdüz devam edecekti. Ancak gördük ki “Saray’daki hesaplar Cizre Çarşısı’na uymamış...”
Haluk KOŞAR
Taraftarlık varoluşuna şöyle bir
adım geriye çekilerek bakacak
olursak genel durumu birkaç
evre toparlayarak daha net görebiliriz. Burada bahsedilen, örgütlü taraftarlık durumu elbette.
Bundan 10-12 sene evveline
kadar genel taraftarlık durumundan bahsederken politikadan çok
söz edemezdik. Birkaç istisna
dışında taraftarlığın genel örgütlenmesi daha çok apolitik bir
zeminde gerçekleşmekteydi.
Gerçi bu apolitik zeminin de
kendine göre bir politik yapısı mevcuttu. İşte tam da bu
mevcudun dışına çıkma isteği ve
eylemi bundan yaklaşık 10 sene
kadar önce başladı ve hızla yayı-

larak pek çok bağımsız, politik
taraftar grubunun oluşmasını da
beraberinde getirdi. Kısa sürede
tribünler çeşitli dozajlarda politik
varoluşlar ile dolmaya başladılar
ve bu genel etkilenimin en üst
noktası da Gezi günlerinde kendini dosta düşmana gösterdi. Bu,
belki de en tepe noktasıydı ve o
taraftarlık hareketinde herhangi
bir örgütlenme ve ortak hareket
etme bilincini yerleştirmeden o
günler geçti gitti.

Passolig içeri taraftar dışarı
Gezi sonrası ise uzun zamandır
gündemde olan bir uygulama
hayata geçirildi: Passolig. Bu
uygulama ilk başlarda belirli bir
refleksin sonucunda direnç ile

karşılaşmış olsa
da şu an
o direnç
kırılmaktadır.
Devam
eden hukuki süreç
örgütsüzlüğün
getirdiği
zayıflık ile gerekli toplumsal
baskıyı oluşturmaktan her
geçen gün uzaklaşmakta. Çok
az bir grubun inatla sürdürdüğü
mücadele de yalnızlaşmakta
ve boğulma durumu ile karşı
karşıya bırakılmaktadır. Passolig
uygulamasına direnç geliştiren

muhalif taraftar gruplarının büyük
çoğu şu an
stat dışındadırlar ve her
geçen gün
varlık yokluk
ikileminde
hızla erimektedirler.
Bu gerileyiş
dönemi her muhalif taraftar
grubu için kendi örgütlülüğü ile
birlikte hayata aynı yerden bakan
diğer gruplar arası ilişkileri de
bir gözden geçirmeyi dayatmaktadır. Bu dayatma tam da bir
önceki paragrafın sonunda ifade
edilen varlık/yokluk durumun-

dan kaynaklanmaktadır.

Bakış açısı değişir mi?
Bu noktada belki de başka bir
bakış açısıyla hayata bakmakta
fayda var. Tüm muhalif taraftar
gruplarının ortaklaştığı en belirgin nokta hepsinin ayrımsız sporun ticarileşmesine ve endüstriyelleşmesine karşı olmalarıdır.
Hemen hemen bütün gruplar
kendilerini bu duruma karşı yapılandırmışlar ve bu konuda pek
çok söylem üretmişlerdir. İşte
tam da bu noktada ‘karşı olmak’
durumundan karşı olduğu durumu değiştirmeye doğru bir adım
atmak bu grupların yaşamsal
sorununu çözecek bir yönelişe
evrilemez mi? Her muhalif taraf-

tar grubuna soruyu şöyle sormak
gerekir: Kulübünüzün yönetimini taraftar grubunuza verseler
nasıl bir kulüp oluşturursunuz? Bu sorunun sorulması ve
verilecek cevaplar dünyanın pek
çok yerinde varolan taraftarların
kulüp yönetimlerine katılması
veya bizzat taraftarlar tarafından
kurulan kulüp tartışmalarının
tohumlarını bu topraklara atmış
olur. Artık miadını doldurma
aşamasına gelmiş muhalif taraftarlığın bir üst aşamaya geçmesi
için şu an en uygun zamanmış
gibi gözükmektedir. Aksi durum
zaten her geçen gün yok olmayı
da beraberinde getirmektedir.
Özyönetim için çok geç olmadan
konuşmaya başlamakta fayda var.
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DEVRİMCİ KADRO
Yaşamı sınırları çizilmiş bir yer olmaktan çıkarıp kendimiz için bir yere dönüştürecek miyiz?

Kendiliğine dönüş

Kendine dönük değişim pratiğini başlatma ve ısrarcı olma, bireyi, kaygılı ve melankolik ruh halinden uzaklaştırıp, içinde yatan özgürlükçü gizil
güçlerin açığa çıkmasını sağlar. Aynı zamanda kadronun yaşama müdahalesinin güçlenmesi ve yaratıcılığının keşfetmesinin önünü açar.
Pelin KAHİL
İradelerin güdükleştirildiği,
yaratıcılıkların köreltildiği ve
insanların amaçsız nesnelere dönüştürüldüğü bu toplumda, devrimcileşme süreci, aynı zamanda
insanın birey olma sürecidir. O
süreç, insanın tarihi/tarihini yapması ve o tarihsel hamle içinde
kendini de yeniden oluşturması/
biçimlendirmesi sürecidir.
Devrimcileşerek, sistemin
sıradan bir dişlisi olmaktan çıkıp
özneleşen birey, kendi varoluşsal sorumluluğunu üstlenmeye
başlar. Çevrede olup bitene

uyum sağlama ya da öylesine
tepkiler vermekten çıkıp, yaşama
bilinçlice müdahale eder ve onu
dönüştürür.

Özneleşme süreci
Bireyin içine girdiği bu özneleşme süreci sancılı bir süreçtir.
Farkında bile olmadığı ya da fark
ettiğinde de korkakça uzlaştığı
zaaflarla hesaplaşma, bireyin
kendi gerçekliğinin bilincine varma ve kendini aşma sürecidir.
Bu karmaşık ve acı veren hesaplaşmaya girmeyi göze alan her
devrimci kadronun varacağı yer,
daha özgür, öz saygılı ve özgü-

venli bir duruş olur.
Kendine dönük değişim pratiğini
başlatma ve bu değişimde ısrarcı
olma, bireyi, kaygılı ve melankolik ruh halinden uzaklaştırıp,
içinde yatan özgürlükçü gizil
güçlerin açığa çıkmasını sağlar.
Bu, aynı zamanda kadronun yaşama müdahalesinin güçlenmesi
ve kendi yaratıcılığını keşfetmesinin önünü açar.

Zamanın dönüşümü
Sıradan insanların katlanamayacağı gerginlikle yüklenmiş,
karmaşık ve sert bir yolda ilerlemek zorunda olan bu süreçler,

devrimci kadroları yetkinleştirir
ve sitemin kendiliğinden akıp
giden günlük eğilimlerinin yarattığı sistemin yapısal eğilimlerini
taşıyan kişiliğinden kopuşmasını
sağlayarak, tarihsel ve devrimci
kişi olabilmesinin önünü açar.
Kişinin kendini aşması ve dönüştürmesi hiçbir zaman tamamlanamaz. Gerçekliğin sürekli
dönüşme özelliğine bağlı olarak
kişinin dönüşüm seyri kimi
zaman durgunlaşsa da, oldukça
hareketli bir seyir izler.
İşte devrimci kadronun yalpaladığı kritik nokta, bu hareketliliğin içine girip onu yönetebilme

noktasında yaşanan zorlanmada
oluşur. Bu hareketlilik, kendine
yoğunlaşmayı, sertleşmeyi ve
söküp atma cesaretini göstermeyi
gerektirir.

Kopuşmak mı, uzlaşmak mı?
Her seviyedeki kadro farklı eşiklerde bu süreci yaşar. Bu sürecin
gereklerini yerine getirmeyen
kadro çok haklı görünen kimi
rasyonel gerekçelerle - ki, bu
rasyoneller çoğu zaman sistemin
rasyonelleridir- zaaflardan kopuşmak yerine uzlaşmayı tercih
eder.
Oysa, devrimci kadronun girdiği

her uzlaşma, onu kendi devrimci
gerçekliğinden koparır ve içindeki yaratıcı-özgürlükçü ve tarihsel
yönelime güçlü darbe vurur ve
hatta kişinin önderleşmesini
engelleyerek geriye düşürebilir.
Sonuç olarak, alıştığımız küçük
su birikintisinden coşkulu akan
bir çağlayana atlayacak ve orada
derinleşecek miyiz? Yaşamı
sınırları çizilmiş bir yer olmaktan
çıkarıp kendimiz için bir yere
dönüştürecek miyiz?
Derinleştikçe göreceğimiz ve keşfetmekten onur duyacağımız şey,
öylesine kopup gelen bir neşe ve
bize ait bir özgür yaşam olacak.

Kaotik zamanlar

Sun Tzu, “Suyun nasıl sabit bir şekli yoksa, savaşta da sabit koşullar yoktur.”
Meral ÇINAR
Türkiye çok taraflı ve giderek
Ortadoğu’da ki kaotik ortamla iç
içe geçen bir savaş coğrafyasına
dönüşüyor. Savaş, iki taraftan oluşmuyor. Aksine çoklu bileşeni olan,
herhangi bir bileşenin tek başına
belirleyemediği, bütün tarafların
kendine göre hamle yaparken karşı tarafın hamlelerini de gözettiği
bir özel toplumsal ve politik süreç,
sürekli ve hızla değişen dengeler
içerisinde devam ediyor.

Taraflara şöyle bir göz atalım
ABD-NATO-TÜSİAD üçgeni,
savaşın en güçlü bileşeni. Ama,
kendisini geçenlerde borsaların
çökmesiyle bir kez daha hatırlatan
finansal kriz, sermaye güçlerini
zorluyor. ABD-NATO odağı,
Ortadoğu’da kendi yarattığı kaotik
ortamı tümüyle kontrol edemiyor.
AKP-MİT-Polis, en zayıf güç
odağı konumunda... Türkiye

devletinin ham gücünü arkasına
alarak Devrimci Hareketi ve Kürt
Özgürlük Hareketi’ni sindirmeye
çalışan AKP, 2013’ den beri iç ve
dış politikada yaptığı hataların,
işlediği cinayetlerin ve yolsuzlukların altında ezilmemek için
çırpınıyor. KÖH, “Devrimci Halk
Savaşı” hamlesiyle T.C’yi, çözüm
sürecini başlatmak zorunda
bırakmıştı. Rojava kazanımıyla da,
kendisini Ortadoğu ve Türkiye’de
güç dengelerinin içine yerleştirdi. Silahlı saldırılar karşısında
“misilleme hakkını” kullandığını
açıklayan KÖH, günümüzde
önemli bir politik hamlenin içerisinde. Art arda gelen öz yönetim
ilanları, hareketin elini güçlendiriyor. Halkın kendi iradesiyle
ve öz savunmasıyla desteklenen
özerklik ilanları, uzun döneme
yayılacak bir ikili iktidar sürecinin
başlangıcı olabilir. İşçi sınıfı, metal
direnişlerini belirleyen «hak arayışı» zemininde bir çıkış yaparken,

Gezi güçlerinin hareket halinde
olduğunu görebiliyoruz. Dağınık
ama her an kendini sisteme dayatan Gezi dinamikleri, yaşadığımız
kaotik sürecin bir güç odağı olarak
sivriliyor.

Farklı hayaller
Her öznenin kendine göre bir
planı var. Ama, süreç tek bir
öznenin planına göre gitmiyor.
Hepsi karşılıklı hamleler yapıyor
ve birbirinin hamlesini gözetiyor.
Bizleri bekleyen belirli durumları
öngörebiliriz. Bu güç dengeleri
içinde en zayıf halka olan AKP/
MİT/Polis, yeni seçim süreci ve
tezkere ile birlikte savaşı sürdürerek KÖH’ü ezmek ve bir faşist
diktatörlük kurmaya çalışabilir. Bir
başka seçenek; NATO ile eskisinden daha derin bir organik bağ
içine yerleşen Ordu’nun, küresel
yönlendirme içinden bir darbe
yaparak mevcut kaotik ortamı
kontrole alması olasılığı. Aynı güç-

lerin başka bir seçeneği ise, CHP
ve AKP’nin koalisyon kurması ve
kontrol edilebilen bir kaotik süreç
içinde hükümet olması.

Devrimci olasılık
Yeni bir dönem, içerisinde devrimci çıkışları da barındırarak
kapılarını açıyor. Öyle bir dönem
ki; iç içe girmiş karmaşık süreçler sürekli daha gerginleştikleri
bir hareket halinde. Rüzgar gibi
hızlı orman gibi yoğun olmayan;
yaşadığımız gerginliği, içinden
devrimci bir enerji çıkaracak
neşeyle karşılayamayan; karmaşık
süreçleri iyi tahlil edip doğru konumlanışlar edinemeyen devrimci
güçler tasfiye olmakla yüz yüze.
Toplumsal güçler, kendini sisteme
dayatıyor. Ama, hareket halindeki toplumsal güçleri hazırlayıp
iktidar hedefine doğru yürümesinde ön açacak bir devrimci
öncü eksikliği yakıcı bir şekilde
hissediliyor.

Devrimci iradenin diyalektiği-1
Gerçek şu ki bu sorular iradenin diyalektiğinin çelişen uçlarıdır. İrade, bu çelişen uçların karşılıklı etkileşiminde var olur. İrade, bir uçta
disiplinin, bağlılığın, zorunluluğa uyumun, direnişçiliğin dirayetinde; diğer uçta, özgürlüğün, fetihçiliğin serüvenciliğinde şekillenir.
Haydar ARIKUŞU

zulmüne, sömürü düzenine karşı
direnmek ve savaşmaktır.

“Ateş Altında Zerafet” adlı kısa
denemesinde, Murathan Mungan:
“Ham ile işlenmiş olanın arasında
İnsan olmanın olanakları saklıdır”
der. Devrimci yaşam da böyledir.
Özgürlük hayaliyle, özgürlüğü
gerçekleştirmenin arasında “Devrimci olmanın” olanakları saklıdır.
Devrimci kişiliklerimize, devrimci iradenin rengini katmalıyız.
Çünkü irade, olanağı gerçeğe
çevirme gücüdür.

İradeye dair

İrade ne anlama gelir?
Sözcük anlamıyla irade; istek,
istenç olarak tanımlanır.
Arapça, “İrada” sözcüğünden
kaynak alır. İrada kökünden türer
ve “av peşinde dolaşma, arama,
peşinden gitti, aradı” anlamlarını içerir. Tam da tanımlandığı
gibidir aslında. Hedefin peşinden
koşmak, amacı peşinde inatla
dolaşmaktır. Bir arayıştır. Yeniyi,
özleneni, devrimciliği ve aşkı...
Özgür yaşamı istemektir. Zalimin

“Bedenimiz bahçemiz, irademiz onun bahçıvanıdır” diyerek
Shakspeare, iradenin emekçilik, biçimlendiricilik yönünü
vurgular. İradeyi kişiliğin işçisi
olarak görür. Dante; “Hiçbir irade,
kendinden daha güçlü bir iradeye
karşı duramaz” sözüyle savaşın, direnişin gerçek tayin edici
gücünün irade olduğunu belirtir.
Dante 1789 Fransız İhtilalinin
kahraman devrimcilerindendir.
İdama götürülürken davasındaki
kararlılığı ve cüreti “Dante Edası”
diye bir deyimi insanlık değerlerine miras bırakmıştır. İradeye dair
söylediği sözü kendi devrimci
pratiğinde hayata geçirmiştir.
“İnsanı büyük yapan da küçük
yapanda, kendi iradesidir” der,
Schiller. İnsanın, kendi kaderinin kendisinin elinde olduğunu
vurgular. Hayatın kritik dönemeçlerinde verilen kararların,

tercih edilen yaşam biçimlerinin,
bireysel kişiliği de belirlediğini ortaya koyar. İrade ahlaki bir tutum
mudur? Yoksa insan bedeninde/
ruhunda biyolojik temeli var
mıdır? İnsanın nefsini, arzularını
terbiye edip dizginlemek değildir
irade. Sadece, bireyin, yöntemsel bir tutumu, kurgusal bir etik
duruşu değildir. O aynı zamanda
beyinde bir biyolojik gerçekliği
olan bir olgudur. İnsanın öznel
tutumundan bağımsız, nesnel/
fiziksel bir gerçekliği vardır. Duygu, düşünce, algı gibi beynin ön
lobunda kaynak bulan bir ruhsal
biçimlenmedir. O halde; insan
bedeninde ruhsal bir biçimlenme olarak irade nedir? Disiplin
midir? Özgürlük cesareti mi?
Direnişçilik mi? Fetihçilik mi?
Zorunluluğa bağlılık mıdır? Yoksa
olasılıklara, bilinmeze özgürce
yapılan bir hamle midir? Yapmak mı? Yıkmak mı? Yaratıcılık
mı?Yıkıcılık mı? Gerçek şu ki bu
sorular iradenin diyalektiğinin
çelişen uçlarıdır. İrade, bu çelişen

uçların karşılıklı etkileşiminde
var olur. İrade, bir uçta disiplinin,
bağlılığın, zorunluluğa uyumun,
direnişçiliğin dirayetinde; diğer
uçta, özgürlüğün, fetihçiliğin
serüvenciliğinde şekillenir.

Bilim insanlarının açıklamaları
Psikolog Kelly Mc Gonical iradeyi
üç biçime ayırır ve şöyle açıklar:
Yapmayacağım iradesi; cazip olana, karşı güce dayanma, direnme.
Yapacağım iradesi; yapılması
gerekeni yapma, zorunluluğu
yerine getirme, uyum. İstiyorum
iradesi; uzun dönem arzularının
ve hedeflerinin bilincinde olması,
amaçlılık. Devrimci birey de,
kapitalist düzene “Hayır” diyerek
ilk iradesini gösterir. Bu “yapmayacağım” iradesidir. Ancak sadece
böylesi bir iradeyle bağımsız
özgür kişilikler oluşturulamaz.
Salt karşı çıkma, “yapmayacağım”
iradesi düşmanın belirlediği temelde bir savaş yürütmek olur.
“Karşı çıkma, yarı gelişmiş iradedir” der Rollo May ve şöyle devam

eder; “Karşı çıkma insan iradesinin başlangıcı için çok önemlidir.
Fakat irade karşı olmayı sürdürürse, karşı çıktığı şeye bağımlı” olur.
“Bağımlı birey bağımlı olduğundan gücünü düşmandan alır.”
Bu sözler devrimciliğimizin ilk
oluşumunu çok güzel anlatıyor.
Her şeye karşılık, eleştirellik,
sekterlik düzeyinde itirazcılık,
hepimizin devrimciliğinin ilk
evrelerini oluşturur. Düzenden
kopuşma enerjisi verir. Karşı çıkma iradesi “yapacağım” iradesine
dönüşmedikçe bağımsız, özgür
devrimci kişiliğimizi oluştura-

mayız. Bu evrede devrimci birey
örgütlülüğü, görevi, disiplini,
zorunluluğu bilince çıkararak
hareket eder. Ancak bu da yetmez.
Güçlü bir komünist kişilik oluşturmak, Bolşevik bir irade olmak,
var olan düzeni yıkıp kendi
iktidarını kurmak için; “istiyorum
iradesini” gösterebilmeliyiz.
Son söz: İstiyorumun o müthiş
fethediciliği, yaratıcı yıkıcılığı,
örgütleyici, özgürleştirici iktidarı.
Lenin: “Yapamıyorum deme istemiyorum de’”diyerek istemenin,
yıkıcı, örgütleyici, kişiliklerimizi
dönüştürücü gücünü vurgular.
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