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BARISA

SAHİP CIKALIM
21 aydır süen barış süreci en zorlu dönemlerinden birisinden
geçiyor.
Çözüm sürecine sahip çıkmalıyız.
Çözüm sürecinin kalıcı bir barış sürecine dönüşmesi için çabalamalıyız.
Barışı ve kardeşliği savunanlar, kendi yol haritalarını, barışın yol
haritasını hazırlamalı.

Bu yol haritası, kardeşliği ama eşit koşullarda kardeşliği, anadilde eğitimi, Kürt halkının özgürlüğünü,
Kobanê’yle dayanışmanın önünün açılmasını, siyasal özgürlüklerin genişlemesini ve şiddetin bir kenara bırakılmasını, Kürt
halkının temel haklarının tanınmasını içermelidir.
Barışın yol haritası, barış için kitle gösterileriyle hayata geçebilir.
Gelin hep beraber barışa omuz verelim!
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GÜNDEM

İHTİYACIMIZ BÜYÜK BİR
BARIŞ KAMPANYASI
Büyük bir barış kampanyasına ihtiyacımız var.
Bu en acil ihtiyaç.
Bir yandan ABD pervasızca Ortadoğu’yu yeniden bombalamaya başladı. Küresel kapitalizm
çelişkilerini Ortadoğu’yu yeniden yıkarak, bombalayarak yayıyor. ABD yeniden Ortaoğu’ya
yerleşiyor.
Öte yandan 20 ayı aşkın süredir devam eden
çözüm süreci başladığı günden beri en zorlu
dönemini yaşıyor. Kobanê’yle dayanışma eylemleri sırasında 40’tan fazla insanın ölmesi,
arkasından üç PKK’li ve üç askerin öldürülmesi,
müzakere masasının devrilmesi ihtimalini güçlendirdi.
Özellikle cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet
çevrelerinin süreci geren açıklamaları, 120 bin
kişinin bir anda sokağa çıkıp çatışması, sıkıyönetim uygulamasına hızla geçiş, hükümetin
sorunu güvenlik tedbiriyle çözülebilecek bir
mesele olarak kavradığını gösteren açıklamalar,
çözüm sürecinin ne kadar kırılgan bir zeminde
ilerlediğini gösterdi. Bir yandan da süreç sonlanır, diyalog süreci kalıcı bir barış sürecine
evrilmezse savaş politikalarının, ırkçılığın devlet
eliyle ne kadar hızla yaygınlaştırılabileceğini
de görmüş olduk.
Bu nedenle, hem Ortadoğu’da hem dünyada
barışı savunan hem de Türkiye’de çözüm sürecini, kalıcı bir barışın inşa edilmesi için atılması gereken adımların hızla atılmasını savunan
bir hareketi hızla örgütlemek zorundayız.
Ertelenemez en önemli politik adım budur. Büyük bir barış hareketi, aktivistleri, kurumları,
farklı siyasal çevreleri kapsayacak ama en
önemlisi ayırd etmeksizin tüm emek örgütlerini
içerecek, omurgasını sendikaların oluşturacağı
bir kampanya örgütlemek için kolları sıvamalıyız ve sıvayacağız.

Karga kafası

Adalet Bakanlığı, eski
İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah
ve sekiz kamu görevlisinin soruşturulamasına
izin verdi...
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ŞİDDETİN
SORUMLUSU DEVLET
MELTEM ORAL

Hükümet 46 kişinin öldüğü Kobanê eylemleri
üzerinden Kürtleri hedef gösterme kampanyası
başlattı.
AKP çözüm sürecinde bugüne kadarki oyalayıcı tavrını örtmek için ölümlerin faturasını Kürt
halkının siyasi temsilcilerine kesmeye çalışıyor.
Sıkıyönetim ilan edip askeri sokağa saldığını
unutmuş gözüken AKP’liler önce Selahattin Demirtaş’ı hedef gösterdiler. Son olarak Başbakan
yardımcısı Yalçın Akdoğan daha da ileri giderek
‘eylemleri tahrik eden Öcalan’ dedi.
Suruç’ta protesto.

Kim kışkırtıyor?
Ortada ateşlenen bir fitil varsa sorumlusu yatıp
kalkıp ‘IŞİD’le PKK aynı şeydir’ diyen Erdoğan
ve AKP’li milletvekilleridir. Kobanê’deki akrabaları IŞİD tehlikesi altındayken onlarla dayanışmaya çalışan Kürt halkına saldıran kolluk
güçleridir.
Eylemleri gaza boğarken ‘yaşasın IŞİD’ diye bağıran polistir. Polisin şiddeti arttırmasını salık

veren İçişleri Bakanı’dır. AKP’li vekiller Kobanê
eylemlerinde yaşananlara dair büyük laﬂarla
demeçler verip duruken Kürtleri linç eden faşistleri cesaretlendiriyor, sırtını sıvazlıyor. Bingöl’de
iki polisin öldüğü saldırıya provokasyon diyen
HDP’nin açıklamaları görmezden geliniyor.
HDP’nin Bingöl saldırısının aydınlatılması için
meclis araştırma komisyonu kurulması önerisini reddeden de AKP’nin ta kendisi.

SAVAŞIN SESİNİ
SUSTURALIM

Öcalan’la görüşen HDP heyetinde yer alan Sırrı Süreyya
Önder önümüzdeki aylarda
çözüm sürecinde önemli gelişmelerin olabileceğini açıkladı. ‘Kalıcı barışa çok yakınız’ dedi.
Öcalan’ın ve Önder’in çözüm
sürecine dair umutlu açıklamaları farklı kesimlerden
tepki topluyor.
Bir yanda son dönemde kendisini ‘sol’ sosa bulamaya çalışan ancak her keskin politik
dönemeçte gerçek ulusalcı
özünü saçan CHP var. CHP
sürecin kendisine karşı. Kılıçdaroğlu açıkça ‘Öcalan’la
görüşülmesine karşıyım’ diyor. Öcalan’ın koşullarının
iyileştirilmesi ve bir sekre-

terya kurulması ihtimalleri
konuşulmaya başladığından
beri Kılıçdaroğlu ‘niye Öcalan’la görüşülüyor’ diye soruyor.
Diğer yandaysa Kürt hareketinin barış için AKP’yle
müzakere ediyor olmasına
tepki gösterenler var. Kürt sorununun çözümünden yanalar ama bugünkü müzakere
masasından rahatsız oluyorlar. Çözüm sürecinde somut
adım atması için hükümete baskı oluşturmaktansa
HDP’yi ve Öcalan’ı AKP’yle
müzakere ettiği için eleştiriyorlar.
Çözüm sürecini küçümseyen
bu anlayış müzakere masasında Kürt halkının elini

güçlendirmeye
yaramıyor.
Aksine barışa karşı olanların değirmenine su taşıyor.
Bugün barıştan yana olanların yapması gereken çözüm
sürecine sahip çıkmaktır. 30
yıllık savaşın ardından bugün gelinen nokta çok kıymetlidir.
AKP ve kalemşörleri el birliğiyle HDP’yi hedef tahtasına
oturtmuşken,
milliyetçiler
çözüm sürecinin bitmesini
isterken ‘inadına barış’ diyenler müzakere masasının
arkasında durmalı. Kalıcı
barışın inşası için hükümetin
bir an önce somut adımlar
atmasını talep eden bir barış
hareketi Kürt halkına verilecek en büyük destektir.

“Bankalar ülke tahvili alıyor, ülke
borcunu çeviremeyince bankalar riske
giriyor, sonra da devlet kurtarıyor.
Avrupa’da bankalar kıyamet sarmalına girebilir.”
Jean Tirole, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi

HABERLER
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BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

SÜREÇTEN YANA OLMAK
Çözüm süreci, en başından itibaren düşmanlıkla karşılandı bazı çevrelerce. Bu düşmanlık, kendisini farklı biçimlerde ifade etti. Düşmanlığın Kürtleri de etkilemesi en kolay olan
yolu, AKP düşmanlığının arkasına gizlemekti.
Böyle yapıldı. Sık sık, “Bu AKP’yle mi Kürt
sorunu çözülecek?” diye soruldu. AKP’nin
antidemokratik her tutumu, bu soruyu soranların elini güçlendirdi.

Ermenek’teki madene son denetimi yapan iş müfettişi: “Sondajlar yapılsaydı kazanın önüne geçilebilirdi.”

MADENCİLERİ PATRON
VE HÜKÜMET ÖLDÜRDÜ
Ermenek’te Has Şekerler Madencilik şirketine
ait kömür ocağında binlerce ton suyun altında
kalan 18 işçi için gazetemiz baskıya girdiği sırada umutlar tükenmişti. Tayyip Erdoğan, patronu suçlasa da madenleri denetlemeyen hükümet de bu iş cinayetinin sorumlusu:
 Madencilere iş güvenliği ve bir dizi hak tanıyan yasal düzenlemenin maliyetleri artıracağını
gerekçesiyle şirket sahibi Saﬀet Uysal, işçilerin
yemek ve yol parasını kesti. Evden yemek getiren işçiler öğlen yukarı çıkmayarak madende
yemeye başladı. Su baskını tam da öğlen gerçekleşti.
 Ermenek’teki madenlerde iş güvenliği sağlanmadığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı
ile Enerji Bakanlığı’nın patronlara hiçbir yaptırımda bulunmayarak ölümleri davet ettiği ortaya çıktı.
 18 madencinin sular altında kalmasının ardından patron, işçilerin kaçamadığını söyledi.
İşçilere mezar olan madenin sahibi şirketin
BETON DEĞİL AĞAÇ!
İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nda belediye
tarafından yapılmak istenen

Ermenek merkezli ve sahibi Uysal 2009 yerel
seçimlerinde Karaman’a bağlı Güneyyurt için
AKP’den belediye başkanlığına aday olmuş ancak seçimi kaybetmişti.
 Bölgedeki beş şirket, işçilerin haklarına karşı
ortak hareket etti. Bir madende işten çıkartılan
işçinin diğer madenlerde işe alınmazken, bir
çok işçinin üç aydır maaşları ödenmiyordu. İşçilerin örgütlenmesine de izin verilmiyordu.
 Soma’da madencileri tokatlayan Erdoğan, Ermenek’te ölümlerin yasaların uygulanmaması
yüzünden olduğunu söyleyerek işçi sendikaları
ve işveren örgütlerini “eksikliklere dikkat çekmeye” çağırdı.
 Çalışma Bakanı Faruk Çelik ise hükümeti ve
partisinin de suçlu olduğunu itiraf etti: “Bizim
müfettişlere göre kapanması gerekiyor ama
açılması için kimleri kimleri araya koyuyorlar.
Bakanlar arıyor, milletvekilleri arıyor, Soma’dan
arıyorlar, sadece burası çalışsın diye. E haydi açtık bir deneyelim diye, bak başına neler geldi…”

inşaata direnen semt sakinleri bir kez daha kazandı.
Üsküdar Belediyesi, mahkeme bitene kadar cami inşaatı-

HAFTANIN
IRKÇISI

nı durdurma kararı verdi.
Validebağ Gönüllüleri, inşaat projesi iptal edilene kadar
mücadeleye devam dedi.

Yolsuzluk dosyaları, arazilerin peşkeş çekilmesi, yargıya müdahale, 2010 referandumunda elde edilen kazanımları gasp etmeye
çalışması, Erdoğan’ın vicdan sahibi her insanda kızgınlık uyandıran açıklamaları.
Sanki, Kürt halkının, çözüm sürecinde karşısına çıkacak muhatabı seçme, belirleme şansı
varmış gibi, sanki, ortada, çözüm için adım
atılmasını savunan başka siyasi partiler varmış gibi, sürecin tüm gerginliğini yaşayan
Kürtler, bir de batıda elini hiçbir taşın altına
koymayanların eleştiri bombardımanına maruz kalıyor.
“AKP’yle çözüm mü olurmuş?” diye soranlar, çözümün kiminle görüşülmesi gerektiğini
savunuyorlar? CHP’yle mi? Lideri Öcalan’la
neden görüşüldüğünü soran partiyle mi?
MHP’yle mi? Faşist, Kürtler hakkında en iyi
ihtimalle kitlesel katliam planı yapanlarla mı?
Orduyla mı? Kiminle?
Çözüm süreci masasının bir ucunda oturan
Abdullah Öcalan’ın, AKP liderliğinin nasıl
bir liderlik olduğunu göremediğini düşünen
ve düşündürten, esasında, giderek Kürt halkının çeşitli düzeylerdeki liderlikleriyle Öcalan arasında mesafenin açılmasını isteyen
bu çevreler, ne demokrasiden ne de Kürt
halkının özgürlüğünden yana.
Öcalan AKP’lileri görüyor, tanıyor ve muhtemelen “eldeki malzeme bu, ne yapalım” diyerek, demokrasi, barış, eşitlik için çabalıyor.
Bu çaba boşuna değil.
Sorun, bu çabanın çok yalnız kalması zaman zaman.
Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan batıda yaşayanlara uzattığı eli güçlendirmek, tutmak ve
desteklemek lazım. Hem AKP liderliğine hem
de Kürt sorununun çözümsüzlüğe mahkum
olması isteklerini AKP karşıtlıklarının arkasına
gizlemek isteyenlere karşı.

İlçe Örgütü, tam üç gün boyunca ırkçıların
saldırısına uğradı.

pervasızlıkla kabul ederek aslında “yargılanmayı değil, ödül beklediklerini” dile getirdiler.

Yüzlerce ırkçı HDP binasını ablukaya aldı, çatıdan kiremit atarak camlarını kırmaya ve gaz
tüpüyle yakmaya çalıştı.

Öyle ya! Ne de olsa bu topraklar onlara aitti,
kendilerinden başka hiç kimsenin bu topraklarda hiçbir hakkı olamazdı.

Yargılanmayı değil,
ödül bekliyorduk
diyenler…

Olay yerine çağırılan bir itfaiye aracıyla HDP
tabelası indirildi ve yerine Türk bayrağı asıldı. Bu esnada 116 ırkçı gözaltına alınarak,
haklarında “zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek”, “suç işlemeye alenen tahrik”, “mala zarar verme” suçlamaları ile dava
açıldı.

Bu yılın Mart ayının başlarında, yerel seçimler
öncesinde açılışı yapılacak olan HDP Fethiye

Bu davanın 21 Ekim tarihinde görülen duruşmasında, sanıklar işledikleri suçu büyük bir

Vaktiyle “Türk, bu ülkenin yegâne efendisi,
yegâne sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi
olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman,
hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler” diyen
ataları Mahmut Esat Bozkurt’un izinden yürüyen ve AKP’nin “Yeni Türkiye”sinde ırkçılığın
açıkça desteklenmesinden güç alan bu ırkçılar,
bu haftanın ırkçısı olmaya hak kazandılar.
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DÜNYA

EBOLA:

KAPİTALİZMLE
BÜYÜYEN SALGIN

Salgını durdurmak için gereken 1 milyar dolar toplanamazken ABD Afrika’ya asker gönderdi.

ONUR DEVRİM ÜÇBAŞ

su ve sabunla yıkamak hastalığın yayılmasını
önemli ölçüde engelleyebilir.

Batı Afrika’da 2013 Aralık ayında başlayan ve
hızla yayılan Ebola salgını şu ana kadar çoğunluğu Gine, Sierra Leone ve Liberya’da olmak üzere yaklaşık 10.000 kişiye virüsün bulaşmasına,
4.800 kişinin ölümüne yol açtı. İlk kez 1976’da
görülen, insanlarda ve primatlarda ishal, kusma, kızarıklık gibi belirtileri olan hastalık ileri
aşamalarında karaciğer ve böbreklerde hasarla
iç kanamaya bağlı olarak ölüme yol açıyor.

Virüsün etkili olduğu Afrika ülkeleri yakın geçmişinde iç savaşlarla harap olmuş ve yoksul ülkeler. Sağlık sistemleri yetersiz. Nüfusun büyük
çoğunluğu temiz su ve sabuna ulaşamıyor. Altı
milyonluk Sierra Leone’de 200’den az doktor
var. Gine’de her 10.000 kişiye bir doktor düşüyor. Liberya’da 375 sağlık çalışanına virüs bulaşıp bunlardan 211’i hayatını kaybedince greve
giden çalışanlar kişisel koruyucu ekipmanlar
dağıtılmadan çalışmayacaklarını açıklamıştı.
Ayrıca doktorlar kendilerini virüsten korumak
için gerekli olan araçlardan da yoksunlar. Liberya’da 375 sağlık çalışanına virüs bulaşıp
bunlardan 211’i hayatını kaybedince greve giden
çalışanlar kişisel koruyucu ekipmanlar dağıtılmadan çalışmayacaklarını açıklamıştı.

Meyve yarasalarından hayvanlara, hayvanlardan da insanlara geçtiği düşünülen Ebola hava
yoluyla değil, kan, ter, tükürük, sperm gibi vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşıyor. Bu yüzden virüsün yayılmasını engellemek aslında
çok zor değil. Hayvanlarla temas sonrası elleri
KÜRESEL BAKIŞ
Arife Köse

IŞİD VE BATI’DAKİ
DEMOKRASİ
Herkes IŞİD’i anlamaya çalışıyor. En çok
sorulan sorulardan biri de nasıl olup da
IŞİD’in Batı’dan militan toplayabildiği. Cevabı çok net; Batı’nın Müslümanlara karşı
geliştirdiği ayrımcı tutum ve giderek sertleşen anti-göçmen yasaları. Sizce burka
giyen bir kadın opera izleyebilir mi? Fransa’ya göre izleyemez.
Geçen hafta Paris’te burka giyen bir kadın
opera izlerken, iddiaya göre, oyuncuların
talebi üzerine görevliler tarafından salondan çıkarıldı. Fransa’da yüzü örten peçe
takılması 2010 yılında yasaklanmıştı.
Eylül ayının başında İngiltere Başbakanı
David Cameron, anti-IŞİD önlemleri olarak
bilinen bir dizi yasa çıkaracaklarını duyurdu. Buna göre polis, IŞİD’e katılmak üzere seyahat ettiğinden şüphe edilen kişinin

pasaportuna el koyabilecek. Şüpheli kişilerin İngiltere’ye girişi engellenecek. Çatışma
bölgelerine seferi olan havayolu şirketleri
yolcuların bilgilerini devlete vermekle yükümlü olacak. Bu da İngiltere’nin makul
şüphe yasası işte.
Bu ülkelerde yaşayan Müslümanlar, IŞİD’e
katılarak, burka ya da peçe taktıkları için
bir yerden atılmayacakları ya da insanlar
tarafından sokakta parmakla gösterilmeyecekleri, kılık kıyafetlerinden dolayı kendilerine potansiyel terörist muamelesi yapılmayan, inançlarına göre yaşayabilecekleri bir
ortama ya da bunun için verilen mücadeleye katılmış olduklarını düşünüyorlar.
Dünya IŞİD sorununu Ortadoğu’da askeri,
kendi ülkelerinde ise güvenlikçi yöntemlerle
çözmeye karar vermiş gibi görünüyor. Yanılıyorlar. 11 Eylül’den sonra uygulanmaya
başlanan baskı politikaları IŞİD’in ortaya
çıkışını önleyemedi. Neden mi? Çünkü sizin elinizdeki tek aletin çekiç olması her
sorunu çivi yapmaya yetmez.

DAHA
TEHLİKELİ
BİR VİRÜS
Batı Afrika’daki Ebola salgını yabancı
düşmanı ve ırkçı fikirleri güçlendirmek
için kullanılıyor. Thomas Duncan isimli
bir Amerikalının Liberya’dan döndükten sonra ABD’de Ebola nedeniyle ölmesi ülkedeki sağcıların Batı Afrika’dan
gelenlerin ülkeye alınmamasını ve uçuşların yasaklanmasını istemesine neden
oldu. Oysa Thomas Duncan’ın ölümünün bize gösterdiği asıl önemli şey kâr
odaklı bakışın sadece Afrika’da değil
ABD’de de hastalığın yayılmasında etkili olabileceği. Sigortasız bir siyah olarak
40 derece ateşle ve mide ağrısıyla acil
servise giden ve yakın zamanda Liberya’dan döndüğünü belirten Duncan’a
antibiyotik verilmiş ve Tylenol alması
tavsiye edilmişti. Duncan’la ilgilenen iki
hemşireye de Ebola virüsü bulaştı, onlara kişisel korunma ekipmanları ve bunları kullanma konusunda eğitim verilip
verilmediği ise belli değil.
Ebola hastalığının yayılmasının önüne
geçilebilir. Nijerya ve Senegal’de salgının önüne geçildi. Ancak bu çok sayıda sağlık görevlisinin duruma hızla
müdahale edebilmesi sayesinde oldu.
Ebola’yı, her yıl yüzbinlerce kişiyi öldüren tüberküloz, AIDS gibi hastalıkları
engellemenin tek yolu odağına kârı değil insan sağlığını koyan bir ekonomik
sistem.

KÜRESEL
MÜCADELELER
âUODQGD¶GDäHEHNHVX\XQXQ|]HOOHäWLULOPHsi ve fiyatlandırılmasına karşı 100 bin kişi
ninsokağa çıkmasının ardından 1 Kasım’da
büyük bir protesto gerçekleşecek.
(PHNOLOLN\DäÔQÔ¶HoÔNDUPD\DoDOÔäDQ
Alman havayolları şirketi Lufthansa’ya karşı
greve giden Alman pilotlar şirketin 100
milyon Euro zarar etmesini sağladılar.
 âQJLOWHUH¶GH PDDä NHVLQWLOHULQH YH Kkümetin %1’lik zam teklifine karşı çıkan
100.000’den fazla kişi Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla eylem yaptı.
 $%'¶GH SROLVLQ 0LNH %URZQ¶X |OGUPHsinden sonra St.Louis’de yapılan eylemler
devam ediyor.
 %UH]LO\D¶GD \DSÔODQ EDäNDQOÔN VHoLPOHrinde iktidardaki solcu İşçi Partisi’nin (PT)
adayı Dilma Rousseff, rakibi sağcı Aécio
Neves’i az farkla geride bırakarak başkanlığı yeniden kazandı.

RÖPORTAJ
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“Devlet mülteci sorununa
güvenlik meselesi olarak bakıyor”
Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden (hYd) Emel
Kurma ile Suriyeli mültecilerin durumunu ve
hükümetin mülteci politikasını konuştuk.
Sizin mülteci hakkı insan hakkıdır diye merkezi temanız var ve bu uluslararası sözleşmelere de dayanıyor. Türkiye bu sözleşmeye
nasıl yaklaşıyor?
Emel Kurma: Türkiye Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 tarihli Cenevre Sözleşme’sine
taraf aslında. Bu sözleşme II.Dünya Savaşı ertesinde kendi ülkelerinden kaçarak Avrupa’nın
tamamına yayılmış, kamplarda statüleri belirsiz
bir şekilde yaşayan yüz binlerce insanın durumunu ve geri dönüşünü, BM Şartı ve İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde
düzenliyor. Mülteci’nin tanımını, hak, özgürlük ve sorumlukluklarını yapan bu ilk uluslararası sözleşme, Avrupa’dan yerinden edilmiş
insanları kapsar. 1967 yılında eklenen Protokol
ise Sözleşmenin sadece 1951 yılı öncesinde ve
Avrupa’da meydana gelmiş olaylar sonucunda
mülteci olan şahısları kapsadığı, öte yandan
Sözleşme’nin imzalanmasından beri geçen zaman zarfında yeni mülteci ortamlarının vuku
bulduğundan ve söz konusu mültecilerin Sözleşme’nin kapsamına giremeyebileceğinden
hareketle, Sözleşme’deki tanımın kapsamına
giren bütün mültecilerin, Ocak 1951 tarih sınırlamasına bakılmaksızın eşit hukuki statüden
yararlanmaları yönündedir. Türkiye bu Ek Protokolü de imzalarken kendince ‘akıllı’ davranıp
coğrafi çekince koyar; mülteci kabulü şartını
Avrupa’dan geleceklerle sınırlı tutmak için. Dolayısıyla Türkiye halen sadece Avrupa’dan gelen
mültecileri kabul ediyor. Türkiye “Doğu”dan,
güneyden ve sair yerlerden gelen insanları Avrupa’dan gelenler kadar kıymetli, iltica talep etmeye layık görmüyor.
Suriyelilere yönelik geçici koruma statüsüne
nasıl bakmamız lazım?
Emel Kurma: BM veya herhangi bir uluslararası örgüt hiçbir ülkeden böyle bir kalabalığı
otomatik olarak, topluca mülteci kabul etmesini bekleyemezdi. Geçici koruma rejimini bir
tür afet anlamına gelen toplu göç durumlarında krize asgari düzeyde teknik bir cevap gibi
düşünebiliriz. Kriz sırasında geçici bir koruma
sağlamak ve ne olacağına karar vermeyi ileriye
bırakmak gibi.

da olan birini zorla geri gönderemezsin. Sığınmacı gibi ‘akıbeti idarenin iki dudağı arasında’
bir himaye değil, kriz ortadan kalkana dek bir
koruma sağlıyor. Tabii Suriyelilerin “Avrupa'lı”
olmamaları hasebiyle, Türkiye coğrafi çekinceyi kaldırmadığı sürece, haliyle Türkiye'ye iltica
başvurusunda bulunmalarına da imkan yok.
Geçici korumayı sahiplenmek ama daha kalıcı haklar için mücadele etmek lazım yani?
Emel Kurma: Türkiye’nin ek protokole coğrafi çekincesini kaldırması için mücadele etmek
gerekiyor. Mültecilerin hakları alanında çalışan
örgütlerin birincil hedeﬂerinden biri bu olmalı.
Diğer yandan geçici koruma statüsü iltica başvurularını donduruyor. Bu statü ‘fiilen burada
kalabilirsin’ demek ama BM’ye veya elçiliklere
gidip mültecilik için başvurmanı engelliyor. Sonuçta bütün devletler herkesin geri gitmesini
umut ediyor.
Yaşam koşulları nasıl? Suruç’a gittiğimde üç
ay önce mültecilerin koşullarının çok insani
olmadığı belliydi.
Emel Kurma: AFAD'ın web sitesinde verilen
bilgiye göre kampların sayısı Temmuz 2014 itibarıyla 22 olarak görünüyor. 2011 yazında Kilis’teki Öncüpınar kampını hYd olarak ilk kez
ziyaret edebilme fırsatı bulduğumuzda, Sınır
Tanımayan Doktorlar örgütünden uzman arkadaşlarımız Suriye'ye komşu diğer ülkelerdeki
kamplarla mukayese kabul etmeyecek derecede
iyi, hatta ‘harika’ olduğunu söylemişlerdi. Ancak tabii ki artan mülteci sayısının kampların
mekanı ve imkanları üzerinde baskısı çok büyük. Haliyle Öncüpınar da şu an daha sıkışık
vaziyette. Suriye'deki çatışma ve bu çatışmada
ortaya çıkan farklı fraksiyonlar arasındaki gerilimler ister istemez kamplara da sirayet ediyor.
Kamplarda kimi grupların çekişmeleri de yaşandı; can güvenliği sorunları ortaya çıktı. Kamp
sakinlerini oluşturan gruplar arasında dengesizlikler, hakim grupların ağırlığı da kamp içerisinde etkili olabiliyor. Suriye’deki çatışmanın
tezahürü kamplarda devam ediyor. Ermeniler,

Süryaniler öncelikle Türkiye’ye kaçmak istemediler. Kaçtıkları zaman da kamplara girmeye
çekindiler. Kamp bir de kayıt sistemine girmek
demek, bu da tedirginlik yaratıyor. Demek ki
Türkiye Cumhuriyeti içine ve dışına pek güven
vermiyor. Ama en önemlisi iki yıldır endişe ettiğimiz politikasızlık. Bu durum mültecilerin sorunlarını ve yerleşik ahalinin öfkesini arttırıyor.
2014 Şubat ayı itibarıyla Urfa’da gündelik iş yapan vasıfsız işçinin yevmiyesi 20 liradan 7 liraya
düşmüştü. Urfalı işçi pazarda daha az şansa
sahip. Devlet her şeye güvenlik meselesi olarak bakıyor, asayiş uygulamalarıyla bu sorunu
çözmeye çalışıyor. Suriyeliye saldıran komşuyu
her gün inzibati tedbirle durduramazsın. Antep,
Urfa , Antakya ahalisi şunu görmüş durumda:
Bu insanlar artık buradalar. Kamu yetkililerinin
bu durumu kabul etmesini ve kendilerine ne
yapmayı planladığına dair bilgi vermesini bekliyorlar. Belediye, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlüğü,
sivil toplum örgütleri, Suriyeliler bir araya gelip
bir şeyler yapabilirler ama kamu buna öncülük
etmek şöyle dursun, kendi planlarıyla ilgili ne
bir bilgilendirme ne de istişare yürütüyor. İnsanları öfkelendiren, çileden çıkaran güvenlerini eriten bu, yangın yerinin ortasında kamunun
politikasızlığı.
Suriye’den gelen mülteci dalgasıyla Sol ilk
defa böyle bir sorunu farketti. Türkiye’de
muhalefet böyle bir süreçte nasıl bir testten
geçti?
Emel Kurma: Bence testten değil öğrenme zamanından geçiyoruz. Kimsenin hakları önem
sırasına dizdiğine inanmak istemem. Birincisi
yerel ahalinin bu konudaki korkularını, tepkilerini doğru dürüst çözümlemek lazım. Devlet
‘din kardeşiyiz’ gibi değerler üzerinden vaazlarla durumu düzeltmeye çalışıyor. İnsanlara ‘kötü
olmayın’ diye nasihat etmekle olmuyor; bu
gayet gayrı-ciddi, gayet romantik bir yaklaşım.
İkincisi de, belki bu vesileyle ülke, dil, din, etnik aidiyet sınırı tanımayan bir yurttaşlık gereği,
hali kavranabilir.
Röportaj: Şenol Karakaş

Mülteciler açısından yansıması nasıl oluyor?
Emel Kurma: Resmi Gazete'de geçtiğimiz Çarşamba (22 Ekim) günü yayınlanan geçici koruma
yönetmeliği mültecilik statüsünü tanımıyor ve
bunun taahhütünü vermiyor. Geldikleri ülkeye
dönemeyen mültecilere eğitim, sağlık, çalışma,
sosyal yardım ve hizmetlere erişim alanında bir
takım haklar ve kısıtlı da olsa bazı asgari imkanlar tanıyor. BM'nin Geçici koruma rejimi de
zaten başka bir ülkeye gidebilmelerini de engelliyor. Nihayetinde, geçici koruma statüsü altın-

Suriyeli ve Rojavalı mültecileri kötü barınma koşullarında kışa giriyor.
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GÜNDEM

ÇÖZÜM İSTİYORUZ!
Ekim ayı boyunca olup bitenler, çözüm sürecinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. Barış için adımların istikrarlı bir şekilde
atıldığı bir Türkiye’de Kobanê protestolarında
onlarca kişi ölmez, herkes çözümün rafa kalkıp
kalkmayacağıyla ilgili endişe taşımazdı.
Türkiye’de milyonlar hâlâ çözüm istiyor. Savaştan bıkan, ölümlerin durmasını ve eşitliğin sağlanmasını isteyen geniş kitleler var.
Dolayısıyla hükümet, süreçte muhatabı olan
siyasi hareketin “terör örgütü” olduğunu, kendileri için “IŞİD’le aynı” olduğunu söylemeyi
bırakmalı ve müzakereler için gereklli adımları
atmalı.
Bütün Ortadoğu değişirken Kürtler de her parçada haklarını almak için mücadele ediyorlar.
Türkiye’de devletin inkâr, imha ve asimilasyon
politikaları iﬂas etti. Kürt hareketi resmi olarak
muhatap alındı. Bu noktadan sonra Kürt halkının taleplerinin karşılanmasından ve Kürt siyasetçilerin –askeri kanat dahil- demokratik siyasete katılmasından başka bir yol yok.

“GÜÇLÜ” TÜRKİYE PER

KÜRTLERİ ELEŞTİREREK
DEVLET ŞİDDETİNİ
AKLAMAK
Kobanê protestolarının ve ölümlerin ardından,
bazı köşe yazarları ve yorumcular, barış sürecinin korunmasını düşündüklerini öne sürerek,
sürekli Kürt hareketini “insanları şiddete çağırmakla” suçluyor. Bu, hükümetin “vandallar”
saldırısıyla el ele gidiyor ve çözüme hizmet etmiyor. Aksine, insanları Selahattin Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulunmaya sevk ediyor.
Böyle yapanlar sürekli Kürt hareketinin eleştirilecek yönlerini aramaktan devlet şiddetini
bütünüyle görmez hâle geliyorlar. On binlerce
kişinin öldüğü Kürt sorununun çözümüyle ilgili
olarak devleti eleştirmeyi bırakmanın sonu sosyal şovenizme varıyor.
Üstelik, Kürt sorunu, Türkiye’de milliyetçiliği
besleyen en temel olgulardan biri. Ülkücüler
sokakta Kürtleri öldürüyorken Kürt hareketini
“şiddet” üzerinden eleştirmek, milliyetçiliğe
karşı mücadele edenlerin elini zayıﬂatıyor.

AKP DUVARA T

AKP uzunca bir süredir, IŞİD’e karşı oluşturulan emperyalist koalisyona katılmak için ABD
ile kendi şartlarını müzakere ediyor. Diktatör
Esad’ın da vurulması, tampon bölge (o reddedilince yeni icat “güvenli bölge”) veya uçuşa kapalı hava sahası gibi talepleri hiçbir ilgi görmedi.
Bölgede Türk egemen sınıfı adına alt-emperyalist bir güç olmaya çalışan Erdoğan, şartlarını
kabul ettirebilseydi, Türkiye’nin artık dünya
devleri karşısında “diz çökmediğini” anlatarak
övünecek, milliyetçi bir söylemle Yeni Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunu anlatacaktı.

Ancak böyle olmadı. Batı medyasının deyimiyle “AKP, ABD’nin sabrını taşırdı”. Kobanê’de
IŞİD’le savaşan YPG güçlerine ABD tarafından
havadan silah ve insani yardım malzemeleri
atıldı. ABD hem de bunu, Erdoğan “PKK’ya silah verilmesini kabul edemeyiz” dedikten iki
gün sonra yaptı.
ABD’nin bölgede başka müttefiklerinin de olduğunu göstermesi üzerine paniğe kapılan

AKP, apar topar peşmergelerin Kobanê’ye geçişine izin vereceğini duyurdu. Şimdi Erdoğan
ABD’den emir almadıklarını ispatlamak için
“Obama’ya bunu ilk ben teklif ettim” diye çırpınıyor. Ağır silahları olan 200 peşmerge Güney
Kürdistan’dan Batı Kürdistan’a Türkiye sınırları
içindeki güvenli bir güzergahtan geçti. Yine silahlı ÖSO üyeleri de Mürşitpınar sınır kapısından Kobanê’ye geçti. Yani Kürt hareketinin talebi olan “koridor” fiili olarak açılmış oldu.
Katil AKP!

Hatırlayacağınız gibi, Ekim ayının ilk haftasında
yaşanan şiddet olayları sonucu 46 kişi hayatını
kaybetti. Kobanê’yle dayanışma eylemlerine,
Erdoğan’ın “Bizim için IŞİD neyse PKK da o”,
“Kobanê düştü düşüyor” gibi laﬂarı sıkça kullanması ve koridor talebini kabul etmemesi yol
açmıştı. AKP liderliği “Şiddete misliyle karşılık
vereceğiz” açıklamasını yaptıktan sonra polisler ve ülkücü faşistler göstericilere saldırmaya
başladı. Şiddet sarmalı onlarca kişinin canına

GÜNDEM
Suruç’ta Kobane ile dayanışmak isteyenlere asker saldırıyor.

BARIŞ İÇİN KİTLESEL
BİR HAREKET İNŞA
EDELİM!
Kobane halkı yaklaşık 40 gündür IŞİD’in tanklarına, toplarına ve binlerce militanına direnmeye
çalışıyor. Kürtler YPG çatısı altında, yani Suriye’deki savaş ortamında yaşadıkları bölgeleri
korumak için silahlanan insanlardan oluşan
birliklerle savaşıyor. 200 bine yakın sivil IŞİD
tehdidinden kaçarak Türkiye’ye sığındı. Savaşanlar ise askeri denge IŞİD’in lehine olduğu
için zor durumda.
Bu koşullar altında, ABD savaş uçaklarının hava
saldırıları, attıkları silahlar veya her türlü askeri
yardım, PYD liderliği tarafından memnuniyetle
karşılanıyor. Daha fazlası talep ediliyor.
Kürdistan Kürtlerindir, Rojava’nın kendi kaderini tayin ederken önüne çıkan zorlukları nasıl
aşacağına oranın halkı karar verir. Bunun siyasi
sonuçlarının neler olacağı da ayrı bir tartışmanın konusu. Fakat diğer yandan, ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik her tür askeri müdahalesine,
savaşlara ve işgallere karşı çıkmayı “modası
geçmiş antiemperyalizm” ilan eden koro, Kobanê’deki durumu fırsat bilerek bir kez daha
harekete geçti.
Batı’da Kürt halkıyla dayanışmak isteyenlerin
yapması gereken şey, ABD ordusu gibi milyonlarca kişinin katili olan askeri yapılanmaların,
savaş örgütü NATO’nun silahlarının Kürtlere özgürlük getireceğini vaaz etmek değil, kitlesel bir
barış hareketinin inşasına omuz vermek.

ERİŞAN

TOSLADI
mal oldu.

Şimdi AKP, koridoru çözüm sürecindeki muhatabı Kürt hareketi istediği için değil, bölgesel ve
küresel güçlerle giriştiği pazarlıklarda zor duruma düştüğü için açmış oldu. Ölümünden 7 ay
sonra Berkin Elvan için hâlâ “terör örgütünün
maşasıydı” diyen Tayyip Erdoğan ve AKP liderliği için ölenlerin hiçbir önemi yok.

Kürtlerin özgürlüğüne giden yolu açacak en
önemli etken, onların mücadelesine diğer halkların da, örneğin Türkiye halkının da kitlesel bir
şekilde sokağa çıkarak destek olması. Böyle bir
barış hareketi, AKP’ye basınç uygulayarak çözüm sürecinde somut adımların atılmasını hızlandıracaktır.

IŞİD’İ
EMPERYALİZM
DEĞİL
ORTADOĞU’NUN
YOKSULLARI
YENECEK
ABD’nin Ağustos ayı başından beri Irak’a, Eylül
ayı ortasından beri Suriye’ye yağdırdığı bombaların maliyeti 500 milyon doları buldu. Fakat
ABD’li yetkililerin de sık sık iddia ettiği gibi operasyonlar IŞİD’e pek etki etmedi. Örgüt, Irak’ta
Bağdat’a 12 km mesafeye kadar ilerledi ve kentin çevresindeki pek çok yeri ele geçirdi.
Ortadoğu’yu bir asırdır kan gölüne çeviren Batı
emperyalizminin saldırısı, IŞİD’i geriletmediği
gibi popülerliğini artırıyor.

Kamplarda öfke ve isyan var.

IŞİD’i yenmek için Irak’ta ABD işgalinin Suriye’de ise Baas rejiminin tırmandırdığı mezhepçiliğin geriletilmesi, bunun için de mezhepleri
ve ulusları aşan, sınıfsal çıkarlar temelinde yoksulları birleştiren bir siyasi hareketin inşa edilmesi gerekiyor.
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GÖRÜŞ
Roni Margulies

EL ÇABUKLUĞU MARİFET
VE EMPERYALİZM
Niyedir? Ortadoğu’dan niye hep IŞİD gibi,
Taliban gibi örgütler çıkar, intihar bombacıları çıkar, sivil öldürmekten kaçınmayanlar,
farklı mezhep mensuplarını katletmekten
zevk alırmış gibi görünenler çıkar?
Niye? Havasında, suyunda filan bir şey mi
var Ortadoğu’nun?
Batı’da bu soruya verilen çok basit resmî
bir cevap var. Havayla, suyla ilgili değil.
Cevap şu: Bölgede herkes şiddete, vahşete
düşkün, herkes kana susamış, çünkü hepsi
Müslüman. İslam böyle bir din olduğu için,
Ortadoğu’da çıkan bütün örgütler, muhalefetler, ayaklanmalar böyle.
Bu cevap Batı’da devlet eliyle verildiği ve
yaygınlaştırıldığı için, çoğu Batılı’nın farkında bile olmadan kabullendiği, adeta ‘veri’
olarak aldığı bir şey. Irkçı olmayan, ırkçılığı yanlış bulanların bile şu veya bu ölçüde
etkilendiği bir şey.
Bu cevabın faydaları, Ortadoğu’da top
koşturan emperyalizm açısından, saymakla
bitmez.
Üç tanesini sayalım, yeter de artar bile.
Bir. Yüz küsur yıldır emperyalizmin bölgede yaptıkları meşrulaştırılmış oluyor. Kumların üzerine cetvelle sınırlar çizip bölgeyi
yapay ülkelere bölmek, her birinin başına
Batı dostu berbat kuklalar, krallar, şahlar,
emirler yerleştirmek, orta yere jandarma
karakolu olarak İsrail’i oturtmak, İran’da
darbe yaptırtmak, Irak’ı işgal etmek, her
tarafı defalarca bombalamak, Mısır’da
darbe... Her şeyi saysak, bu gazetenin
bütün sayfaları dolar! “Bunlar zaten barbar, mecburen yaptık bütün yaptıklarımızı”
deyince, emperyalizmin bölgedeki kanlı tarihi haklılık kazanmış oluyor. El çabukluğu
marifet!
İki. Bölgeyi böylesine kana buladıktan sonra, “Bunlar zaten her zaman barbardı,
şimdi de barbar” deyip şimdi sağı solu
bombalamak daha kolay, daha meşru oluyor. Batı’daki demokrat kamuoyu bile bombalara itiraz etmekte zorlanıyor.
Üç. Yüz yıl boyunca o kadar kan, o kadar öfke biriktikince, bombalara, darbelere, emperyalizmin vahşetine itiraz ve
muhalefet etmek isteyenler berbat çıkmaz
sokaklara sokulmuş oluyor. Çaresiz kalan
insanların gözlerini gerçekten kan bürüyor.
Emperyalizm harika! Bölgeyi yüz yıl hallaç
pamuğu gibi at. Ve o hâle getir ki, sana
karşı muhalefet olarak çıka çıka IŞİD çıkabilsin ancak.
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TEORİ

RUSYA’DA İŞÇİLER
NASIL DEVRİM YAPTI?

S

on birkaç yıldır devrim kelimesi yeniden
yaşamımıza girdi. 2008’de başlayan ekonomik krize ilk tepki Avrupa işçi sınıfından gelmişti. İngiltere, İspanya, Fransa genel grevlerle
sarsılıyordu. Sonra kapitalizmin zayıf halkası
olan Ortadoğu’da milyonlar “özgürlük, ekmek
ve sosyal adalet” talepleri ile diktatörlere karşı
ayaklandı. Tahrir ile başlayan meydan işgalleri
önce “Öfkeliler” hareketi ile Güney Avrupa’ya
sonra “işgal et” eylemleri ile ABD’ye yayıldı.
Geçen yıl Gezi direnişine şahit olduk son haftalarda da Hong Kong’taki direnişe şahit oluyoruz. Sosyalistlerin bütün bu yaşananlara dair
yaptıkları analizlerin teorik temeli ezilenlerin
mücadele tarihine sahip çıkmalarından kaynaklanıyor. Bu tarihin mihenk taşı Ekim devrimi de günümüzdeki mücadelelerin derslerini
çıkarmamızda bir rehber görevi görüyor.

Troçki, Rus Devrimi Tarihi kitabının önsözünde şu önemli cümleye yer verir; “bir devrimin
tarihi bizim için her şeyden önce büyük kitlelerin kendi kaderleri üzerindeki yönetim alanına
zorla dâhil olmasıdır”. Devrim Marx, Lenin,
Troçki, Luxemburg gibi devrimcilerin gözünde her zaman ezilenlerin kendi eyleminin bir
sonucu olabilirdi. 1917 Ekim’inde Rusya’da gerçekleşen de Bolşevik partinin önderliğinde işçi
sınıfının siyasete zorla dâhil olması ve kendi
kaderini kendi ellerine alarak yöneticilerinden
kurtulmasıdır.
Şubat devriminden Sovyet devrimine
1917 Şubat ayında gerçekleşen genel grev ve
gösteriler Çarlık Rejiminin yıkılmasına ve işçilerin kendi aralarında mücadeleyi organize
edebilmeleri için Sovyetleri kurmalarına yol
açmıştı. Ancak işçiler henüz iktidar talep etmiyordu. Kerenski önderliğinde bir geçici hükü-

Özdeş Özbay, 1917’de
Rusya’da gerçekleşen
işçi devriminin güncel
önemini anlatıyor..

met kurulmuştu. Yani Rusya’da bir yanda Sovyetler bir yanda da geçici hükümetten oluşan
ikili bir iktidar yapısı vardı.

mamen desteğin alınmış olması sonucu Sovyet
iktidarının ilanı ile taçlandırıldı.

Bolşevikler Sovyet’ler içinde azınlık bir gruptu.
Stalin ve Kamenev önderliğindeki parti Geçici
Hükümet’e destek veriyor ve bir Sovyet hükümetinin gerçek dışı olduğunu savunuyordu.
Lenin, Martta sürgünden gelir gelmez ünlü
Nisan Tezleri’ni kaleme aldı. Partinin tutumunu eleştirdiği bu metinde yoldaşlarını tüm
iktidarın Sovyetlere verilmesine ikna etmeyi
amaçlıyordu. Tezler Petersburg Komitesi’nde
13 aleyhte, 2 lehte, bir de çekimser oyla reddedilmişti. Henüz Bolşevikler’e katılmamış olan
Troçki de uzun süredir kapitalizmin bileşik ve
eşitsiz gelişim yasası gereği Rusya’da işçi sınıfının iktidarı alabileceğini ve bunun başta
Almanya olmak üzere diğer gelişmiş kapitalist
ülkelerde de sürekli devrime yol açacağını söylüyordu. Nisan Tezleri ile birlikte Troçki Bolşevik partiye katıldı. Birkaç hafta sonra yapılan
Tüm Rusya Bolşevikler Konferansı’nda Lenin
partiyi Tezler’de belirtilen politik hatta kazanmayı başardı.

Ekim devriminin Dersleri

Politik olarak birleşen parti sonraki dönemde
henüz Sovyetlerde çoğunluk olmamış iken gerçekleşen erken Temmuz ayaklanmasını durdurarak, ardından Geçici hükümeti ve Sovyetleri
dağıtmayı amaçlayan Kornilov darbesini püskürterek ve bütün bu süreç içerisinde hala birinci dünya savaşından çekilmeyen hükümete
karşı “barış, toprak, ekmek” sloganlarını savunarak mücadele etti. Ekim ayında Sovyetler
içerisinde Bolşevik temsilciler artık çoğunluktu. 15 yıllık devrimci mücadele 1917 Ekim’inde
asker sovyetlerinin önemli bir kısmının desteğinin alınması, Sovyetler içerisinde çoğunluğa
ulaşılması ve sanayi şehirlerinde neredeyse ta-

Bugün sokağa çıkan milyonların neden iktidara yönelmediklerinin cevabı Rusya’da yaşanan
devrimci dönemin sonuçları ile benzerlik gösteriyor. Büyük kitleler siyasete zorla dâhil olurlarken bu kitle içerisinde hareket eden ve hareketin genel çıkarlarını savunan bir devrimci
parti yoktu. 1917 Ocak ayında Zürih’te olan Lenin “eski kuşaktan olan bizler, gelmekte olan
devrimin sonuç alıcı muharebelerini görecek
kadar yaşayamayabiliriz” diyordu. Sadece birkaç hafta sonra Şubat devrimi, birkaç ay sonra
da Ekim’de sosyalist devrim gerçekleşti.
Tahrir’de milyonlar sokağa çıkmazdan önce
muhtemelen hiç kimse Ortadoğu’da devrimci
ayaklanmalar yaşanabileceğine inanmıyordu. Gezi öncesinde hiç kimse AKP’ye karşı
milyonların bir anda sokağa çıkabileceğini
düşünmüyordu. Ancak bu mücadelelerin geri
çekilmesinin nedeni 1905 devriminin yenilgisinde olduğu gibi kitlesel bir devrimci partinin
eksikliğiydi. Troçki devrim ve parti arasındaki
ilişkiyi açılarken buhar ve pistol benzetmesine başvuruyordu. Devrimci parti, buharın bir
enerji olarak doğru yöne kanalize olmasını
sağlayan pistol görevi görür. Ancak makineyi
çalıştıran esas güç pistol değil buhardır. Yani
devrimi gerçekleştirecek esas güç kitlelerdir.
Kitlelerin devrimci enerjisinin uçup gitmemesi
için ise şimdiden devrimci partileri inşa etmek
gerektiği Ekim devriminin bize bıraktığı en
önemli ders.

1917 Ekim’inde Rusya’da zafere ulaşan işçiler, dünyada 2. Dünya Savaşı’na kadar süren devrimci dalgayı başlattı.

İŞÇİ HAREKETİ

SOMA’DA GREV YAPAN
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MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

Ortadoğu’da direniş
Ortadoğu halkları bir kez daha yaşamak
için savaşmak zorunda. Suriye’de ve Irak’ta
kendisini “İslam”ın taşıyıcısı sayan, kendisi
dışındaki bütün örgütleri “kafir” ilan eden
IŞİD örgütünün saldırısı altındalar.
Aslında bu savaşın sorumluları en başta Amerika ve Avrupalı emperyalistlerdir. Irak’ın işgal
edilmesiyle başlayan süreç, Ortadoğu’yu içinden çıkılmaz bir savaş cehennemine dönüştürmüştür. IŞİD ve benzeri örgütler bu cehennemin ürünüdür.

MADENCİLER KAZANDI
 Soma Maden İşletmeciliğine bağlı Işıklar Maden Ocağı’nda 1000 işçi, verilen sözlerin yerine
getirilmemesi gerekçesiyle öğlen ve gece vardiyasında iş bıraktı. Şirketin maaşların düzeltileceğine dair söz vermesi üzerine grev bitirildi.

 Yatağan işçileri, 400 günü aşkın süredir direniyor. Kasım ayında santralin devri gerçekleşecek. İşçiler özelleştirmeye geçit vermeyeceklerini söylüyorlar.
 İstanbul Dolapdere’deki Dora Hotel’in önünde, işten çıkarılan işçilerin geri alınması ve sendikanın tanınması için eylem yapıldı.
 Ataması yapılmayan öğretmenler Antalya’da
meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

2014 EKİM AYI İTİBARIYLA
AÇLIK SINIRI: 1.205 TL
ASGARİ ÜCRET: 891 TL
 Tekirdağ’daki Kapaklı Belediyesi bünyesinde
çalışmakta iken işten çıkarılan ve 1 Ekim’den bu
yana belediye önünde direnişlerini sürdüren
işçiler, belediye başkanının “adamları” tarafından darp edildi.
 Sirkeci’deki PTT binasının restorasyon çalışmasını yapan İnşaat İş Sendikası üyesi işçiler, 4
aydır ödenmeyen ücretleri için PTT’nin 174. kuruluş etkinliği esnasında eylem yaptı.

 Düzce’nin Cumayeri ilçesindeki Anadolu
Rulman fabrikasında toplu iş sözleşmesindeki
anlaşmazlık sonucu başlayan grev 100 günü geride bıraktı.



 Balıkesir’de 2011 yılında sendikalaştıkları için
işten atılan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi işçileri, işten atılan iki arkadaşlarının geri alınması
üzerine 1223 gündür süren mücadelelerini sona
erdirdiler.

 Depremzede Van İŞKUR işçileri, 44 gündür

MARKS DİYOR Kİ
Volkan Akyıldırım

Tek devrimci sınıf
“Günümüzde burjuvazinin karşısında yer alan
tüm sınıflar içinde yalnızca proletarya gerçekten devrimci sınıftır.”
(Komünist Manifesto, Marx-Engels)
2010 yılının sonunda Tunus’ta gerçekleşen
devrim Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya Arap
halklarının ayaklanmalarına yol açtı. Ayaklanmayı başlatanlar işçilerdi. Tunus’un ardından
Mısır’daki devrim, 2008 küresel ekonomik kriziyle yayılan bir grev dalgasının üzerine gel-

Danone Lüleburgaz fabrikasında çalışan
DİSK/Gıda-İş üyesi işçiler, patronun toplu sözleşme taslağına yanıt vermemesini İstanbul’daki şirket binası önünde protesto etti.
Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda sürdürdükleri direnişlerine Van’da devam edeceklerini açıkladı.
mişti. Mısır’dan sonra Suriye’de patlak veren
ayaklanmanın başladığı noktalar her dinden,
mezhepten, ulustan işçilerin yaşadığı yerlerdi.
2011’de dünyayı sarsan, Amerikan ve Avrupa işçi sınıfının örnek aldığı Arap Baharı’nın
yaşandığı ülklere bakıldığında hareketin tabanında işçi sınıfının yer aldığı görülür. Bu yüzden kararlı, sonuç alıcı ve ilham vericiydiler.

2003’te Irak’ta ABD’nin işgaliyle birlikte
başlayan Sünnileri dışlayan politikalar ve
2011’de Suriye’de başlayan halk ayaklanmasının Esad rejimi tarafından zalimce
ezilmesidir. Suriye’de Esad rejiminin 200
bin kişiyi öldürerek, 10 milyon kişiyi yerinden yurdun ederek iktidarda kalması,
halkın kitlesel mücadeleler yerine giderek
IŞİD benzeri silahlı örgütlere yönelmesine
neden olmuştur.
IŞİD örgütü son aylarda Kürt bölgelerini, özellikle de Suriyeli Kürtlerin kurduğu Kobane
özerk bölgesini hedef almıştır. Suriyeli Kürtler ellerindeki son derece kısıtlı imkânlarla 40
gündür Kobane’de kendilerini savunmaya çalışmaktadırlar. Kürt halkının ve diğer halkların
IŞİD tarafından katledilmesini engellemek için
Türkiyeli işçi ve emekçiler ayağa kalkmalıdır,
daha fazla gayret göstermelidir.
Geçtiğimiz günlerde Kobane ile dayanışma
amacı ile yapılan işçi-emekçi eylemlerine
katılım çok yetersizdi. KESK ve DİSK kendi
üyelerini bile eylemlere taşıyamadı. Türk-iş,
Hak-iş, Memur-Sen ise zaten tümüyle Kobane dayanışmasının dışında durdular.
IŞİD saldırılarına direnen Kürt, Arap, Türkmen
bölge halkları ile dayanışmak için daha kitlesel
barışçı gösteriler düzenlenmelidir. Türkiye’de
yaşayan halkların desteği, IŞİD saldırılarının
önlenmesi için çok önemlidir.
IŞİD’i ancak halkların kararlı direnişi yok
edebilir, yoksa Amerikan bombaları değil.

diğer taraftan bölünmesine katkıda bulundu.
Sol tandanslı bu hareketlerin liderliği de tabandaki işçilerden değil küçük burjuvalardan
oluşuyordu
Sonuç Mısır’da darbe, Libya’da kaos, Suriye’de savaş, Tunus ve Yemen gibi bir çok
ülkede politik İslamcılarla eski rejim arasında
çatışma oldu.

Buna karşılık devrimlerde öne çıkan politik
liderlikler egemen sınıfın bir kanadının ya da
radikal küçük burjuvazinin temsilcileriydi.

Ortadoğu’da şimdi mezhep çatışması, IŞİD
gibi karşıdevrimci örgütler ve emperyalist savaş var.

Tam da bu yüzden devrimlerin sosyal adalet
ve özgürlük taleplerinin sürdürücüsü olmadılar.

Tüm bunlar işçi sınıfının bağımsız eylemiyle
sürece müdahale edememesinin sonucu.

Politik İslamcı olmayan siyasi odaklar ise dindar-seküler ayrımında taraf oldu ve hareketin

Marx’ın işaret ettiği tek devrimci sınıfın içinde
örgütlenmek zorundayız.
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Mektuplar
Ozan Ekin, İstanbul’dan yazdı:

TOPLANTI
DUYURULARI
BEYOĞLU
6 Kasım 2014 Perşembe saat 19.00

İşçi sınıfı mücadelesi
Konuşmacı: Sadık Şahin
İsmail Beşikçi Vakfı, İstiklal Cd. Ayhan Işık Sk.
21/1
FATİH
7 Kasım 2014 Cuma saat 19.00

İslamofobi ve oryantalizm
Konuşmacı: Mehmet Dağ
Beyrut Cafe, Ali Kuşçu Mahallesi, At Pazarı
Meydanı Sokak No:7

İTÜ’LÜ ASİSTANLARLA DAYANIŞMAYA!
İTÜ’lü asistanların 50/D statüsüne ve işten çıkarmalara karşı iki sene önce başladıkları direniş hâlâ devam ediyor. İşten çıkarıldığı için dava
açan asistan Hüseyin Mercan, davayı kazanmasına rağmen işi iade edilmiyor. İTÜ Rektörlüğü
davanın Yargıtay’a taşınmış olmasını bahane
ediyor. Oysa, Yargıtay kararı beklenmeksizin işe
iadenin yapılması gerekiyor.
İTÜ Rektörü Mehmet Karaca’nın skandalları
saymakla bitmez. GDO’lu pirinç, mezuniyete faşistlerin saldırması, mezuniyetleri iptal etmesi,
öğrencilere soruşturmalar açılması... İTÜ rektörü gücünü emeğe ve akademik hiyerarşinin en
altında kalan asistanlara saldırısından alıyor.
Biz öğrencilere düşen de üniversite bünyesindeki tüm asistan ve taşeron çalışanlarla sonuna
dek dayanışmak.

100 YILLIK
FELAKET
KÜRŞAT SAĞLAM
Tarih, bizim nasıl biz olduğumuzun
öyküsüdür
ve onu anlamak dünyayı
değiştirmenin anahtarıdır.
Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (BAK), 100
Yıllık felaket: Birinci Dünya Savaşı 1914-2014
ile anahtar niteliğinde bir broşür yayınladı. Barış aktivistlerinin konuyla ilgili metinlerinin ve
istatistiki bilgilerin bulunduğu broşür, Ermeni
Soykırımının kavranması, Ortadoğu halklarının
kendilerine dayatılan sınırlara ve diktatörlüklere karşı çıkışının anlamlandırılması için çeşitli
analizler sunuyor.
Broşürde, tarih incelemelerindeki ‘’Büyük
Adam’’ yaklaşımına bilinçli şekilde muhalefet
edilerek savaşı sona erdiren ayaklanmalardan,
Rusya ve Almanya’daki savaş karşıtı hareketlerden ve sosyalistlerin tutumundan bahsedili-

KADIKÖY
6 Kasım 2014 Perşembe saat 19.00

Bir Mücadele Pratiği Olarak
İstanbul’da Kent Hakkı

22 Kasım Çarşamba, 19.00

Konuşmacı: Esra Akbalık

Yıllık aktivistler
buluşması

Serasker Cd, No:88, Kat:3, Nergis Apt.
ŞİŞLİ

Cezayir Restaurant, Firuzağa,
Hayriye Cd. No:16, Beyoğlu

6 Kasım 2014 Perşembe saat 19.00

İletişim: 0555 423 7407

New York’tan sonra:
İklim hareketi nereye?

1 Kasım Cumartesi, 14.00-17.00

Konuşmacı: Nuran Yüce

Ömer Madra ve Gökşen Şahin ile

Nakiye Elgün Sokak, No: 32/3 – Osmanbey

New York’tan Paris’e
iklim mücadelesi
Cezayir Restaurant, Hayriye Cd
No:16, Beyoğlu 05558631636

İZMİR
8 Kasım 2014 Cumartesi saat 16.30

KEG

yor. Savaş öncesi ülkelerin genel durumları ve
cepheler hakkındaki bilgilendirmeden sonra
savaşın siyasal-ekonomik neden ve sonuçları
tartışılıyor. Bu dönemde gerçekleşen Ermeni
Soykırımı ve Osmanlı’nın iskan asimilasyon
politikaları masaya yatırılıyor. İstatistikler kısmında on milyonları bulan can kaybı, kayıp ve
yaralı sayısının ülke ülke listesi çıkarılıyor.
Birinci Dünya Savaşının gerçeklerini hatırlamak
ve o günlerde Ortadoğu’da ve Dünya’da yaşananlar ile bugünlerin bağını kurmak isteyen her
barış aktivistinin elinin altında bulunması gereken bir broşür.
Küresel BAK, 18 Ekim’de örgütlediği uluslararası konferans ile ‘’100 Yıllık Savaş Artık Yeter,
Dünyada, Bölgede, Ülkede Artık Barış’’ başlığıyla büyük savaşı ve günümüz politikasına yön
veren olayları tartışmış, Yale Üniversitesi’nden
Prof. Jay Winter’ın da katılımıyla bu konferansı
gerçekleştirmişti.
100 YILLIK FELAKET:
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1914-2014
KÜRESEL BAK

Nasıl bir demokrasi istiyoruz?
Konuşmacı: İsmail Çapar
Kıbrıs Şehitleri Cd, 1462. Sk, No: 20/1,Alsancak
ANKARA
4 Kasım 2014 Salı Saat: 19.00

Faşizme karşı mücadele
Konuşmacı: Kemal Başak
Konur Sk, No:14/13, Kızılay

SOSYALİST İŞÇİ İLETİŞİM:
Ankara

Alsancak: 05544602111

Çankaya: 0532470150

Karşıyaka: 0505822991

Sincan: 05397440268

Tekirdağ

İstanbul

05332334150

Beyoğlu: 05368474650

Eskişehir

Şişli: 05547307216

05543127196

Fatih: 05053524099

Akhisar

Kadıköy: 05334479709

05443270445

Üsküdar: 05075550272

Üniversiteler

İzmir

05397980171

HABERLER

ÖNE ÇIKAN
Şenol Karakaş

KASIRGALAR ŞİDDETLENİYOR
İklim değişikliği her geçen
gün kasırga fırtınaların şiddetini arttırıyor. Deniz suyu
sıcaklığının artması; hem fırtınaların şiddetini arttırıyor
hem de daha fazla suyun buharlaşmasıyla, aşırı yağışlara
ve sellere neden oluyor.

oluşmaya başlayan Gonzalo
kasırgası önce St. Maarten
adasında etkili oldu ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. Bermuda
adasının yüzde 80’inden
fazlasını elektriksiz bırakan
kasırga,

Ekim ayının başından itibaren Karayip denizinde

İngiltere’de de hayatı felç
etti. Şiddetli fırtına yüzün-

den araçların üzerine ağaçlar devrildi, binaların çatısı
uçtu. Fırtınayla birlikte yağışın da etkili olduğu ülkede,
çok sayıda trafik kazası meydana geldi, uçak seferleri iptal edildi. Fırtınada devrilen
bir ağacın altında kalan bir
kadın ile toplam 3 kişi hayatını kaybetti.
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“Yeni Türkiye”nin
Demirtaş düşmanlığı
Kobane’yle dayanışma eylemleri sırasında
yaşanan olayların faturası hızla HDP ve
Selahattin Demirtaş’a çıkartıldı.
Faturayı hükümet ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yeni bir Türkiye’nin kurulduğunu
iddia eden köşe yazarları coşkulu bir şekilde kesti.
Demirtaş’ı hedef tahtasına koydular. Ölümlerin, olayların, şiddetin sorumlusunu keşfettiler. Kobane eylemlerinden beri Demirtaş’tan bahsediyorlar.
Bu yoğun propagandayı duyunca insan,
birilerinin Demirtaş ve HDP’yi linç etmek
için fırsat kolladığını düşünmeden edemiyor.
Neden böyle peki?
Sırtını hükümete yaslamanın rahatlığıyla
yazıp, hükümet tarafından onay gördükçe
daha da rahatlayarak sistemli bir şekilde
çözüm sürecinde Kürt halkının elini kolunu
bağlamaya çalışıyorlar.

Hükümet zeytin ağaçlarını savunan köylülerin değil şirketin yanında.

ZEYTİNİMİ KESME!
Kolin şirketi ilk kez 17 Eylül’de gece yarısı kepçelerle Soma’nın Yırca Köyü’ne girdi ve o akşam
köylüler yetişene kadar 13 zeytin ağacını kesti.
Ve hala Kolin şirketi hukusuz bir biçimde zeytin ağaçlarını kesmeye devam ediyor. Şimdiye
kadar bölgedeki köylülerin tek geçim kaynağı
olan 900 zeytin ağacı kesildi. Yırca’nın etrafında
iki tane kömürlü termik santral var ve bu yıkım
üçüncü termik santral uğruna yapılıyor.
Bakanlar Kurulu, köylülerin haberi olmadan
490 dönümlük zeytinlik alanı kömürlü termik
santral yapması için “acele” kamulaştırdı. Asliye hukuk mahkemesi tebligat dahi yapmadan
kamulaştırılan araziler için “kesin olarak” el
koyma kararı verdi. Devlet desteğini arkasına
alan Kolin şirketi de köylülerin hasatlarını dahi
yapmalarına izin vermeden ağaçları kesmeye
başladı. “Zeytin ağaçları, bizim çocuğumuz, ekmeğimiz, geleceğimiz” diyerek kesime direnen

KADIN
CİNAYETLERİ
SÜRÜYOR
Hülya Çadırcı 24 Ekim günü
İstanbul’da boşanmak üzere
olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

köylüler şirketin güvenlik elemanlarınca dövüldü, yerlerde sürüklendi, kelepçelendi.
Daha aylar öncesinde yine Soma’da bir kömür
madeninde yine devlet korumasındaki bir şirketin kârı uğruna 301 madenci öldü. Ve yine Soma’da kömürlü termik santral uğruna yüzlerce
zeytin ağacı kesiliyor, sadece bölgedeki insanların değil, tüm insanlar için tehdit oluşturan
ölümcül bir enerji uğruna ve yine devlet koruması altındaki bir şirketin kârı uğruna.
İklim değişikliğini körükleyen faktör
AKP hükümetinin onlarca termik santrale ruhsat verdiği, yöre halkının ne dediğine bakmadan
desteklediği termik santraller küresel ısınmayı
körükleyen en önemli faktör. Bilim insanları
felaketi önlemenin ilk şartının kömürle çalışan
termik santralleri kapatmak olduğunu söylüyor.

2008-2012 yılları arasında 700
kadının öldürüldüğü tahmin
ediliyor. 2013 yılında Ocak-Ekim arasında 168’den fazla
kadının öldürüldüğü tahmin
ediliyor. 2014 yılının Nisan
ayında Mecliste verilen bir
soru önergesi hükümete kaç
kadının öldürüldüğünü soruyordu. Adalet Bakanlığı’nın

Ama asıl neden başka. 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin Demirtaş’la aldığı yüksek oy. Demirtaş cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP’nin oylarının
yaklaşık 1 milyondan fazla artırdı. İnsanların sempatiyle baktığı, içeriğini barış vurgusunun oluşturduğu seçim propagandasıyla
oy vermeyenlerin dahi ilgisini çeken bir siyasi figür olarak Demirtaş, AKP liderliğinin
canını sıkan bir performans sergilemişti.
İşte bu performansın, seçimlerde elde edilen bu başarının tam da genel seçimlere
yaklaşırken törpülenmesi gerekiyordu.
Hem 30 Mart yerel seçimlerinde hem de
10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçiminde
faşistler, ırkçılar, ulusalcı koalisyon HDP
binalarına saldırmıştı. Şimdi AKP’nin borazanları Demirtaş’a saldırıyor.
Linç zihniyetinde bir farklılık yok, sadece
yöntemleri değişik. Fakat bir uyarıyı hak
ediyorlar. Hükümetin elini kolaylaştırmak
istedikleri çok açık. Ama çözüm süreci hükümet mağdur diye değil, Kürt halkının
hakları gasp edildiği için başladı. Hükümeti allayıp pullayarak çözüm sürecine
yardımcı olmuyorlar maalesef, süreci zora
sokuyorlar.

verdiği yanıt, “Bilmiyoruz”
olmuştu.
Öldürülen kadınların yüzde
40’ı kocaları, yüzde 16’sı aile
meclisi ya da akrabaların biri
tarafından, geri kalanı ise
eski koca, baba, sevgili gibi
tanıdıkları erkekler tarafından katlediliyor

Kitapçılardan
ve Sosyalist İşçi
dağıtımcılarından
edinebilirsiniz!
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DEVLET ADAMLARI

YARGI ÖNÜNE!
ANIL YÜKSEL

Hrant Dink öldürüleli neredeyse 8
yıl oldu ama cinayete karışan devlet görevlilerinin yargılanmasının
önü yeni açıldı. Adalet Bakanlığı,
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin haklarındaki takipsizlik kararını kaldırdığı 9 kamu görevlisi
ile ilgili savcılığın "kanun yararına bozma" talebini kabul etmedi.
Böylece aralarında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Vali Yardımcısı Ergun
Güngör ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü
Ahmet İlhan Güngör'ün de bulunduğu 9 kamu görevlisinin soruşturulabilecek. Biz de yaşanan bu
gelişmeleri Dink ailesinin avukatı
Hakan Bakırcıoğlu ile konuştuk.
8 yıl olmak üzere ama hala bu
cinayetten sorumlu olanlar bir
türlü yargılanmadı. Ancak yeni
gelişmeler yaşanıyor. Nedir bu
gelişmeler?
Hakan Bakırcıoğlu: Biz en başından beri etkili bir soruşturma yapılmadığını, kamu görevlileri hakkında dava açılması gerektiğini
söylemiştik. Anayasa Mahkemesi
kararı sonrası tekrar suç duyurusunda bulunduk. Bakırköy 8. Ağır
Ceza Mahkemesi kamu görevlileri

hakkındaki takipsizlik kararını
kaldırdı ve yargılama yolu açıldı.
Hem İstanbul'daki hem de Trabzon'daki sorumlular hakkında suç
duyurusunda bulunduk. Trabzon
Savcılığı soruşturmaya gerek olmadığı yönünde HSYK'ya başvurdu. Ancak HSYK, 'soruşturma yapılmalı' diye görüş verdi.
Yaşanan bu gelişmelerle birlikte daha umutlu olabiliriz diyebilir miyiz?

Hakan Bakırcıoğlu: An itibariyle
Anayasa Mahkemesi ve Bakırköy
8. Ağır Ceza Mahkemesi kararları
bağlayıcı kararlardır. Yani, hukuku tamamen ihlal etmeyeceklerse
dava açılması zorunlu hale geldi.
Peki, bu davanın takipçisi olan
bizler ne yapmalıyız?
Hakan Bakırcıoğlu: Sekiz yıla
yakın zaman geçti ama kamuoyundaki duyarlılık hiçbir zaman
sona ermedi. Özellikle kamu görevlilerine gösterilen bu koruyucu
tavır kırılmış oldu. Bundan sonra
da adalet talebini sürekli ve daha
yüksek sesle dile getirmek, duruşmalarda olabildiğince kalabalık
olmak gerekir. Ancak bunu yaparak bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutabilir ve adalet arayışımızı güçlendirebiliriz.

SOSYALİZM SOHBETLERİ
Meltem Oral

Emperyalizm
Ukrayna ve Ortadoğu’daki gelişmeleri doğru kavramanın yolu emperyalizm konusunda
netleşmekten geçiyor. Emperyalizm klişeleşmiş
nostaljik bir slogan değil. Milliyetçi fikirlerin
üzerini örtmek için kullanılan kuru anti-emperyalist söylemden ayrışmak da yine emperyalizmi ve kapitalizmi doğru tahlil etmekle
mümkün.
Marksist emperyalizm teorisine en önemli katkıyı yapan Lenin ‘Emperyalizm: Kapitalizmin
en yüksek aşaması’ adlı broşürünü 1916’da
yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında kaleme
almıştı. Çarlık Rusya’sının sansür koşullarında
yazılan bu broşürü hala güncel kılan şey

Hrant’ın Arkadaşları adalet arayışına daha güçlü bir şekilde devam
ediyor. Kamu görevlilerinin “görevi ihmal”den değil, “cinayete göz
yumma”dan dolayı 25 yılla yargılanmaları gerektiğinin altını çiziyorlar.
30 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da, “Soruşturma yetmez, 83.
maddeden yargılayın” demek için Hrant’ın Arkadaşları’nın çağrısıyla
bir kez daha Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldik.

bugün emperyalizmi devletler arasındaki jeopolitik rekabetle küresel sermaye arasındaki
ekonomik rekabetin kesişimi olarak ele almamızı sağlayan ana fikrinde yatar.
Emperyalizm kapitalizmin doğal sonucudur.
Kapitalizmin gelişmesi ancak ekonomik rekabetle mümkün. Farklı sermaye odakları arasındaki ekonomik rekabet kâra dayalı kapitalist
üretim ilişkisinin sürekliliğini sağlayan temel
dinamiği oluşturuyor. Ancak farklı devletler
arasındaki ekonomik, politik, iktidar rekabeti
de eş zamanlı olarak sürüyor ve jeopolitik
çekişmelerde somuştlaşıyor. Sermaye odakları birbiriyle rekabet halinde olduğu gibi
Çin, Rusya, ABD arasındaki ilişkide görüldüğü üzere devletler de birbirleriyle rekabet
halindeler. Bu rekabette sanayi sermayesi en
güçlü olan devlet avantajlı pozisyonda. Bu
durum faaliyetini sürdürebilmek için devlete
ihtiyaç duyan sermaye odaklarıyla, rekabette

daha güçlü olmak için sermayeye ihtiyaç duyan devlet arasındaki ilişkinin de ne kadar
kopmaz olduğunu gösteriyor. Kısaca emperyalizm dünyanın gizli bir köşesinde, karanlık
bir odada, hep ABD başkanının yönettiği
toplantılarda oynanan bir satranç değil. Ekonomik-jeopolitik rekabetin temelini kavrayınca
ABD’nin neden bugün Irak’ı bombaladığını
anlamak da kolaylaşıyor.
ABD özellikle Çin gibi rakipleri karşısında
kendisini güçlü kılacak şeyin Ortadoğu’da ve
Irak petrollerinin kontrolünde hegemonya kurmak olduğunu gördüğü için 2003’te Irak’ı
işgal etti. İşgalin ABD açısından hezimetle
sonuçlanması onun Ortadoğu’da hegemonya
kurmaktan ve Çin’le rekabetten vazgeçtiği
anlamına gelmiyor. Bugün yaşanılanlar ABD
açısından bölgenin vazgeçilmezliğini gösteriyor. Emperyalizmden kurtulmak için kapitalizmden kurtulmak gerek.

