
Avrupa Birliği içinde ekonomileri en zayıf olan ülke-
lerde kamu harcamalarındaki açığın giderek büyümesiyle 
meydana gelen krizden çıkış yolu olarak ilk elden yapılan 
ekonomik yardımlar sadece geçici pansumandan öteye 
geçmiyor. Kriz, Avrupa ülkelerinin son 4 yıl içinde aldık-
ları ekonomik önlemlerin sonucu olarak patlak vermiş ve 
çember giderek büyümüştür. Euro Bölgesi ekonomileri 
iç içe geçmiş karmaşık bir yapıdır. Ülkelerin insan yapısı, 
ekonomik kaynakları, verimlilikleri, üretim güçleri algıla-
maları, reaksiyonları, hassasiyetleri farklı farklıdır. 2009 
yılı sonlarında dillendirilmeye başlanan; 2010 yılı başın-
da ciddileşen, 2010 yılı sonlarına doğru Avrupa’nın Avro 
bölgesinde yer alan bazı ülkelerinde gerçekleşen borç 
kaynaklı ekonomik krizler, kriz beklentileri ve ardından 
gelişen süreçtir. Yunanistan 2010-2011 ekonomik krizi bu 
sürecin en sıkıntılı kısmı olarak görülmektedir. Portekiz, 
İrlanda, İspanya ve İzlanda da ciddi borç yüküyle karşı 
karşıya bulunmaktadır.

Avusturya: 26-27 Kasım 2011 - Viyana
İsviçre: 03 Aralık 2011 - Zürih
Almanya: 10 Aralık 2011- Duisburg
Hollanda: 17 Aralık 2011- Den Haag 
(genişletilmiş toplantı)
Fransa: 07 Ocak 2012 - Paris (genişle-
tilmiş toplantı)
Merkezi Kongre:
04-05 Şubat 2012  - Stuttgart

Tüm enerjimizle Kasım sonundan 
itibaren başlayacak olan ülke kongre-
lerimize, oradan da zirve olan merkezi 
kongremize hazırlanalım!
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Irkçı saldırılar karşısında, 
demokratik ilerici kurumlarla 

eylem birliklerine önem 
vermeliyiz!

Irkçılık, işçi ve ezilen yoksul emekçi ke-
simin, birliğini bozmak ve parçalamak için 
burjuvazinin başvurduğu bir zehir olarak 
işçi sınıfının en büyük düşmanıdır. En bariz 
örneği olarak; Avrupa’da yerli işçi ve emek-
çiler ile biz göçmen işçi emekçilerin ortak 
hareket etmemesi için egemen sistemin 
devreye koyarak uyguladığı ırkçı saldırılar-
dır. Egemen sistemin buradaki esas amacı, 
bizlerin kendi ortak sorunlar etrafında bir 
araya gelerek ortak mücadele etmemizi 
engellemektir. Bunun da en iyi yolu, insan-
ların en hassas olduğu noktalarda, onların 
duyguları ve ırkları üzerinde, şoven söylem-
lerle onları etkileyerek yönlendirmektir.

BAŞYAZI
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Almanya´da Devlet Destekli 
Neo-Nazi Terörü

 sayfa 5´de

Alman medyası günlerdir Zwickau /Thüringen eyaletinde 
ortaya çıkan Neonazi terör örgütünü haber yapıyor. Nas-
yonalsosyalist Yeraltı (Nazionalsozialistischer Untergrund-
NSU) isimli ırkçı-faşist bir örgütlenmenin tam 13 yıldır ‘giz-
lice’ toplumu terörize ettiği nihayet ortaya çıktı.

Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschaepe’den 
oluşan bu terör üçlüsü kısa bir süre önce her şey ortaya 
çıkana kadar hunharca göçmenleri katlediyor, şehirlerde 
semtleri bombalıyor, bankaları soyuyor, bir kadın polisi 
öldürüyor ve yangın çıkarıyorlardı. Bütün devlet makam-
ları da seyrediyordu. Şimdi herkes böylesine ‘akıl almaz’ 
şeylerin nasıl olabildiğini ve bir daha olmaması için neler 
yapılması gerektiğini hummalıca tartışıyor. Ama ortada 
cevapsız yüzlerce soru var. Mesela neden 10 göçmenin seri 
halinde katledilmesinin araştırmaları başarısız sonuçlandı 
ve örtbas edildi?

KADINLAR KONGRELERİNE 
DOĞRU YOL ALIRKEN

AVRUPA’DA KRİZİN ÇAPI 
GİDEREK BÜYÜYOR, PEŞ 

PEŞE İSTİFALAR ÜLKELERİ 
KURTARABİLECEK Mİ?
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Irkçı saldırılar karşısında, demokratik ilerici 
kurumlarla eylem birliklerine önem vermeliyiz!
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Irkçılık, işçi ve ezilen yoksul emek-
çi kesimin, birliğini bozmak ve parça-
lamak için burjuvazinin başvurduğu 
bir zehir olarak işçi sınıfının en büyük 
düşmanıdır. En bariz örneği olarak; 
Avrupa’da yerli işçi ve emekçiler ile biz 
göçmen işçi emekçilerin ortak hareket 
etmemesi için egemen sistemin devre-
ye koyarak uyguladığı ırkçı saldırılardır. 
Egemen sistemin buradaki esas amacı, 
bizlerin kendi ortak sorunlar etrafında 
bir araya gelerek ortak mücadele et-
memizi engellemektir. Bunun da en 
iyi yolu, insanların en hassas olduğu 
noktalarda, onların duyguları ve ırkları 
üzerinde, şoven söylemlerle onları et-
kileyerek yönlendirmektir.

Dünya çapında yaygınlaşan ırkçılık, 
Avrupa’da da hızlı bir şekilde yaygın-
laşıyor. Avrupa’nın birçok şehrinde 
göçmenlere yönelik ırkçı saldırılara 
her gün tanık olmaktayız. Bu saldırılar,  
göçmenlere yönelik çıkarılan gerici ve 
ırkçı göçmen yasaları ile iktidarlar ta-
rafında bizzat destekleniyor. Kapitalist 
sitemin desteğini arkasına alan faşist 
ve ırkçı örgütler, ırkçı söylemlerde et-
kilenen kesimin desteğini de alarak 
büyümeye devam ediyorlar. İçinde 

geçtiğimiz dönemde Ekonomik krizi de 
gerekçe olarak gösteren Avrupa em-
peryalistleri, göçmenleri hedef tahta-
sına koyarak ırkçı politikaları yaygın bir 
şekilde devreye koymuş durumdalar. 

Irkçılığın en yaygın olduğu ülkeler, 
geldiğimiz ülke olan Türkiye gibi geri 
kalmış ülkelerdir, bu ülkelerdeki yö-
netim biçimi faşizm olduğu için ırkçı-
lık çok yaygın olarak en üst seviyede 
uygulanır. Türkiye gibi emperyalizme 
bağlı ülkelerde hiçbir azınlığa ve ulu-
sa tahammül edilmediği gibi varlığı da 
kabul edilmez ve sürekli asimle edile-
rek imhaya tabi tutulurlar. Emperyalist 
ülkelerin desteğini de yanına alan Türk 
devleti, kurulduğundan beri Kürt ulu-
su ve çeşitli milliyetlere karşı hep katli-
amcı politikalarını devreye koymuştur. 
Bugün Kürt ulusunun mücadelesi kar-
şısında her türlü ırkçı politikaları uygu-
lamakta tereddüt etmeyen Türk dev-
leti, bu ırkçı saldırganlığını Avrupa’ya 
da taşımış durumda.

Türk devletinin son dönemde, 
yaygınlaştırmaya çalıştığı şoven-ırkçı 
saldırılar, Avrupa’nın birçok şehrin-
de Kürt derneklerinin yanı sıra diğer 
demokratik, ilerici kurumlara yönelik 

de fiili saldırılara dönüştürülmüş du-
rumda. Avrupa’nın birçok ülkesinde 
‘’terörü lanetleme’’ adı altında bizzat 
Türk devleti tarafında organize edi-
len yürüyüş ve mitingler sonrasında, 
Kürt dernekleri ve diğer demokratik 
kurumlara saldırılar yapılmış, bu saldı-
rılarda neticesinde, onlarca kişi yara-
lanmış ve birçok dernek talan edilme-
ye çalışılmıştır. Bu saldırılara karşı bazı 
demokratik ilerici kurumların ortak 
karşı koymaları bazı alanlarda saldırı-
ları geri püskürtmüştür. Birçok ülkenin 
polisi de bu saldırılara göz yumarak, 
saldırıya karşı durmaya çalışan gençle-
ri gözaltına alarak tutuklamıştır.

ATİK olarak faşizmi ve ırkçılığı in-
sanlığın düşmanı olarak kabul ederiz; 
rengi, dili, dini, cinsiyeti ve milliyeti ne 
olursa olsun, tüm insanlar arasındaki 
ayrımcılığa karşı çıkarız. Hangi renk, 
millet ve cinsten olursa olsun insan-
ların maruz kaldığı ayrımcı ve ırkçılı-
ğa karşı mücadele ederiz. Her türden 
Irkçı ve faşist saldırıya, propagandaya 
karşı olduğumuzu ilan ederken, ırkçı-
lığın gerici bir anlayış olarak mahkûm 
eder ve buna karşı mücadele yürüte-
ceğimizi, son kongremizde kabul ede-

rek kamuoyuna deklare etmiş bulun-
maktayız.

Bu anlamda, Avrupa’nın birçok ül-
kesinde göçmenlere yönelik ayyuka 
çıkan ırkçı saldırılar ile Türk devletinin 
Kürtlere yönelik devreye koyduğu son 
faşist-ırkçı saldırılar, önümüzdeki dö-
nemlerde de artarak devam edecektir. 
Irkçılığa karşı tavrımızın net olduğu bir 
kurum olmamıza rağmen, saldırılar 
karşısındaki refleksimiz çok zayıf ve 
geri bir durumda. Yapılan ırkçı saldı-
rıların ne kadar tehlikeli olduğunu ye-
terince ciddiye aldığımız söylenemez. 
Irkçılık insanlığın en büyük düşmanı 
olduğu noktasında birleşiyorsak, bu 
en büyük düşmana karşı dalga kıran 
oluşturmak için daha aktif mücade-
le etmek zorundayız. Bunun için tüm 
demokrat, ilerici ve anti-faşist yerli ve 
göçmen örgütleri ile birlikte geniş plat-
formlar oluşturarak hareket etmeliyiz. 
Göçmen emekçiler olarak; ırkçılığa, ay-
rımcılığa karşı halkların kardeşliği bay-
rağını yükselterek, yerli işçi-emekçiler 
ile ortak mücadeleyi geliştirmek için 
acil bir görev olarak önümüzde dur-
maktadır, bu görevi yerine getirmek 
için adımlarımızı hızlandırmalıyız.

Federasyonumuz ATİGF (Avusturya 
Türkiyeli İşçi Gençlik Federasyonu) 30. 
Mücadele yılını ve 25. kuruluş yılını 
kutluyor.

2. paylaşım savaşı sonrası 
Avrupa’ya gerçekleşen göçün sonucu 
ve Avusturya´da işgücüne duyulan ih-
tiyaçtan dolayı İspanya ile ilk işçi anlaş-
ması 1960 yılında yapılır. İspanya´da 
beklenen ilgi görülmeyince diğer ül-
kelere yönelirler. Eski Yugoslavya ve 
Türkiye ile 15 Mayıs 1964 de işçi an-
laşmaları imzalanır. Bu tarihten sonra 
Türkiye’den Avusturya’ya göç başlar. 
Avusturya’dan gelen göçün büyük bir 
bölümünü Türkiye’den gelen işçiler 
oluşturur. Bu işçiler üretime katılırken 
beraberinde bir dizi sorunlar yaşamak 
zorunda kalırlar. Dil ve kültür farklılığı 
kendi öz örgütlülüğü olan Sendikalar-
da örgütlenmeleri engel teşkil etmiş-
tir. Gerek merkezi politikalar gerekse 

de bu politikanın yaratmış olduğu 
şekilleniş sonucu insanlar ötekileşti-
rilmeye çalışılmış ve misafir işçi olarak 
tanımlanmışlardı.

Avrupa kısa bir süre için çalışmaya 
gelen ve sonrasında ülkesine dönmek 
isteyen emekçiler, ilerleyen zaman 
zarfında sosyal yaşamlarındaki deği-
şiklik ve buna paralel olarak değişen 
ve gelişen ihtiyaçlarından dolay bir 
örgütlülüğe ihtiyaç duymuşlardır. Yine 
Türkiye’de yaşanan askeri darbeler 
sonucu zorunlu olarak politik mülteci 
olarak Avusturya’ya göç yaşanmıştır. 
Özellikle 12 Eylül 1980 askeri faşist 
darbe Türkiye’de devrimci, demokrat 
ve ilerici kesimin can güvenliği kalma-
mış ve politik mültecilik sayısal olarak 
artmıştır. Türkiye yıllarca demokrasi 
ve özgürlük mücadelesini veren po-
litik mülteciler, siyasal kimliklerini de 
beraberinde getirmişlerdir. Geldikleri 

Avusturya’da da yaşanan eşitsizlikler 
ve haksızlıklara sessiz kalmamışlardır. 
Avusturya’daki demokrasi mücadele-
sine katkı sunmuşlardır.

Bununla da yerellerde dernekler 
oluşturmuşlardır. Bu derneklerin daha 
etkin ve verimli bir mücadele verebil-
meleri için daha kapsamlı ve merkezi 
bir örgütlülüğe ihtiyaç duymuşlardır. 
Bu çalışmalar sonucunda 1980´de 
merkezi örgütlenme olarak ATİGF or-
taya çıkmıştır. Bu çalışmalar sırasında 
karşılaşılan hukuksal sorunlar ve kendi 
iç hukukundan kaynaklanan örgütsel 
yetersizlikten dolayı federasyonlaşma-
ya kadar çalışmalarını ATİGF koordi-
nasyon Komitesi olarak sürdürmüştür. 
1986 Yılına kadar sürdürülen bu çalış-
malar olgunlaşarak 7 Kasım 1986´da 
kuruluş Kongresiyle Federasyonlaşır. 
Kuruluş Kongresine toplam Avusturya 
çapında 6 dernekten 29 delegeyle ger-

çekleştirir.
30 Yıllık mücadele tarihinde ATİGF, 

Avusturya’daki demokrasi mücade-
lesinde yer almış ve emekçiler lehine 
tavır takınmıştır. ATİGF Avusturya’da 
bir çok ilklere imza atmış ve de ör-
gütlemiştir tarihi boyunca. Merkezi 
saldırılara karşı ancak merkezi örgüt-
lülüklerle ve hareketlerle karşı ko-
nulabilinir. Bu bağlamda yaşadığımız 
ülkede demokrasi mücadelesinde ve 
göçmenlerin eşit haklarını savunulma-
sının adresi olarak ATİGF´i görüyoruz 
ve gösteriyoruz.

Kuruluşundan bugüne kadar ATİGF 
emek veren ve bütün kitleyi ATİGF 30. 
Mücadele ve 25. Kuruluş yılının et-
kinliklerine davet ediyoruz. Halkımıza 
çağrımızdır. 

Birlikten güç doğar.

ATİGF´de 30. yıllık mücadele ve 25. kuruluş yıldönümü
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Faşizm Ve Irkçılık Bütün Biçimleriyle İnsanlığa Karşı Caniliktir!
Alman medyası günlerdir Zwic-

kau /Thüringen eyaletinde orta-
ya çıkan Neonazi terör örgütünü 

haber yapıyor. Nasyonalsosyalist 
Yeraltı (Nazionalsozialistischer 
Untergrund-NSU) isimli ırkçı-faşist 
bir örgütlenmenin tam 13 yıldır ‘giz-
lice’ toplumu terörize ettiği nihayet 
ortaya çıktı.

Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt 
ve Beate Zschaepe’den oluşan bu 
terör üçlüsü kısa bir süre önce her 
şey ortaya çıkana kadar hunharca 
göçmenleri katlediyor, şehirlerde 
semtleri bombalıyor, bankaları so-
yuyor, bir kadın polisi öldürüyor ve 
yangın çıkarıyorlardı. Bütün devlet 
makamları da seyrediyordu. Şimdi 
herkes böylesine ‘akıl almaz’ şey-
lerin nasıl olabildiğini ve bir daha 
olmaması için neler yapılması ge-
rektiğini hummalıca tartışıyor. Ama 
ortada cevapsız yüzlerce soru var. 

Mesela neden 10 göçmenin seri ha-
linde katledilmesinin araştırmaları 
başarısız sonuçlandı ve örtbas edil-

di? Neden o kadar ipuçları olmasına 
rağmen zanlılar neo-faşist kesimler 
içinde aranmadı? Nasıl oldu da fa-
şist terör örgütü -devlet güvenlik 
mensuplarının da aktif desteği ile- 
onlarca yıl çok iyi organize olarak 
gizlenebildi ve canice hareket ede-
bildiler? Bunlara devlet içinde kim-
ler nasıl yardım etti? Bu faşist terör 
çetesi nasıl oldu da sadece gizli ser-
vislerin sahip olabildiği pasaportları 
alabildiler? NSY örgütünün hesabın-
da açığa çıkmamış daha başka hangi 
suçlar var? 

Bu soruları sonsuza dek çoğalt-
mak mümkün. Lakin canice katle-
dilenler artık asla geri getirilemez. 
Hunharca katledilenlerin aileleri, 
yakınları ve kısaca bütün bir toplum 
bütün gerçekleri en küçük detayla-

rına kadar öğrenme hakkına sahip 
ve bütün sorumluların gerçek ada-
let karşısında  hesap vermesini bek-
liyorlar.

Sanki ‘hukuk dışı hareket alanı’ 
içinde cereyan eden bu olaylar, yıl-
lardır alarm verircesine gelişen ırkçı 
saldırganlıklar Alman anayasayı ko-
ruma örgütünün 2010 yılı raporunda 
vicdansızca bir ifadeyle ’Almanya’da 
sağ terör yapılanmaları yok’ şeklin-
de tarif edilerek sinsice örtbas edili-
yordu. Artık her şey o kadar açık ki, 
Alman devleti bu faşist paramiliter 
örgütlenmelerin çıktığı ırkçı ortam-
ları ve yapılanmaları vergilerimizden 
ayrılan örtülü ödeneklerle finanse 
ediliyor. Öylesine ileri gidiliyor ki; 
bu en ırkçı kesimler içinden devle-
tin ve büyük ser-
mayenin emrine 
amade olan ‘Ana-
yasayı koruma 
memurları’ bulu-
nuyor ve bunlar 
hiç bir hesap ver-
me işlemine tabi 
tutulmadan faşist 
terör örgütlen-
melerini düzen-
li inşa ediyor ve 
saldırganlıklarını 
yoğunlaştırıyorlar.

Biz anti-
faşistler olarak 
daima dillendir-
dik ki, faşizm ca-
nice bir insanlık 
suçudur ve böy-
lesi suçlar nerede olursa olsun top-
lumsal ve politik uyanıklık sayesinde 
cesurca açığa çıkarılmalı, kalıcı bir 

şekilde mücadele edil-
meli ve adilce hesap 
sorulmalıdır. Sadece 
Neonazi motifli suçlar 
canice değil, aynı za-
manda eylemsiz ve so-
rumsuzca her şeyi sey-
reden ve toplumdaki 
ırkçı boyutlanmayı 
inkar eden hükümet-
ler, politikacılar, idare 
kurumları ve sivil top-
lum örgütlenmeleri de 
bu sonuçtan sorumlu-
durlar. Yalnızca açık-
tan gelen ırkçılık değil, 
örtülü ve dolaylı olan 
ırkçılık asıl tehlikedir. 
Ayrıca Avrupa’da geli-
şen  kurumsal ırkçılık 
ve devletsel ırkçılık 

zannedilenden daha derin ve işlev-
seldir. Dolaysıyla bu yalın gerçekler 
baz alınarak şimdiye kadar olduğun-
dan daha kalıcı mücadeleyle bu tah-
ripkar ideolojiler büsbütün bertaraf 
edilmelidir.

Ve şimdi artık her şey es kaza or-
taya çıkmışken ve halkın güvenliğin-
den ziyade sadece devletin güvenli-
ğini düşünen sistem partilerinin söz-
cülerince, hükümet ve devlet yetki-
lilerince kitleleri aldatmak için tim-
sah gözyaşları dökülüyor ve adeta 
günah çıkartılıyor. Bu skandal inkar-
cıları gizlediği bir çok gerçeği ortaya 
çıkardı. Savaş sonrası Almanya’sında 
sermaye güçleri, devlet güvenlik bi-
rimleri, hükümet makamları ve po-
litik partiler toplu bir koro halinde 

ırkçı ve faşist yapılanmaları aleni 
veya örtülü yöntemlerle hoyrat-
ça desteklediler ve katilleri sürekli 
besleyip büyüttüler. Şimdilerde ise 
suç üstü yakalanmanın telaşı içinde 
kurnazca yeni manevralara başvu-
rarak inkar politikalarına bir başka 
biçimde devam etmek isteseler de 
bunu asla başaramayacaklar. Irkçılık 
ve faşizme karşı kalıcı, adil ve kaza-
nıcı bir mücadele yürütülmeden ve 
herkesin eşit haklar temelinde bir-
likte yaşamasını sağlayan alternatif 
toplumsal formasyonlar oluşturul-
madan kalıcı adalet ve barış asla 
sağlanamaz! Bu nedenle biz bir kez 
daha talep ediyoruz. 

Neonazi terörünü, ırkçılığı ve fa-
şizmi durdurun!

Faşist partiler, örgütler ve NPD 
derhal yasaklansın!

Yaşasın halkların kardeşliği ve 
enternasyonal dayanışma!
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Faşizmin en temel propagan-
da özelliklerinden biri milliyetçilik-
ırkçılık-şovenizmdir.  Türk egemen 
sınıfları, ülke içinde ve ülke dışında 
başvuracağı saldırganlık politikala-
rında başarılı olmak için,  halk kit-
lelerinin desteğini arkasına almaları 
gerektiğini iyi biliyor. Bu desteği ar-
kasına almak için, şu yada bu vesi-
leyle kitleleri harekete geçirerek, en 
geri duygularına hitap ederek, ku-
şaklar boyu zehirlediği milliyetçilik-
ırkçılık-şovenist duygularla  sokakla-
ra döküp ajite etmeye çalışmaktadır.  
Onları şövenist duygularla harekete 
geçirip sokaklara dökmekte, sokak-
lara döktüğü bu cahil, zavallı kesim 
ajite olup şövenist duyguları daha 
da arttırmaktadır. Bir  araya gelince 
daha da coşmakta ve yer yer ağılda 
salınan sürüler gibi sağa sola saldırıp 
deşarj edilmekte, gazı alınmakta ve 
bunu yaparken de ilerici, devrimci 
–demokrat halk kesimlerine göz dağı 
verdirilmekte ve halk muhalefetini  
sindirilme hesabıyla kullanılmakta-
dır.

 Diğer yandan muhalif güçlere 
göz dağı vermenin yanı sıra, halk 
muhalefetini bastırma ve halkı kar-
şı karşıya getirme, siyasetini ırkçı-
faşist söylem ve vurgular üzerinde 
inşa etmektedir. Faşist TC. devletinin 
geçmiş tarihinde çokça görülen ve 
Türkiye coğrafyasında yaşayan, ulus 
ve çeşitli azınlık milliyetlerin hiçte 
yabancısı olmadığı bu kışkırtma si-
yaseti, Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta, 
Malatya’da….v.b. gibi alanlarda yaşa-
nan görüntüler insanlığın benliğinde 
yer edinerek tazeliğini korumaktadır. 
Bugün gelinen aşamada yekpare ol-
muş faşist devlet erkanı ve medyası 
bu filmi yeniden vizyona çıkarma ça-
bası içerisindedir. 

Faşist T.C Devleti tarih boyunca, 
başta Kürt ulusu olmak üzere, çe-
şitli azınlık milliyetlere mensup Er-
meni, Rum, Süryani, Keldani vb. gibi 
azınlıklara karşı, zorla Türkleştirme 
politikasıyla asimilasyona uğratmış, 
asimle edemediklerini de çeşitli bas-
kı ve katliamlara uğratarak, kanlı bir 
tarihe imza atmıştır. Diğer yandan 
farklı inançlara mensup Alevi, Ezidi, 
Hıristiyan, Ateist…v.b gibi topluluk-
ları da, zorla sunileştirme çabasıyla 
baskı altına alarak, tarih ve kültürle-
rini yok etmiştir. Kürt ulusal hareketi 
mücadelesinin gelişmesiyle beraber, 
faşist diktatörlüğün geçmiş siyasi 
temsilcileri, Süleyman Demirel’den, 
Doğan Güreş’ten, Tansu Çiler’den, 

Mehmet Ağar’dan….. v.b gibilerin 
Kürt ulusuna yönelik katliam bilanço-
su: 17 bin fiili belli cinayet, yüzlerce 
Kürt aydını, yazarı ve işadamlarının 
katledilmesi, Kürt ulusuna mensup 
10 binlerce insanın tutuklanması ve 

Kürt coğrafyasında, halkı açık alana 
topluca çıkarıp, işkence yaparak, dış-
kı yedirilmesi…v.b. gibi yöntem ve 
metotlarla bir ulusu yok saymak ve 
asimle etmek için, her türden işken-
ce tezgahları kurularak pratiğe so-
kulması ve devlet geleneğin de mev-
cut olan bu politikalar uygulanırken, 
diğer yandan örgütleyerek hazırda 
tutuğu faşist çeteleri de ırkçı ve şo-
venist duygularla besleyerek Kürt 
ulusuna karşı saldırı kalkanı olarak 
kullanmıştır. 

Faşist, ırkçı ve şovenist geleneğin 
sahibi olarak, 4 Kasım 2002 den bu 
yana üç dönemdir üst üste, Türkiye 
halklarını maniple ederek, iktidarını 
koruyan gerici AKP, seçim meydanla-
rında verdiği vaatlerin safsata ve ya-
landan başka bir şey olmadığı ortaya 
çıkmıştır. “Demokratik açılım”, “Kürt 
açılımı”, “Alevi açılımı”, “Romen açılı-
mı” konsepti altında sunduğu paket-
lerin içinde “tek devlet, tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek dil” denk-
lemi çıkmıştır. AKP’nin hedeflediği 
bu politika, Türkleştirilmiş bir Kürt 
ulusu, sunileştirilmiş bir alevi toplu-
mu yaratmanın hayaliyle, kafatasçı, 
ırkçı siyasetiyle, köleleştirilmiş bir 
insan tipi projesini oluşturma çaba-
sıdır. Bu politikalar doğrultusunda, 
KCK operasyonu adı altında, Kürt 
halkının meşru iradesiyle seçilen, 
onlarca belediye başkan ve binlerce 
çalışanlarıyla beraber, çeşitli aydın 
ve yazarlarda dahil edilerek, Ragıp 

Zarakoğlu ve Beşra Ersanlı gibi ilerici, 
demokrat ve Kürt sorununa duyarlı 
kişilerinde, barbarca gözaltına alı-
narak, on yıllara varan hapis cezası 
istemiyle tutuklanmışlardır. İnsansız 
hava uçakları tarafından çekilen fo-

toğraf ve istihbarat paylaşımı neti-
cesinde, Türk savaş uçakları tarafın-
dan rasgele sivil yerleşim alanlarının 
bombalaması sonucu, yüzlerce ço-
cuk, kadın ve genç insanlar katledil-
mişlerdir. EMASYA adı altında, oluş-
turulan özel güvenlik birimiyle de, 
onlarca operasyon düzenlenerek, 
yeni faili meçhul cinayetler ve işken-
ce tezgahları kurularak, Kürt ulusunu 
sindirme ve dinamik güçlerini tasfiye 
etme politikaları çerçevesinde, faşist 
diktatörlüğün siyasi kuklası olan AKP 
iktidarı tarafından bugün uygulana-
rak devreye sokulmuştur. 

Irkçılık ve şovenizmi bir dayanak 
olarak kullanan TC. Devleti, başta 
BDP olmak üzere, diğer Kürt kurum 
ve kuruluşları açık hedef haline geti-
rerek faşist odaklar tarafından saldı-
rılara maruz bırakılmıştır. 

Bu saldırılar, halkı karşı karşı-
ya getiren amaçlar doğrultusunda, 
Türkiye’de başlayarak, Avrupa coğ-
rafyasına sıçramış durumdadır. Ge-
rici egemen güçlerin halkı maniple 
ettiği, ırkçı ve şoven politikalar sonu-
cu, halkı karşı karşıya getiren bu fa-
şizan kışkırtıcı politikalar, Avrupa’da 
bazı gerici ve faşist Türkiyeli göçmen 
örgütleri de kendine alet ederek, 
sokak gösterileri başta olmak üze-
re, Kürtlere ait kurum ve kuruluşla-
ra karşı saldırılar düzenlenmiştir. Bu 
gösterilere katılan kesimin önemli 
bir bölümünün, öğrenci ve genç ku-
şaklardan oluştuğu, genç yaşlarda 

ırkçılık ve şovenizm duygusuyla ze-
hirlendiklerinin farkında olmadan, 
camilerde, evlerde anne ve babala-
rın milliyetçi söylem ve propaganda-
larından etkilenen bu kuşak, faşist 
dernek ve odaklar tarafından öncü-
lük yapılarak, burjuva medyası tara-
fından da bir fırsata dönüştürülerek 
sokağa taşınmaktadırlar. 

Sonuç olarak; tüm bu gelişmele-
rin içerisinde bize düşen temel gö-
rev; ırkçı ve şoven saldırılara karşı, 
gösteri ve eylemler örgütlemekdir. 
Ve ezilen mazlum Kürt ulusunu bu 
süreçte sahiplenmek daha anlamlı 
bir görevdir. TC devletinin üzerinde 
yükseldiği faşist, ırkçı ve şoven poli-
tikaları, okullarda, iş yerlerinde, so-
kakta ve toplu alanlarda, teşhir eden 
kampanyaların A/P şeklinde yapıl-
ması gerekli ve zorunludur. Bir halkı 
asimilasyona uğratmak, kültür ve ta-
rihini yok saymak, faşizm ve ırkçılığa 
tekabül ettiğini, tarih boyunca katli-
amlara uğramış Kürt ulusu, dilini ko-
nuşamamış, kültürünü yaşayamamış 
ve dıştalanmış bir toplumun, kendini 
var etmesi demokratik bir hak oldu-
ğu altı çizilerek anlatılmalıdır. Mey-
dana gelen çatışmalar irkçı-şöven 
duygular yaratmak için fırsat olarak 
kullanılıyor Devlet, izlediği şovenist 
politika ve propagandalarıyla Kürt ve 
Türk halkını birbirine düşman haline 
getirmeye çalışıyor. Genelde oldu-
ğu gibi özellikle genç kuşakları  ze-
hirlemeye özel önem veriyor. Genç 
kuşaklara bizler gitmesek ve onları 
örgütleyemesek, doğal olarak alan 
onlara kalır ve genelde insanları ve 
özelde genç kuşakları onlar zehirler.  
O halde gençlere yönelik siyasal ça-
lışmalara, onlara yönelik faaliyetlere 
önem vermenin bilinciyle hareket 
etmeliyiz. Aynı zamanda gençle-
rin, devletin düzenlediği gösterilere 
katılmaması için, propaganda yü-
rütülmeliyiz. Irkçılık ve sövenizim 
bir insanlık suçu olduğunu bizlerin 
Avrupa’da yaşıyor olmamızdan kay-
naklı bugün TC. devletinin Kürt ulu-
suna yönelik yaptığı ırkçılık siyaseti, 
Avrupa’daki egemenler tarafından 
biz göçmenlere de yapılıp uygulan-
dığını genç kuşaklara kavratmaya 
çalışmalıyız. 

‘Irkçılık ve şovenizm insanlık su-
çudur, bu suça ortak olma! Kürt hal-
kının demokratik taleplerine sahip 
çık! Ezilen mazlum halkların müca-
delesini destekle!’ şiarını öne çıkar-
malıyız. 

TC. DEVLETİNİN IRKÇI VE ŞOVENİST 
POLİTİKALARI, AVRUPA’YA SIÇRADI
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23 Nisan 2000 tarihinde Almanya’nın 
Frankfurt şehrinde gerçekleştirdiğimiz 
13. ATİK Kongresinde Avrupa Birliği hak-
kında şunların altını çizmiştik. 

Kongreye sunulan Avrupa Birliği ra-
porunun ikinci alt başlığında şöyle bir 
belirleme yapılmıştı. ‘’Bir zamanlar bir 
birlerinin rakibi ve onların egemenliğin-
deki ülke yönetimlerinin nasıl oldu da 
‘’barış’’ içinde bir birlik sağlamayı ge-
tirdi? Kapitalizmin karakteri mi değişti? 
Yoksa gerçekten emperyalist tekeller 
arasındaki çelişmeler ortadan mı kalktı? 
Yoksa daha büyük emperyalist ülkeler ya 
da tekeller ya da emperyalist tekel blok-
ların varlığı, bir başka büyük emperyalist 
bloklaşmayı  mı zorunlu kıldı.’’ Sorusuna 
yine doğru bir şekilde şu cevap verilmiş-
ti, ‘’Avrupalı tekellerin ‘Avrupa Birliği’ni 
kurmaları, emperyalizmin karakteri ile 
çelişmediği gibi, emperyalist tekellerin 
genel eğilimini ortaya koymaktadır. Yani 
bazı tekellerin diğer tekellere karşı bir-
leşmesidir’’ tespitinden sonra yapılan en 
önemli vurgulardan biri de şu olmuştur 
‘’AB’nin görünüşte Avrupalı halkının bir-
liği gibi bir görüntü sergiliyorlarsa da bu 
doğru değildir. AB devletlerinin birliği ve 
bir devlet çatısı altında birleşmesi değil-
dir. Biz farklı ülkelerdeki halkın birleşme-
sini ve eşit şartlarda bir arada yaşaması-
na karşı değiliz. Ancak bugün gerçekleş-
tirilen bu değildir. Olan bir tek şey vardır. 
Avrupa pazarı. Bugün tekellerin daha çok 
bu pazardan yararlanması, bu pazardan 
daha fazla kar sağlanması ve bu coğraf-
yada bulunan devletlerin, bir ekonomik 
ve siyasi güç olarak diğer büyük ülkelerin 
(ABD, Japonya gibi) karşı güçlü durmayı 
ve rahat rekabet etmeyi hedeflemiştir.’’ 

Avrupa Birliğinde Giderek Büyüyen 
Ekonomik Kriz Ve Bunun Nedenleri

Avrupa Birliğinin kurulduğu ilk gün-
den bu yana üzerinde durduğumuz en 
önemli konulardan biri de AB’nin istik-
rarlı bir oluşum olmadığı ve bu oluşu-
mun günü geldiğinde çatlayacağını ve 
süreç içinde dağılacağının altını şu cüm-
lelerle dile getirmiştik ‘’ AB’’nin ve onun 
Euro’sunun ayakta kalmasının koşulları 
emperyalizmin ‘istikrarına’ bağlıdır. Em-
peryalist derin bir kriz, emperyalistler 
arası çelişmeleri keskinleştirecek ve ön-
ceki birliklerin yerine başka birliktelik-
leri gündeme getirecektir. Ya da Alman 
hegemonyasının AB içinde tartışılmaz 
üstünlük sağlamasıyla süreç uzayabilir. 
Bunun da olasılığı çok fazla değildir.’’ 
Avrupa şimdi  bunu yaşıyor. Ekonomileri 
zayıflayan Yunanistan’ın AB dışına çıkar-
tılıp çıkartılmaması tartışması bunun so-
nucudur. Şimdilik bir kurtarma paketiyle 
bir şans tanınan Yunanistan gibi ülkelerin 
tamamen basmamanın garantisini kimse 
veremez. 

 Krize Yol Açan Nedenler
Dünya emperyalist siteminin bir par-

çasını olan Avrupa Birliğinde ekonomik 
kriz giderek büyüyor. 2008 yılında ABD 
de başlayan ekonomik krizin Avrupa’yı 
vuracağını kaçınılmazdı. ABD’nin dünya 
emperyalist sistemi içindeki yeri ve ağır-
lığının bir sonucu olarak 2008 ekonomik 
krizi dünya ölçeğinde bir dinamo etkisi 

yaratarak Avrupa’ya kadar geldi. 
Avrupa Birliği içinde ekonomileri en 

zayıf olan ülkelerde kamu harcamaların-
daki açığın giderek büyümesiyle meyda-
na gelen krizden çıkış yolu olarak ilk el-
den yapılan ekonomik yardımlar sadece 
geçici pansumandan öteye geçmiyor. 
Kriz, Avrupa ülkelerinin son 4 yıl içinde 
aldıkları ekonomik önlemlerin sonucu 
olarak patlak vermiş ve çember giderek 
büyümüştür. Euro Bölgesi ekonomileri 
iç içe geçmiş karmaşık bir yapıdır. Ülke-
lerin insan yapısı, ekonomik kaynakları, 
verimlilikleri, üretim güçleri algılamaları, 
reaksiyonları, hassasiyetleri farklı farklı-
dır. 2009 yılı sonlarında dillendirilmeye 
başlanan; 2010 yılı başında ciddileşen, 
2010 yılı sonlarına doğru Avrupa’nın 
Avro bölgesinde yer alan bazı ülkelerin-
de gerçekleşen borç kaynaklı ekonomik 
krizler, kriz beklentileri ve ardından geli-
şen süreçtir. Yunanistan 2010-2011 eko-
nomik krizi bu sürecin en sıkıntılı kısmı 
olarak görülmektedir. Portekiz, İrlanda, 
İspanya ve İzlanda da ciddi borç yüküy-
le karşı karşıya bulunmaktadır. Dünya 
bankasının 2010 yılı son çeyrek toplam 
dış borç verilerine göre, bu ülkeler içe-
risinde 2 trilyon 595 milyar dolarla İtal-
ya en fazla borç yüküne sahipken, bu 
ülkeyi 2 trilyon 546 milyar İspanya ve 2 
trilyon 321 milyar dolarla İrlanda takip 
ediyor. Yunanistan’ın 581.6 milyar do-
lar, Portekiz’in 548.4 milyar dolar borcu 
bulunuyor. İzlanda’nın uzmanların açık-
lamalarına göre, 136 milyar dolar dolay-
larında dış borcu var. Bu krizler İrlanda 
Cumhuriyetinde başlamış daha sonra 
sırasıyla Portekiz, ve Yunanistan’da kriz 
derinleşmiş ve ülke İMF ve AB ile borç 
antlaşması yapmıştır. Yunanistan’da 
ekonomik kemer sıkma politikaları ya-
sallaşmış ardından çok büyük toplumsal 
olaylar meydana gelmiş ve sürmektedir. 
Yunanistan’daki ekonomik sorunlar, 
Avrupa’nın geri kalanına yayılabilece-
ği ve yeni bir mali krize yol açabileceği 
kaygısı meydana getirmektedir. 

Krizin vurduğu bu ülkelerde toplumu 
etkileyen değişimler nelerdir? Bu ülkele-
re dayatılan kurtarma paketlerinin perde 
arkasında yatan kemer sıkma politikaları 
nasıl sonuçlara yol açmaktadır? Sadece 
iki ülkedeki durum her şeyi açıklamaya 
yetmektedir. İşte İspanya; Krizin vurdu-
ğu İspanya’da en  büyük sorun işsizlik. 
Krizin sonucu olarak kitlesel boyutlara 
varan işsizlik toplumu en çok etkileyen 
faktörlerin başında geliyor. İspanya’da 
krizden  bu yana işsizlik %21’e yükselir-
ken, bu oran genç issiz sayında %40 yük-
selmiş bulunuyor. Krizden çıkma adına 
kamu çalışanlarının ücretlerinde  %5’lik 
bir kısıntıya giden hükümet faturayı 
yine çalışanların sırtına yıkmak istiyor. 
Eğitim, sağlık sistemindeki kısıtlamalar 
daha şimdiden  toplumsal bozulmalara 
yol açmış bulunuyor. Aynı şey Yunanis-
tan içinde söylene bilinir. Yunanistan’da 
ekonomi tüm yönleriyle bozularak bir 
çözülme sürecine girmiş bulunuyor. Hü-
kümet, ekonomik tedbirleri uygulayacak 
alanları bir bir genişleterek, bir kısım Yu-
nan adalarının satışının dahi mümkün 

olabileceğini açıkladı. İşsizliğin çığ gibi 
artığı Yunanistan’da AB yardımları ke-
mer sıkma politikalarının  genişletilme-
sine bağlanmış, aksi durumda belirlenen 
yardımların yapılmayacağını açıklanarak 
Yunan hükümeti tam anlamıyla kıskaca 
almış bulunuyor.

Krizin neden Yunanistan, Portekiz, 
İspanya gibi ülkeleri öncelikle vurduğu 
sorunun ardında bu ülkelerin ekonomik 
ve siyasi olarak emperyalizme bağımlı 
olmalarıdır. Bağımlı ve yarı-sömürge du-
rumunda olan bu ülkelerin bağımsız bir 
ekonomileri söz konusu olmadığından, 
büyük tekeller bu tür kriz dönemlerinde 
alacaklarını kurtarmak için bu ülkelere 
‘acı reçeteler’ dayatmaktadır. Kemer sık-
ma adı atında kamu harcamaları aşağı 

çekilmekte, işçi ücretleri düşürülmekte, 
işten çıkartmalar kolaylaştırılmakta, sağ-
lık vb alanlardaki kısıtlamalardan elde 
edilen paralar emperyalistlerin alacak-
larına aktarılmakta ve kriz ilk elden bu 
ülkeleri vurmaktadır. 

Başbakanların Değişimi,  Krize Çare 
mi?

Avrupa’yı saran bu ekonomik kriz hü-
kümetlerin değişimine, istifalara yol aç-
maktadır. Krizin temel argümanı sistem 
ve sistemin getirdiği sonuçlar olarak giz-
lenmekte, tek tek kişiler işin sorumlusu 
olarak gösterilerek kitlelerin dikkatleri 
sitemden uzaklaştırılmaya çalışılmakta-
dır. Krizle birlikte  mali krizin ilk kurbanı 
İrlanda’dan çıktı. Brian Cowen, koltuğu 
kaybeden ilk lider oldu. Portekiz; 1 yılda 
4 kemer sıkma programını meclise ta-
şıyan Socrates kendi ipini çekmiş oldu. 
İspanya; İşsizlik yüzde 21.5’i aştı. Za-
patero, 20 Kasım’daki seçimlerde aday 
olmayacağını açıkladı. Slovakya; Euro 
Bölgesinin en yoksul 2’ci ülkesinde, Ra-
dicova yönetimindeki hükümet Ekim’de 
yıkıldı.Yunanistan; 350 milyar euroluk 
borç, ülkeyi iflasın eşiğine getirdi. İtal-
ya; 2 tilyon euro’ya yakın borç ve iflas 
riski Berlusconi’nin 17 yıllık siyaset ha-
yatını bitirdi.  

Avrupa Birliği içinde belirleyici olan 
Almanya, Fransa başta olmak üzere Avru-
pa Birliği daha şimdiden kendi içinde 4’de 
bölünmüş bulunuyor. Alacakları, yatırım 

ve rekabet çıkarları şimdilik AB’nin bir 
bütün olarak dağılmasına, yada bir kısım 
ülkenin AB dışına çıkartılmasına çıkarları 
el vermediği için farklı politik argüman-
larla sürece müdahale eden Almanya ve 
Fransa’da da işler pek iyi gitmiyor. Kredi 
notu düşürülen Fransa’da önümüzdeki 
yıl ekonomik kriz kendisini hissedilir bi-
çimde gösterecektir. Keza Almanya’da 
da ekonomik bir durgunluk yaşandığını 
bizzat Alman ekonomik araştırma ku-
rumları açıklamaktadır. Alman Ekonomi 
Bilirkişi Konseyi’nin yayımladığı rapor-
da şunlara dikkat çekilmektedir. Alman 
Ekonomi Bilirkişi Konseyi yıllık raporun-
da Avrupa’nın ‘’tarihi bir mücadeleyle’’ 
karşı karşıya olduğu bilgisine yer verdi. 
Alman Ekonomi Bilirkişi Konseyi’nin 

2001 yılı uzman raporunda borç krizinin 
bir güven krizine dönüştüğü belirtildi. 
(..) Raporda tasarruf programlarının bir 
ikileme yol açtığına da dikkat çekildi. 
Zira uzmanlara göre kamu bütçelerinin 
birleştirilmesi için gereken ‘’sınırlayıcı 
mali politikaların’’ konjonktürdeki za-
yıflamayı hızlandırması mümkün. Ra-
porda uzmanlar Almanya’nın bu yıl  %3 
olan büyümesinin önümüzdeki yıl %0,9 
gerilemesini beklediklerini açıklarlarken, 
‘’Almanya Başbakanı Angela Merkel, 
euro krizinden sonra yeniden iyi bir ko-
numa gelmeleri için en az 10 yıl daha 
geçeceğini söyledi. ‘’  

Ekonomik krizle birlikte işin birde si-
yasi bir yanı vardır. Siyasi yanı kendisini 
toplumsal olaylarda gösterir. Yunanistan, 
İspanya, Portekiz ve İtalya’da kitleler bü-
yük direnişlerle kemer sıkma politikaları-
na karşı koyuyorlar. Grev, işgal ve sokak 
eylemleriyle faturanın kendilerine çıkar-
tılmasına izin vermeyeceklerini haykırı-
yorlar. Bu ülkeler devrimci mayalanma 
dönemine girmiş bulunuyor. Sorun kit-
lelerin öfkelerinin nereye taşınacağıdır. 
Arap baharında olduğu gibi, kitlelerin 
öfkesinin sadece havasının alınmasıyla 
sonuçlanırsa, bu iş yine egemenlere ya-
rayacaktır. Yunanistan, İspanya gibi ülke-
lerde devrimci bir tecrübe ve bikrim ol-
dukça fazla, eğer bu hareketler doğru bir 
önderlikle birleşirse önümüzdeki yıllar 
gelecek açısında umut vermektedir.   

AVRUPA’DA KRİZİN ÇAPI GİDEREK BÜYÜYOR, PEŞ PEŞE İSTİFALAR ÜLKELERİ 
KURTARABİLECEK Mİ?
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Ekonomik kriz gün be gün kendi-
sini daha da gündemleştirdiği bir sü-
reçte, emekçiler de süreci tartışmaya 
devam ediyor. ATİF, AGİF, ADHF, BİR-
KAR ve MLPD tarafından düzenlenen 
panelde özelleştirme politikalarının 
geldiği boyut, taşeronlaştırma ve 
buna karşı işçi-emekçilerin görevleri 
konuları ele alındı.

Panele Süleyman Gürcan, Hüse-

yin Aydın, Arno Enzmann ve MLPD 
temsilcisi panelist olarak katıldılar.

Hayatın her alanında özelleştir-
me uygulanıyor

İlk sözü alan MLPD temsilcisi, 
özelleştirmenin etkileri üzerinde 
durdu. Özelleştirmenin Almanya’da 
ki gelişimine değinen temsilci, sana-
yi dallarında başlayan bu politikala-
rın, hayatın bir çok alanına yayıldı-
ğını belirtti. Temsilci, ‘eyaletlerde ve 
belediyelerde devam eden özelleştir-
meleri, tekellerin sermaye fazlasına, 
yeni yatırım alanları ve fırsatları ola-
rak sunulmaktadır. Tüm emperyalist 
ülkelerin hükümetleri, özelleştirme-
lerin sonsuz uygulanabilmesi için, 
büyük tekel işletmeleri lehine en 
uygun politik ve ekonomik koşulları 
hazırlayarak katkıda bulunmuştur’ 
dedi.

Temsilci konuşmasını, tüm sömü-
rü aygıtlarının ortadan kaldırılması 
için uluslararası örgütlenmelerin şart 
olduğunu vurgulayarak sonlandırdı.

Mali sermayenin diktatörlüğü
Ardından söz alan IG Metal sen-

dika temsilcisi Hüseyin Aydın, taşe-
ronlaştırma politikalarına değindi. 
Almanya’nın 70 ve 80’ler sonrasında 
göreceli işleyen ‘sosyal’ devlet mo-
delinin de ortadan kaldırılmak isten-
diğini vurguladı. Mali sermayenin 
diktatörlüğünün olduğu bir süreci 
yaşandığını dile getiren Aydın, de-
vamında ‘Almanya 2008 yılında krizi 
yaşarken, dönemin Mali Bakanı Ste-
inbrück partileri dolaşarak mali ser-
mayenin dikta politikasını partilere 
aktarıyordu ve bu krizin aşılmadığı 

taktirde faşizmin geleceğini muştu-
luyordu. Bugün aynı zatı SPD’nin ba-
şına getirtmek için uğraşıyorlar. Ol-
dukça gerileyen bir süreci yaşıyoruz. 
Bu süreçte sendikal mücadeleyi bir 
kaç adım geliştirebilirsek, bu başarı 
olacaktır. ’ dedi.

Su tüketimi finans sistemiyle içli 
dışlı

Verdi sendika temsilcisi Arno Enz-
mann, dünya genelinde kaynak sula-
rının özelleştirme konusuna değindi. 
Canlıların en temel ihtiyacı olan suya 
sermaye tarafından el konulduğunu 
ve insanlığa parayla satılır hale gelin-
diğini belirtti. Yerkürede yüzde 2,2lik 
bir tatlı su oranının bulunduğunu 
belirten Enzmann, bunun tüm dün-
yada İtalya kadar bir büyüklüğe te-
kabül ettiğini ve kaynak suların sınırlı 

olacağını vurguladı. Enzmann konuş-
masında, ‘Avrupa’da su sıkıntısı ya-
şanmazken, Türkiye’nin doğusunda 
aynı durum geçerli değildir. Hatta su 
olmayan ve yaşam alanı çok sınırlı 
olan ülkeler vardır. Nestle gibi büyük 
tekeller, su tüketiminin her geçen gün 
katlanarak arttığı günümüzde, içme 
sularından para elde etmenin yolla-
rını araştırmaktadırlar’ dedi. Dün-
yada su tüketiminin de artık finans 
sistemiyle içli dışlı olduğunu belirten 
Enzmann, sanayide arabaların üreti-
minde tonlarca metreküp suyun kul-
lanıldığını belirtti. Suni gübreleme 
ve kimyasal maddelerle suların kirle-
tildiğini, zehirletildiğini belirten Enz-
mann konuşmasını Kuran’dan aldığı 
‘Su, serbest bir  mülktür ve Allah’ın 
hediyesidir’ alıntısı ile bitirdi.

Enternasyonalist bilinçle örgütlü 
mücadeleyi yükseltelim

Panel’de son sözü, işçi temsilcili-
ğinde yer alan, Almanya Türkiyeli İş-
çiler Federasyonu Başkanı Süleyman 
Gürcan aldı. Gürcan konuşmasın-
da özelleştirme ve taşeronlaştırma 
kapsamında yapılan saldırılara karşı 
yapılması gereken görevlere yer ver-
di. Konuşmasında krizin ve özelleş-
tirmelerin zenginleri daha zengin, 

fakirleri daha fakir kıldığına değinen 
Gürcan, taşeronlaştırmanın da bu 
kapsamda yapılan en büyük saldırı-
larından birisi olduğunu dile getirdi. 
Gürcan konuşmasını şöyle sürdürdü; 
‘bugün Almanya’da bir milyonu ge-
çici taşeron ve kiralık işçi vardır. Bu 
kesim gitgide artmaktadır. Anafirma 
işçilerinden daha fazla çalışmalarına 
rağmen, daha az kazanmaktadırlar 
ve sosyal yardıma muhtaç bırakıl-
maktadırlar. Kiralık işçilerin toplu 
sözleşmelerde, işçileri ilgilendiren 
sorunlarda söz hakları yoktur. Örgüt-
lenmeden mahrum bırakılmışlardır‘. 
Günümüz sürecinde taşeron işçilerin 
örgütlenmesine özel önem verilmesi 
gerektiğini vurgulayan ATİF Başkanı, 
‘Asgari ücret talebi, yaşam standart-
ları dikate alınarak yapılmalı, ki bu 
standart günümüzde saate 12 €’ya 
tekabül etmektedir.’ dedi. Göçmen 
işçilerin spesifik sorunlarının göz-
mezden gelinmemesi gerektiğini 
dile getiren Gürcan, yerli ve göçmen 
işçilerin birlikte mücadelelerinin 
önemine dikkat çekti. Türkiye’de 
var olan çevre sorunu, HES ile DESA, 
Savranoğlu direnişlerinin ve Yunan 
emekçilerin sürdürdükleri direniş-
lerin, Avrupalı emekçiler tarafından 
enternasyonal bir bilinçle ele alın-
ması gerektiğini ve dayanışmanın 

yükseltilmesi gerektiğini belirtti.
Panel’de hava alanında çalışan 

bir taşeron işçide söz aldı. Bu tür et-
kinliklere daha fazla önem verilme-
si gerektiğini belirten işçi, Frankfurt 
havaalanında yaşanan çalışma ko-
şulları hakkında bilgiler verdi. Taşe-
ron işçilerin 12 saat gibi bir vardiya 
ile çalıştırıldıklarını dile getiren kar-
go işçisi, panelistlere sorular sordu.

Yapılan tartışmaların ardından 
panel akşam saatlerinde son buldu. 
ADHF’ye bağlı Gençlik ve Kültür der-
neğinde yapılan ve 80 kişinin katıl-
dığı panel sırasında ayrıca “Yaşasın 
Enternasyonal Dayanışma” sloganı 
atıldı.

İşçi ve Emekçiler, ‘Özelleştirme ve 
Görevlerimiz’de Tartıştı  

Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel, avro krizinden sonra yeniden iyi 
bir konuma gelmeleri için en az 10 
yıl daha geçeceğini söyledi. Merkel’in 
bu açıklaması Cannes’da düzenlenen 
G20 zirvesinden hemen sonra geldi.

Almanya Başbakanlığın resmi in-
ternet sayfasında yayınlanan haftalık 
video mesajında, borçların onlar-
ca yıldan beri birikmiş olduğunu, 
bu nedenle borç krizinin bir anda 
çözülemeyeceğini belirterek, “Daha 
iyi durumda olacağımız güne kadar 10 
yıl geçecektir” şeklinde konuştu.

Avrupa ve Almanya’nın önünde 
çok zorlu bir yolun olduğunu ifade 
eden Merkel, “Avrupa’nın durumu 
iyi olmazsa Almanya’nın durumu da 
iyi olmayacaktır” dedi. Bu nedenle 
Avrupa’da durumun düzeltilmesi için 
her türlü çabanın harcanması ge-
rektiğini kaydeden Merkel, yine de 
mevcut durumu gözden geçirdiğinde 
karamsarlığa düşmek için bir sebep 
olmadığına inandığını, Avrupa’da tüm 
ülkelerin yoğun şekilde çaba harca-
ması ve görevlerini yerine getirmesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.

G20′de İtalya’nın Uluslararası 
Para Fonu(İMF)’nun mali denetimi 
altına alınması kararlaştırıldı. Buna 
neden olarak ise ülkenin yüksek kamu 
borcu ve bundan dolayı sürekli artan 
faiz oranları gösterildi. İtalya’nın avro 
krizinden dolayı ciddi bir tehlikeye gi-
rebileceğinden korkuluyor.

Bunun yanında G20′ye katılan 
Avrupa ülkeleri Avrupa Acil Durum 
Fonu için yatırımcılar bulmakta zorluk 
çekiyor. Çin ve Brezilya gibi ülkeler bu 
fona katkı sunmadan önce Avrupalı 
liderlerin krizden çıkış hakkındaki fi-
kirlerini öğrenmek istiyorlar. Brezilya 
ve Çin sermayelerini ancak daha fazla 
söz hakkı karşılığında sunmaya hazır 
gibi görünüyor.

Yapılan son G20 zirvesinde 
Yunanistan’ın AB içerisinde tutulması 
gündeminin borç krizi gündemini göl-
gede bırakması büyük ilgi çekti. Mer-
kel ne kadar da karamsarlığa düşmek 
için bir neden olmadığına inansa da 
ve krizden çıkış için her türlü çabanın 
harcanması gerektiğini söylese de AB 
ülkelerinin bankalara işlem vergisi 
noktasında da bir karar alamaması 
AB’nin asıl niyetini gösteriyor. Bu kri-
zin faturasının hak gaspları, zamlar ve 
kısıtlamalar şeklinde Avrupa işçi sınıfı-
na kesilmek istendiği görülüyor.

Merkel: Avro Krizinden 
Çıkış 10 Yıl Sürecek  
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11 Kasım 2011 tarihinde Basel’de, 
İsviçre Füze Kalkanına Hayır Platformu 
tarafından “Ortadoğu Barışı için, Füze 
Kalkanına Hayır” paneli düzenlendi. 
Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçek-

leşen panele politikacı yazar Mahir Sa-
yın, Basel Kanton milletvekili Sibel Ars-
lan, politikacı yazar Teslim Töre ve Ba-
sel Kanton milletvekili Atilla Toptaş’ın 
konuşmacı olarak katıldığı panelde, 
açılış konuşması ve devrim şehitleri 
için yapılan saygı duruşunun ardından 
Türkçe ve Almanca bir sinevizyon gös-
terimi yapıldı. Gösterimin ardından ko-
nuşma bölümüne geçildi.

Basel kanton milletvekili olan Sibel 
Arslan, Van depreminde zarar gören-
ler için Basel-Van Kardeş Belediyesi 
adına 2 tır eşyanın ve İsviçre Dış İş-

leri Bakanlığı’na bağlı afet fonundan 
50.000 İsviçre Frank yardımın Van’a 
ulaştırıldığı bilgisini verdi. Panelin iler-
leyen bölümlerinde halkın fikri alınma-
dan ve halkın ödediği vergilerle füze 

kalkanı sisteminin kurulması isteğinin 
Türkiye’deki ‘demokrasi’nin durumu-
nu gösterdiğini de ifade eden S.Arslan 
, füze kalkanı sisteminin doğa ve insan 
üzerinde yaratacağı kaçınılmaz hasar-
lar üzerinde durdu. 

Ardından Kürecikli olan Atilla Top-
taş, Kürecik’te Füze Kalkanına Hayır 
İnisiyatifi’nin eylem planı hakkında kısa 
bir bilgi verdikten sonra, daha çocuklu-
ğunda Malatya’da Amerikan radarının 
bulunduğunu; bunun bir ülkenin esare-
tinin sembolü olduğunu, emperyalistle-
rin stratejik değişiklikleri doğrultusunda 

daha önce Türkiye’de 1.Ordu önemliy-
ken, Özal döneminde Malatya’da kuru-
lan 2. Ordunun öne çıktığını, ABD uçak-
larının Irak’ı Malatya’dan kalkan uçak-
larla vurduğunu ve Malatya’nın bir silah 
merkezi haline getirilmek istendiğini 
belirtti. Türkiye’nin küresel sermaye-
nin, savaş sermayesinin taşeronluğunu 
yaptığını, verilen tavizler karşılığında TC 
ordusunun gerillaya karşı kimyasal silah 
kullanmasına dünyanın sessiz kaldığı-
nı ifade etti. Füze savunma sisteminin 
Ortadoğu barışını da tehlikeye soktu-
ğunu ifade eden Toptaş, silahlanmaya, 
nükleer savaşa karşı olmak gerektiği-
ni, Kürecik’in 1 km uzağındaki Elbistan 
köylerinde nükleer santral bulunduğu-
nu, buna karşı tepkinin ortaklaştırılması 
gerektiğini vurguladı. 

Füze Kalkanının ne getireceği konu-
sunu ele alan politikacı ve yazar Mahir 
Sayın ise konuşmasında; emperyalist-
ler için petrol, uyuşturucu ve silahın iyi 
birer ticaret alanı olduğunu ve 2001 
yılından beri silah satışlarının %35 art-
tığını, Türkiye’nin geçen yıl 15 milyar 
dolar silaha para verdiğini belirtti. Em-
peryalistlerin savaş çıkaran politikalara 
ihtiyaç duyduklarını ve Füze Kalkanının 
başımıza Türkiye-İran savaşı olarak 
patlayabileceğini, Türkiye’nin ABD’nin 
pis işlerini üstlendiğini, bu pisliğin bir 
bölgesel savaşa neden olabileceğini 

söyleyen Sayın, bütün Türkiye halkla-
rının korunması göreviyle karşı karşı-
ya olduğumuzu, füze kalkanına karşı 
mücadelenin barış, anti-emperyalizm, 
sosyalizm mücadelesi ile birleştirilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Yine bir Malatyalı olan ve müca-
deleye burada başlayan Teslim Töre, 
Malatya’da özellikle de Kürecik’te 
halkın devrimci potansiyelini, devrim-
cileri sahiplenişini anlattıktan sonra, 
Malatya’da ilk radarın Soğuk Savaş 
döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı 
kurulduğunu, bununla aynı zamanda 
Kürecik halkına göz dağı vermenin, ko-
kutup sindirmenin hedeflendiğini be-
lirtti. Kapitalizmin savaş olmadan kri-
zi atlatamadığını, bugün bir 3. Dünya 
savaşı çıkaracak güçte olunmadığı için 
lokal bir savaşın çıkarılmak istendiğini, 
çıban başı olarak da İran’nın görüldü-
ğünü, bu nedenle de İran’a yüklendik-
lerini söyledi. Ve bu ‘çıban’ , İran pat-
larsa Türkiye’nin de savaşa gireceğini, 
bölgenin top-yekün bir şekilde kendini 
savaşın içinde göreceğini ifade etti. 

Panelin 2. Bölümünde Demokratik 
Kitle Örgütleri Platformu-İsviçre (İTİF- 
İDHF –İGİF) adına kısa bir konuşma 
yapıldı. 

Son olarak da konuya ilişkin soru- 
cevap ve eleştirilerden sonra panel 
sona erdi. 

Almanya`daki eğitim grevi Hannover`de 
de yankı buldu. B-Team Hannover’in organi-
zasyonuyla gerçekleşen yürüyüş saat 12`de 
Opernplatz da yapılan mitingle başladı. 
Yürüyüşün düzenlenmesinde aktif rol alan 
YDG aktivistleri, ayrıca mitingde YDG’nin 
merkezi bildirisini de okudu. Mitingde dağı-
tılan bildirilerde YDG ambleminin ve isminin 
de bulunması , geçen sene yapılan eğitim 
grevi eylemlerine oranla YDG aktivistlerinin 
bu sene greve daha ciddi yaklaştıklarının da 
bir göstergesiydi.

2 saat süren yürüyüşe yaklaşık 1000 
kişi katıldı. Miting geçen seneye oranla çok 
daha kalabalıktı.

Frankfurt
Frankfurt’ta da “Frankfurt Gençlik Bir-

liği” tarafından bir yürüyüş gerçekleştirildi. 

1600 kişinin katıldığı yürüyüş üniversite 
kampüsünden meslek yüksek okuluna ka-
dar sürdü. Demokratik ve parasız bir eğitim 

sisteminin dillendirildiği konuşmalarda, Al-
manya eğitim sistemi öğrenciler tarafından 
teşhir edildi. YDG, ADGH ve Anti Fa, DİDF 
gençliğinin de bulunduğu yürüyüşte YDG 
aktivistleri tarafında bildiriler dağıtıldı.

Duisburg
Almanya genelinde Lise ve Üniversite 

öğrencileri 17.11.2011 de Okul masalarını 
boş bıraktı.

Boykotun nedenlerinden bazıları şunlar 
; 13 yıldan 12 yıla düşürülen ” Turbo Abi-
tur” denilen yeni sistem, Sınıf ebatlarının 
küçüklüğü, Öğretmen sayısının az, Öğrenci 
sayısının çok olması, Ev ödevlerinin artması, 
Parası çok olanın daha fazla imkana sahip 
olması, Okul için gerekli Materyallerin pa-
halılığı, Söz-Yetki-Karar hakkının olmayışı.

NRW nin Duisburg Kentinde yaklaşık 3 
aydır Bildungsbe-
wegung Duisburg 
”BBD”, Duisburg 
Eğitim Hareketi 
faaliyet yürüt-
mekte. Içinde 
Yeni Demokratik 
Gençlik ” YDG ” 
gibi bir cok genç-
lik örgütünün 
bulunduğu bu 
hareket bugün 
Duisburg´ta saat 
9:00 itibarıyla 
Kuzey ve Merkez 
olmak üzere start 
alan daha sonra 

Merkezde birleşen iki yürüyüş ile Öğrenci-
leri harekete geçirmeyi başardı. Eylem Anti-
Faşist, Anti-Militarist Eğitim modeli, Tek 

seviyeli, Kategorisiz Eğitim Sistemi, Eşit, De-
mokratik, Parasız Eğitim istemleriyle coşku-
lu bir yürüyüş ile Duisburg sokaklarına dö-
küldü. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı Etkinlik 
coşkulu, hep bir ağızdan atılan sloganlarla 
sokaktaki kitlenin de ilgi odağı oldu. Toplu-
mun en dinamik kesmi olan ve hak arayış-
larında hep en ön saflarda yer alan Gençlik 
her zaman olduğu gibi yine demokratik hak-
ları için ilk sokağa çıkandı.

Emperyalist-Kapitalist Sistem Toplumun 
genç kesimlerini özellikle de Öğrenci gençli-
ği talan ve sömürü politikalarına alet eder-
ken özellikle Göçmen Öğrenciler üzerinde 
iki kat daha fazla baskı uygulamakta, Kültür-
Dil gibi farklılıklardan dolayı yerli Öğrenci-
lerle aralarına kalın duvarlar örülmektedir. 
Ezberci, Bireyci bir Model olarak karşımıza 
çıkan bu Eğitim Sistemi Psikolojik sorunları 
da kaçınılmaz içinde beslemektedir. Bundan 
dolayıdır ki Eğitim hakkı için mücadele et-
mek meşrudur özellikle de Göçmen Öğren-
cilerin demokratik hak arayışlarında yol gös-
terici olmak önemlidir. Duisburg bölgesinde 
Genç YDGlilerin bu kısa dönem içerisinde 
hayata geçirdikleri bu Pratik örnek olacak 
niteliktedir.

“Egitim Hareketi Duisburg” eylem birli-

ği çerçevesinde yaklaşık 3 aydır haftada en 
az 2 kez buluşup Örgütsüz Öğrenci gençliği 
nereye, nasıl, hangi taktik politika ile kanali-
ze edilmesi noktasında kafa yoran Duisburg 
YDG aktivistleri Deniz ve Onur yaptıkları ça-
lışmayı bize kısa bir açıklama ile şöyle ifade 
ettiler:

”Bu sürece başladığımızda Duisburg´un 
çeşitli semtlerinde öğrenci olan arkadaşları-
mızı tespit ettik ve bu arkadaşlarımız üzerin-
den sınıf başkanları, öğrenci temsilcilikleri 
ile iletişime geçebildik ve şehrimizde başta 
cılız da olsa bir ağ oluşturduk. Bu ağ zaman-
la gelişti ve buradaki öğrenci arkadaşları-
mız eylem birliğine dahil oldu. Eylem birliği 
içerisinde çeşitli görevler alıp sorumluluk 
taşımaya başlayan arkadaşlarımız mevcut 
bulunan tiyatro, pankart çizme gibi çalışma 
gruplarında yer aldılar. Zaman içerisinde bu-
raya katılan öğrencilerin arkadaş çevreleri 
de eylem birliğine dahil oldular. Son olarak 
ta boykota iki hafta kala Duisburg´u Güney, 
Kuzey, Merkez gibi bölgelere ayırarak geniş 
propaganda yaptık. Bildiri dağıtımı, afişle-
me, duvar kağıtları, sesli propaganda gibi 
birçok araçla öğrencileri eylemimize sefer-
ber ettik. 17 Kasım günü ise emeklerimizin 
karşılığı Duisburg sokaklarında yankılandı.”

Öğrenciler Eğitim Grevindeydi

Basel’de Füze Kalkanına Hayır Paneli Gerçekleştirildi! 
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2011, Türkiye’den Almanya’ya 
Göçün 50. yılı… 31 Ekim 1961 günü, 
Türkiye ile Almanya arasında işgücü 
alımına resmiyet kazandıran bir an-
laşma imzalanmış. Türkiye’den söz ko-
nusu anlaşma çerçevesinde gelenlerin 
sayısı 1961 yılında 7000’i bulmuş. O 
günden bugüne aradan 50 yıl geçmiş 
ve bu yıl, Almanya’da konuya ilişkin 
çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Alman-
ya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) 
da bu çerçevede, Ekim ayının ilk haf-
tası farklı tarihlerde, farklı şehirlerde 
(Duisburg, Hamburg ve Stuttgart) Kar-
deş Türküler konserleri organize etti. 
(Bu arada Hamburg’taki konser, ayrıca 
Yılmaz Güney etkinliği olarak da duyu-
rulmuştu. Sinemasıyla olduğu kadar 
insan hakları bağlamında verdiği öz-
gürlük mücadelesiyle de tartışmasız 
büyük bir isim olan Yılmaz Güney’i o 
gece hep birlikte andık.) 

Bu kez yine aynı etkinlikler kap-
samında Almanya’nın “Barış Şehri” 
olarak adlandırılan Augsburg şehrine 
doğru yola çıkıyoruz. Uçağa biner-
ken ellerimizdeki gazetelerde yürek 
burkan haberler… Bir yanda anti-
demokratik tutuklamalar… Bir yanda 
hızla yükselen şiddet ve gelen can 
kaybı haberleri… Bir yanda da yaşanan 
Van depremi felaketi… 25 Ekim saba-
hı, aklımızın ve yüreğimizin bir parça-
sını Türkiye’de bırakarak, “Türkiye’den 
Almanya’ya İşgücü Göçünün 50. Yıl Et-
kinlikleri” kapsamında aylar öncesin-
den planlanan “Göç Türküleri” konseri 
için Almanya’nın Augsburg şehrine gi-
diyoruz. 

“Barış Şehri” Augsburg… Yazdığı 
unutulmaz oyunlarda daima savaş 
karşıtı bir duruş sergileyen Alman ti-
yatro adamı Bertold Brecht’in şehri 
Augsburg… Bizleri yaklaşık 10 gün bo-
yunca burada ağırlayan İnternasyonel 
Kültür Merkezi’nden bir arkadaşımız, 
şehri bize gezdirirken şunları söylüyor: 
“Brecht bu şehirde ne kadar okunu-
yor, seviliyor ve sahipleniliyor bilinmez 
ama köşe bucağına Brecht’in ruhu sin-
miş olsa gerek…Çünkü burada, bu kar-
deşlik konseri için epeyce çalışıldı!..” 

Gerçekten de şehre geldiğimiz ilk 
günden beri başta Augsburg Beledi-
ye Başkanı olmak üzere, Augsburg 
Belediyesi’nin bu işe ciddi olarak 
önem verdiğini hissediyoruz. Geldiği-
mizin ertesi günü Augsburg Filarmoni 
Orkestrası (Das Philharmonisches Orc-
hester Augsburg) şefi Dirk Kaftan ile 
buluşup çalışma programımızı çıkarıp 
ilk provalarımızı gerçekleştiriyoruz. 

Augsburg Filarmoni Orkestrası’yla 
Alexander Borodin’in “Steppenskiz-
ze aus Mittelasien” adlı eserini bir-
likte seslendireceğiz. Şef Dirk Kaftan, 
yaptığımız ön görüşmede “bu eserde 
Borodin’in, kendi durduğu yerden bir 

‘doğu dünyası’ tasviri 
yaptığını ve aynı eser-
de Kardeş Türküler’e 
de bir bölüm açarak, 
Kardeş Türküler ola-
rak ‘doğu’dan kendi 
sesimizi duyurmamı-
zı” öneriyor. Sanatsal 
üretim açısından de-
mokratik bir ortam 
kurulmaya çalışılıyor. 
Bizler de Kardeş Tür-
küler repertuarından 
şarkı önerileriyle 
geldik bu buluşma-
ya. Kerwane, Dargın 
Mahkûm, Bingöl ve 
Güldaniyem’i Filar-
moni Orkestrasıyla 
birlikte icra edeceğiz. 

Provalar arası 
verilen molalarda 
orkestra üyeleriyle 
merhabalaşıyoruz. Bu deneyimi yaşa-
maktan duyulan memnuniyetler kar-
şılıklı olarak paylaşılıyor. Orkestradaki 
müzisyenlerden biri, güler yüzüyle 
yanımıza yaklaşıp selam verirken bir 
yandan da zariflik 

göstererek bizlerden özür diliyor: 
“Şarkılarınızdaki melodik yapılar ve 
ritim dünyası bizim için çok farklı, do-
layısıyla hatalar yapıyorsak bağışlayın. 
Fakat emin olun, ileride çok daha iyi 
olacak!” 

Yine bir mola esnasında orkestra-
dan bir müzisyen yanımıza yaklaşıp 
bize Türkçe “Merhaba, hoş geldiniz!” 
diyor ve böylece orkestradaki Türkiyeli 
kemancı Gülden Hanım ile tanışıp aya-
küstü sohbet ediyoruz. Müzik okumak 
amacıyla geldiği Augsburg’ta tam 29 
yılını tamamlamış. Daha önce de böy-
le farklı uluslardan müzisyenlerle kü-
çük çaplı ortak icralar olmuş, mesela 
Hintli bir grupla bir şarkı seslendirmiş-
ler; ama bu denli geniş bir repertuarı 
ve de Türkiye’den gelen bir toplulukla 
ilk kez icra ediyorlarmış. “Bu çok dilli 
Türkiyeli şarkılar, özellikle Augsburg 
Filarmoni Orkestrası için çok farklı bir 
tecrübe.” diyor Gülden Hanım. 

İki akşam, iki ayrı yere; İnternasyo-
nel Kültür Merkezi ve Augsburg Alevi 
Kültür Merkezi’ne konuk oluyoruz. 
Karşılıklı çaylar kahveler içiliyor soh-
betler ediliyor. İnternasyonal Kültür 
Merkezi’nden bir arkadaşımızla başlı-
yoruz sohbete: “Derneğimizde sade-
ce Türk kökenli Türkiyeliler yok, Kürt, 
Ermeni, Süryani kökenli Türkiyeliler de 
derneğimize ya üyedir ya da gelir gider. 
Türkiyelilerin burada 50 yıllık bir geç-
mişi var. Belki bir 150 yıl daha burada-
yız, çünkü burada köklerimiz var artık. 
Bu geçmişi değerlendirdiğimizde, yani 
Türkiyeliler ve Almanlar olarak hangi 
noktadayız diye baktığımızda çok iyi 

bir yerde olmadığımızı görüyoruz. Bir 
50 yıl daha burada yaşayacaksak ki 
süreç bunu gösteriyor, tek başımıza 
hareket etmenin hiçbir anlamı olma-
dığını da biliyoruz. Kendimizi Almanya 
toplumundan soyutlayamayız. Alman 
toplumunda bizi kabullenen bizimle 
birlikte hareket edebilen kişiler, top-
lumlar, kurumlar da var. Amacımız, bu 
ilişkileri daha iyi yerlere taşıyabilmek. 
Derneğimiz, buraya göçmen gelen biz 
Türkiyeliler ile Almanların mevcut or-
tak yaşam alanlarını genişletmek ve 
geliştirmek yönünde mücadele edi-
yor.” 

Almanya’ya 1980’de geldiğini söyle-
yen arkadaşımızla sohbetimize devam 
ediyoruz: “Burada herkesin kendine 
göre bir göç tarihi var, ama bu iş ‘top-
ladık valizi geldik’ diye anlatılabilecek 
kadar basit bir olay değil. Buraya geliş-
lerin tümü ‘zorunluluk’tan kaynakla-
nan bir geliş. Kendi ülkendeki zorluk-
lar seni buna mecbur etmiş. Türkiye 
ve Almanya arasında 31 Ekim 1961’de 
imzalanan işçi alımı anlaşmasından 
sonra gelen babalarımız annelerimiz, 
burada kaldılar, dönemediler. Çün-
kü kendi ülkelerine göre farklı sosyal 
güvenceler edindiler, farklı ekonomik 
rahatlıklar edindiler, farklı dostluklar, 
çevreler edindiler… Bütün bunları bir 
anda bırakıp yeniden kaldığın nokta-
ya geri dönmek kolay değildir. Üstelik 
burada bıraktıkları çocukları, torunla-
rı var. Dönemin Alman Hükümetine 
özgü meşhur bir söz vardır: ‘Biz işçi 
istemiştik, insan geldi.’ Yani aradan 
geçen 50 yıldan sonra gelenlerin, iş 
görmek üzere kurulmuş ‘makineler’ 
değil, ‘insanlar’ olduğu gerçeği yavaş 
yavaş idrak edilmeye başlandı. Sonuç-
ta bizler insanız ve artık buralıyız. Bu-
rada yaşarken yaşadığımız bu ülkenin 
hayatına ya da yaşadığımız alanlara 
katkılarımız neler olacak noktasını da 

düşünmemiz gerekiyor.” 
Diğer yandan yaptığımız görüşme-

lerde Türkiyeli toplumun dağınıklığı da 
sıkça vurgulanan konulardan. Yaşadık-
ları topluma katkı sunarak toplumun 
tüm bireyleriyle birlikte, ortak hareket 
edebilmek mücadelesi veren Türkiye-
lilerin yanı sıra, kendini Alman toplu-
mundan tamamen izole edip hiçbir 
şeye bulaşmadan, “tuzsuz aşım, ağrı-
sız başım” yaşamını 

devam ettirmek isteyen Türkiyeli-
lerin sayısının da hiç azımsanmayacak 
bir sayı olduğu üzülerek vurgulanıyor. 
Beraber yaşayacaksak, beraber yaşa-
ma kuralları neyi gerektiriyorsa ona da 
riayet etmek gerektiğinin altı çiziliyor. 

İnternasyonel Kültür Merkezi, res-
mi olarak 1976’da kurulan ATİF (Al-
manya Türkiyeli İşçiler Federasyonu) 
bünyesinde yer alıyor. Dernekten bir 
başka arkadaşımızla yaptığımız soh-
bette de farklı önemli konular geliyor 
gündemimize: “Emperyalist tekeller, 
her zaman ucuz işgücüne ihtiyaç du-
yar ve biz burada, bu ucuz işgücünde 
bir ömür tükettik. Kimimiz bir traktör, 
kimimiz iki öküz almak için geldik ama 
uçak kuyruklarında tabutlarımızda 
bekleyerek gidiyoruz. Kendi çalıştığım 
BMW firmasından örnek vereyim, 15-
20 bin kişinin çalıştığı büyük bir yapı 
düşünün, %70’i göçmen işçidir ve en 
ağır işlere onları koşarlar. Düşük ma-
aşa onlar çalışır. %30’u Alman’dır ve 
kalifiye alanlarda onlar yer alır, ma-
aşları yüksektir. Alman Emperyalizmi 
bugün, Türkiye ile 1961’de imzaladığı 
işçi sözleşmesinin 50. yılını kutluyor. 
O sözleşme, utanç verici bir sözleş-
medir. Emperyalist bir ülkeye muhtaç 
bırakılan bizlerin, iliğimize kemiğimize 
kadar sömürülmemizin sözleşmesidir 
ve utanç vericidir. Memlekete tabutla-
rımız gitti, çocuklarımız buralarda te-
lef oldu, bugün hâlâ yüzlerce sorunla 

Türkiye’den Almanya’ya Göçün 50. Yılında Göç Türküleri – Lieder Der Migration 
Kardeş Türküler & Augsburg Filarmoni Orkestrası

Fehmiye Çelik
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Doğal afetler sonucu dünyada milyonlarca insan hayatını kaybediyor Doğal 
afetler önlenemeyebilir ama, doğal afetlere karşı daha ciddi önlemler alına-
bilir . 

Aşırı kar ve üretim anarşisinin, rekabetin, ucuz maliyetin, kalitenin değil, 
cilalama- şov ve reklama yönelmenin sistemi olan kapitalist sistem her şeyi 
hoyratça kullanıyor, dejenere ediyor, doğayı tahrip ediyor, emperyalist dev-
letlerin yeni ürettikleri bombaları okyanusların altında denemeleri sonucu, 
Tsunamiler oluşuyor, doğadaki dengeler bozuluyor. Doğal afetlerin tetiklen-
mesine yol açıyor.. 

İnşaat sektöründe ucuz maliyet ve kar amaçlı yapılan binalar depremlere 
dayanıklı inşa edilmiyor. Deprem olduğunda can kayıpları fazla oluyor. Van’da 
7,2’lik deprem yüzlerce insanımızın hayatına ve binlercesinin yaralanmasına 
yol açtı. Maddi hasarın boyutu ise henüz hesaplanmış bile değil.. 

AKP ve Tayyip Erdoğan’ın, depremin ilk günü Bakanlarla, milletvekillerim-
le yardıma koştuk şovu, büyük medya ve televizyonların şovları-reklamları, 
duygu sömürüsü yapılan iğrenç programları, Van halkının yaralarını saramaz-
dı. Depremden 2 hafta sonra yeni bir 5,6’lık sarsıntıyla 30 civarında yaşamın 
kaybedilmesi tamamen bir devlet cinayetidir. “Hasar tespiti sonrası” ayakta 
kalmış binalarda ikamet edilebilir, bir daha bu şiddette deprem olmaz” açıkla-
masını yapan AKP hükümetinin bakanları ve sözcüleri son depremde hayatını 
kaybeden insanlarımızın sebebidir. Soğuk kış koşullarında Van halkına kardeş-
lik elini uzatmak insanlık görevidir. Duyarlı tüm kesimlerin ve yüreğinde insan 
sevgisi olan tüm halkımızın çaba ve dayanışması devletin yok sayma ve ağır-
dan alma politikalarına karşı daha fazla büyütülmeli ve zor durumda olan Van 
halkı sahiplenilmelidir. 

İmhacı ve inkarcı politikaların uygulayıcılarının ve savaş çağrıları yaparak, 
Kürtlerin üzerine bombalar yağdırıp, kimyasal silahlarla insanlık dışı yöntemle-
ri benimseyenlerin, Van’a yardım eli ve kardeş eli uzatmayacağı aşikardır. 

Büyük ülkeyiz şişinmeleri, dünyanın güçlü devletiyiz havaları atarak, dün-
yadan ve komşu ülkelerden gelen yardımları ve teklifleri ilk başta ret eden AKP 
hükümeti, Kürt coğrafyasında kendisinden olmayan, kendisine oy vermeyen 
Kürt kitlelerini cezalandırmak istedi. AKP’nin faşist valisinin tutumu ve daya-
nışma ağı yoluyla halktan toplanan yardımları halka adilane biçimde dağıtma-
yıp, aksine engellemesi, BDP’li Belediye ile birlikte koordinasyonu ret etmesi 
Valinin ne kadar AKP uşağı olduğunun kanıtıdır. 

Depremin olduğu gün ATV ve Habertürk kanallarında adeta deprem fela-
keti sonrası sevinçlerini gizlemeyen, insan siluetli plastik spikerler zehir kustu. 
Kusulan zehirler sadece o şahıslara ait değildir. Bu cürete ve pervasız açıkla-
malara zemin yaratan, yıllardır milliyetçi-şoven duyguları körükleyerek böyle 
bir iklim oluşmasının sorumluları, AKP ve Kemalist-faşist milliyetçi partiler ve 
onların politikalarıdır. 

Kürt ulusunun meşru demokratik hak arayışlarını ve eşit haklar temelinde 
mücadelesine karşı “açılım” yapma adı altında bu mücadeleyi saptırma, su-
landırma ve imha etmenin yeni biçimlerini uygulama konusunda egemenler 
cephesinde oluşan son konsensüs sonucu Türk milliyetçiliğinin artan dozda 
körüklenmesi, Kürt ulusuna mensup kesimlere karşı fiili saldırı ve sivil faşist 
güçlerin de kışkırtılarak sokağa salınması şovenizm zehirinin daha fazla ku-
sulacağının işaretlerini veriyor. Şovenizm ve Türk milliyetçiliği körüklendikçe, 
bunun aksinin yani Kürt milliyetçiliğinin de giderek ivme kazanması kaçınılmaz 
olarak karşımıza çıkacaktır. Van depreminde Kürt coğrafyasında yaşayan halka 
yeterince devlet olanaklarının sunulmuyor oluşu, Kürt kitlelerinin birlikte ya-
şama isteğini sarsıyor, güvensizliği büyütüyor ve giderek ruhsal kopuşun ma-
yalanmaya başlamasına yol açıyor. Bu duruma neden olan ve son günlerde 
Cemaatin ABD’de ikamet eden lideri Gülen Tarikatının yaptığı açıklamalarda; 
Kürtlerin “Devletin yanında olmayanını ezin, evlerini başlarına yıkın, yaşamı 
onlara dar edin 5 binde, 50 binde olsa yok edin” fetvalarına, AKP’nin islamcı-
neo faşist katliamcı politikalarına karşı, Kürt-Türk ve çeşitli milliyetlerden hal-
kımızın, omuz omuza birlikte mücadeleyle güçlü bir siyasal karşı koyuş için 
ayağa kalkması, insanlığı büyütmesi, sevgiyi yeşertmesi, eşitliği, kardeşliği 
yaratması, açlığa, yokluğa ve yoksulluğa son vererek adil bölüşümü sağlama-
sı halkların barış içinde eşit ve kardeşçe yaşayacağı demokratik bir toplumu 
devrim yoluyla inşa etmesi ertelenemez ana görev olarak duruyor. Bu görev 
mücadele içinde olan bütün yurtsever ilerici-devrimci, sosyalist aydın ve kişi 
ve örgütlerin birlikte mücadele hattı oluşturmasını da bir o kadar kaçınılmaz 
kılıyor… 

Mercek
Van Depremi - Şovenizm Zehiri - 

Ruhsal Kopuş ve Görevler

baş başayız. Geçmişe nazaran daha da 
derinleşen bir yoksulluk var ve bu yok-
sullukta göçmen işçiler, en ağır bedel-
leri ödüyor. Göçmen işçiler arasında 
da Türkiyeliler daha da kötü durumda 
çünkü din faktörü de devreye giriyor. 
Bütün bunlara rağmen hâlâ ikiyüzlüce 
‘göçün 50. yılını kutlama’ diye telaffuz 
ediyorlar. Bence, göçün 50. yılında 
kutlanacak hiçbir şey yok; ama teşhir 
edilecek çok şey var!” 

Göçün 50. yılının çarpıcı sosyal 
gerçekleri!… İşçiler hâlâ eziliyor, hâlâ 
sömürülüyor; çünkü sömürü düzeni 
üzerinden palazlanan emperyalizm de 
ancak bu şekilde ayakta kalabiliyor. Ve 
ne yazık ki bugün rüzgârlar hâlâ em-
peryalistlerden yana esmekte; ama 
arkadaşımız, bir gün bu rüzgârların 
emekten ve emekçiden yana eseceği-
ne olan umudunu koruyarak konuşma-
sına tüm samimiyetiyle devam ediyor: 
“Duyuyoruz, bazı arkadaşlar diyorlar 
ki, ‘hiç olmazsa Almanya’dasınız, ora-
da demokrasi var.’ Arkadaşlar, burada 
demokrasi falan yok! Burada düzene 
dokunmadığın sürece yaşa yaşayabil-
diğin kadar… Evet, istersen çık sokakta 
özgürlük adına serserilikler yap, kim-
se sana çıkıp bir şey demez; ama azı-
cık düzenin kuyruğuna basmaya gör! 
Türkiye’deki değme faşistlerin baba-
larının burada olduğunu görürsün. 
Türkiye’den ne kadar uzak yaşasak da, 
ne kadar Türkiye’ye sık sık gelip gide-
mesek de, Türkiye bizi birinci derece-
de ilgilendiriyor. Geçen hafta Van’da 
bir deprem haberi geldi, buradan biz-
ler de hemen takip ettik. Medya’ya 
bakıyorsunuz, medyanın gerçekten 
alçaklık yaptığını görüyorsunuz. Dep-
rem gibi bir doğal afet üzerinden bile 
ırkçılık yapılıyor. Kürt halkından inti-
kam alınıyor. Kardeşin kardeşe yaptığı 
bu zulüme çok üzülüyoruz” 

Bir diğer akşam da Augsburg Ale-
vi Kültür Merkezine konuk oluyoruz. 
Merkezi bizlere gezdirirlerken kendi 
elleriyle inşa ettikleri bölümlerden 
bahsediyorlar. Orada da Türkiye’deki 
son gelişmelerden, Almanya’daki ha-
yatlardan sohbetler açılıyor. Etkinli-
ğin organizasyonunda görev alan bu 
arkadaşlara Kardeş Türküler projesini 
önerme gerekçelerini sorduğumuzda 
aldığımız cevaplar da aşağı yukarı aynı: 
“Çünkü Kardeş Türküler, Türkiye’de 
yaşayan farklı kültürleri, inançları, 
kimlikleri görünür kılma mücadelesi 
veriyor. Almanya’ya da sadece Türk-
ler gelmedi. Kürtler, Lazlar, Ermeniler, 
Araplar Süryaniler geldi ve hepimiz 
Türkiyeli olarak geldik buraya, buralı 
olduk. Sadece Almanlarla değil; İtal-
yan, İspanyol, Portekizli, Yunan… pek 
çok halktan insanla bir arada varolma 
ve yaşama mücadelesi veriyoruz. Kar-
deş Türküler de ‘farklılıklarla bir ara-
dalık’ noktasını öne çıkarıyor. Bir arada 
olmanın mücadelesini sanat alanında 
veriyor. Onun için Kardeş Türküler’i 
davet ettik.” yanıtını alıyoruz. Ya da, 
“Kardeş Türküler ile Augsburg Filar-
moni Orkestrası’nı buluştururken, be-
raber yaşamayı çok önemsediğimizin 
altını çizmek istedik. Biz göç verdik 

ama siz de göç aldınız, demek istedik. 
Bu aynı zamanda bir karşılaşmadır. Bi-
zim gözümüzde Kardeş Türküler ‘göç’ü 
temsil ederken, Filarmoni Orkestrası 
da ‘buradaki halkları’ temsil ediyor. 
Bu karşılaşmada farklı türküleri, fark-
lı şarkıların buluşmasını istedik.” diye 
yanıtlıyorlar sorumuzu. 

İnternasyonel Kültür Merkezinden 
ve bu etkinliğin organizasyon komitesi 
üyelerinden bir başka arkadaşımızla 
yaptığımız konuşmada da şunları öğ-
reniyoruz: Filarmoni Orkestrası’nın 
yöneticileri olsun, Şehir Tiyatrosu’nun 
yöneticileri olsun, bu projeye heye-
canla yaklaşmışlar ve bir ayağının da 
İstanbul’da gerçekleştirilmesinin, kül-
türel buluşma açısından çok iyi olaca-
ğını vurgulamışlar. “Karşımıza engeller 
de çıkarabilirlerdi.” diyor, ama onlar 
da seve seve kabul etmişler bu pro-
jeyi. Üstelik konserin verileceği tarih, 
Alman toplumunda bir dini bayrama 
(Halloween) denk gelmiş ve bu bay-
ramdaki inanca göre müzik yasak. 
Buna rağmen, o gün bizimle bu etkin-
liği gerçekleştirmeye onay verdilerse, 
bütün bunlar aslında karşılıklı olarak 
bir şeyleri değiştirmeye açık olduğu-
muzun ve birlikteliğimizi daha iyiye 
götürmek yolunda iyi niyet taşıdığımı-
zın da işaretleri, diye yorumluyorlar… 

Ve 1 Kasım gecesi Augsburg Tiyat-
rosu (Theater Augsburg) sahnesinde, 
“Göç Türküleri-Lieder Der Migrati-
on”… Konser salonu tamamen dolu… 
Yer bulamayıp bulduğu bir köşeye 
ilişip oturanların ya da ayakta izle-
yenlerin sayısı da hiç az değil… Önce 
Augsburg Filarmoni Orkestrası (Das 
Philharmonisches Orchester Augs-
burg) sahne alıyor. Sırasıyla Mozart’ın 
“Saraydan Kız Kaçırma” operasından 
bir uvertür, Rimsky’nin “Şehrazat” adlı 
eserinden dört bölüm seslendiriyorlar. 
Ardından Kardeş Türküler sahne alıyor 
ve Türkçe, Arapça, Lazca, Çingenece, 
Kürtçe şarkılar seslendiriliyor. Ve son 
olarak “Kardeş Türküler ile Augsburg 
Filarmoni Orkestrası” bir araya geli-
yor. Önce Borodin’in “Steppenskizze 
aus Mittelasien” adlı eseri, ardından 
Kardeş Türküler repertuarından Dar-
gın Mahkûm, Kerwane, Bingöl ve Gül-
daniyem birlikte yorumlanıyor. 

Her göç, farklı bir yeni başlangıç… 
Ve şairin dediği gibi, “hiçbir yeniden 
kolay değil!” Herkesin kendine göre 
bir göç hikâyesi ve her hikâyenin ayrı 
bir hüznü, ayrı bir kederi, ayrı bir umu-
du var… “Kardeş Türküler’le 15 Yılın 
Öyküsü” adlı kitabımızda da yer ver-
diğimiz bir ifadenin ne kadar isabetli 
olduğunun bir ispatını daha yaşar gi-
biyiz: Kardeş Türküler bir ‘arayış’tır!”… 
Daha önce tanışılmamış olana, de-
nenmemiş olana bir kapı aralayabilme 
arayışı da bu arayışlardan biri. Augs-
burg Filarmoni Orkestrası ile yaşanan 
bu tecrübe de aslında farklı kültürler 
arasında bir ilk buluşmaya ve bir tanış 
olma durumuna aralanan kapılardan 
biri… 
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 Aylardır ön hazırlıkları ve medyada 
haftalardır propagandası yapılan 2011 
yılı G 20 zirvesi, Fransa’nın Cannes 
şehrinde 3-4 Kasım 2011 tarihleri ara-
sında, nihayet gerçekleşti. Borç krizine 
karşı birleşik ve ortak hareket etme 
kararlarının alındığı her açıklamada 
bıktırırcasına vurgulansa da, aslında, 
kapalı kapılar arkasında sürdürülen 
ekonomik, mali ve borç krizlerinin 
şekillendirdiği uluslararası diplomatik 
rekabet ikliminden siyasal krizin bo-
yutlanması çıktı. 

Öyle ki, AB liderler zirvesi anlaş-
malarının mürekkepleri henüz ku-
rumamışken, Yunanistan başbakanı 
Papandreu’nun bu zirvenin sonucu 
olarak çıkan ve Yunan halkına keme-
ri son deliğine kadar sıkmayı dayatan 
kararları referanduma götürmek is-
temesi, AB içindeki yeni siyasal kri-
zin ilk kıvılcımı olmuştu. Merkel ve 
Sarkozy’nin Papandreu’nun referan-
duma gitme girişimini ‘bu koşullarda 
sorumsuzluk‘ olarak değerlendirmele-
ri ile AB içinde beklenmedik yeni bir 
politik kamplaşma daha ayyuka çıkmış 
oldu. 205 milyar Euro’ya ulaşan kamu 
borçlarının faizini dahi ödeyemez du-
rumda olan Yunanistan’ın temerrüde 
düşme ve dolayısıyla bir bütün iflasa 
girmesini engelleme arayışlarına para-
lel olarak G20 zirvesinin de baş günde-
mini ‘uluslararası borç krizi’ oluşturdu. 
Ekonomik olarak en gelişmiş ülkelerde 
dahi artık sürdürülebilir olması müm-
kün olmayan ve trilyonlarla hesapla-
nan kamusal borç krizi güçlü gözüken 
bir çok ulusal ekonomilerin veya AB 
gibi uluslararası birliklerin geleceğini 
cidden tehdit etmeye başladı. Ulus-
lararası borç krizini dizginleme adına 
Ekim ayında toplanan ve 27 Ekim ta-
rihinde sonuçları açıklanan AB liderler 
zirvesinden Almanya ve Fransa’nın 
inisiyatifinde çıkan sözde ‘kapsamlı 
kurtarma planı’nın uluslararası kul-
varlarda bir anlamda yeniden teyit 
edilmesi gerekiyordu. Bilindiği gibi AB 
liderler zirvesi şu kararları almıştı: 1) 
Yunanistan’ın 205 milyar avroya ula-
şan kamusal borcu yaklaşık 100 milyar 
silinecek ve yine 100 milyarlık yeni 
kredi açılacaktı. 2) Gelecekte herhan-
gi bir Avrupa Birliği ülkesinin yeniden 
temerrüde düşmesinden kaynaklana-
bilecek olası kayıplara karşı bankaların 
sermayelerini güçlendirmesi kararlaş-
tırıldı ve buna göre AB bankalarının 
sermayelerini Haziran 2012’ye kadar 
106,4 trilyon arttırmaları konusunda 
anlaşıldı. Bunu kendi imkanları ile ba-
şaramayan bankalar, hükümetlerin-
den, hükümetleri de yardımcı olamaz-
sa Avrupa Mali İstikrar Fonu’ndan yar-
dım isteyeceklerdi. 3) Uzlaşı sağlanan 
üçüncü nokta ise; Avrupa Mali İstikrar 
Fonu’nun 440 milyar avrodan 1 trilyon 

avroya arttırılmasıydı. 
Zirveler birbirini takip ediyor ve 

egemenler kendi cephelerinden ka-
musal borç krizinin daha hızlı yaygın-
laşmasını engellemek ve AB sınırlarını 
aşan yeni ve etkili uluslar ötesi önlem-
leri almak için birbirleriyle kapışırcası-
na yarışıyorlardı. G20 işte bu koşullar-
da toplanıyordu. G 20 zirvesi, hemen 
öncesinde (Yunanistan) ve hemen 
sonrasında (İtalya) olmak üzere iki 
ülke hükümet başkanlarının istifa et-
mesinin tam arasına denk düşmesiyle, 
önemli bir ayrıcalığa da sahip oldu. Ve 
hemen sonrasında İtalya başbakanı-
nın istifasıyla da AB içinde yeni bir si-
yasal krize başlangıç olması itibarıyla 
da tarihe karıştı. Fransa ve Almanya 
ile birlikte bir çok ülkenin Yunanistan’ı 
açıkça tehdit eden açıklamaları, zirve-
nin medyatik olarak özellikle öne çıkan 
kısımlarını oluşturdu. G20 zirvesinden 
hemen önce Yunanistan Başbakanı 
Yorgo Papendreu ile yapılan üçlü top-
lantıda Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas 
Sarkozy ve Almanya Başbakanı Ange-
le Merkel’in, ‘’Kurtarma planını kabul 
edene kadar size mali yardım yapma-
yız’’ sözleriyle şantaj gibi gelen restle-
ri, Yunanistan yönetimini referandum-
dan vazgeçtiğini resmen açıklamaya 
mecbur etti. Fransa ve Almanya ile 
birlikte, Rusya, Çin ile Brezilya gibi ül-
keler de, Euro bölgesi ülkelerinin borç 
sorununa çözüm bulma konusunda 
yardımcı olmak istediklerini bildirir-
ken, yapacakları yardımın esasen IMF 
üzerinden dolaylı olarak gerçekleşece-
ğini bildirdiler. 

Bu zirvede kısaca şu konularda ka-
rarlar alındığı sonuç bildirgesiyle açık-
landı: 

1. Borç krizini aşmak için toplam 
1.1 trilyon dolarlık yeni bir kaynak pa-
ket açılacak! 

2. Bu paket içinde IMF’ye 750 mil-
yar dolar hacminde ilave kaynak sağ-
lanacak! 

3. Dünya ticaretinin canlandırılma-
sı için de 250 milyar dolarlık bir fon 
yaratılacak! 

Yukarda sıralanan temel üç başlık 
altında öne çıkan yönelime bağlı ola-
rak ise; 

- Vergi cennetleri kontrol altına 
alınacak! - Bankacıların gelirleri sıkı 
kontrole tabi tutulacak! - IMF ile bir-
likte çalışacak yeni bir finansal istikrar 
kurulu oluşturulacak! - Hedge fonların 
aktivitelerine sınır getirilecek! - Mali 
alanda sıkı kontrol politikaları uygula-
nacak! 

Yeniden politik-analitik değerlen-
dirmelere devam edecek olursak; zir-
ve sonrası egemen medyadan yansıtıl-
dığı kadarıyla yürütülen tartışmaların 
ve müzakerelerin karşıt görüşlerin ka-
pışması şeklinde değil de, birbirinden 

çok farklı görüşlerin olgun teatisini 
yapma ve birliktelikleri güçlendirme 
şeklinde cereyan ettiği açıklanmak-
tadır! Ne var ki; basın açıklamasında 
ve deklarasyonda öne çıkarılan sözde 
‘olgunluk ve birlik’ halinde sürdürülen 
bütün tartışmaların ve müzakerelerin, 
önceki zirvelerde de defalarca oldu-
ğu gibi, diplomatik alanda sürdürülen 
iktisadi ve siyasi savaşımın ve rekabe-
tin dayattığı sıkı bir pazarlık taktiğinin 
örtülü hali olduğu hiçte tahmin edi-
lemez bir durum değildir. Ayrıca, Sar-
koyz ve Merkel tarafından yöneltilen 
Yunanistan ve İtalya başbakanlarına 
yönelik tehditkar dayatmalar medya-
tik haberlere ve yorumlara da yansıdı. 
Bu örnek dahi dillendirilen sözde ‘ol-
gunluk ve birlik’ halini deşifre etme-
si bakımından oldukça manidardır...
G20 zirvesi kararları bir ulusal veya 
uluslararası parlamentolardaki gibi 
yasa ve yürütme erkleriyle donatılmış 
yaptırım gücüne sahip değildir. Bu zir-
velerdeki kararlar sadece temenniler, 
taahhütler ve ortak yönelimler olarak 
etkindirler. Bu nedenledir ki; karar-
ların nispi bir yaptırım gücüne kavu-
şabilmesi için ise zirve öncesinde ve 
sonrasında yani hazırlık ve uygulama 
sürecinde bir çok başka mini zirveler 
yapma gereği duyulmaktadır. Daha 
önceki zirvelerde alınan bir çok kararın 
yeterince uygulanamamasının nedeni 
değişen çıkarlar ve kızışan rekabettir. 
Çünkü, egemen güçler arasındaki sü-
reğen hakimiyet kavgasına ve kızışan 
rekabete bağlı olarak; iktisadi ve siya-
si gerçeklerin şekillendirdiği genel ve 
güncel çıkarlar da sürekli değişkenlik 
arz etmektedir. Bu yorumdan alınan 
kararların uygulanma hükmünün hiç 
olmadığı gibi bir mantık çıkarılmamalı, 
tersine hangi kararın ne kadar uygula-
nabileceği meselesinin güce, rekabete 
ve değişen gerçeklere bağlı olarak bir 
şekil alacağı şeklinde anlaşılmalıdır! 
Bu zirvenin sonuçlarıyla açıklanan ge-
nel tabloyu ve şimdiye kadarki dene-
yimleri de göz önünde bulundurarak, 
zirvenin nesnel politik sonuçları ne-
dir? gibi bir soru sorulursa cevap ola-
rak; ‘AB içinde yeni ve kalıcı bir siyasal 
kriz döneminin başlangıcı’ denilebilir. 
Nitekim Papandreu ‘Yunanistan için 
yeni bir çağ başladı, AB için de’ diye bu 
yeni durumu somutlamış bulunmak-
tadır. Bu ‘yeni çağ’ AB için çözülmenin 
başlangıcı mı acaba? Bunu gelecek 
gösterecek! Net olan tek şey, egemen-
ler arası boyutlanan dalaşın ve kızışan 
rekabetin artık kesinlikle laylaylom 
havasında geçmeyeceğidir. Bu seneki 
G20 zirvesi ekonomik, finansal ve ka-
musal borç krizinin sarmal bir karak-
ter kazanması sürecinde toplanmasıy-
la, mali ve tekelci kapitalist yıkıcılığın 
hükümetler eliyle kemer sıkma veya 

yeni tasarruf politikalarıyla topluma 
insafsızca dayatılmasıyla ve nihaye-
tinde hak gasplarının gündelik sosyal 
yaşama çok daha etkili yansımasıyla 
birlikte yeni ve kapsamlı bir ‘uluslara-
rası siyasal kriz‘in tetiklendiği gerçeği-
ni resmen ortaya çıkarmıştır. 

AB liderler zirvesi ve hemen ardın-
dan gelen G20 zirvesi gelişmiş emper-
yalist ülkeler ve birlikler içinde ‘yeni ve 
uzun vadeli bir siyasal krizler çağının 
başlangıcı’ olarak tarihe geçecektir! 
Elbette bu iddialı sözlerin anlamı ile-
riki tarihlerde daha çok anlaşılacaktır. 
Bundan böyle AB ülkeleri içinde de 
istifalar, politik skandallar, hükümet 
koalisyonlarının zayıflığı ve dağılması, 
partisel birliklerin parçalanması veya 
güçlerinin hızla erimesi, kitlelerin po-
litik güvensizliklerinin seçim süreçle-
rine daha net yansıması gibi neden-
lerle erken seçim krizleri, yönetme ve 
hükmetme krizleri, politik krizler daha 
sık ve etkin olarak gündemleşecekler! 
Kitleler özellikle de aydın kitlelerin 
talep ve eylemlerinde sistemleri zora 
sokacak daha radikal, daha militan ve 
alternatif arayışlar artacaktır. Kitlelerin 
bu arayışların öznesi olmayı yeğleyen 
siyasal tercihleri yeniden öne çıka-
caktır. Bütün bu öngörülerin dayanağı 
ve olası politik krizlerin temel nedeni 
olarak; iktisadi, mali ve borç krizlerinin 
derinleşerek tsunamik bir dalga gibi 
büyümesini sürdürmesi şeklinde açık-
layabiliriz. Emperyalist kapitalizmin 
yapısal krizlerindeki süreğenlik gibi ve 
döngüsel-devresel krizlerin görülme 
periyodu da sıklaşmakta ve periyot 
süreleri dehşet verici derecede kısal-
maktadır. Burjuvazinin ‘sürdürülebilir 
kriz yönetimi’ diye dillendirdiği politi-
kalar gelinen aşamada olabilirliğin sı-
nırına dayanmıştır. Egemenler iktisadi 
ve siyasi kriz yönetiminin de eskisi gibi 
başarılı olamamaktalar. Çünkü klasik 
kapitalistin kar hırsı, tekelci kapitalis-
tin güdümünde, tekelci kapitalistin 
kar hırsı kredi ve borsa piyasalarında 
parayla para kazanan hissedarların 
ve son tahlilde de hiç bir sosyal so-
rumluluk hissiyatı olmayan kumarha-
ne kapitalistlerinin azami kar hırsının 
güdümündedir. Bu gerçekler ışığında 
söylenebilinir ki; burjuva politikaların 
hüküm gücü bir kuklanın olmayan öz-
gücü kadardır artık. 

Nitekim G20 zirvesinin hemen 
öncesinde Yunanistan başbakanı Pa-
pandreou ve yine bu zirvenin hemen 
ertesinde İtalya başbakanı Berlusco-
ni ‘beklenmedik bir anda‘ baskılara 
dayanamayarak istifa edeceklerini 
açıkladıklar. Zamanlamaları da çok il-
ginç olan bu istifalar; İrlanda, İzlanda, 
Macaristan’da hükümet krizlerine yol 
açan daha önceki benzeri istifalar-
dan çok farklı olarak, AB içinde ayyu-

G 20 zirvesinde Uluslararası Yeni Siyasal Kriz Tetiklendi!



mücadele - 215 11

ka çıkan yeni bir politik deprem veya 
depresyon sürecinin de tetikleyicisi 
olarak okumak gerektiğini düşünüyo-
rum. Ancak her şeyi diyalektik açıdan 
okumak, var olan her gelişmeyi zıtları 
ile birlikte değerlendirmeyi de gerek-
tiriyor. AB birlik sürecini Almanya ve 
Fransa ikilisi yönlendiriyor. AB içinde 
Almanya’nın Kohl döneminde görülen 
mümkün olduğunca en geniş konsen-
süs sağlama taktiği gelinen aşamada 
Merkel hükümetince ikili inisiyatif ön-
cülüğünde mümkün olduğunca en ge-
niş dayatma taktiğine bırakmış bulu-
nuyor. Zaten Helmut Kohl şimdilerde 
yeni kitabında Merkel hükümetini AB 
projesini yolundan saptırmakla suçlu-
yor. Fransa’nında yakın bir zamanda 
kamusal borç krizi sarmalına gireceği 
ve ihtişamının sarsılacağı göz önünde 
bulunursa Almanya’nın dayatma yo-
lunda gücü teke düşecektir. AB içinde-
ki asıl kriz işte o zaman başlayacaktır. 
AB içindeki üçüncü en güçlü ekono-
mi olan İtalya’nın ve ikinci en güçlü 
ekonomi Fransa’nın yapısal ve kon-
jektürel kriz karşısındaki duruşları ve 
bu bağlamda AB’nin gerçek durumu 
ve geleceği ile direk bağlantılıdır ve 
2012 yılında bu durum çok daha net 
görülecektir. Denilebilir ki, 2012 yılı 
uluslararası arenada çok ciddi ekono-
mik ve politik çalkantılara gebedir. Son 
yıllarda emperyalist kapitalizmin kaçı-
nılmazlığı olarak ortaya çıkan iktisadi, 
mali, ticari, faizi krizlerden oluşan ve 
kırılganlığı hızla artan bir fay hattı üze-
rinden yol alan, merkez üssü ise şimdi-
lik AB ülkesi Yunanistan ve İtalya olan 
bir siyasal depremden var karşımızda. 
Ve şayet bu kriz çözümlenemezse, ki 
bu koşullarda rahatça çözümlenmesi 
çok zor gözüküyor, temellerinden ça-
tırdayan ve orta vade de çökme veya 
en azından çok ciddi bir sarsıntı ge-
çirme gerçekliği ile karşı karşıya olan 
bir Avrupa Birliği var karşımızda. Son 
bir kaç yılda AB içinde giderek daha 
fazla kızışan pazarlar ve piyasalar üze-
rindeki rekabet ve hakimiyet dalaşı, 
özellikle ekonomik olarak sürüklenen 
ülkeleri ekonomik olarak sürükleyen 
ülkelerin ‘acımasız ve insafsız‘ diktası 
altında, bütün yaptırımlara boyun eğ-
meye zorlamaktadır. Başta Almanya 
ve Fransa gibi AB içindeki lokomotif 
ülkeler bu dikta gücünü her alanda 
şimdi daha çok hissettirme peşinde-
ler. İngiltere ekonomik durgunluğun 
yol açtığı kendi yaralarını sarma ve 
Euro birliğine dahil olmama tercihini 
sürdürdüğü için AB’yi ilgilendiren eko-
nomik ve mali konularda zaten devre 
dışı kalmış durumda. 

Sarkoyz-Merkel zirvesi veya 
Almanya-Fransa işbirliği adı altında 
yol alan lokomotif, yoldaki bütün en-
gelleri şimdilik birlikte ezmeye özel 

önem vererek ilerlemektedir. Fransa 
ekonomisi de artan kamu borcu kri-
zinden dolayı cidden sallantıda ve kı-
rılgan olduğu için Fransa hükümeti, 
bir devlet politikası olarak sürdürülen, 
Almanya ile bilateral işbirliğinden ya-
nadır. Merkel hükümeti ise, krizden en 
güçlü çıkan ülke olan Almanya’nın yö-
neticisi olma edasıyla, kendi ülkesine 
yönelik uluslararası arenada var olan 
tarihsel ve aktüel güvensizlikleri gö-
ğüsleme adına ve otoritesini dayatma 
arzusuyla şimdilik Fransa ile sıkı ve ikili 
bir işbirliği halinde kriz sürecine kur-
nazca müdahale etmek istemektedir. 
Fakat Almanya’da da dehşet büyüyen 
kamusal borç krizi ekonomi de patina-
ja ve büyümenin yeterince sağlana-
mamasına neden olmaktadır. Ancak, 
öncü çifte atlar misali koşuya çıkan 
Almaya ve Fransa ikilisi şunu görmek 
istemiyor: yolda ciddi engellerle kar-
şılaştıklarında her at ilk önce kendisi 
karşısına çıkan engeli aşmak isteye-
cektir ve diğerini asla düşünmeyecek-
tir. Bu ikilinin birbirinden kopması salt 
kendi isteklerine değil, yoldaki tahmin 
edemedikleri engellere de bağlıdır! 
İşte bu koşullarda 2011 tarihli G20 zir-
vesi, öncekilerinden çok faklı olarak, 
‘yeni çağ’da çatışmalı bir sürecin dö-
nüm noktası gibi duruyor. Uluslararası 
arenada boyutlanan bu yeni siyasal 
krizden ve ileriki süreçlerde ortaya 
çıkacak olan daha belirgin verilerden 
hareketle ileriki dönemlerde bu yeni 
siyasal durumun yüklediği yeni siyasal 
görevler tespiti de yapılmalıdır/yapıla-
caktır. Ancak bu yeni siyasal görevler 
bu makalenin konusu değildir. 

Bu ‘yeni durum gerçeği’ne bağlı 
olarak, bu makalede, G 20 zirvesi so-
nuçlarını bir haberci gibi aktarmaktan 
çok sürecin olası ve nesnel siyasal so-
nuçları üzerine durmaya özel önem 
verilmiştir: Öyle ki, 27 Ekim tarihli AB 
Zirvesi anlaşmalarının mürekkeple-
ri henüz kurumamışken Yunanistan 
başbakanı Papandreu‘nun bu zirvenin 
sonucu olarak çıkan ve Yunan halkı-
na kemeri son deliğine kadar sıkmayı 
dayatan kararları referanduma götür-
mek istemesi arka kapılar ardında bo-
yutlanan ve referandum isteme girişi-
miyle ayyuka çıkan AB içindeki siyasal 
krizin ilk kıvılcımı olmuştu. Merkel ve 
Sarkozy’nin Papandreu’nun referan-
duma gitme girişimini ‘bu koşullarda 
sorumsuzluk‘ olarak değerlendirmele-
ri ile AB içinde yeni bir politik kamplaş-
ma daha ortaya çıkmıştı. Bütün bun-
lara bağlı olarak öngörebiliriz ki; Nas-
yonal, enternasyonal, transnasyonal 
ve küresel eksenlerde büyük burjuva 
egemenler veya egemenlikler arasın-
da özellikle de iktisadi, siyasi, örgütsel 
ve askeri kulvarda cereyan eden reka-
bet ve iktidar mücadelesi eskisinden 

daha fazla kızışacaktır. Libya’da Kad-
dafi egemenliğinin yıkılması ve birbi-
rine düşman en gerici ve emperyalist 
kraldan daha kralcı aşiretlerden kırıl-
gan bir iktidarın kurulması, Suriye’de 
Esad rejiminin Arap Birliği’nce ve em-
peryalist güçlerce kıskaca alınmak is-
tenmesi, İran’daki rejimin olası atom 
tehdidi bahane edilerek kapsamlı yap-
tırımların artırılması ve hatta askeri 
müdahale ihtimalinin daha güçlü dil-
lendirilmesi aynı zamanda egemenler 
arası pazar dalaşında ABD, Rusya, Çin, 
Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere 
arasında kızışan mücadeleye de tanık-
lık etmektedir. 

Sonuç yerine; 
Başta ABD, Japonya ve özellikle de 

AB olmak üzere bir çok dünya ülkesi-
nin iktisadi kamburu durumuna gelen 
borç krizi egemenlerin baş gündemle-
rindendir. Bu nedenle; ulusal ve ulus-
lararası ekonomilerdeki konjoktürel 
gerileme, borç krizi, talep azalması, 
tasarruf paketleri gibi gerekçelerle ik-
tisadi ve siyasi saldırganlığını zirvede 
tutan uluslararası tekelci kapitalistler 
ve onların kukla hükümetleri sosyal 
yıkım, siyasal tahribat ve haksal tır-
panlama politikalarına daha çok kilit-
lenecektir. Derdimiz kötü tablo çizmek 
değil, tedbirli olmak için yalın gerçek-
leri ısrarlıca yeniden dillendirmektir 

sadece. Bu gerçekler asla göz ardı edi-
lemez/edilmemelidir! G20 zirvesi son-
rası egemenlerce krizleri aşma adına 
çok önemli anlaşmaların yapıldığı ve 
birlik halinde hareket edildiği yalanı 
yeniden dillendirilse de, arka kapı-
lar ardında ortaya çıkan tablo şudur: 
‘AB’nin yeni kriz deryası içinde gemisi-
ni kurtaran kaptandır’. ‘Gemisini kur-
taran kaptanlar’ında havasından geçil-
meyecektir, ta ki onlarında gemisi kriz 
tsunamisi içinde alabora olana dek...
Son zirvelerin ortaya çıkardığı durum-
da egemenler arası dalaşta ortaya çı-
kan durumu şöyle özetleyebiliriz: Kısa 
vadede ilişkilerde belirsizlik ve kendini 
korumacılık, orta vadede uyuşmazlık 
ve güç biriktirme, uzun vadede anlaş-
mazlık, fırsat kollama ve kaçınılmaz 
çatışma! Başta Yunanistan, İtalya ve 
Fransa olmak üzere bütün AB ülkele-
rinde kambur olmaktan da öte bir du-
rum alan borç krizi, gelinen aşamada 
ulusal ve uluslararası ekonomileri cid-
den deprem sarsıntısı tehlikesi bekle-
mektedir. Bu tehlike bütün zirvelerin 
temel konusu olmaya devam edecek-
tir. Halklar cephesinde ise ABD’de, 
İngiltere’de, İspanya’da Yunanistan’da 
olduğu gibi, çakılan yeni kıvılcımlar sa-
yesinde isyan ateşi harlanmaya devam 
edecektir!!! 

G 20 zirvesinde Uluslararası Yeni Siyasal Kriz Tetiklendi!
Ufuk Berdan

Fransa’da düzenlenen G-20 Zirve-
sinin hemen ardından Almanya’nın 

Baden-Wüttenberg eyaletine bağlı Fre-
iburg şehrinde de zirveyi ve kararlarını 
protesto eden bir miting düzenlendi. 

Almanyalı örgütlerin yanı sıra Fran-
sa Komünist Partisi ve Göçmen örgüt-
lerin de katıldığı miting yerel saatle 
14:20’de başladı. “G20’yi Durdurun”, 
“Krizlerin sebebi kapitalizmdir, Kapita-
lizm karşıtı mücadele enternasyonel-
dir” pankartlarının açıldığı yürüyüşte 
çevredeki insanların yoğunluğuna göre 
zaman zaman durup kitleye propagan-
da amaçlı konuşmalar yapıldı. Özellikle 
dünyanın 20 zengininin tüm sermaye-

sinin dünyadaki açlığı bile bitireceğinin 
altı çizilirken, Avrupa’da son dönem 
kriz adına gasp edilen sosyal hakların 
tekrardan vurgusu yapıldı. Ayrıca göç-
men örgütlerinin de hazırladığı bildiri 
de kriz bahanesiyle yükseltilen ırkçılığa 
dikkat çekildi. 

Aynı tarihte Avrupa’nın birçok şeh-
rinde kimyasal silahla katledilen PKK 
gerillalarına ilişkin eylemlerde oldu-
ğuna dikkat çekilen mitingde, Türk 
Devleti’nin Kürt ulusuna karşı sürdür-
düğü katliama yönelik savaş da lanet-
lendi. Bu sırada kitleden özellikle “Al-
man tankları Kürdistan’dan defol”, “Al-
manya üretiyor, Türkiye bombalıyor”, 
“Kürdistan faşizme mezar olacak”, 
“Uluslararsı dayanışmayı yükselt, da-
yanışma direniş demektir, Faşizme kar-
şı her ülkede mücadele et” sloganları 
Almanca ve Türkçe atıldı. Aynı zaman-
da sık sık “Dîsa dîsa serhîldan, Azadiya 
Kürdîstan” sloganları da atıldı. Yürüyü-
şün başladığı Freiburg Tren Otogarı’na 
geri dönüldüğünde burada katılımcı 
örgütlere ait deklerasyonlar okundu. 

Kitleye yönelik A/P (Ajitasyon-
Propaganda) içeriği zengin olan miting 
sloganlar ve alkışlarla sona erdirildi. 

Freiburg’da G20 Karşıtı Yürüyüş Gerçekleştirildi 
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Emperyalizme bağımlı geri kalmış 
ülkelerde halkların yoksulluğu günümüz 
koşullarında daha üst boyutlara tırman-
mıştır. Tarihsel olarak demokratik dev-
rimin henüz olmadığı ya da tamamlan-
madığı bu ülkelerde, mevcut çelişkiler 
en katmerli düzeylerde varlığını devam 
ettiriyor. Emperyalizme bağımlılığın so-
nucu bu ülkelerde ekonomik ve siyasi 
istikrar bir türlü sağlanamaz. Ezilen sı-
nıflar daha bağnaz ve daha ilkel boyut-
larda baskı ve sömürü altında kalırlar. 
Halkın tepkisi baskı altında tutulmaya 
çalışılır. Mevcut durum sonucu ezen ile 
ezilenler arasındaki çelişkiler daha kes-
kin boyutlardadır. Dolayısıyla bu ülkeler-
de sınıf çelişkileri, sömürü ve yoksulluk 
iyice gelişmiştir.  

Pazarların bu sömürüsü emperyalist 
sistem üzerinden gerçekleştirilir. Bu ül-
kelerin sömürüsünden aslan payını al-
mışlardır. Bundan dolayıdır ki sermaye 
birikiminin yoğunlaşmasında pazarların 
sömürüsü belirleyici rol oynamıştır.  Te-
kelci burjuvazi -iç pazardaki karla birlik-
te- elde ettiği karın esasını, bağımlı kıldı-
ğı dış pazarlara yaptığı sermaye ihracıyla 
gerçekleştirmiştir. Bunun sonucudur ki, 
emperyalistlerin sermayesinde aşırı bi-
rikim oluşmuştur. Öyleki bu sermayenin 
önemli bir bölümü bir türlü istikrarlı bir 
hatta sokulamıyor ve işletilemiyor...  

Emperyalist-kapitalizmin doğasında 
istikrarla kriz içiçedir. Nitekim bu siste-
min tarihine bakıldığında, her istikrarlı 
süreç yerini kaçınılmaz krizlere bırak-
mıştır. Her kriz de bir süre sonra yerini, 
devrevi süreçlerle istikrarlı bir sürece 
devretmiştir... Sistemin bu işleyişi sonu-
cu uluslararası sistemin tarihsel mater-
yalizmi bu devrevi süreçlerle doludur. 
Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda 
sistem bir türlü yerini istikrarlı bir hat-
ta terketmiyor. Terketmediği gibi,  tüm 
dünya pazarlarını ekonomik olarak il-
hak eden ve siyasi olarak da kendilerine 
bağımlı kılan uluslararası finans-kapital 
ve devletleri, kendi içlerinde burjuvazi-
proletarya çelişkisini körüklüyor. Bu ül-
kelerin burjuvazisi henüz -düzen sınırla-

rı içerisinde- çözüm üretememiştir.  
Oysa emperyalist sistemin geçmiş 

tarihine bakıldığında, bu ülkelerde eko-
nomik, sosyal ve siyasi istikrarların oluş-
turulduğu süreçler yaşanmıştır. Berabe-
rinde, bu ülkelerin işçi sınıfı verdiği mü-
cadele ile bir takım sosyal ve burjuva-
demokratik haklar elde edebilmiştir. 
Tekelci burjuvazi dünya pazarlarından 
elde ettiği aşırı kardan, mücadele eden 
işçi sınıfına sistem içi de olsa bir takım 
haklar vermiştir. Ama diğer taraftan 
burjuvazi tarafından işçi-sınıfının müca-
delesi kontrol altına alınmıştır. Burjuvazi  
dünya halklarının sömürüsünden, bir 
miktar verdiği “payla” işçi-aristokrasisi 
yaratmıştır. İşçi sınıfının önemli bir bölü-
münü ve sendikal kurumları aristokrat-
laştırarak kendi denetimlerinde tutabil-
miştir. Ve böylece bu dönemler ekono-
mik, sosyal ve siyasal alanda sağladıkları 
istikrarla -Lenin’in deyimiyle- “burjuva-
laştırılmış” işçi sınıfını kendi yörüngele-
rinde muhafaza edebilmişlerdir. 

Ancak sistemin iç yapısında çelişkile-
rin giderek derinleşmesi, mevcut yapıyı 
daha keskin bir hatta sokmuştur. Bu ül-
kelerdeki burjuvazi ile kol ve kafa emek-
çilerinden oluşan  proletarya arasındaki 
çelişki giderek üst boyutlara tırmanıyor. 
Bu emperyalist ülkelerde, genişletilmiş 
yeniden-üretim toplumsallaştıkça ve 
uluslararası sermaye merkezileştikçe, 
giderek fabrikaların bir bölümü kapan-
maya başlamıştır. Beraberinde gelişen 
üretici güçler emek-gücünü daha üret-
ken kılmış, ama, sistemin işleyişi sonucu 
nispi artı-değer sömürüsü nü artırmıştır. 
İşgününü ve çalışma saatlerinin uzatıl-
masıyla mutlak artı-değer sömürüsü de 
artmıştır. Artan sömürüye karşın, yeni-
den üretim-sürecinde yer alan emek-
gücünde nispi-azalmayı da beraberinde 
getirmiştir. Tüm bunların sonucu işsizlik 
giderek artmaya başlamıştır. İşsizlik bu 
ülkelerde önlenemdiği gibi giderek kro-
nik boyutlara dönüşmektedir. Daha açık 
bir deyimle yeniden üretim-sürecinde 
yer alan emek-gücü  daha üretken ol-
dukça, artan artı-emek sömürüsü sonu-

cu alım gücü giderek düşmektedir.  Bu 
mevcut durum sonucu üretici-güçler 
geliştikçe, artan sömürü ve oluşan iş-
sizlik -Marks’ın tahliliyle- beraberinde 
aşırı-üretime tekabül eden sınırlı tüketi-
mi beraberinde getirmiştir. Yani emekçi 
sınıf, artan sömürü ve artan işsizlik so-
nucu, üretilen metayı üretildiği oranda 
tüketememektedir. Aşırı-üretime teka-
bül eden kriz sonucu oluşan aşırı ser-
maye birikimi kapitalist üretim dışındaki 
spekülatif piyasalarda yoğunlaşmıştır. 
Sermaye merkezileştikçe ve yeniden 
üretim toplumsallaştıkça aşırı-üretim ve 
aşırı-birikim günümüz boyutlarına tır-
manmıştır.  

Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, 
İtalya, Japonya, Çin, Rusya gibi kendi işçi-
sınıflarını ve dünya halklarını katmerli 
bir tarzda sömüren emperylist devletle-
rin   girdikleri kriz süreci varlığını devam 
ettiriyor. 2008 krizinin yerini bir türlü 
istikrarlı süreç almamıştır. Uluslar ara-
sı mali sermayenin girdiği bu bunalım, 
bir önceki en ağır bunalım olan 1929-
33 bunalımından daha ağırdır. Geçmiş 
yüzyılın krizi daha çok batılı emperyalist 
ülkelerle sınırlı olurken, günümüz krizi 
Çin, Rusya gibi yeni emperyalist ülkelere 
ve Türkiye gibi pazarlara da etkili bir şe-
kilde yansımıştır. 

Mevcut kriz varlığını devam ettiriyor. 
Uluslararası kapitalizmin neo-liberalizmi 
bir türlü  istikrarlı yeni devrevi süreçlere 
giremiyor. Giremediği gibi uluslararası 
mali krize tekabül eden aşırı-birikim ve 
yeniden-üretime tekabül eden aşırı-
üretim krizleri kronikleşmiştir. Ulus-
lararası rantiye-sermayenin mevcut 
ekonomi-politikası iflas etmiştir. Öyleki 
Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Ja-
ponya gibi dünyaya sermaye ihraç eden 
emperyalist devletler, mevcut koşullar-
da artık kendileri iyice borçlanmışlardır. 
Amerika’nın borcu hemen hemen bir 
yıllık ulusal gelirine ulaşmıştır. Almanya, 
Fransa, İngiltere gibi klasik emperyalist 
devletlerin borçları ulusal gelirlerini aş-
mıştır.  Yunanistan, Portekiz, İrlanda gibi 
Avrupa Birliği içerisinde yer alan devlet-

ler Alman ve Fransa bankalarına olan 
borçlarını ödeyemiyorlar. Bu bankaların 
alacakları ödensin diye Yunanistan’a, 
İrlanda’ya, Portekiz’e Alman ve Fransız 
hükümetlerince verilen kredilerin geri 
dönme garantisi yok.Verilen krediler 
geri alınamadığında Çin ve Rusya’dan 
dahi kredi isteneceği ileri sürülüyor. Ye-
ter ki, bankalar kurtarılsın!..Görüldüğü 
gibi dünyayı ekonomik ve mali olarak 
ilhak etmiş uluslararası finanas kapita-
lin ekonomik-politikası, hizmet ettikleri 
tekeller ve bankaların çıkarları üzerine 
kuruludur. Buna rağmen uyguladıkları 
politikaların hiçbir garantisi yok.

Tüm bunların sonucu girilen yapısal 
kriz, yeniden üretim sürecinde ve mali 
piyasalarda kendisini gösteriyor. Tekelci 
firmaların bir  bölümü aşırı-üretim so-
nucu Avrupa ve Amerika dışındaki ülke-
lere kaymıştır. Tekeller krizin tahribatları 
sonucu kapasitesinin altında üretim ya-
par duruma gelmiştir. Bu durum sonucu 
kalan fabrikalardaki işçi sayısında da nis-
pi azalma   olmuştur.  Hisse senetleri ve 
tahviller gibi menkul kıymetler ile arsa, 
ev, bağ, bahçe gibi gayrimenkullerin 
kayba uğramadan paraya çevrilmesinde 
durgunluk ve sıkıntı yaşanmaktadır. Bu 
durum piyasalarda likidite sorunu yarat-
maktadır. Bu likidite sorunu piyasalar-
da menkul ve gayrimenkul kıymetlerin 
paraya yeterince dönüşememesinde 
kendisini gösteriyor. Bankaların ve te-
kellerin ellerinde kalan tahviller, hisse 
senetleri, bonolar bizzat devletler tara-
fından karşılıksız basılan sanal parayla 
satın alınıyor. Yeter ki, spekülatörler za-
rar etmesin...  

Tüm bunların bedeli ise emekçi sınıf-
lara çıkarılıyor. Kol ve kafa emekçilerinin 
gelirleri durmadan kesintiye uğruyor. İş-
sizlik de giderek artıyor. Toplumun ener-
jik ve dinamik kesimini oluşturan gençlik 
üretimin dışında kalıyor. Böylesi süreç 
gençlik kesimini işçi sınıfının mücadele-
sine itiyor... Ve bu mücadelenin nesnel 
koşulları giderek olgunlaşıyor. Sorun ise 
örgütlenmeye tekabül eden subjektif 
koşullarda yatıyor...

EMPERYALİST ÜLKELERDE MEVCUT DURUM
Gerçekler 
inatçıdır

“Stuttgart`dan Van`a uzanan el” 
adıyla Stuttgart Arena Kulturhaus`da 
düzenlenen dayanışma gecesine yak-
laşık üç bininin üzerinde katılım sağ-
landı ATİF, Dersim İnsiyatifi Stuttgart, 
Mezopotamya Kültür Derneği, Böb-
lingen Dersim Cemaati, Mir Müzik, 
ADHF, LB Dersimspor`un düzenlediği, 
DİDF, AGİF, Kurmeşliler Derneği, Stgt. 
Barış Meclisi`nin destek verdiği Van`la 
dayanışma gecesine Halkların Kardeş-
liğine vurgu yapılırken Van´da yaşanan 
insanlık dramı karşısında Faşist AKP 
hükümetinin tavrı protesto edildi.

Sunuculuğunu Ali Kılıç`ın yaptığı 
etkinlik programına aralarında Mikail 
Aslan, Dino, Ali Baran, Diyar ve daha  
bir çok sanatçının destek verdiği ge-

cede tiyatro gösterimi  ve konuşmalar 
yapıldı. Yapılan konuşmalarda Van`da 
yaşanan Afetin bir kez daha aslında 
Faşist AKP Hükümetinin gerçek yüzü-
nü ortaya koyduğu baskı ve tüm en-
gellemelere karşı Van´la dayanışmayı 
yükseltmenin anlam ve önemine vur-
gu yapıldı…

Gecede Partizan`nın da stand aç-
tığı ve  Faşizme karşı mücadeleyi şiar 
edinerek, Kürt halkının mücadelesinin 
yanında olduğunu, devletin gözaltı, 
tutuklama terörü ve baskıları karşısın-
da susmayacağını ve bu faşist saldırıla-
rının teşhir ve propaganda çalışmala-
rını tüm gece boyunca kitle içerisinde 
dağıttığı kitap, gazete ve yayınlarıyla 
yürüttü. Kürt ulusuna yönelik saldırı-

lar karşısında mücadeleyi ve dayanış-
mayı büyütme çağrısı yapılırken bir 

çok devrimci insiyatif de gecede stand 
açarak Van`a destek Verdi.

Stuttgart`dan Van`a Uzanan El
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ücadelenin
içindenM

7 ay boyunca NATO uçakları tarafından havadan bombalar ve karadan da Fransız, 
İngiliz ve ABD özel askeri birlikleri ve Libya’lı beslemeleri milisler tarafından gerçekleş-
tirilen saldırılarla Kaddafi’nin birlikleri en son Trablus’ta yenilgiye uğratılarak Kaddafi 
sağ ele geçirildi. 

7 aydır süren savaşta Amerikan ve Fransız özel birlikleri Kaddafi’yi avlama operasyo-
nunda bizzat yer alıyorlardı. Kaddafi’nin Trablus’ta saklandığı yer 19 Ekim’den itibaren 
predatörler tarafından tespit edilmişti. 

Emperyalistlerin beslemeleri Libyalı milisler tarafından sağ ele geçirilen Libya lideri 
Kaddafi işkence edilerek öldürüldü. Kaddafi’nin öldürülme görüntüleri televizyonlar-
dan tüm dünyaya defalarca izlettirildi. 

NATO’ya ABD’nin Büyük Orta-Doğu Projesine(BOP) karşı çıkanların, direnenlerin, 
başka bir değimle bizimle uyum içinde hareket etmeyenlerin sonu Kaddafi’nin sonu 
gibi olur mesajı BOP çerçevesinde hedefte olan ülkelerin liderlerine veriliyordu. Di-
ğer bir anlatımla hizaya getirilmesi gereken Suriye ve İran’ın liderleri Beşar Esad ve 
Ahmedinejad’a dolaylı değil açıktan iletiliyordu mesaj.

Kaddafi’nin öldürülmesi tüm batılı devlet liderleri tarafından sevinçle karşılandı. Ba-
tılı devlet televizyonları Kaddafi’nin linç görüntülerini yayınlamakta yarıştılar. Fransız 
hükümet yetkilileri hızını alamayarak Libya’ya ilk önce ‘’Libya halkını katliamdan kurtar-
mak için’’ uçaklarını gönderen Sarkozy’yi ‘’insan hakları şampiyonu’’ ilan ettiler. 

Kaddafi’nin linç edilerek öldürülmesini sevinçle karşılayan batılı devlet liderleri daha 
yakın bir sürece kadar Kaddafi rejimi ile ‘iyi ilişkiler’ içerisindeydiler. Fransa, İngiltere, 
İtalya Kaddafi ile en fazla ilişki içinde olan ülkelerin başında geliyordu. Hele özellikle de 
Fransa’nın Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin o kadar ‘iyi ilişkileri’ vardı ki Kaddafi 2007’deki 
seçim kampanyasını finanse etmişti. Sarkozy de seçildikten sonra Kaddafi’ye son model 
zırhlı bir araç hediye etmişti. Libya’ya yönelik BM ambargosunun 2003 yılında kaldırıl-
masıyla birlikte batılılar (Fransa, İngiltere, İtalya) silah satma konusunda yarışa girmiş-
lerdi. Ülkesindeki yüksek petrol gelirlerini (silahlara) silah alımına yatıran Kaddafi sade-
ce 2009 yılında Avrupa ülkelerinden 344 milyon avroluk silah satın almıştır. Bu silahları 
sağlayan ülkelerin başında Fransa, İngiltere ve İtalya gelmektedir. Bu silahlar içerisinde 
kitle imha silahlarının önemli bir miktar tuttuğu da sır değildir. 

Kaddafi ile iyi ilişkiler içerisinde olan batılı devlet liderleri Kaddafi’nin linç edilerek 
öldürülmesiyle kendi kirli ilişkileri de Kaddafi’yle birlikte gömülmüş oldu. Kaddafi’nin 
sağ yakalanarak Lahey Adalet Mahkemesi’nde yargılanması bu Avrupa’lı devlet liderle-
rinin işlerine gelir miydi! Bilemeyiz.

Tek yanlı pompalanan haberlerle Kaddafi korkunç bir canavar, diktatör olarak su-
nuldu ve NATO’nun askeri müdahalesiyle Kaddafi iktidarına son verilerek UGK(Ulusal 
Geçici Konseyi) Libya’da yönetimi ele aldı. 

Şu anda Libya’da acil çözüm bekleyen çok sayıda sorun var. Kaddafi’den sonra yöne-
timi ele geçiren muhalifler ilk olarak şeriat devleti kurma adımını attılar. Savaşan erkek-
lere ‘’birden fazla kadınla evlenebilirsiniz’’ diyerek Kaddafi dönemindeki tek eşliliği ga-
ranti altına alan yasayı kaldırdılar. Ama UGK’nın önündeki diğer sorunlar bu kadar kolay 
çözülecek gibi değil. Örneğin petrol nasıl paylaşılacak? Araplarla Berberiler arasındaki 
sorunlar nasıl çözülecek? Milislerin elindeki silahlar nasıl toplanacak? Şeriat devleti 
kurmayı hedefleyen UGK’nın bu sorunları nasıl çözeceğini zaman bize gösterecek.

Biz geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki; kapitalist güçlerin, emperyalistlerin 
halklara vereceği hiçbir özgürlük yoktur. Onlar özgürlük, barış, demokrasi adına nereye 
müdahale etmişlerse, girmişlerse oraya kan, gözyaşı, yoksulluk, ölüm götürmüşlerdir. 

Bizler buna ABD emperyalistlerinin Irak’a özgürlük ve demokrasi götürüyoruz de-
diklerinde tanık olduk. 

Bizler buna ABD emperyalistleri NATO güçlerini de yanına alarak Afganistan’ı işga-
linde tanık olduk.

Bizler buna en son Arap baharının simgesel ülkesi Mısır’da tanık olduk.
Mısır halkının Tahrir meydanını zaptederek Mübarek rejimini devirmesi Mısır hal-

kının beklediği gibi kendisini özgürlüğe götürecek bir devrim olarak gerçekleşmedi. 
Mübarek’in yerine devlet aygıtını ele geçiren ordu, Mısır halkının özlemi olan demok-
rasiye öncülük etme beklentisinin yerine, gösteri yapan halkın üzerine panzeri sürerek 
emperyalist efendilerine bağlılıklarını gösterdi.

Arap baharının yaşandığı ülkelerde emperyalistler; Mısır’da olduğu gibi halkların 
özgürlük taleplerini sınırlandırmak ve yine Libya’da olduğu gibi kendi tercihlerini Libya 
halkına dayatmak için müdahaleler gerçekleştirdiler. Ayağa kalkan, isyan eden halkların 
özgürlük taleplerini yolundan saptırmak için her yolu deniyorlar. Kendilerinin denetle-
dikleri STÖ’leriyle, yerel işbirlikçileriyle olmuyorsa askeri örgütlülüğü NATO’yu devreye 
sokarak halkların kendi diktatörlerine karşı isyanlarının emperyalist devletlere, kapita-
lizme yönelmesini engellemek için her yolu deniyorlar.

Kuzey-Afrika ve Orta-Doğu’da ayağa kalkan halklar (özellikle Mısır örneğinde olduğu 
gibi) devrimi ancak bilimsel sosyalizmin yol göstericiliğinde tamamlayabilirler. 

Tahrir meydanından Tunus’a, İspanya ve Yunanistan’a uzanan halk ayaklanmaları-
nın, direnişlerinin, isyanların zaferle taçlanabilmesi için bize ideolojimizin ve yol göste-
rici bir örgütlüğümüzün, önderliğimizin olması gerekir. 

Ancak o zaman zaferi elde edebiliriz.

Kaddafi
Göçmen işçilerin genelde çalışma ala-

nı olan taşeron firmaların elinde bulunan 
bahçe sektörü son zamanlarda önemli 
değişimlere sahne olmaktadır. Özellikle 
Türkiyelilerin yoğun biçimde çalıştığı bu 
alanda, Doğu Avrupa ülkelerinden gelen 
işçiler yeni düzenlemeleri de beraberinde 
getiriyor. Bu düzenlemelere geçmeden 
önce bahçe sektörünün göçmen işçilerle 
olan bağlarını hatırlamakta fayda var. 

Hollanda bahçe sektörü; ülke dışından 
gelen ‘vasıfsız’ işçilerin istihdam edilmesi 

en uygun alan olarak, her daim 10 binler-
ce işçinin çalıştığı önemli bir sektör olagel-
miştir. 1940’lı yıllarda uzak doğu ve asya 
ülkelerinden, bu alanı ‘geliştirme’ hedefiy-
le, ülkeler arası antlaşmalar yapılarak ilk 
işçiler getirilmeye başlanmıştır. ‘60 yıllara 
kadar devam eden bu süreçte en yoğun 
işçi göçü Filipin’den yaşandığı bilinmekte-
dir. Bu dönem 6 aylık sürekli çalışmanın 
ardından oturum hakkının verildiği işçile-
rin barınma, bürokrasi gibi temel ihtiyaç-
ları ise bahçe sahipleri tarafından çözüm-
lenmekteydi. Bu süreç, 60 yılların sonuna 
doğru Türkiyelilerin göç sürecine dahil 
olması, dolayısıyla daha ucuz çalışan yeni 
bir topluluğun keşfiyle Filipinliler aleyhi-
ne düşüşe geçerek, sektör yavaş yavaş bu 
yeni göç toplumuna doğru evirilmeye baş-
lar. Uzak doğu ve asyadan göçün git gide 
zayıfladığı bu dönemler, aynı zamanda 
bu alandaki işçilerin sahip olduğu bir çok 
sosyal hakkın da, yasal olarak zorlaştığı 
dönem olmuştur. Öyle ki Türkiyeli işçilerin 
barınma, bürokrasi ve ulaşım sorunlarının 
bahçe sahipleri tarafından karşılanmadı-
ğı bir başlangıç yapılır. Oturum hakkı için 
artık 6 ay değil, 6 yıl çalışma zorunluluğu 
getirilir. 1998 yılına gelindiğinde ise ‘Conf-
red’ yasası adı verilen yasayla bu hak da 
yasal olarak kaldırılır. Türkiyeli göçmen 
işçilerin oturum hakkının elde etmesinin 
daha da zorlaştığı bu yasayla, Türkiyelerin 
Hollanda’ya gelme eğiliminde de önemli 
bir düşüş yaşanır. Buna paralel sosyal hak-
ların gerilemesi, mülteci yasalarındaki ka-
tılıkla birlikte gelinen aşamada Türkiyelile-
rin Hollanda tercihi epeyce zayıflamıştır. 

Bahçe sektörü, vasıfsız işçiye ihtiyaç 
duyan geniş bir sektördür. Bu alanda, çi-
çeklerin dikimi, biçilmesi, pazara hazırlan-
ması gibi bir çok aşamada işçiye ihtiyaç 
duyulmasının yanında, sebze ve meyveler 
de aynı aşamalarda bir çok işçiye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu vesileyle bahçe sektö-
rü ülkeye gelen işçilerin büyük çoğunlu-
ğunun bir biçimiyle ilişkilendiği bir sektör-
dür. 

Bu alanda 80’li yıllarda taşeron firma-
lar devreye sokulmuştur. Bahçe sahipleri 
ile işçi arasında tampon görevi gören bu 

firmalar, kendisini bahçe sahibinin gönül-
lü sömürüsüne sunarken, diğer yandan 
işçiyi sömüren mekanizmalar olmuşlardır. 
Böylesi firmaların devreye sokulmaya baş-
landığı 80’li yıllarda, firma kurmanın cazip 
kılınması adına bir çok yasal düzenleme-
lerle desteklenen firmaların çok önemli 
gelirler elde ettiği bilinen bir gerçektir. 
Öyle ki bu durum yüzlerce firmanın kurul-
masını da beraberinde getirmiştir. Bir kaç 
bahçe sahibi ile çalışmaya başlayanlar, 5-6 
kişinin çalıştığı firmalar kurmuş, gelinen 

aşamada bu firmalar 
aile fertlerin çalıştığı 
küçük birer aile şirketi 
olmuşlardır. 5-10 akra-
bayla kurulan firmalar, 
bu yanıyla taşeroncu-
luğa karşı sesin yük-
selmesinin de maddi 
zeminini oluşturmakta. 
İş bulmanın zorlaştığı 
bir ortamda, bir akra-
basının yanında iş bul-
muş olmasıyla ‘mutlu’ 
olan işçi, kendisine bu 
olanağı sağlayan ak-
rabasına karşı da ses 

çıkarmaktan geri durmakta, hatta her tür-
lü geri adımı da kabullenmektedir. Zaten 
taşeron firmaların kurulmasındaki esas 
hedefte buydu... 

Gelinen aşamada, işçilerin bu ‘kabulle-
nişine’ rağmen sektörde önemli sıkıntılar 
yaşanmakta. Taşeron firmalara işçi başına 
ödenen 20-25 Euro, her geçen yıl düşürül-
mesine karşın, hala kazanmakta olduğuna 
sevinen firmalarca karşı çıkılmadığından 
gelinen aşamada bu miktar 13-14 euro 
kadar düşmüştür. Bu miktarla kazancının 
bir bölümünü de işçiye veren firmalar, 
gelinen aşamada bir bir kapanmakta. Son 
olarak Bulgaristan, Polonya gibi ülkeler-
den gelen işçilerin, sektörde yer bulabil-
mek için Türkiyeli işçilerden daha ucuz 
çalışıyor olması, Türkiyeli firmaların ve iş-
çilerin kaygıyla karşılaştığı bir sorun olarak 
kendini hissettirmeye başladı. Birkaç yıl 
öncesine kadar, tek tük bahçede çalıştığı-
na şahit olunan Bulgar ve Polonyalı işçiler, 
son zamanlarda epeyce çoğalmıştır. 

Hal böyleyken, mevcut hakların da ge-
riletilmesi için uygun zaman gelmiş oldu. 
Saat ücretlerinin düşürülmesi, öğlen arası 
dinlenme zamanı olan 1 saatlik sürecin 
ödenmemesi gibi bir çok düzenleme bu 
sürece denk düşmekte. Tıpkı Filipinli iş-
çilerin, Türkiyeli işçilerin göçe başladığı 
dönemde bir çok haktan mağdur edilmesi 
gibi. Şimdi sıra Türkiyelilerde... 

2011 yılı itibariyle, Bulgar, Polon ve 
Türkiyeli işçilerin neredeyse eşit sayıda var 
olduğu bu sektör, işçiler arası dayanışma-
yı da zorunlu kılmaktadır. Bir yandan aile 
şirketleri olmanın getirdiği negatif örgüt-
lenme zemini, diğer yandan işçiler arası 
rekabette yaşanan saat ücreti düşüşü, bu 
alanda örgütlenmede kıvrak ve birleştirici 
politikaların üretilmesini dayatmakta. Son 
dönemlerde Türkiyeli işçilerin, saat ücret-
lerindeki düşüşü Polon ve Bulgar kökenli 
işçilerin ucuz çalışmasına bağlaması buna 
önemli bir örnektir. İşçiler arası bu yakla-
şım, sorunun ortaklığını kavramalarına da 
engel teşkil etmekte. Oysa saat ücretleri-
nin düşürülmemesi ancak, her kökenden 
işçinin yan yana gelebilmesiyle mümkün-
dür. 

HOLLANDA TAŞERON FİRMALARI VE 
GÖÇMEN İŞÇİLER 
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G. Dimitrov, en yalın tanımıyla 
emperyalist ülkelerdeki faşizmi şöy-
le tanımlamaktadır: “Faşizm finans 
kapitalin en gerici, en şoven ve en 
emperyalist unsurlarının açık terörcü 
diktatörlüğüdür.” Bu tanımlama fa-
şizmin açık biçimde karakterini orta-
ya koymaktadır. Ancak, faşizme karşı 
mücadele esas olarak; proletaryanın 
ve emekçi kesimlerin omuzlarında-
dır. Ancak, sınıflar mücadelesi tarihi 
gösteriyor ki, proletarya iktidar mü-
cadelesinde başarılı olmak istiyorsa, 
sadece kendi sınıf güçlerinin mücade-
lesiyle yetinemez. O, kendisi dışında, 
devrimde menfaati olanları, egemen 
sınıflarla çelişkileri olup onlara karşı 
mücadele yürütmek isteyen bütün 
sınıf ve tabakaları etkilemeli, kazan-
malı, örgütlemeli ve olara da önderlik 
ederek birlikte hareket etmelidir. Sı-
nıf bilinçli proletarya, kendi güçlerine 
güvenip mücadele yürütürken müm-
kün olan en büyük ittifaklara ihtiyaç 
duyacaktır. Bu da; proleter sınıf ön-
derliğinde geniş bir anti-faşist cephe 
siyasetiyle hareket etmeyi gerektirir. 
Bu anlamda geçmişe dair mücadeleler 
tarihini irdelemek günümüzde gelişen 
anti-faşist mücadelelerin özelliklerini 
kavrama bakımından bizlere ışık tuta-
caktır. 

Anarşizm 14. yüzyılda otoriteleri 
reddetme  ve karşı çıkışla, özünde ko-
münal bir yaşamı esas alarak ortaya 
çıkar. Ve anarşist kuramcı Proudhon 
1851’de “artık ne kilise’de ne de dev-

let içinde, ne toprakta ne de parada  
otorite olmamalıdır” der. Buna karşın 
istenilen özgürlük ve bağımsızlıktır. Bu 
özgürlük ve bağımsızlık istemi; emek 
ve sermaye çelişkisini içeren bir örgüt-
lenme, bir platform ve programdan 
yoksun olması, ayrıca sınıf eksenli bir 
iktidar perspektifinden uzak, kendili-
ğinden hareketler olması nedeniyle 
önemli gelişimler kaydedemediler. 
Dönem konjonktürü içerisinde, özel-

likle Avrupa coğrafyasında, anti-faşist 
hareketlerin gelişmesi bir yaygınlık 
olarak ortaya çıksa da nihai bir sonuca 
gidememiştir. 

Anarşizmin geliştiği ve güçlendi-
ği diğer önemli alanı ise, İspanya’dır. 
İspanya’daki kurucusu Guiseppe 
Fanelli’dir. Birinci Enternasyonal’e gi-
dilirken Enternasyonal’de Anarşizmi 
temsilen, 1.Enternasyonal’e katılan 
Bakunin, “dünyada eşitlik, komünler 
içinde serbestçe örgütlenmiş ve fede-
rasyon haline gelmiş üretim birlikle-
rindeki kolektif mülkiyetin ve emeğin 
kendiliğinden örgütlenmesiyle ger-
çekleşmek zorundadır” der. Ve daha 
Enternasyonal’in başlangıcında işçiler 
ikiye bölünmüş, bir bölümü Marks’ı 
diğer bölümü ise, Proudhoncu olan 
bu iki akım özellikle Cenevre (1866) ve 
Lozan (1867) kongrelerinde kıyasıya 
ideolojik bir çatışma içerisine girmiş-
tir. 

1.Enternasyonal’den sonraki kong-
relerde anarşizmi savunan akımlar, 
yaşanan ideolojik tartışmalar nede-
niyle zayıflayarak geri planda kalmış-
lardı. Bu durumdan ötürü anarşizme 
önderlik edenler, çalışmalarını yeni-
den gözden geçirmek üzere yoğun bir 
tartışma sürecine girmişlerdir. Bu tar-
tışmalar sonucunda İtalya’da anarşiz-
mi savunan akımlar, 1877’de şiddeti, 
bir mücadele aracı haline getirmeyi 
öneri olarak ortaya koyarlar. “Sosya-
list ilkelerin eylemlerle ortaya kon-
masına yönelen ayaklanma, en etkin 

propaganda aracıdır. Bu araç kitleleri 
yanıltmadan ve bozmadan en derin 
toplumsal katmanlara nüfuz edebilir 
ve Enternasyonal’in desteklediği mü-
cadelede insanlığın diri güçlerini ya-
nına çekebilir” (1876’da Cafieron’un 
Malatesta’ya yazdığı mektup). Bu si-
yaseti esasa alan İtalya’daki anarşist 
guruplar, Benevento’daki arşivleri ate-
şe vererek  yoksullara para dağıtma 
yöntemine giriştiler. Bakunin ve Kro-

potkin, Proudhon’un düşüncelerine 
evrensel bir değer yükleyerek geliştir-
diler. Ve bir öğreti olarak eğitim aracı 
haline getirildi. Anarşizm örgütlü mü-
cadelesi, tarihte kendisini Ukrayna ve 
İspanya iç savaşında ortaya koymuştur. 
Anarşizm, anarko ‘komünizm’ 
veya özgürlükçü komü-
nizm olarak da bilinir. 
Anarşist komünizm 
kısmi olarak, sos-
yalizmden etkile-
nen bir akımdır. 
Yani kapitaliz-
min ancak top-
lumsal bir dev-
rimle ortadan 
kalkacağını ve 
bunun da “sınıf 
eksenli” bir müca-
deleyle gerçekleşe-
ceğini savunur. Ancak 
bu anarşist akımlar ideo-
lojik olarak, Marksist ilkelerden 
temelden ayrışırlar. Devrimden sonra 
proletaryanın iktidar devletine karşı 
çıkar. Yani proletarya diktatörlüğünü 
kabullenmez. Bu anlayışın kendiside 
ideolojik anlamda sınıfların varlığını, 
sınıflar mücadelesini ve sürekli devrim 
tezinin özünü kavramamaktır. Bu dü-
şünce ve anlayış ideolojik olarak, ye-
niden burjuva diktatörlüğüne götür-
menin yolunu açacağı için Marksizm’e 
temelden karşıdır. 

Anarşist komünizm düşüncesi ise; 
1870’lerde, kollektivist modelin eleş-
tiri süreciyle beraber gelişti. Anar-
şizm, Uluslararası Emekçiler Birliği 
(IWPA veya I.Enternasyonal, 1864-
72)’lerde doğmuş ve gelişmiştir. İlk 
anarşistler genelde kolektivistlerdi. 
Enternasyonal’de Marks’ın ortaya koy-
duğu biçimiyle komünizm ideolojine 
karşıydılar. Anarşist akımlar düşünce 
olarak, Marks’ın bilimsel sosyalizmiy-
le temelden çelişen yanlarını barın-
dırmıştı. Anarşist oluşumların sınıf 
eksenli örgütlenme yöntemi konu-
sunda da Marksist ve Leninist örgüt-
lenme biçiminden uzaktırlar. Esasta 
toplumun tabandan örgütlenmesini 
savunsalar da mücadele pratiklerin-
de, anarşist komünizmi savunan bu 
gurupların kendi içinde bir örgütlen-
me hiyerarşisinin olmaması ve sınıf 
bilincinden yoksun iktidar hedefinden 
uzak anti-otoriter yapılanmalar olarak 
kendilerini bu gerçeklik içinde sürdür-
mektedirler. Bu yaklaşımın ifadesi, 
mevcut emperyalist-kapitalist sistemi 
çözümleyememe, veya anlamamak-
la direk ilintili bir durumdur. Mevcut 
sistem ideolojik-siyasi, ekonomik ve 
askeri olarak yüzyıllardır örgütlendiği 
bir toplumda ancak, hiyerarşik bir bi-
çimde örgütlenmiş, ilke ve programı 
olan bir partinin örgütlü gücü ile alt 
edeceği gerçeğini görmemektir. 

Marksizm (bilimsel sosyalizm), 18. 
yüzyılda batının en ileri üç ülkesinde, 
(İngiliz ekonomi politiği, Fransız üto-
pik sosyalizmi ve Alman felsefesi üze-
rinde) üç büyük ideolojik akıma karşı 
mücadele içinde gelişti. Marksizm bu 

alanlardaki mücadele üze-
rinde ortaya çıkarak, 

emek ile sermaye 
arasındaki çe-

lişkinin nasıl 
çözüleceği, 
proletarya 
ve ezilen 
dünya halk-
larının nasıl 
özgürleşe-
ceği ve sınıf 

m ü ca d e l e -
sinin sınıfsız 

topluma doğru 
nasıl evirilmesi 

gerektiğini net bir bi-
çimde ortaya koymuştur. 

Kapitalist sisteme karşı mücadelenin  
yol ve yöntemlerini açıklığa kavuştur-
muştur. Ancak, mevcut anti-faşist gu-
rup ve organizasyonlara baktığımızda 
Marksist hedef ve programdan uzak 
kendiliğinde gelişen hareketler olduğu 
bir gerçektir. Bu anti-faşist gurup ve 
hareketler yanlış şekillenen ideolojik 
kökünden kopmadığı gibi, tarihsel ola-
rak sınıf mücadelelerinde dersler çıka-
rılmadığı gerçekliği de ortadadır. 

Sonuç olarak; bugün anti-faşist mü-
cadelenin içerisindeki akımlara bak-
tığımızda tarihsel koşullarda gelişen 
ve önderlik edenler, Marksist çizginin 
dışında kaldıkları için, kabaran anti-
faşist harekete önderlik edememiş, ve 
hareketi ileri taşıyamadıklarından do-
layı, ya dönemsel olarak yenilgiler al-
mış yada mevcut sistemin egemenliği 
altına girmişlerdir. Avrupa’da gelişen 
anti-faşist hareketlerin kendi açımızda 
önemini kavramak ve ortak mücadele 
araçları üzerinde yoğunlaşmak elbete 
önemlidir ve gereklidir. Eylemde birlik 
ajitasyon ve propagandada serbestlik 
ilkesi temelinde, birlikleri genişleterek 
güçlendirmeliyiz. Bu anlamda, anti-
faşist gurup ve örgütlerle ortak çalış-
mayı esas alırken onların eksik, yanlış 
ve sapmalarına karşıda mücadele et-
meyi temel ilke haline getirmek du-
rumundayız. Bizleri bu guruplardan 
temelden ayrıştıran noktalarımızın 
olmasının yanında, onlarla alanlar-
da eylem birlikleri temelinde ortak 
hareket etme noktalarımızın mevcut 
olduğunu görmemiz gerekmektedir. 
Emperyalist-kapitalist sistemin politik, 
ekonomik olarak yoğunlaşan saldırı-
larına karşı, alanlarda tüm güçlerle 
geniş yelpazeli olarak ortak hareket 
etme perspektifi doğrultusunda ilişki-
leri geliştirmek, anın sorun ve görevle-
ri olarak önümüzde durmaktadır. 

ANTİ-FAŞİST MÜCADELE VE ANARŞİZM
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20 Kasım 2011  Pazar günü 
Hamburg Kültür ve  Dayanışma 
Derneği’nde ATİK tarafından organize 

edilen “Ortadoğu’daki Son Gelişme-
ler , Füze Kalkanı ve Türkiye’ye Biçilen 
Rol”  konulu bir panel yapıldı. Panele 
konuşmacı olarak Doç. Haluk Gerger 
ve Partizan Temsilcisi katıldı.

Panelde ilk söz hakkını alan Ger-
ger, konuşmasını  “Ortadoğu’daki Son 
Gelişmeler”  üzerine yaptı. Gerger 
Ortadoğu’da gerçekleşen isyanların 
birer halk isyanı olduğunu söylerken, 
bunların aynı zamanda devrimciler 
tarafından da desteklenmesi gereken 
kalkışmalar olduğunu dile getirdi. Bu 
gerçekliğe karşın gelinen aşamada 
emperyalistlerin “devrimi çaldığıı-
nı” belirtti. Emperyalistler isyancılar 
arasında kendileriyle işbirliğini kabul 
edenlerle ilişkiler geliştiriyor ve onları 
destekliyorlar. Böylece isyancılar ara-
sında bir eşitsizlik yaratıyorlar.Ama bu 
isyanlardaki tüm bu olumsuz gelişme-
lere karşın BAAS gibi gerice rejimleri 
desteklemek gibi olumsuz bir tavra 
düşülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bugün Türkiye eliyle Suriye’nin bu 
kadar yoğun bir şeklide sıkıştırılması-
nın nedenlerinden biri de İran’ın ku-
şatılma operasyonlarından biri olma-
sıdır. 

Türkiye üzerine de konuşan Gerger, 
Türkiye’nin topyekün bir savaş kışkır-

tıcılığı yaptığını söylerken, Türkiye’nin 
böyle yapmakla neyi amaçladığını da 
şöyle yanıtladı:

“Ortadoğu’da den-
geler yeniden kurulu-
yor...Yeni bir ganimet 
sofrası kuruluyor ve Tür-
kiye eskiden olduğu gibi 
bu ganimet sofrasında 
kırıntılarla yetinmek is-
temiyor. En büyük kor-
kusununun Suriye’de 
de oluşabilecek bir Kürt 
yönetimi olasılığı oldu-
ğunu söyledi. Tüm bu 
gelişmeler Türkiye’yi 
daha da saldırgan kı-
lıyor. Olası bir  İran’ın 
düşmesi ihtimalinde 

oralara yerleşmeyi Güney Kürdistan’ı 
kuşatmayı düşünüyor.” dedi.

Avrupa’da yaşanan  bu kriz sürecini 
de değerlendiren Gerger, kapitalizmin 
kriz demek olduğunu ve bu krizin bir 
birikim krizi olduğunu söyledi. Tari-
hin bize böyle dönemlerde silah ve 
savaş olgusunun önem kazandığını, 
silahlanmaya ve savaş ortama yarat-
ma siyasetlerinin öne çıktığını belirtti. 
Silahlanma ve savaş bir dış düşmana 
karşı yapıldığı için içerde de bir disiplin 
oluşturduğunu ve milliyetçiliği körük-
lediğini belirtterek sözlerini sonlandır-
dı.

Partizan adına söz alan temsilci 
ise, ana konusu olan “füze kalkanı ve 
Türkiye’ye biçilen rol” bölümüne gel-
meden önce Ortadoğu sorununa kısa-
ca değinerek sözlerine başlamak iste-
diğini söyledi. Özellikle Libya’ya müda-
halenin emperyalistler arası çeliskinin 
bir yansıması olduğunu belirtti. ABD 
ve AB ülkelerinin özellikle Çin’in etki 
alanını kısıtlamak istediğini, Çin’in 
Afrika’da gelişen etkisinin durdurmak 
istediklerine vurgu yaptı. 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşa-
nan isyanlar birer halk isyanı olduğu 
tespitine katıldığını belirten temsilci, 
bu isyanların halk güçlerinde yarattığı 

değişimleri desteklemek gerektiğini 
söylerken ama değer taraftanda isyan-
ların önderliğini ele geçiren güçlerin 
emperyalist güçlerle olan ilişkilerin-
den dolayı eleştirel bir tutumun takı-
nılmasının zorunlu olduğunu söyledi. 

Partizan Temsilcisi Güney Asya’da 
da bir kapışma var olduğunu belirtir-
ken, Rusya’nın bu alanda önemli bir 
güç olduğunu söyledi.Belli bir dönem 
sorunlar yaşasa da, özellikle Irak iş-
galinden sonra petrol fiyatlarındaki 
anormal artışlar sayesinde bir topar-
lanmaya gittiğini ve şuan yine önemli 
bir güç olarak bölgede varlıığını devam 
ettirdiğinin altını çizdi. Ve bölgede AB 
benzeri bir birlik Rusya öncülüğünde 
Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında 
kurulduğunu ve 2012’de ortak para bi-
rimine geçecekleri bilgisini verdi.

Buradan füze kalkanı sorununa ge-

len temsilci, şimdiye kadar anlatma-
ya çalıştığı bu ekonomik kapışmanın 
bir de askeri ayağının olmak zorunda 
olduğunu ve bununda çeşitli yönle-
riyle sürdürüldüğünü söyeldi. Oluştu-
rulmak istenen füze kalkanlarının da 
bu ayaklardan yanlızca biri olduğunu 
belirtirken, şu an Malatya-Kürecik’te 
kurulmak istenin füze kalkanının se-
rüvenini anlattı. Daha önce Polanya 
ve Çek Cumhuriyeti’nde kurulmak 
istenen sistemin Rusya’nın karşı çık-

masıyla Türkiye’ye taşındığını söyledi. 
Temsilci şöyle devam etti:” Bu sistem 
Türkiye’ye kaydırılırken gerekçe olarak 
İran tehdidi gösterildi.İran’ın elinde 
bulunan nükleer silahlara ve baristik 
füzelere karşı oluşturulduğu propa-
ganda edilsede, asıl hedeflenen Rus-
ya ve Çin’in önünü kesmektir.İran’ın 
hedefe konulmasının asıl nedeni ise 
hem bölgedeki etkisi, hem de Rusya 
ve Çin’le olan ilişkisidir.”

Oluşturulmak istenin füze kalka-
nın yanlızca bir radar üssü olmadığını 
komplike bir sistem olduğunu söy-
leyen temsilci,bunun doğal çevre ve 
insan sağlığı üzerindeki etkilerine de 
değinirken, özellikle kanser riskini te-
tiklediğinin altını çizdi. Böyle bir üssün 
bulunduğu alanın her hangi bir savaş 
esnasında direkt olarak hedef haline 
geldiğini belirten temsilci, emperya-

listler arası hegemonya kavgasının bir 
yansıması olan bu sisteme ,bu dalaşın 
dışardan bir parçası olmak istemediği-
mizi yüksek sesle haykırmak gerektiği-
ni belirtti. Bunun için karşı etkinlikler 
örgütlemenin devrimci bir görev oldu-
ğunun altını çizdi.

100’ün üzerinde dinleyicinin katıl-
dığı panel 4 saat boyunca  canlı tartış-
malara da sahne oldu. Son olarak so-
rulan soruların yanıtlanmasıyla  panel 
sonlandırıldı.

Bilindiği gibi 2012 yılında 
Fransa’da da seçimler yapılacak, 
Fransa Avrupa`da burjuva demokra-
sisinin kendi kuralları çerçevesinde 
en fazla yaşam bulduğu ülkelerden 
biri olarak bilinir ve değerlendirilirdi. 
Fransız Burjuvazisi de sürekli bir bi-
çimde bu yaklaşımın halkın belleğin-
de olmasına özen gösterirdi.. Ama 
artık gerçek yüzlerini ve kimliklerini 
saklamaya ve maskelere gerek duy-
mamaktadırlar.

Son dönemlerde Avrupa’nın kimi 
ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz-
lere bagli olarak uygulamaya konan 
ve yeni hak gasplarini iceren politika-
larin, Fransada da egemenlerin daha 

açıktan ırkçılığı ve yabancı 
düşmanlığını körükle-
diği, birebir planlı bir 
şekilde çeşitli saldı-
rıları organize ettiği 
ve yönlendirdiğini 
gözlemlenmekte. 
İşte bu yönelimden 
kaynaklı, ırkçı-faşist 
partilerde oylarını 
arttırmaya çalışıyor. 
Fransa’da Ulusal Cep-
he (FN) denilen ırkçı 
faşist partinin göçmen-
leri hedef alan söylemle-
ri, bugünün iktidar partisi 
UMP’nin de seçim yatırımı 

olarak değerlendirilmeye 
başlandı.

Buda gelecek sü-
reçte burada yaşayan 
göçmenleri daha 
büyük zorlukların 
beklediği anlamına 
geliyor. Dillendirilen 
ve programlaştırılan 
söylemler; buraya 
gelecek göçmenlerin 
Fransız kültürüne ve 
değerlerine uyumu 

(asimilasyon) zorunlu 
hale getiriliyor. Fransız 

toplumuna adapte olmak 
olarak dillendirdikleri bu 

uygulamalarla, göçmenlerin kültür-
lerini, alışkınlıklarını ve değerlerini 
bırakıp Fransanin yaşamına uymala-
rını ve eğer uyum sağlayamazlarsa 
yaptırımlarla karşılacakları ve sınırdı-
şılarının bile yaşanabileceğinin hatır-
latılması yapılmaktadır.

Bu ve benzeri politakalara karsi 
,Demokratik Kitle Örgütleri günün 
ihtiyaçlarına göre politika üreterek 
saldiri ve hak gasplarina karsi ,en ge-
niş göçmen kitleleri örgütlemek, ha-
rekete gecirmek icin çeşitli demokra-
si güçleri ile ortak etkinliklere daha 
fazla önem verilmeli ve mücadele 
yükseltilmelidir.

Fransa’da 2012 seçimleri ve göçmenleri bekleyen yeni saldırılar 

Ortadoğu’daki Son Gelişmeler  ve Füza Kalka-
nı Konulu Panel Yapıldı!
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İçinden geçtiğimiz süreçte, dün-
yamızın dört bir yanından ezilenlerin 
ayak sesleri yükselmekte. Asya’dan 
Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya, 
Avustralya’ya kadar ezilenler, kış uyku-
sundan uyanmaya, ayağa doğrulmaya 
çalışıyorlar. En gerici diye tanımladığı-
mız Kuzey Afrika İslam ülkelerinde on 
yıllardır saltanatlarını sürdüren dikta-
törlerin tahtları, ezilenlerin kabaran 
öfkesine dayanamayıp yerle bir olmak-
ta.

New York’un finans merkezi Wall 
Street’te başlayarak kısa sürede 
ABD’nin 60’dan fazla şehrine ve ardın-
dan tüm dünyaya yayılan işgal eylem-
leri, ezilenlerin kapitalizme karşı isyan-
larını dile getiriyordu.

2008 ekonomik krizi ile birlikte baş-
layan bunalımın ezilenler ve işçi sınıfı 
üzerinde yarattığı kemer sıkma politi-
kalarının sonuçları idi bu ayak sesleri… 
Kapitalizmin doğası gereği yaşanan bu 
krizler ve bunalımlar, kapitalizmin ken-
di bağrında yeşerttiği düşmanını güç-
lendirmekte. Hiç şüphe yok ki; ayağa 
doğrulmaya çalışanların bir kısmı da 
kadınlardır. İşte; “Arap Baharı” diye 
adlandırılan Kuzey Afrika İslam ülkele-
rindeki ayaklanmaların en önlerindeki 
(hem de en zor koşullarda) kadınlar… 
Dünyanın beş kıtasındaki Kapitalizmi 
protesto eylemlerinde, ellerindeki taş-
lar ve gözlerindeki kin dolu bakışlarla 
objektiflere yakalanan genç kadınlar… 
Kadınlar özgürlüğün sokakta kazanıldı-
ğının bilinciyle, tüm baskılara rağmen, 
ısrarla sokaklardan çekilmiyor, susmu-
yorlar.

Çünkü yine aynı dünya konjonktü-
ründe, savaşların, işsizliğin ve açlığın 
pençesinde en çok kıvrananın kadın 
olmasından kaynaklı, göçün ve yoksul-
luğun adının kadın olduğu, yine dün-
yanın her tarafında kadına yönelik şid-
detin yükselişte olduğu, bunun sonucu 
olarak örneğin Türkiye’de son 7 yılda 
%1400 artış gösteren (günde ortalama 
5 kadın) kadın cinayetlerinin gündeme 
oturduğu, kadının emeğinin her geçen 
gün biraz daha değersizleştirildiği, aç-
lıktan çocukların öldüğü bu süreçte so-
kaklardan gelen ayak seslerinin içinde 
kadınların ayak seslerinin olmaması 
mümkün mü? 

İşte tam da bu süreç, işçi sınıfını ve 
ezilenleri, sınıf mücadelesini büyüt-
mekte zorunlu kılmaktadır. Bu neden-
ledir ki; yine bu sürece tekabül eden 
Kongrelerimiz daha bir önem taşımak-
tadır. Egemenlerin, ezilenlerin ayak 
seslerinin verdiği korku ile daha bir 

saldırganlaştığı, başta kadınlar olmak 
üzere tüm işçi ve emekçiler üzerinde 
saldırılarını yoğunlaştırdığı günümüz-
de, demokratik kurumların görev ve 
sorumlulukları da artmaktadır. Sınıf 
mücadelesinin önemli ayaklarından 
biri olan kadınlar cephesindeki, de-
mokrasi bilincinin geliştirilmesinde, 
önemli sacayağı olan demokratik ka-
dın örgütlerinin önemi de daha bir öne 
çıkmaktadır.

Bu bilinçle hareket eden bizler, 20 
yıldır ATİK’e bağlı Kadın Komisyonu 
olarak genel örgütlenme perspektifi-
miz doğrultusunda sürdürdüğümüz 
çalışmalarımızı, geçen yıl, 10. Kurul-
tayımızda, “20. mücadele yılımızda 
işsizliğe, yoksulluğa, emeğimizin yok 
sayılmasına karşı örgütlülüğümüzü 
güçlendirelim!” diyerek tüzük çalış-
masıyla bir adım daha ileri taşıdık. 
Kurultaylar ve kongreler; erkek ege-
men sisteme, ataerkiye karşı duruşun 
sağlamlaştırılması, kadın çalışmalarına 
ve örgütlenmesine yönelik yanlış ve 
muğlâk bakış açılarının da bertaraf edi-
lebilmesinin önemli alanlarıdır. Geçen 
yıl 10. kurultayımızda oluşturduğumuz 
tüzüğümüzden sonra bu yıl Yeni Kadın 
olarak gerçekleştireceğimiz 1. kongre-
mizde, bu kurumsallaşma adımını bir 
adım daha ileriye taşıyarak, çalışma 
yöntemlerimizi ve prensiplerimizi be-
lirleyen, dışarıya karşı bizi tanıtıp anla-
tabilecek olan programımızı oluştura-
cağız. Böylece 1. Kongremizde oluştu-
racağımız programımız ile daha emin 
adımlarla, emekçi kadınların örgütlü 
yürüyüşünü hızlandırarak ve çoğalarak 
daha ilerilere taşıyacağız. Bu nedenle 
10. Kurultayımız ve 1. Kongremiz mü-
cadele tarihimizde özel bir yere sahip 
olacaktır. Bu anlamda bu yıl ilkini ger-
çekleştireceğimiz kongrelerimiz için, 
tüm alanların üzerine düşen görevi ye-
rine getireceğine olan inancımızla ha-
zırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buna göre 
kongre tarihleri;

26-27 Kasım 2011 Avusturya – Viyana
03 Aralık 2011 İsviçre – Zürih
10 Aralık 2011 Almanya – Duisburg
17 Aralık 2011 Hollanda – Den Haag 

(genişletilmiş toplantı)
07 Ocak 2012 Fransa – Paris (genişletil-

miş toplantı)
04-05 Şubat 2012 Almanya – Stuttgart  

(Merkezi Kongre)

İçinden geçtiğimiz süreç ve Kongre-
lerin önemi göz önünde bulunduruldu-
ğunda katılımın sadece delegeler düze-

yinde kalmayıp en geniş kadın kitlesini 
seferber etmenin önemi ortadadır. 

Derneklerde veya komitelerde ya-
pılacak olan program tartışmalarından 
sonra dernek üyesi 3 kadına bir delege 
seçerek (komitelerde 1 temsilci) ülke 
kongrelerine veya genişletilmiş toplan-
tılara eksiksiz katılımın sağlanması için 
çalışmalara şimdiden başlamak gerek-
tiği açıktır. Ülke kongrelerine katılan 
delegelerin 2/1 i ise merkezi kongre 
için seçilecektir.

Bazı alanlarımızda kadın örgütlen-
memizin veya çalışmamızın olmadığı 
bilinen bir gerçeklik olmakla birlikte, 
“bu alanda kadın çalışması yok” di-
yerek bu çalışmanın örgütlenmesini 
sağlamamak, kongrelere delegeleri-
ni göndermemek kesinlikle yanlıştır. 
Unutmamak gerekir ki bu çalışma alanı 
da bütün çalışmalarımız gibi bütünün 
parçasıdır. Dolayısı ile federasyonları-
mıza bağlı bütün derneklerimiz ve ko-
mitelerimiz taslağı tartışıp, delegeleri-
ni belirleyerek Kongrelere katılmakla 
mükelleftirler.

Şimdi tüm enerjimizle Kasım so-
nundan itibaren başlayacak olan ülke 
kongrelerimize, oradan da zirve olan 
merkezi kongremize hazırlanırken;  

Kadının emeğinin görünür kılın-	
ması için, 

Cinsiyet ayrımcı ücretlendirme-	
lere ve politikalara karşı durmak için 

,“KİMSENİN NAMUSU OLMAYA-	
CAĞIMIZI” haykırmak için, 

Kadına yönelik şiddete dur diye-	
bilmek ve kadın cinayetlerini durdura-
bilmek için

Militarizmin, şovenizmin ve ırk-	
çılığın, erkek egemenliğiyle birleştirilip 
kadınlar üzerindeki şiddetin daha da 
yükseltilmesine ve 

Kadınların fuhuşa zorlanmasına 	
veya mecbur bırakılmasına, modern 
köleler halinde alınıp / satılmasına 

Egemenlerin, parasız eğitim 	
hakkını ellerinden aldığı çocuklarımı-
zın gelecekleri ile oynamalarına karşı 
çıkmak için,

ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ GÜÇLENDİ-
RELİM!!

KADINLAR KONGRELERİ’NE DOĞRU YOL ALIRKEN

Dünyamızın dört bir yanından 
ezilenlerin ayak sesleri yükselmek-
te. Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan 
Amerika’ya, Avustralya’ya kadar ezi-
lenler, kış uykusundan uyanmaya, 
ayağa doğrulmaya çalışıyorlar. Kuzey 
Afrika İslam ülkelerinde, on yıllardır 
saltanatlarını sürdüren diktatörlerin 
sırça köşkleri, ezilenlerin kabaran öf-
kesine dayanamayıp yerle bir olmak-
ta.

New York’un finans merkezi Wall 
Street’te başlayarak kısa sürede tüm 
dünyaya yayılan işgal eylemleri, ezi-
lenlerin kapitalizme karşı isyanlarını 
dile getiriyordu. Egemenlerin, eko-
nomik krizin faturasını işçi sınıfına 
kesmek istemesinin sonuçları idi bu 
ayak sesleri… Krizler ve bunalımlar, 
kapitalizmin kendi bağrında beslediği 
düşmanını güçlendirmekte. 

Hiç şüphe yok ki; ayağa doğrul-
maya çalışanların önemli bir kısmı 
da kadınlar... İşte; “Arap Baharı” diye 
adlandırılan Kuzey Afrika İslam ülkele-
rindeki ayaklanmaların en önlerindeki 
(hem de en zor koşullarda) kadınlar… 
Dünyanın beş kıtasındaki Kapitalizmi 
protesto eylemlerinde, ellerindeki taş-
lar ve gözlerindeki kin dolu bakışlarla 
objektiflere yakalanan genç kadınlar… 
Fabrikalarda grev barikatlarındaki ka-

dınlar… Kadınlar özgürlüğün sokakta 
kazanıldığının bilinciyle, egemenlerin 
tüm yıldırma politikalarına ve baskı-
larına rağmen, ısrarla sokakları terk 
etmiyor, susmuyorlar.

Çünkü yine aynı dünya konjonktü-
ründe, savaşların, işsizliğin ve açlığın 
pençesinde en çok kıvrananın kadın 
olmasından kaynaklı, göçün ve yok-
sulluğun adının kadın olduğu, yine 
dünyanın her tarafında kadına yöne-
lik şiddetin yükselişte olduğu, bunun 
sonucu olarak örneğin Türkiye’de son 
7 yılda %1400 artış gösteren (günde 
ortalama 5 kadın) kadın cinayetlerinin 
gündeme oturduğu, kadının emeğinin 
her geçen gün biraz daha değersizleş-
tirildiği, açlıktan çocukların öldüğü bu 
süreçte sokaklardan gelen ayak sesle-
rinde, kadınların ayak seslerinin olma-
ması mümkün mü? 

Egemenler, ezilenlerin ayak sesle-
rinin verdiği korku ile başta kadınlar 
olmak üzere tüm işçi ve emekçiler 
üzerinde saldırılarını yoğunlaştırmak-
talar. Kongrelerimiz bu saldırılara ya-
nıt olacaktır. 

TARİH: 10.12.2011
SAAT: 11.00 
YER: Jugend und Kultur Verein 
Kaiser-Willhelm Strasse 284    
47169  Duisburg (Marxloh)

ALMANYA YENİ KADIN KONGRESİNE ÇAĞRI
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Dominik Cumhuriyeti’nde Mirabal 
Kardeşler olarak tanınan üç kız kardeş 
Patria, Minerva ve Maria Teresa, eşleriyle 
birlikte, 30 yıldır iktidarda olan 
Trujillo diktatörlüğüne karşı ve-
rilen özgürlük mücadelesinin 
en önlerinde yer alanlardı. Mü-
cadeleleri sürecinde ağır baskı-
lara ve hapis cezalarına maruz 
kalmalarına rağmen, yılmadan 
mücadelelerini sürdürdüler. 
1960 yılının Kasım ayı başla-
rında diktatör Trujillo, Mirabal 
Kardeşleri ülke için tehlike ola-
rak göstermekteydi. 25 Kasım 
1960’ta, üç kız kardeş devletin 
kolluk güçleri tarafından zorla 
kaçırılıp tecavüz edilerek katle-
dildiler ve bir uçurumun kıyısına atıldılar. 
“Araba kazasında” öldükleri duyurulsa da 
yalan çabuk ortaya çıktı ve bir yıl sonra 
Trujillo karşıtı hareket, diktatörlüğün sona 
ermesini sağladı. 

Mirabal kardeşlerin özgürlük ve insan 
hakları için verdikleri mücadele, ezilen 
halklar için bir sembol haline gelirken, 
sınıf mücadelesinde kadın olarak yer al-
manın egemenler cephesinde nasıl daha 
özel bir tehlike oluşturduğunun ve kadın-
ları sindirmek/susturmak için cinsel taciz 
ve tecavüzün bir devlet politikası olarak 
nasıl devreye sokulduğunun da göstergesi 
oldu. 

1981’de Dominik’te toplanan Latin 
Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım, 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve 
Uluslararası Dayanışma Günü”  olarak ilan 

edildi. 1981 den bu yana dünyanın dört 
bir köşesinden kadınlar, her 25 Kasım’da 
bir araya gelerek, Mirabel kardeşlerin bu 

onurlu mücadelelerinin önünde saygıy-
la eğilirken, aynı zamanda şiddete karşı 
örülen kadın dayanışmasının sahiplenicisi 
olma kararlığı ile bedenlerine, kimlikle-
rine, emeklerine dönük şiddet, baskı ve 
ayrımcılığa karşı mücadelelerini yüksel-
tiyorlar. Cezaevlerinden, iş yerlerine, en 
güvenli yer olarak bilinen evlerden sokak-
lara kadar uzanan şiddet sarmalına karşı 
sözlerini sokaklarda söylüyorlar.

Cinsiyet ayrımcı ücretlendirmelere 	
ve politikalara 

Ev içi emeğimizin, görünmeyen 	
emek olmasına karşı bir duruş sergileye-
bilmek için;

“Namus’ adına katledilmelere, recm, 	
berdel, çocuk yaşta evlilik ve sünnete kar-
şı tüm kadınların çığlıklarını birleştirerek, 

“KİMSENİN NAMUSU OLMAYACAĞIMIZI” 
haykırmak için,

AİLE İÇİ ŞİDDET başta olmak üzere, 	
“KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETE 
HAYIR!” deyip, yaralarımızı birlikte sara-
bilmek için,

BEDENİMİZ VE KİMLİĞİMİZ BİZİM-	
DİR!” diye haykırmak için,

Devrimci – yurtsever kadınlara DEV-	
LET POLİTİKASI olarak uygulanan cinsel 
işkenceye, tecavüze karşı onurlu bir duruş 
sergilemek için, 

Emperyalist savaşlara karşı çıkarak 	
HALKLARIN KARDEŞLİĞİNİ savunmak için,

Militarizm ve ırkçılığın, erkek ege-	
menliğiyle birleştirilip kadınlar üzerindeki 
şiddetin daha da yükseltilmesine ve 

Kadınların fuhuşa zorlanmasına veya 	
mecbur bırakılmasına, modern köleler 
halinde alınıp / satılmasına karşı çıkmak 
için,

Mirabel kardeşlerin katledilişlerinin 
51. yılı olan bu 25 Kasım’da da yine sokak-
larda olacağız ve kadına yönelik şiddetin 
politik ve insan hakları ihlali olduğunu, bu 
şiddeti mutlaka durduracağımızı haykırır-
ken, mücadeleyi büyütmek için ellerimizi 
bir kez daha birbirine kenetleyeceğiz.  

KENETLENMİŞ ELLERİ ÇOĞALTMAK, 
MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK VE KADINA 
YÖNELİK ŞİDDETİ DURDURMAK İÇİN 25 
KASIM’DA BÜTÜN KADINLARI SOKAĞA 
ÇAĞIRIYORUZ!

YAŞASIN EMEKÇİ KADINLARIN ENTER-
NASYONAL DAYANIŞMASI!

 KADINA YÖNELİK ŞİDDET; DEVLET POLİTİKASI OLUP, İNSAN HAKLARI 
İHLALİDİR, SUSMA, İSYAN ET! Yeni Kadın Güney bölgesi hafta sonu 

eğitim kampı, 29-30 Ekim tarihleri arasında 
Augsburg’da gerçekleştirildi. Gündem, Prog-
ram Taslağı tartışmaları ile başladı. Program 
Taslağının katılımcı arkadaşların bazılarının 
ellerine geçmemiş olması eleştirildiyse de, 
tartışmalar olumluydu. 

Diğer gündem maddesi ‘Kadına Yönelik 
Şiddet’ idi. Bu konuyu, bütün katılımcıların 
aktif katıldığı ve yaratıcılığını ortaya koyabildi-
ği karşılıklı bilgilenme ve bilgilendirme çalışma 
tarzı olan, atölye çalışması yöntemiyle ger-
çekleştirdik. Üç gruba ayrılan atölye çalışma-
sının tartışma konuları “Kadın neden şiddete 
maruz kalmaktadır?”, “Öğretilmiş kadınlık 
ve erkeklik nedir?”, “Şiddete karşı mücadele 
yöntemleri nasıl örgütlenebilir?” idi. Herkesin 
aktif bir şekilde katıldığı tartışmalardan sonra 
grup sözcüleri çıkan ortak düşüncelerin sunu-
munu yaptı. Sunumları yapan arkadaşlar ol-
dukça heyecanlı olsalar da başarılı idiler. 

İkinci gün sabah kahvaltıdan sonra başla-
yan çalışmamızın konusu ‘Göçün 50. Yılı’nda 
Göçmen Kadınlar’ idi. Bu çalışmamızı da atöl-
ye çalışması ile başlattık. Bu gündemin tartış-
ma konuları; “İnsanlar neden göç ederler?”, 
“50 Yıl Önceki Emek Göçünde Kadınların Du-
rumu”, “Bugün Türkiyeli Göçmen Kadınların 
Almanya’daki Durumu” idi. Aramızda sürecin 
canlı tanıklarının olması konunun verilen ör-
neklerle daha da iyi kavranmasını sağladı. Bu 
çalışmanın sonucunda MYK ‘dan bir arkada-
şın tartışmaları zenginleştiren sunumu ve Dr. 
Psikiyatris arkadaşın “Göçmenliğin psikolojik 
etkileri” üzerine yaptığı sunum oldukça beğe-
ni kazandı. Son olarak MYK başkanı arkadaşın 
önderliğinde Almanya Güney Bölgesindeki 
Yeni Kadın Örgütlenmesinin durumu ve neler 
yapabileceğimiz ve Yeni Kadın Kongreleri hak-
kında bilgilendirme yapıldıktan sonra kongre-
lerin önemi üzerine tartışma yürütüldü. 

Kamp sonunda yapılan değerlendirme-
de herkes memnundu ve “böylesi kampların 
daha sık yapılması gerektiğini, tartışmaların 
bu kadar zengin geçeceğini tahmin etmedik-
lerini, bir çok deneyim kazandıklarını” söylü-
yorlardı . Atölye tartışmalarından çıkan sonuç-
ları sunan arkadaşlardan bazıları ise; ‘ilk defa 
sunum yaptıklarını, bu nedenle başlarda çok 
heyecanlandıklarını ama süreç içinde yapabil-
diklerini gördüklerini, bu durumdan da müthiş 
mutluluk duyduklarını” söylediler. Bir arkadaş 
bundan sonraki yapılacak kamplara buradan 
elde edilen deneyimin mutlaka faydası olaca-
ğını, daha iyi bir katılımın sağlanabileceğini, 
çünkü artık nasıl çalışma yürütülmesi gerek-
tiğini öğrendiklerini söylerken, bir başka arka-
daş duygularını şöyle dile getiriyordu:‘Yapılan 
tartışmalarda ne kadar bilgi eksikliğim oldu-
ğunu fark ettim. Bunu gidermek için bir an 
önce bir şeyler yapmam gerekiyor.’ 

Kamptaki herkesin ortaklaştığı şey; atölye 
çalışmasının çok verimli ve etkileyici olduğu 
idi. Kampın kültürel yanı gündemin çok dolu 
olmasından ve insanların politik konulara 
daha çok ilgi göstermesinden kaynaklı eksik 
kaldı. 

Kampın en renkli siması ise 9 yaşındaki 
erkek destekçimiz Memoli idi. Hiç sıkılmadan 
bizi dinlediği yetmiyormuş gibi teknik işlerde 
ve organizasyonda yaptığı yardımlarla da yü-
kümüzü hafifletti. Doğal olarak değerlendir-
me konuşmalarında büyük bir alkışı hak et-
mişti. Kamp toplu anı fotoğraflarının çekilme-
sinin ardından, 27 Kasım’da yine Augsburg’da 
yapılacak olan ‘Söz bitti İsyandayız! Kadına 
Karşı Şiddete Karşı Örgütleniyoruz’ şiarıyla 
başlattığımız 25 Kasım etkinliğinde buluşmak 
üzere ayrıldık. 

Yeni Kadın Güney Bölgesi 
Eğitim Kampı 

İki seneden beridir yürütülen Eşit İşe 
Eşit Ücret Kampanya’sı çerçevesinde sür-
dürülen haftasonu kampları ve paneller 
devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de 
Hollanda’nın Den Haag şehrinde bulu-
nan TİÖD (Türkiyeli İşçiler ve Öğrenciler 
Derneği)’nde 5 Kasım 2011 Cumartesi 
günü yapıldı. 

Eşit işe eşit ücret ve mobing konulu 
panelde açılış konuşmasından sonra ilk 
sözü Yeni Kadın başkanı Zeynep Şakar 
aldı. Konuşmasında; kadının ucuz ve ye-
dek işgücü olarak görülmesinin tarihsel 
arka planını ve günümüze kadar sürege-
len eşitsizliğin çeşitli nedenlerini istatis-
tiki bilgilerle anlattı. İnsanlığın tarihsel 
evrimine bakıldığında, kadının çifte baskı 
altında tutulmasının, özel mülkiyetin orta-
ya çıkışı ile başladığını vurgulayan Şakar; 
“özel mülkiyet süreç içerisinde sınıfları 
yaratmış ve erkeğin özel mülkiyet ile bir-
likte kadını kendi egemenliği altına alışı, 
sınıflı toplumların erkek egemen ideolojik 
şekillenişini ortaya çıkarmıştır. Özel mülki-
yetin ortaya çıkışı ile başlayan kadının ev 
içi köleliği ve çifte baskı altına alınması; 
sömürü, sınıflar ve devlet sonrasında da 
bunları olumlayan ve meşrulaştıran ideo-
loji, kültür, değer yargıları, dinsel inançlar 
vb.nin doğuşu ile de güçlendirilmiştir. Ka-
dın cinsinin bu tarihsel yenilgisi her ne ka-
dar bütün kadınları kapsasa da bu sorunu 
en yakıcı haliyle her dönem ezilen sınıfın 
kadınları yaşamıştır” dedi. 

Emekçi kadınlar olarak, „yüzyıllardır 
süren bu köhnemiş düzenin esaretine 
baş kaldırmanın, geleceğimizi ellerimize 

almanın ve gerçek özgürlüğün iksirli su-
yunu içmenin zamanıdır artık„ diyen Şa-
kar; “…ancak bunu yapabilmek için; bilinç 
seviyemizi sürekli yükseltmeliyiz, politik 
yaşama aktif katılmalıyız, emekten yana 

örgütlerde örgütlenmeliyiz. Emekçi kadın-
lar olarak biz bu güce sahibiz. Almanya ve 
Hollanda’da temizlik işçisi kadınların grev-
leri, Türkiye’de NOVAMED, TEKEL ve DESA 
işçilerinin eylemleri, kararlı olduğumuzda 
ve ortak taleplerimiz için birleşip mücade-
le ettiğimizde, bizlere dayatılanlara karşı 
çıkma cesaretini gösterdiğimizde; başa-
rabildiklerimizin ispatıdır.” diyerek konuş-
masını sonlandırdı. 

İkinci sözü alan Psikiyatrist Fusun Yıldı-
rım, aslında yeni olmayan ama bilinçlerde 
yeni yeni yer eden mobing uygulamasını 
anlattı. Mobing uygulamasının insanlar 
üzerinde bıraktığı travmatik, psikolojik 

boyutlarına değinen ve iş yerlerinde mo-
bing yaşamayan işçi-memurun neredeyse 
olmadığını, şimdiye kadar yaşananların 
mobing olduğunun farkına çok az kişinin 
vardığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöy-

le sürdürdü: “…dü-
şününki 8 saatimiz 
iş yerinde geçiyor. 
Çocuğumuzla, eşi-
mizle bile o kadar 
vakit geçirmiyoruz 
ve orada kaldığımız 
süre boyunca psiko-
lojik teröre uğruyo-
ruz, hatta intiharla-
ra sürükleniyoruz . 
Ki; mobingden dola-
yı intiharların sayısı 
az ımsanmayacak 
boyuttadır.” Çalışan 
kadınların hamile 
kaldıklarında, hami-

leliklerini ağlayarak açıkladıklarını söyle-
yen Yıldırım; “bir kadın için dünyanın en 
güzel duygusu nedir diye sorulduğunda, 
‘en güzel duygunun çocuğunun dünyaya 
geldiği an’ olarak ifade eder. Ki; buna rağ-
men işini kaybeder korkusuyla o duyguyu 
yaşamayı erteler” diyen Yıldırım sözlerini  
“bütün bu mobing baskılarını tek başına 
aşmaya çalışanlar var. Sonuç olarak hepsi 
bize psikolojik hasta olarak geliyorlar. Bu 
sıkıntılara daha iyi hazırlananlar ise, sen-
dikalı olanlardır” diyerek bitirdi. 

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı ve ilgiyle 
izlenen panel, soru cevap şeklinde sona 
erdi. 

Den Haag’ta Eşit İşe Eşit Ücret Paneli
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Esnek Uzmanlaşma ve Toyotaizm
ESNEK ÜRETİM MODELLERİ: MUTLAK SÖMÜRÜ, MUTLAK İTAAT

Volkan Yaraşır

 Kapitalist sistem 1970’lerden son-
ra yeniden yapılanma sürecine girdi. 
Bu sürece bağlı olarak işin örgütlen-
mesinde önemli değişiklikler günde-
me geldi. Yeni üretim ve emek rejim-
leri inşa edildi.

Kapitalizmin yeniden yapılanma 
süreci kar oranlarını artırma stratejisi-
ne uygun olarak biçimlendi. Bu yönde 
değişken ve çeşitlenmiş pazara yöne-
lik, farklı tüketici tercihlerini gözeten, 
stok sorununun çözen, verim kayıpla-
rını önleyen, sıfır hatayı ve zamandan 
tasarrufu amaçlayan, iş akışkanlığını 
ve emek yoğunluğunu artıran düzen-
lemelere girişildi. 

Post-fordist esnek üretim sistemle-
ri diye tanımlanan bu uygulamalarla, 
maksimum sömürü gerçekleştirilmek 
istendi. 

Sermaye, önündeki her türlü engeli 
kaldırmayı amaçlayan stratejisiyle ikili 
bir hedef güttü: Sömürüyü artırmak 
ve yoğunlaştırmak ve itaatkâr bir işçi 
sınıfı yaratmak… 

Post-fordist esnek üretim sistemi 
kendini asıl olarak iki model üzerinden 
kurdu. Birincisi esnek uzmanlık, ikinci-
si ise Japon üretim tekniği/ Toyotaizm 
adı da verilen yalın üretim.

Bu iki model sınıfın kolektif kimliği 
ve kolektif varoluşuna yönelik açık bir 
saldırı olarak biçimlendi. Sermayenin 
dizginsiz ve vahşi bir şekilde artı-değer 
yaratma stratejisine hizmet etti.

Esnek üretim modelleriyle işçi sını-
fı hem makinenin dişlisi, hem de ma-
kinenin “organik” parçasına dönüştü-
rülmek istendi. 

ESNEK UZMANLIK
Esnek uzmanlık ilk olarak İtalya’da 

ortaya çıktı. 1968’de İtalya, radikal işçi 
eylemlerine sahne oldu. Yaygın genel 
grevlerin yanında etkili işçi konseyle-
ri pratikleri yaşandı. İşçi hareketinin 
yükselişi sermayenin acil önlemler al-
masına yol açtı. 

Fordist sistemde makine kullanı-
mının ve emek üretkenliğinin sınırına 
varılması, sermayeyi harekete geçiren 
bir başka faktördü. 

Sermaye büyük ölçekli fabrikaları 
“parçalayarak”, küçük ölçekli üretim 
birimleri kurmaya başladı. En başta 
büyük ölçekli fabrikalarda üretimin 
desantralizasyonu yönünde düzenle-
melere girişti. 

Üretimin çeşitli birimleri “alt işve-
rene”, taşerona devredildi. Fason üre-
tim yaygınlaştırıldı. 

Yeni teknolojilerin işe uygulanma-
sı, küçük ölçekli üretim birimlerinde 
daha ekonomik üretim yapılmasını 
beraberinde getirdi. Böylece kazanı-
lan “esneklikle” dünya pazarlarının 
değişen taleplerine daha çabuk uyum 
sağlandı. Yine dünya pazarlarının dal-
galı talep yapısına uygun üretim ger-

çekleştirildi. Fason üretim ve taşeron-
laşma sınıfın birliğini bölücü bir işlev 
gördü. “Esneklik” sermayenin karşı 
devrimci saldırılarına hizmet etti. Çok 
boyutlu karşı devrimci taktiklerle işçi 
sınıfının örğütlülüğü sistematik olarak 
dağıtıldı ve parçaladı.  

Küçük üretim birimleri sermayeye 
her alanda hızla adapte olma olanağı 
sağladı. Üretim birimlerinde tekno-
lojik değişiklikler hızla gerçekleştiri-
lebildi ve hızlı bir şekilde teknolojik 
yenilemeye gidilebildi. Küçük üretim 
birimlerinde kompleks özellikleri olan 
işçiler çalışmaya başladı. Üretim bilgi-
sine sahip, hem tasarım gücü, hem de 
bunu pratiğe geçirme yeteneği olan bu 
işçiler sınıfın profil değişikliğini işaret-
ledi. Ve çekirdek işçi olarak tanımlan-
dı*. İtalya’da ayakkabı, deri ve tekstil 
sektöründe esnek uzmanlık yönünde 
önemli adımlar atıldı. 

Küçük üretim birimlerinde talep 
dalgalanmalarına hızlı uyum ve “es-
neklik kabiliyetinin” esası işçilerin işe 
kolayca alınıp, işten kolayca atılması 
sayesinde oluştu. Ayrıca sosyal gü-
venlikten yoksun bu işçilerin kaderi, 
çalışma koşulları, çalışma süreleri ve 
ücretleri talep dalgalanmalarına koşut 
olarak biçimlendi. 

Üretimin çeşitli aşamalarının taşe-
ronlar tarafından yürütülmesi serma-
yeye büyük kolaylık ve hareket kabili-
yeti sağladı. Aynı faktör sınıfı hetero-
jenleştirdi ve atomize etti. 

JAPON ÜRETİM TEKNİĞİ/ TOYO-
TAİZM

Toyotaizm sisteminin kurucusu 
Taiichi Ohno’dur. Toyotaizm/ Japon 
üretim tekniği özünde Fordist kitle 
üretiminin sürekli değişen pazar ta-
leplerine uygun modifiye edilmesi ve 
daha esnek, daha dakik, daha küçük 
kümeler şeklinde üretimin dönüştü-
rülmesiyle ortaya çıktı. 

Fordist montaj hattı daha verimli, 
dakik ve denetimi daha yoğunlaştırı-
lacak biçimde yeniden kurgulandı. İş-
gücünün daha fazla yoğunlaştırılması 
yönünde düzenlemelere gidildi. 

Bu yönde sıfır hatalı üretim he-
deflenerek, maliyetler aşağı çekildi. 
Hatanın en aza indirilmesi maliyetler-
de önemli düşüşler yarattı. Hem ana, 
hem de tampon stoklar kaldırıldı. 

Toyotaizmle işçilerin tam kapasite 
çalışmaları amaçlandı. İşçilerin bütün 
üretim deneyimlerinin işe aktarılması 
istendi ve iş sürecindeki sorunlara pra-
tik çözümler getirmelerinin önü açıldı. 
Böylece verimlilik ve emek üretkenliği 
maksimize edildi. 

İşçilerin kalifikasyonları artırıldı. 
Bu amaçla işçilere, teknik ve üretimin 
tüm aşamaları hakkında bilgi verildi. 
Bu yönde düzenli eğitimler gerçekleş-
tirildi. Hatalı üretim ve makinelerin 

arızalanması halinde işçiler devreye 
sokuldu. İşçiler, sıfır hatalı üretim ger-
çekleştirmek amacıyla, yetkilendirildi 
ve işçilere sorumluluk verildi. 

İşgünün yoğunlaşması, sermayeye 
kalite çemberlerinin, takım çalışma-
sı adıyla üretim sürecine sokulmasını 
sağladı. Üretimin bütün evrelerinde 
tekdüze bir işletim standardının tut-
turulması, işçilere aynı dönüş süreci 
içerisinde art arda çok sayıda işlemle 
görevlendirilmesinin önünü açtı. Böy-
lece işçi sınıfı üzerinde bütünsel ve son 
derece ayrıntılandırılmış tahakküm 
ilişkileri inşa edildi. Bu uygulamanın 
bir başka yönü ise emekle emek ara-
sındaki çelişkiyi keskinleştirmesi oldu. 
Kapitalist sistemde emeğin, ücretli 
emek haline dönüşmesiyle var olan 
bu çelişki, Toyotaizm’de maksimum 
noktaya ulaştırıldı. 

Ücret sistemi yanında grup içi reka-
beti kalıcılaştıran pratikler olağanlaştı. 
Üretim bilgisinin sürekli rasyonalizas-
yonu üzerine kurulu performans öl-
çümleriyle, rekabeti “doğallaştıran” 
uygulamalar devreye sokuldu. 

Üretimin akışını bozan, aksatan 
her davranış belirli yaptırımlara tabi 
tutuldu. Grubun bütününün sorumlu 
olduğu disiplin cezası ve prim kesinti-
si gibi uygulamalar gündeme getirildi. 
Kısaca, işçinin fiziksel, ruhsal, zihinsel 
dayanma sınırları zorlandı. Böylece 
üretimde sistemli, hatasız ve büyük 
bir akış sağlandı. Bu akışın sağlanması 
ve sürekli kılınması için işçilerin eforu 
sonuna kadar kullanıldı. İş yoğunlu-
ğuyla emek üretkenliği önemli oranda 
artırıldı. 

İşçi sınıfı için bu iş yoğunluğu ölüm 
anlamına geldi. Japonya’da çok çalış-
maktan dolayı yılda on binlere ulaşan 
ölümler yaşandı. Toyotaizm böyle-
ce literatüre Japonca bir kelime olan 
‘karoshi’yi soktu. Karoshi, ‘aşırı çalış-
maktan ölme’ anlamına geliyor.

Kısaca esnek üretim sistemleriyle 
sermaye, sınıfa bir yandan mutlak ve 
kölece çalışmayı dayattı, öte yandan 
ise maksimum sömürünün zeminlerini 
oluşturdu. Böylece Nazi çalışma rejimi 
teknikleriyle işçi sınıfı içsel bir kuşatıl-
mışlık içinde enkaz haline getirildi.

Bu süreç hem emeğin kendi içinde 
bölünmesini, hem de sınıf içi farklı-
laşmaları tetikledi. Üretim ve emek 
sürecinin parçalanması sınıf bilincinde 
aşınmalara yol açtı. Sınıfın kolektif ak-
siyon yeteneğini deforme etti. Kolektif 
davranma ve hareket etme özellikleri 
dejenere oldu. Sınıf içi rekabet arttı. 
İşçinin firmayla bütünleşmesi, özdeş-
leşmesi yönünde uygulamalar devreye 
sokuldu. Son derece rafine saldırılarla 
sınıfın nesneleşmesi ve şeyleşmesi 
yönünde adımlar atıldı. Bu çok yönlü 
ve çok boyutlu stratejiyle işçi sınıfının 

mutlak sömürüsü ve mutlak itaati he-
deflendi. 

“AŞİL’İN TOPUĞU”
Sermayenin esnek uzmanlaşma 

ve Toyotaizm gibi, modern barbarlığı 
içeren, yıkıcı saldırıları çok önemli bir 
zaafı içinde taşıyor. 

Esnek üretim modellerinin “ba-
şarısının” birici etkeni işçilerin kronik 
örgütsüzlüğüne dayanmasıdır. İşçi sı-
nıfının örgütsüz, atipik ve güvencesiz 
çalıştırılması sermayeye esnek üretim 
modellerini hayata geçirme olanağı 
sağlıyor. 

Üretim ve emek sürecinin parça-
lanması sonucu, emeğin toplumsallaş-
ma zeminlerine ket vuran esnek üre-
tim modelleri sınıfı güçsüz bırakıyor, 
atomize ve amorfe ediyor. Sermaye 
bu atomizasyon üzerinden hegemon-
yasını kuruyor. 

Bu sistematik saldırı stratejisine 
işçi sınıfının vereceği cevap yeni, ya-
ratıcı ve yıkıcı örgütlenmeler ortaya 
çıkarmasıdır. İşçi sınıfı böylece “Aşil’in 
topuğuna” vurduğunda, sermaye blo-
ke olacaktır. 

Kapitalist sistemin mikro kozmo-
su fabrikadır. Fabrikalar üretimin ras-
yonel örgütlenmesi adı altında sınıfı 
disipline edici mekanlardır. Ayrıca bu 
mekanda kapitalist tahakkümün te-
meli oluşur. Sermayenin artı-değer 
elde etme güdüsü bu alanda realize 
olur. Mikro kozmos aynı zamanda ka-
pitalist zincirin üretildiği yeri işaretler. 
Ve kapitalist sistemin tüm işleyişini 
bünyesinde yansıtır. Mikro kozmosa 
vurma ve bu mikro kozmosta sınıfın 
kolektif aksiyonunu açığa çıkarma 
anti-kapitalist mücadelelerin esasıdır. 
Rosa Luxemburg’un ifadesiyle “Kapi-
talist zincir, üretildiği yerde kırılır”.

Emekle sermaye arasındaki çelişki-
nin en yoğun, en keskin ve en çıplak 
yaşandığı alan, yani fabrikalar, post-
fordist fabrikalar, organize sanayi böl-
geleri, bu yeni, yaratıcı ve yıkıcı örgüt-
lenmenin mayalanacağı yerlerdir. Yine 
bu alan sınıfın kolektif iradesi, gücü 
ve enerjisini konsantre eden taban 
örgütlenmelerinin rahmini oluşturur. 
Her işçinin öfkesi, kini ve arayışı taban 
örgütlenmelerinin oluşma ve kurulma 
zeminidir. Buradan şekillenecek ör-
gütlenmeler (İtalya’da deri, ayakkabı 
ve tekstil sektöründe, Japonya’da oto-
motiv ve yan sanayide yaratıldığı gibi) 
sermayenin esnek üretim modelleri 
gibi stratejik saldırılarını etkisizleştire-
cektir. 

Dipnot* 
Yazının kapsamı itibariyle esnek üretim 

sistemlerinin işçi sınıfının profilinde yarattığı 
değişiklikler (çekirdek işgücü ve çevre işgücü 
gibi) ele alınmadı. Ayrıca çekirdek işgücünün 
vasıflı özelliklerinin sınıf mücadelesine etkileri 
üzerinde durulmadı. 
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Mücadele okurları başlıktaki soru-
ya şaşıracaktır. Belki bir çok okur bu 
talebe karşı çıkan anti faşist grupla-
rın olduğunu ilk kez okuyordur. Aynı 
şaşkınlığı, kızgınlıkla birlikte biz de 
yaşamıştık. 

Irkçı NPD’nin kapatılması gün-
demdeyken ‘warum wir gegen NPD 
Verbot sind‘ ( neden biz NPD’nin ya-
saklanmasına  karşıyız) alt başlıklı bir 
bildiriye imza atmamız istendiğinde 
bu tip bir fikirle ilk kez karşılaşmış-
tık. Bu bir kerelik yaşadığımız bir olay 
olarak da  kalmadı. Bundan beş sene 
sonra faşistlere karşı yapılacak bir et-
kinliğin hazırlık toplantısında (2004) 
bütün faşist örgütlenmeler yasaklan-
sın sloganı bildiriye yazılsın önerisi 
orada bulunan çoğunluk tarafından 
reddedildi. Böylece bu talebe karşı 
çıkan epey bir sayıda kafası karışık 
dostlarımızın var olduğunu görmüş 
olduk. Zaten yazının yazılmasında itici 
gücüde faşist örgütlenmelerin yasak-
lanması talebini ileri sürmekten aciz 
hale getiren bu anlayışın dostlarımı-
za bu derece etkide bulunmasıdır. Bu 
etkileri her alanda düzeltmek bu ya-
zının yerine getirebileceği  bir görev 
olmasa da  dostlarımızı bu yanlıştan 
kurtarmak ve geniş anti faşist  cep-
heyi doğru bir çizgide toplamanın bir 
adımı olacağını umuyoruz. 

Dostlarımızın görüşlerini eleştir-
meden önce bu talebi neden doğru 
bulduğumuzu açıklayalım;

1 Demokratik bir taleptir.
2 Geniş kitleler etrafında kolaylık-

la örgütlenebilir. 
3 Talep açık ve nettir.
4 Talep kabul edilirse faşistlerin 

legal olanakları kullanması zorlaşa-
caktır.

5 Hükümetin talebi kabul etme-
mesi halinde faşizme karşı mücade-
ledeki samimiyeti açığa çıkacaktır. 

Bunca lehte etken varken, kitleleri 
doğru bir anti faşist mücadelede ör-
gütlemenin aracı olabilecekken dost-
larımız, bu herkesin anlayabileceği 
gerçekleri ellerinin tersi ile itiyorlar. 
Toplantıda aktardıkları kadarı ile ta-
lebe karşı şunları ileri sürüyorlardı; 

- Talep uygulanırsa özellikle de-
mokratik, sol örgütlere uygulanır. 
Demokratik bir çok haklar     bu ta-
lep kullanılarak kısıtlanır.

- Yasak faşist örgütleri radikal-
leştirir ve illegalleştirir.

- Irkçılığın kökü toplumun içinde, 
yasaklar bunu ortadan kaldıramaz, 
etkisiz olur.

Kısaca slogana karşı çıkan arka-
daşlar bu tip fikirler ileri sürmektedir. 
Yukarıda belirtmesek de dostlarımı-
zın böyle düşünmelerinin bir nedeni 

kapitalist sistemin bir çok gelişmeyi 
demokratik mücadeleyi engellemek 
için kullanmasıdır. Buna en son ör-
nek 11 Eylül saldırısı bahane edilerek 
çıkartılan anti-terör yasalarıdır. Bu 
yasalar, İslamcılar bahane edilerek 
esasında demokratik ilerici örgütlere 
ve kitlelere baskı aracına dönüştü-
rülmüştür. Ayrıca  egemenler bir çok 
örnekte görüldüğü gibi bilinçli olarak 
komplolar düzenleyerek bu tip yasa-
ları çıkarmaya çalışmışlardır.  

Egemenler yasakları ve baskıları 
herhangi bir zamanda değil, genel-
likle kitlelerin hoşnutsuzluğunun art-
tığı, sosyal mücadelelerin yükseldiği 
ekonomik krizin kendini gösterdiği 
dönemlerde gündeme getirmekte-
dir. Bu hamleler egemenler için bir 
tercih meselesi değildir. Koşullar da-
yattığında demokratik solcu güçleri 
ve geniş halk yığınlarını baskı altına 
almaya çalışması zorunluluktur. Bu 
yasakları ve baskıları belirleyen ne 
bizim şu veya bu talebi öne sürme-
miz ne de egemenlerin şu veya bu 
tercihidir. Bunu belirleyen o zaman 
ki toplumsal şartların geldiği düzey-
dir. Her mantıklı insan bu durumda 
şu sonucu çıkartabilir; madem bu ça-
tışma kaçınılmaz biz neden kitleleri 
anti-faşist mücadelede birleştirebi-
lecek demokratik bir talepten vazge-
çelim.

Sadece bu da değil. Eğer biz fa-
şist örgütlerin yasaklanması talebin-
den  (demokratik, solcu örgütlerde 
yasaklanır kaygısından dolayı) vaz-
geçersek, kapitalist sistemin solcu-
lar eşittir sağcılar denklemini do-
laylı olarak onaylamış oluruz. Kaldı 
ki  Kapitalist-Emperyalistler özellikle 
medya üzerinden ‘aşırı solcular, aşı-
rı sağcılar kadar tehlikelidir’ algısı-
nı zaten yaratmaktadır.  Egemenler 
demokrat ve solcuların düşünceleri-
nin nitelik  farkını, emekçi halk için 
mücadele etmek olduğu  gerçeğini 
sağcılarla solcuları aynı kefeye ko-
yarak (eşitleyerek) silikleştirmeye 
çalışmaktadır. Eğer aynı değilsek ve 
bu eşitlemeyi kabul etmiyorsak o za-
man bu eşitlenmeden çekinmemiz 
çok da anlamlı değil. Geniş kitlelerde 
solcularla faşistleri aynı görmemekte 
faşistleri, insanlığın ve halkların düş-
manı görmektedir.

 Talebin kabul edileceği şartları 
da biraz düşünmemiz gerekiyor. Bu 
talep kapitalist sistemde nasıl kabul 
edilebilinir? Öncelikle şunu belirte-
lim, bu talebi egemenler kabul etse 
bile, bu faşist örgütlerin yok edile-
ceği anlamına gelmemektedir. Ko-
numuz olmadığı için uzun uzun an-
latmayacağız fakat şu bir gerçektir ki 

şu veya bu şekilde kapitalist sistemin 
faşist örgütlenmelere ihtiyacı vardır. 
Bu yüzden faşist örgütleri yasakla-
mak kapitalist sistemin çok kolay içi-
ne sindirebileceği bir şey değildir. Bu 
sebeple yasaklama çok olağanüstü 
durumlar sonucu oluşacağını düşün-
mek için kahin olmaya gerek yoktur. 
Kapitalist sistemin bunu kendiliğin-
den yapmayacağını bildiğimize göre 
geriye kitlelerin baskısı kalıyor. Kitle 
hareketlerinin yüksek olduğu böyle 
bir dönemde bu talebi çok önceden 
öne süren, belli bir kitleyi bu talep 
etrafında örgütleyen ve kendilerini 
de bu talep etrafında ortaklaştıran 
demokratik örgütler talebin mani-
püle edilerek yanlış yöne yönlendiril-
mesini engelleyebilirler.

Ama unutmayın ki bu süreç kitle-
lerdeki demokratik bilinci geliştire-
cek ve sorunun devletin faşist örgüt-
leri yasaklama-yasaklamama sorunu 
olmadığını, kapitalist sistemin bir so-
nucu olarak bu sorunun ortaya çık-
tığını kitlelere gösterecek bir artıyla 
gerçekleşecektir. Zaten durum böyle 
bir aşamaya gelmeden bütün faşist-
lere uygulanacak yasaklama gün-
demde değilken (egemenlerin solcu 
örgütleri de yasaklama niyeti olaca-
ğını bilsek de) o koşulların kendine 
özgü şartlarını görmemişken, ‘ege-
menler bu talebi bizi yasaklamak için 
kullanacak‘ görüşünden egemenler 
uygulamaya kesinlikle geçirirler gibi 
sonuçlar çıkartmak doğru bir tespit 
değildir. Çünkü  gün geldiğinde, anla-
şılır nedenlerle hiçte dalgasız bir de-
niz olmayacağını tahmin edebildiği-
miz şartlarda egemenlerin istediğini 
yapabileceğini iddia etmek ne kendi-
ne ne de kitlelere güvenilmediğinin, 
kaybetmeyi baştan kabul etmenin 
ispatıdır. 

Peki dostlar nasıl olsun (!) bu 
durum devam mı etsin? Kapitalist  
‘baba’ devlet ne bu tarafa ne öteki 
tarafa dokunmasın, bu durum değiş-
mesin mi diyelim? Sakın biz ‘bütün 
faşist örgütler kapatılsın’ talebini 
savunmamakla kapitalist sistemin 
kitlelere propaganda ettiği ‘faşist 
örgütler var dikkat edin elinizdekini 
kaybetmeyin’ tuzağına düşüyor ol-
mayalım? Bu soruyla dostlarımızı baş 
başa bırakıyoruz.

‘Yasak faşistleri radikalleştirir’ 
tespiti de çok doğru bir tespit değil-
dir. Faşistler yasal düzlemde ele ge-
çirdikleri zeminle elde edebilecekleri 
bir çok mevzi olabilir. Bu ellerinden 
alınırsa, bu onlar için ağır bir darbe 
olacaktır. Tabii kapitalist sistemde ya-
şadığımız için sistem onları tam anla-
mıyla yok etmeyecektir. Bu da onları 

illegal örgütlenmelere yönlendire-
cektir. Ama bu tehlike zaten mevcut-
tur. Şimdiye kadar hiç bir faşist ikti-
dar kitleleri terörize etmeden, illegal 
örgütlenmeleri kullanmadan iktidara 
gelmedi.  Bu şu anlama gelmektedir; 
ister yasal zemin faşistlerin elinden 
alınsın, ister alınmasın faşistler şart-
lar olgunlaşınca illegal örgütlenmeler 
yaratacak, halkı ve demokratik güç-
leri yıldırmak için her türlü şiddet ey-
lemine başvuracaktır. Yasal zeminin 
var oluşu bunun önünde (etkilese 
de) kesin bir engel değildir. O zaman 
bize iki seçenek kalıyor; ya yasal ze-
mini de kullanan bir faşist hareketle 
mücadele etmek, ya da talep kabul 
edildiğinde yasal olanaklardan yarar-
lanamayan bir faşist hareketle müca-
dele etmek. Herkesin anlayabileceği 
gibi yasal olanakları elinden alınmış 
bir faşist hareketle mücadele etmek 
işimizi daha kolaylaştıracaktır.

Irkçılığın kökünün toplum içinde 
olması ve bunun yasaklarla engelle-
nemeyeceği iddiası ‘faşist örgütlerin 
yasaklanması’ hakkında tartışılırken 
ifade edilmesi şu düşünceyi birlikte 
getirmektedir; faşist örgütlenmeler 
toplumun içinde olan ırkçı düşünce-
ler sonucu oluşmaktadır. Bize göre 
bu tam anlamıyla doğru değildir. 
Toplumun içinde ırkçılığın, milliyetçi-
liğin oluşmasını, gelişmesini ve koru-
masını sağlayan kapitalist sistemdir. 
Toplumun içindeki ırkçılıkta kapita-
lizm tarafından körüklenmektedir. 
Faşist örgütlenmelerde kapitalist-
emperyalist sistemin bir sonucu ola-
rak oluşmaktadır. Kısacası ırkçılığın 
kökü sömürücü sistemdir. Bu sömü-
rücü sistem var olduğu müddetçe 
ırkçılığın ve faşizm tehlikesinin var 
olacağını göstermektedir. Bu zemin 
böyle kavrandıktan sonra sorunlar 
daha kolay çözülür. Sistemden kay-
naklı toplum milliyetçi, ırkçı zihniyet-
le kirletilmiştir. Ne faşist örgütlerin 
yasaklanmasıyla bu kirlilik giderilebi-
linir, ne de yasaklanmaması kirliliğin 
giderilmesine yardımcı olacaktır. Ama 
yasaklanması ırkçılık zehrini tolumun 
içinden söküp atmasa da (söküp 
atılması kapitalizmin ortadan kaldı-
rılmasıyla başlayacaktır) yayılmasını 
kabul görmesini zorlaştıracaktır. Yani 
bu gerekçede asılsız ve boştur.

* Bu yazı tamamlanmayan bir 
yazı olarak kalmıştır. Onbir kasım  
2011’de açığa çıkan faşist  nasyonal 
sosyalist  yeraltı örgütünden sonra 
bir dizi skandalın ortaya çıkması ve 
faşizm konusunun gündemleşmesi,  
bu yazının yarım kalmış haliyle yayın-
lanmasına vesile olmuştur.

Bir Mücadele okuru

‘Bütün Faşist Örgütlenmeler Yasaklansın’  Talebine 
Karşı Çıkan Anti-Faşist Gruplar Haklılar mı ? *



YDG’nin 21 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirdi-
ği YDG Gençlik ve Kültür Festivali,12 Kasım Cumartesi 
günü Frankfurt’ta gerçekleşti.

Avrupa’dan Hollanda, Avusturya, Almanya, İsviçre, 
Belçika ve Fransa gibi ülkelerden katılım sağlanırken 
ayrıca Türkiye’den de insanlar eserleriyle katkı sağla-
dı. Toplamda 38 katılımcı ve 700 üzerindeki kitle ile 
festival başladı. Festival Türkçe ve Almanca konuşma-
larla açıldı. Açılış konuşmasından sonra herkes devrim 
ve demokrasi yolunda ölümsüzleşenler için bir daki-
kalık saygı duruşuna çağırıldı. Hemen ardından da jüri 
ve katılımcılar kısa bir şekilde tanıtıldı.

Hemen ardından festival tertip komitesi adına ya-
pılan konuşmada dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’deki 
gelişmeler sıralanırken, Türkiye’de Kürt ulusu üzerine 
baskıların daha da arttırılırken aynı zamanda göçmen-
lere yönelik Avrupa ülkelerinde ırkçı ve ayrımcı bas-
kının arttığına ve aynı zamanda Avrupa’da özellikle 
öğrenci gençliğe karşı geliştirilen özelleştirme saldı-
rısının güçlendiğine dikkat çekildi. Bunlara karşı mü-
cadelenin şart olduğu belirtilirken Atina’dan Roma’ya 
kadar olan öğrenci direnişleri selamlandı ve Roma’da 
G20 zirvesi protestoları sırasında yaşamını yitiren 
genç arkadaş da anıldı.

Konuşmanın ardından solo müzik dalı ile yarışma-
lar başladı.

Gençler hazırlıklarını tek tek sunarken aralarda 
da farklı kurum ve kuruluşlardan selamlama metin-
leri okundu. ATİK Başkanı Yılmaz Güneş de göçmen-
lerin karşı karşıya kaldığı gelişmelere değinirken, kriz 
adın altında tüm dünyada emekçi halklara yöneltilen 
saldırılara da değindi. Yunanistan’dan başlayan ve 
Avrupa’ya da yayılan halk hareketlerinin, füze kalka-
nı ve doğa tahribatına değinen de Güneş, Türkiye’den 
emekçilerin yaşadıkları topraklardan ve ülkelerinden 
koparıldığını, Avrupa toplumunun bir parçası olan 
göçmenlerin burjuvazi tarafından ırkçı ve ayrımcı 
politikalarına maruz kaldığını belirtti. Aynı zamanda 
ATİK’in başlattığı Van’a Kardeşlik Elini Uzat kampanya-
sına da dikkat çeken Güneş, Van depremi ile birlikte 
Türk devletinin ırkçı ve kafatasçı politikalarının hepten 
ayyuka çıktığını kaydetti.

Konuşmanın peşinden Grup Haykırış, söylediği 
türkü ve marşlarla gençliğin coşkusuna coşku kattı. 
Kısa dinleti sırasında kitleden sık sık “Munzur özgür 
akacak”, “Kürditan faşizme mezar olacak” sloganla-
rı yükseldi. Haykırış ayrıca bir şarkısını göcük altın-
da ölümsüleşen 5 TİKKO gerillası için ve Avrupa’dan 
Türkiye’ye giden Yurdal Yıldırım için seslendirdi. Bu 
sırada kitleden durmaksızın “Gerillalar ölmez, yaşasın 
Halk Savaşı”, “Dersim, Tokat, Erzincan; Savaşıyor Par-
tizan” sloganları duyuldu.

Dinletinin ardından etkinlik devam ederken YDG 
adına yapılan konuşmada son süreçte doğal afet diye 
ortaya çıkan depremlerde Van’da ırkçı yaklaşımların 
artması ve Japonya’da nükleer enerji santralinin infi-
lak etmesini doğal afet değil, tam tersine emperyalist 
ve faşistlerin politikası olduğuna dikkat çekildi. Aynı 
anda Avrupa’da militarizm, ırkçılık, krizin bedeli ola-
rak sosyal hak gaspları konusunda gençliğin örgütlü 
mücadelesinin önemli olduğunun altını çizen konuş-
mada, festivalin bu konuda bir mevzi haline geldi-
ği ve önümüzdeki Festivalin 20 Ekim 2012 tarihinde 
gerçekleştirileceğini söylendi. Mustafa Uçar, konuş-
masını 700 kişiyi aşan kitle “Birlik, Mücadele, Zafer” 
sloganları ile bitirdi.

Son olarak bazı şiir ve tiyatro gösterilerinden son-
ra Servet Kocakaya sahne aldı. Kocakaya sahneye çık-

tığında yaptığı konuşmada “Türkiye halklarının eşit 
olmaya hakkı var, Kürt halkı kendi kimliğinin hakkını 
almadığı, işçilerin emeğinin karşılığını almadığı bir 
coğrafyadan geldik. Buradan çok bahtiyar ayrılacağız, 
gençlerin verdiği mesajlar Türkiye’ye mesaj olarak gi-
decek, bundan emin olun” dedi. Sevet Kocakaya’nın 
verdiği dinletinin ardından ödül törenine geçildi. Tö-
ren sırasında dereceleri YDG adına YDG başkanı Burak 
Aslan açıkladı.

Tiyatro dalı birincisi Umuda To-
hum Sanat Atölyesi.

Müzik solo dalı birincisi Ober-
Ramstadt’tan Güney Yavuz

Müzik grubu birincisi Frankfurt’tan 
Gökkuşağı Sanat Atölyesi.

Şiir birinci Mihraç Cerrahoğlu.
Öykü birincisi Ayla Uçar
Kısa Film birincisi Yapım 13 (To-

ros Canavarı) Halk Oyunları birinciliği 
Salzgitter’den Koma Şiar.

Juri Özel Ödülü Munzur Çevre 
Derneği verildi. Bundan önce kısa bir 
açıklama yapan jüri: “Gerekçe olarak 
ise birkaç yıldır çalışma yürüten der-
neğin doğayı koruma adına başarılı 
ve seviyeli işler yapıldıklarından dola-
yıdır” dedi. İkinci özel ödül Karadeniz 
İsyanda Platformu’na gönderildi.

Çocuk dalı: Schwenningen’den 
Mehmet Ali Demirdağ, Duisburg’tan 
Çayan Nergiz Halkoyunları ekibine 
ödülleri verildi. Müzik grubu ikincisi 
Radikal Jon.

Şiir dalı ikincisi İnnsbruck Volkan 
Akalın.

Kısa Film dalında ikincilik 
İnnsbruck’tan Umut Güngordu’ye ve-
rildi.

Müzik Solo dalı ikincisi 
Strasburg’tan Cennet İncedal.

Öykü dalı ikincisi İsviçre’den Öz-
gür Topsakal.

Halk Oyunları dalında ikincilik 
İnnsbruck Umuda Tohum Sanat Atöl-
yesi Halk Oyunları Ekibi.

Juri üyesi açıklama yaparak neden 
ikincilik ödülünü Cultura Ulm’a ver-
diklerini anlattı.

Tiyatro dalı ikinciliği Ulm’dan Cul-
tura Ulm’e verildi.

Müzik Grubu dalında üçüncü Du-
isburg YDG Müzik grubu.

Şiir dalı üçüncüleri Offenbachtan 
Adil Yıldız ve Recherswil’den Özgür 
Topsakal.

Kısa Film dalı üçüncüleri iki tane: 
İstanbul Mezopotamya Dut Zamanı 
ve Duisburg YDG.

Müzik Solo dalı üçüncüsü 
Zürich’ten Tolga Kütük.

Öykü dalı üçüncüsü İnnsbrucktan 
Volkan Akalın.

Tiyatro dalı üçüncüsü Frankfurt’tan 
Gökkuşağı Sanat Atölyesi.

En son ödül alan Umuda Tohum 
Sanat Atölyesi adına açıklama yapan 
Nafiye Tohumcu; “Bu ödül gerçekte 
eserin sahibine gelmelidir. Biz sa-
dece oynadık. Bu ödül Türkiye’deki 
tüm siyasi tutsaklar adına Muzaffer 

Öztürk’ündür ve ona yollayacağız” dedi. Tohumcu, 
katkılarından ötürü diğer tüm katılımcı arkdaşlara da 
teşekkür ederken insanları siyasi tutsaklarla dayanış-
maya çağırdı.

Ödül töreninin ardından bir dahaki festival tarihi 
20 Ekim 2012 olarak açıklanarak etkinlik sona erdiril-
di. 

21. YDG Gençlik ve Kültür-Sanat Festivali Gerçekleşti


