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Sonuç?
Dönem dönem geri düşse de, dönem
dönem örgütsel bir kadro topluluğuna dönüşse de Parti mutlaka bir yolunu buldu
ve ayağa kalkmasını, bu ülkenin bereketli
topraklarında yeni damarlar bulmasını
bildi.
Değerli yoldaşımız,

“

Bizler bu geleneğin taşıyıcılarıyız, mirasçılarıyız, parçasıyız ve bizatihi kendisiyiz.
Geleneği tarihsel koşulları içinde diyalektik bir biçimde kavrıyor ve öyle değerlendiriyoruz. Bu geleneğin ayrılmaz bir
parçası olan sizlerin biriktirmiş olduğu
deneyimlerin komünist hareketin bugününe çok şey katabileceğine inanıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi’nin 100’üncü yıldönümünü
kutluyoruz. Temelleri 1920 yılında Bakü’de Mustafa
Suphi ve yoldaşları tarafından atılan Parti, bir asırlık
mücadele tarihini geride bırakıyor. 100 yıllık mücadelenin onurlu ve şanlı geçmişi, bugün yeni bir geleceğe taşınıyor.

“

Türkiye Komünist Hareketi, TKP’nin
bugün mirasını ileriye taşımak için mücadele veriyor. TKP isminin bir markadan
ziyade işçi sınıfının örgütlü ve öncü gücü
olması gerçeğine yaslanıyor. TKP isminin
arkasına saklanmadan ancak bu ismin hak
ettiği bir örgütlülüğü başararak işçi sınıfı partisi olunacağını biliyor. Tam da bu
nedenle TKH, ülkemizde geleneği geleceğe taşıyacak bir mücadeleyi ilmek ilmek
örüyor. Bugün TKP’nin 100 yıllık mücadele birikimine ve mirasına yaslanmadan
yeni bir gelecek örülemez. Bu bilinçle
TKH, ülkenin bütün komünistlerine çağrı
yaparak 100 yıllık mücadele birikimini
geleceğe birlikte taşıma sözü veriyor.
TKH, TKP’nin mirasçısı ve devamı olarak
bayrağı daha ileriye taşımak için kolları
sıvadı.
Türkiye Komünist Hareketi, 100. Yaşımızı
tarihimize ve işçi sınıfı partisine yakışır
bir biçimde kutlamak üzere çalışmalara
başladı. TKH, emektar ve tarihsel komünistlere 100. Yaşımızı kutlamak üzere 100.
Yıl Komiteleri’nde buluşma çağrısı yaptı.
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek imzalı
çağrı mektubu emektar komünistlere iletilmek üzere yayınlandı.

Mektup
Değerli yoldaşımız,
Yüzüncü yaşımızı kutluyoruz.
Hangi yılda doğduğumuzun bir önemi yok,
hepimiz yüz yaşındayız ve yüzüncü yaşımızın bize yüklediği tarihsel sorumluluklarla
karşı karşıyayız.
Partimizin kurulduğu günden itibaren bu
ülkenin biricik umudu ve daima onuru
olduğunu çok iyi biliyoruz.
Emperyalist işgalcilerle savaşanların,
faşizme karşı mücadeleyi yükseltenlerin,
enternasyonalist görevlerini aksatmayanların, işçi sınıfının öncü partisi olmak için
iğneyle kuyu kazanların, yani Mustafa
Suphilerin, yani Ethem Nejatların, yani
Şefik Hüsnülerin, Nâzım Hikmetlerin, Zeki
Baştımarların, İsmail Bilenlerin, Behice
Boranların, Hikmet Kıvılcımlıların, Baba
Mehmetlerin, Şoför İdrislerin, Zehra
Kosovaların, Talip Öztürklerin, Mustafa
Hayrullahoğullarının ve daha binlerce
komünistin partisinden daha büyük umut
olabilir mi? O yüzden değil midir, burjuvazi on yıllarca Partimizi yasaklamaya
kalkıştı, tutuklamalarla, işkencelerle etkisiz kılmaya çalıştı.

Demokrat Parti dönemini görmüş,
1960’ların büyük toplumsal hareketlerinin parçası olmuş, TİP’in kuruluşunu
yaşamış, 73 Atılımını gerçekleştirmiş,
yüzbinlerce işçiyi temsil edecek siyasal
etkiyi yaratmış, 12 Eylül’le yüzleşmiş,
sosyalizmin çözülüşüyle ortalığa saçılan
likidatörlerle mücadele etmiş sizlerin bu
tarihsel sorumluluğa yüz çevirmeyeceğinizi umuyoruz.
Değerli yoldaşımız,
Partimizin 100.yılı kapsamında yapmayı
planladığımız çok fazla işimiz var. Bunların hiçbiri tek başına bir tarih anlatımı
olmaya- cak. Türkiye komünist hareketinin burjuvaziyle yürüttüğü o amansız sınıf
mücadelesini ve o mücadelenin bugün çok
fazla büyü- mesinin zorunluluklarını anlatacağız.
Bunun için de sizlerin katkılarına çok
fazla ihtiyacımız var. Yazacağınız bir yazı,
yapacağınız bir röportaj, katılacağınız bir
panel, vereceğiniz bir mesaj, arşivinizdeki
bir fotograf ya da bildiri çok çok önemli...
İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinin çalışmaları yürütürken yaratacağı sıkıntıların farkındayız, ama komünistlerin yaptığı
en iyi işlerden biri zorlukların üstesinden
gelmek değil midir zaten? Eminiz ki bu
zorlukları da hep birlikte ortak aklımızla
aşarız...
Değerli yoldaşımız,
Partimizin 100.yılı için destek çağrımızı
karşılıksız bırakmamanızı umuyor, sizi
100.Yıl Komitelerinde çalışmaya davet
ediyoruz. Yoldaşça selamlarımızla...
AYSEL TEKEREK TKH GENEL
BAŞKANI
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TKH GENEL BAŞKANI AYSEL TEKEREK:

GERICILIĞE,
EMPERYALIZME VE
SÖMÜRÜYE KARŞI
MÜCADELEMIZI
BÜYÜTECEĞIZ
TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek “Sivas’ın failleri sadece elinde benzin taşıyanlar değildir. Sivas’ta yakanlar adım adım iktidar olanlardır. Ülkemizi cihatçı
çetelere açmaya devam edenlerdir, Sivas’ta yakanlar memleketi satanlardır.
Sivas’ın hesabı tam da burada görülecektir. Gericiliğe, emperyalizme ve sömürüye karşı mücadelemizin büyüteceğiz. Sivas’ın hesabını biz göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH)
haftalık basın toplantısı 1 Temmuz Çarşamba günü TKH Genel Başkanı Aysel
Tekerek’in katılımı ile canlı olarak gerçekleşti. TKH’nin YouTube kanalından
canlı olarak gerçekleştirilen toplantıda
AKP’nin barolara yönelik müdahalesi,
iktidarın kadın düşmanı açıklamaları, emeğe yönelik saldırılar, gençliğin
AKP’ye tepkisi ve Sivas katliamı başta
olmak üzere bir dizi gündem maddesi
değerlendirildi.
“AKP KENDİ HUKUKUNU YARATMAKTADIR”
Tekerek, basın toplantısının açılışını
AKP’nin savunmaya yönelik müdahalesi ile başladı. Tekerek, AKP’nin
sırtını yaslayacağı baro oluşturmak istediğini belirterek konuyla ilgili şunları
kaydetti:
“Sadece son bir haftadaki gelişmelere bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki
AKP, ülkemizin geleceği ile ilgili girişmiş olduğu tehlikeli oyununa son hızla

devam etmektedir.
Öncelikle meclis açılır açılmaz gündeme getireceğiz dedikleri çoklu baro
tasarısı ile ne amaçlandığını sizlere
açıklamak isteriz. Temel gerçek şudur.
Baro seçimlerinde AKP’ye yakın gruplar özellikle üç büyük ilde ve Anadolu’nun çoğu ilinde seçimleri kazanamamaktadır. Ülkenin avukatlarının
çoğu AKP’ye pabuç bırakmamaktadır.
AKP, genel ve yerel seçimlerde kazandığında milletin iradesinin tecelli
ettiğini söylerken, kaybettiği seçimler
olduğunda seçim sonuçlarını yok sayan
bir partidir. AKP baro gündeminde ise
daha uzun bir zaman baro yönetimlerine kendi kadrolarını getiremeyeceğini
bildiğinden bu defa farklı bir taktik
denemektedir. Bir ilde bir baro yerine
birden fazla baro kurulmasını sağlayarak baro seçimlerini gereksiz hale
getirmeye karar vermiştir. AKP, sırtını
yaslayacağı baro oluşturmak istemektedir. AKP kendi hukukunu yaratmaktadır. Hukukta piyasalaşmanın giderek
önünü açmak istemekte, hukukta dönü-

“

“

şümü kendi çıkarlarına göre yapmaktadır. Bilinmelidir ki böylesi bir hukuktan
adalet çıkmaz, çıksa çıksa adaletsizliğe
geçit veren baroların türemesi çıkar.
Onlara da baro denmez.”
“ÜLKEMİZİ VE GELECEĞİMİZİ
GERİCİLERE KADIN DÜŞMANLARINA ASLA TESLİM ETMEYELİM”
Basın toplantısında AKP’li Özlem
Zengin’in “AKP gelene kadar kadın
kelimesinin adı yoktu” açıklamasına
da değinen Tekerek, Eşitlik, özgürlük,
bağımsızlık ve laiklik mücadelesinde
kadınlar bir adım öne geçmesi gerektiğini vurguladı. Tekerek tüm emekçi ve
ilerici kadınlara bir çağrıda bulunarak
şu değerlendirmelerde bulundu:
“Geçtiğimiz hafta meclis genel kurulunda söz alan AKP grup başkanvekili
Özlem Zengin AKP gelene kadar kadın
kelimesinin adı yoktu dedi. Toplumdan gelen tepkiler üzerine bu defa özrü
kabahatinden büyük bir açıklama daha
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yaptı ve kadınların yüzde 70’i üniversiteye bile gidemiyordu, milletvekili bile
olamıyordu, önemli bazı isimlerin eşi
bile olamıyordu dedi.

oranı daha fazla özgürlük ve iş imkânı
istiyor. Belirtmek isteriz ki artan haklı
öfke ancak artan bir umut ile anlamlıdır. Umut ise mücadele etmekle, mücadele edenlerin büyüdüğünü görmekle
Değerli yurttaşlar bu açıklama sıradan
mümkün olur. Eğer bugün pandemi
bir açıklama değildir. Ülkemizde kadın sürecinde patron çıkarları uğruna sınav
cinayetleri arttıkça, kadınların yoksultarihleri değişiyorsa, son sınav nedeni
luğu yükseldikçe bu tür açıklamalar
ile en az 2 gencimiz intihar ediyorsa,
yapmaları boşuna değildir. Ancak meyine aynı ankete göre, gençlerin yüzde
sele kadın olunca ne söyleseler batı70’i arkası sağlam bir kişinin yetenekli
yorlar. Evet ülkemizde özlem zengin
bir gencin önüne geçtiğini düşünüyorsa
gibi kadınlar var. Kadın olmaktan anla- gençliğe düşen iş bellidir. Umudun büdıkları önemli birilerinin eşi olmakyümesi için örgütlenmeli, düzeni değiştır. Tam da budur. Bu konuda özlem
tirmek için yollarını işçi sınıfının yolu
zengin haklıdır çünkü AKP döneminde ile buluşturmaları gerekmektedir.”
kadının makbul olanı kamu spotlarında
da sundukları gibi eşine kahve getiren- “AKP PATRONLAR NE İSTEMİŞdir. Evinde eşinin yolunu gözleyendir.
SE BU ZAMANA KADAR YAPMIŞMecliste vekil olduklarında bu zırTIR”
vaları bir kadın olarak söylemeleridir.
AKP döneminde kadının adı Özlem
Basın toplantısında ele alınan bir diğer
Zengindir. AKP döneminde kadının adı başlık da AKP’nin ve sermaye sınıfının
Ensar Vakfı’nda 45 çocuğumuza tecaemeğe yönelik saldırıları, kıdem tazvüz edilirken bir kereden bir şey olmaz minatı idi. Tekerek, AKP de bir patron
diyen dönemin aile ve sosyal politipartisidir ve patronlar ne istemişse bu
kalar bakanı Sema Ramazanoğlu’dur.
zamana kadar yapmıştır diyerek şunları
Bu liste saymakla bitmez. Buradan
söyledi:
tüm emekçi kadınlara ilerici kadınlara
“AKP, işçi sınıfına saldırılarında hem
çağrıda bulunuyoruz. Eşitlik, özgürlük, durmak bilmiyor hem de işçi sınıfına
bağımsızlık ve laiklik mücadelesinde
açıkça yalan söylüyor. İşçilerin kıdem
kadınlar bir adım öne geçmelidir. Ültazminatı hakkına uzun zamandır gasp
kemizi ve geleceğimizi gericilere kadın edilmek istendiğini biliyoruz. Patronlar
düşmanlarına asla teslim etmeyelim.”
işçileri sömürmekle yetinmiyor aynı
zamanda işçinin en temel hakkını kıde“UMUDUN BÜYÜMESİ İÇİN ÖRmini fona devrederek işçiyi güvencesiz
GÜTLENİLMELİ”
bırakıyor. Kıdem hakkı patronlar için
bir masraf kalemi olarak görülüyor.
Gençlerin Erdoğan’a verdiği ‘dislike’
da değinen Tekerek, “Ülkemizin çok
AKP de bir patron partisidir ve patdeğerli bir genç kuşağı var. Kindar ve
ronlar ne istemişse bu zamana kadar
dindar nesil planları yapan Cumhurbaş- yapmıştır. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz
kanın karşısına geçtiğimiz hafta ‘sana
günlerde, kıdem ile ilgili işveren senoy moy yok’ diyerek çıkan gençlerimizi dikaları işçi sendikaları bir araya gelsin
kutluyoruz.” dedi. Umudun büyümesi
bu konuyu kendi arasında çözsün, eğer
için gençlerin örgütlenmesi gerektiğini işçi işveren çözmüyor bu konuyu kabiifade eden Tekerek şunları kaydetti:
neye bırakıyorsa art niyet vardır dedi.
“Ülkemizin çok değerli bir genç kuşaAma damat bakan Albayrak’ın açıklağı var. Kindar ve dindar nesil planları
dığı sayısını bizim de hatırlamadığımız
yapan Cumhurbaşkanın karşısına geçti- ekonomi paketlerinde kıdem tazminatı
ğimiz hafta ‘sana oy moy yok’ diyerek reformu adı altında kararlar açıklanıp
çıkan gençlerimizi kutluyoruz.
duruyor. Evet AKP yalan söylüyor.
AKP, sanki işçi ve patron arasında kıAncak bir yandan da gençliğin haklı
dem reformu arayışı varmış gibi gösöfkelerini umutları ile de birleştirmeleri teriyor. Aranızda çözün diyor. Aslında
gerekmektedir. 19 Mayıs da yayınlabu hakkın kırpılacağı kesin de ne kadar
nan bir ankete göre ülkemizde genç nü- kırpılacağının pazarlığını siz yapın ben
fusun yüzde 62,5 ‘i imkân bulursa yurt- uygulayım demek istiyor.
dışında yaşamak istediğini belirtiyor.
Aynı ankete göre gençlerin büyük bir
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Partimiz işçi sınıfını bu tuzaklara karşı
hem uyanık olmaya hem de mücadeleye çağırmaktadır. Kıdem hakkının
kırpılması genel grev sebebidir. İşçi
sendikaları tetikte olmalıdır.”
“SİVAS’TA YAKANLAR MEMLEKETİ SATANLARDIR”
Basın toplantısının öne çıkan başlıklarından biri de 27 yıldönümü vesilesiyle
Sivas katliamı idi. Tekerek, Sivas’ta
yakanların adım adım iktidar olduğunu
vurgulayarak şu değerlendirmelerde
bulundu:
“Sivas katliamının 27. yıl dönümündeyiz. 1933 2 Temmuz’unda gericiler bu
ülkenin aydınlarını, sanatçılarını ateşe
verdiler.
Çok değil daha 4 ay önce katliamın
sanıklarından olan ve işlediği suç mahkemece sabit görülen Ahmet Turan
Kılıç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından affedildi ve hapisten çıkarıldı. Buradan tüm halkımıza
sesleniyoruz. Biz Sivas’ın faillerini
affetmiyoruz… Sivas’ın failleri sadece
elinde benzin taşıyanlar değildir. Sivas’ta yakanlar adım adım iktidar olanlardır. Ülkemizi cihatçı çetelere açmaya
devam edenlerdir, Sivas’ta yakanlar
memleketi satanlardır. Sivas’ın hesabı
tam da burada görülecektir. Gericiliğe, emperyalizme ve sömürüye karşı
mücadelemizin büyüteceğiz. Sivas’ın
hesabını biz göreceğiz.”
“100. YIL KOMİTELERİMİZ
TOPLANMAYA BAŞLIYOR”
Tekerek basın toplantısını sonlandırırken, 100. Yıl Komiteleri çağrısında
bulundu ve şunları kaydetti:
“Değerli yurttaşlar toplantımıza son verirken son bir duyuruda daha bulunmak
isteriz. Partimizin kuruluşunun 100.
yıl dönümü nedeniyle 100. yıl komitelerimiz toplanmaya başlayacaktır. İlk
toplantımız 5 Temmuz Pazar günü saat
16.30’da Maltepe Nazım Kültürevi’nde
gerçekleşecektir. 100.yılın onurunu
paylaştığımız tüm dostlarımızı bu toplantıya davet ederiz.”
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KADIKÖY’E YENİ BİR YAĞMA PROJESİ:

SÖGÜTLÜÇEŞME AVM

YUSUF KURT
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
TCDD yeni bir yağma projesine hazırlanıyor. Kadıköy’ün en önemli kavşak
noktalarından bir tanesi olan Söğütlüçeşme’ye “gar görünümlü AVM” yapılması planlanıyor.
Biz İstanbul’a dönük yağma ve talan
projelerini üçüncü köprüden, üçüncü
havalimanından, İstanbul’un su kaynaklarının ve ormanlarının öldürülmesinden, kentimizin devasa bir şantiyeye
dönüştürülerek sermayedarların rant
zengini edilmesinden biliyoruz.”
Bu iki paragraf Türkiye Komünist Hareketi Kadıköy İlçe Örgütü’nün “Kadıköy’e Yeni Bir Yağma Projesi Geliyor:
Söğütlüçeşme’ye AVM istemiyoruz
!”bildirisinin girişinden. Evet sermaye
doymuyor ve boş bulunduğu her alana
o alanı talan etmek o alandan en büyük
rantı sağlamak için saldırıyor. Bugünkü
saldırının adresi de Kadıköy Söğütlüçeşme.
SÖĞÜTLÜÇEŞME
Bugünkü tren garı 1970’lerin ortasında
başlayan inşaat sonrası 1 Ekim 1985

tarihinde açıldı. Amaç otogar, havaalanları ile bağlantı istasyonu olması ve
en önemlisi de Haydarpaşa garının devreden çıkarılması ile Haydarpaşa’nın
yağmasının çabuklaştırılmasıydı. Dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan o
günlerde Söğütlüçeşme’nin İstanbul’un
100 yıl boyunca ulaşım sorunlarını
çözecek istasyonlardan biri olduğunu
düşünüyor ve bunu açıklamalarında
özellikle belirtiyordu. Değil 100 yıl
30 yıl içinde çokça şeyler değişti ama
çözülecek denilen ulaşım sorunu çözülemedi. Söğütlüçeşme garı uzun süre
atıl olarak kaldı. İstanbul’u bir uçtan
uca bağlayan Metrobüsün son durağı
Söğütlüçeşme, bir tarafında Uzunçayır
diğer tarafında da Ayrılıkçeşme ile dar
alanda bir üçgen oluşturuyorlar. Diğer
ikisinin yanında Söğütlüçeşme’nin bir
farkı var, bu fark diğerlerinde olan ama
onda olmayan bir AVM…
Evet Söğütlüçeşme’de bir AVM yok,
bir ihtiyaç da yok. Şu an sermayenin
ağzının suyunu akıtan boş olan alan,
toplumun yararına birçok projeye ev
sahipliği yapabilir. Ama hiçbir Kadıköylünün buraya ne olabilir sorusuna
AVM olabilir yanıtını vereceğini düşünülemez.

BUGÜN SÖĞÜTLÜÇEŞME
65 bin metrekarelik bu yeşil alan imar
değişikliği ile AVM yapılmak isteniyor.
Her türlü hukuki mücadele de ustaca
sermayenin iktidarı tarafından savuşturuluyor. Daha da yoğunlaşacak trafik,
yolcuların yaşamlarını daha da zorlaştırması, yine yoğun yapılaşma, zayıf
zemin, arkeolojik açıdan risk taşıması,
kentin görünümünü negatif etkilemesi
gibi birçok neden var. Ama onun karşısında da bir yağma projesi var.
Ve bu yağma içinde TCDD Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi
için “Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret
A.Ş.” ile 29 yıllığına anlaştı.
Şirket ile TCDD arasında imzalanan
sözleşmeye göre şirkete iki yılı izin
ve ruhsat, iki yılı da inşaat yapımı için
olmak üzere dört yıl süre verildi. Şirket
her yıl ÜFE oranında artırılmak üzere
yapım sürecinde TCDD’ye aylık sadece
32 bin 315 TL kira ödeyecek
.
Projeyi tamamladıktan sonraki 25 yıllık
işletme süreci için de yine aynı oranda
artırılmak üzere aylık 161 bin 574 TL
kira bedeli belirlendi. Sözleşmeye göre,
inşaat karşılığı şirkete verilecek işletme
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hakkı 2047 yılında son bulacak.
Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, proje planlama alanın yüzde
73’ü TCDD mülkiyetinde bulunuyor.
Arazinin yüzde dokuzu Hazine, yüzde
üçü İstanbul Büyükşehir Belediyesi
mülkiyetinde ve yüzde 14’ü ise kadastral boşluktan oluşuyor. Toplam proje
alanı ise 62 bin 189 metrekareyi buluyor.
Proje tanıtım dosyasındaki bilgilere
göre, toplam proje bedeli 193 milyon
794 bin TL olacak. Bu tutarın 144
milyon 698 bin TL’si inşaat alanı, 22
milyon 125 bin TL’si donatı alanı, 25
milyon 471 bin TL’si çevre düzenlemesi ve 1 milyon 500 bin TL’si de ruhsat
ve harçlar için harcanacak.*
Kadıköy Belediyesi’nin tüm itirazlarına
ve hukuki mücadelesine rağmen proje
onaylandı.
SALDIRIYA DUR DEMEK
Kadıköy’ü daha da yoğunlaştıracak
olan bu projeye karşı verilecek mücadele, karşı çıkış önemlidir. Söğütlüçeşme AVM projesi yalnızca Kadıköy’ün
değil tüm İstanbul’unda sorunudur. Her
alanı rant olarak gören sermayeye dur
denilmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi
sürdüren Türkiye Komünist Hareketi’nin başlangıçta girişini verdiğimiz
bildirisini tam metni ile aşağıda yer
alıyor. Bu mücadeleye destek vermek
ve sermayenin bu saldırganlığını sonlandırmak gerekiyor.

açılmak istendiyse; bugün de Söğütlüçeşme’ye, AKP iktidarının Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve TCDD yönetiminin kararı ile gar görünümlü AVM
yapılmasının arkasında halkın çıkarları
olmadığı açıktır.

tasına düşünülen bu tür bir AVM var
olan trafik sorununu daha da arttıracaktır. AVM’nin nereye ve nasıl kondurulacağı düşünüldüğünde bile projenin
akla ve bilime aykırı olduğu açıktır.

AV M D E Ğ İ L ,
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Yapılmaya çalışılan şey alelacele kararlarla AVM inşaatını dayatmak ve
hayata geçirmektir.

Söğütlüçeşme tren istasyonunun yanında yeşil alan ve bir park bulunmaktadır. Gar görünümlü AVM ile birlikte bu
alan ortadan kaldırılacaktır. Adı geçen
yerler kamuya ait mekanlardır. Kamusal alanlar özel sektöre peşkeş çekilmek
istenmektedir.

İ S T İ YO R U Z !

Bilindiği üzere Kadıköy Belediyesi’nin
projeye dönük kabul edilen itirazı üst
mahkeme tarafından reddedilmiş, İstanbul Valiliği jet bir kararla proje için AKP iktidarının yandaş patronlarla el
“Çevresel Etki Değerlendirmesi”ne ge- ele vererek kentin merkezi noktalarınÇevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TCDD rek olmadığına hükmetmiş, 193 milyon dan birini yağmaya açmasına ve buna
TÜRKİYE KOMÜNİST
HAREKETİ
yeni bir yağma projesine hazırlanıyor.
TL karşılığında projeyi alan firmanın
sessiz kalınmasına karşı çıkıyoruz.
Kadıköy’ün en önemli kavşak noktala- yetkilisi ise Devlet Denetleme Kurulu
KADIKÖY İLÇE ÖRGÜTÜ
rından bir tanesi olan Söğütlüçeşme’ye üyesinin oğlu çıkmıştır.
Söğütlüçeşme’ye dönük AVM projesi
Türkiye Komünist Hareketi Kadıköy İlçe Örgütü - Osmanağa Mah. Yoğurtçu Şükrü Sok. No: 31 D:3 Kadıköy / İstanbul - Fotokopi ile çoğaltılmıştır.
“gar görünümlü AVM” yapılması plangeri çekilmelidir.
lanıyor.
Yandaş zengin etmek adına kentsel
yaşamı tarumar eden, sermayenin
AVM değil insanca bir yaşam istiyoruz.
Biz İstanbul’a dönük yağma ve talan
çıkarları adına kamusal alanları talana
projelerini üçüncü köprüden, üçüncü
açan akıl, mantık ve bilim dışı bu anla- Türkiye Komünist Hareketi
havalimanından, İstanbul’un su kayyış tam da içinde yaşadığımız sömürü
naklarının ve ormanlarının öldürülme- düzeninin görünür yüzüdür.
Kadıköy İlçe Örgütü”
sinden, kentimizin devasa bir şantiyeye
dönüştürülerek sermayedarların rant
Kadıköy’de alışveriş edecek yer ya da
*Birgün, İsmail Arı
zengini edilmesinden biliyoruz.
çarşı eksikliği sorunu mu vardır ki böylesi bir proje gündeme gelmiştir?
Nasıl ki geçmişte eski Salı Pazarı
ve Haydarpaşa Tren Garı yağmaya
Marmaray ve metrobüsün kesişme nokKadıköy’e yeni bir yağma projesi geliyor:
Söğütlüçeşme’ye AVM istemiyoruz!
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MADIMAK’TAKI GERICILIK
YOLUNA DEVAM EDIYOR
Selçuklu’da Osmanlı’da ‘katli vacip’ ilan
edildi Aleviler. Bu inançsal dışlanışın
Alevi toplumunun politik konumlanışından bağımsız olduğunu kim iddia edebilir?
Din ve milliyetçilik duygularının devlet
eliyle kabartıldığı dönemlerin reel politikada keskin virajlara denk düştüğü tesadüf
sayılamayacak bir gerçeklik. Dolayısıyla
‘Alevi düşmanlığı’nın körüklendiği dönemler de benzer bir politik ihtiyacın eseri
olarak yaşandı. Maraş, Çorum ve Sivas
katliamları Alevilerin diri diri yakılmasıyla ortaya çıkan birer vahşet timsalleri
olmakla beraber bir politik atmosferin de
devlet eliyle adım adım hazırlandığı süreçler idi. Gazi Katliamı Alevilere mi yoksa
devrimcilere mi yapılmıştır? Bir raddeden
sonra politik mücadelede bu iki kesimin
omuzdaş olduğu gerçeği bu soruyu olabildiğince önemsiz kılıyor. Alevilere dönük
katliamların da salt inançsal farklılıklardan
dolayı gerçekleştiğini düşünmek, politik
yönelimleri ya da muhalif duruşu görmezden gelmek konunun özünü kaçırmaya
sebep olabiliyor.
Bir parantez olarak, açılım süreçleri ya
da Alevilerle barışma dönemleri, politik
duruşunu terk etme çağrısı yapılarak Alevi
kimliğinin ‘zararsızca’ sürdürülmesini
salık veren politikalar olarak karşımıza
çıktı. Sünni İslam’a göre şekillendirilmiş,
dinsel bir toplum inançsal, tinsel bir politika değil; düpedüz siyasi politikadır. Aleviler de muhalif olmadığı sürece bu sükûnet
ortamında pekala inancını idame ettirebilir. ABD ile ortaklıktan tutun, parsel parsel
memleketi satmaya kadar her türlü siyasal
virajda solcuların karşısına ilk çıkartılan
dinciler değil miydi? Gençlik mücade-

lesinin, sınıf mücadelesinin yükseldiği
dönemlerde ‘katli vacip’ diyerek sokaklara çıkartılan caniler bir inanç ordusu mu
siyaset ordusu mu, doğrusu düşünmeye
değer.

İslamcı Gençlik, şu çağrıyla katliama
çağırdı:
“19 Mayıs gösterileri adı altında yine
namus bacılarımızın iffet ve hayasına
kahpece ve haince saldıracak bir gün
geliyor. Yüreklerimizi parçalıyor, içimize
Bazen koca bir seçmen öbeği, bazen ilerici kan akıtılıyor. Yine müslüman evladı kan
kesime saldır talimatıyla harekete geçecek ağlamaya kafir düzen tarafından soyulaparamiliter bir güç, bazen darbeye yelterak, en müstehcen ve kepaze kılıkta teşhir
nip halkına kurşun sıkacak kadar bilincini edilecektir.
pazara çıkarmış bir güruh. 68’de mahya…
larla Amerikan askerine hoş geldin diyen
Namazını kıl, orucunu tut yeter; karışan
de, emperyalizme karşı duruşa çağıran
mı var diyen gafil müslüman sen de düyurtsever ve devrimci gençliğin karşısına
şün... Düşün ki, haddini bilmeyenlere
satırlarıyla çıkartılan da aynı güruh.
bildirelim hadlerini. Şu hadis-i Şerifi asla
Güçlenen, toparlanan, bazen kafasını
unutma, haksızlık karşısında susan, dilsiz
kaldıran politik bir kesime silahları özenle şeytandır. Ne mutlu canı ile, kanı ile, malı
ellerine tutuşturulmuş düzenin sadık bekile CİHAD edenlere...”
çileri dinci gericiler bile isteye saldırtıldı.
Cihat çağrısı resmi rakamlara göre 120
Bakınız 80’de Çorum Katliamı. Çorum’da kişinin öldürülmesiyle sonuçlandı. Milönü
‘milli duygulara hitaben’ yayınlanan bir
Mahallesi ablukaya alındı, 200’ün üzerinfilm gösteriminde sinema salonuna ‘bide ev yakıldı, 100’e yakın işyeri yıkıldı,
rileri’ saldırıyor. Bu hem milli duygulara
yağmalandı Resmi olmayan beyanlara
hem faşist kesime saldırı olarak algılanıgöre ise ölü sayısı 500’ün üzerindedir,
yor; Çorum’daki bir Alevi mahallesi olan
yüzlerce de yaralı.
Milönü Mahallesi faşistlerin ve dincilerin
ablukasına alınıyor 2 aya yakın bir süre.
unutMADIMAKlımda…
Provoke olmaya yer arayan dinci gericiler bula bula 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Darbeyi getiren bu cihat çağrısı 13 yıl sonBayramı’ndaki gençlerin kıyafetlerini
ra yeniden kendisini gösterdi. Faşist askeri
‘toplumun dini değerlerine’ saldırı olarak
cuntanın siyasetteki yerini ‘sivil’lere
addedilerek; “Müslüman namusuna sahip
bıraktığı bir normalleşme döneminde 93’te
çık” diye toplaşıyorlar. Tanıdık değil mi,
Sivas’ta bir Alevi katliamı daha yapıldı.
üzerinden 30 yıl geçtikten sonra bile aynı
Yine insanlar diri diri yakıldı.
coğrafyada hala kıyafetlerle, milli bayMadımak Katliamı, bir dizi ifadeyle
ramlarla, etek boyuyla provoke olunması; anlatılabilecek sünni İslam devlet politidinci basında hedef gösterilmesi, kadınla- kası, sivil siyasete geçişte neo-dincilere
rın ‘blur’lanması…
açılan yol, ‘Yeni Türkiye’, AKP gibi bir
dizi öznenin karmaşık denklemini yalın
bir biçimde ortaya koyan tarihsel kesitti
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ve kuşkusuz acısı hala dinmeyen, hazin ve
karanlık bir kesit.
2 Temmuz 1993. Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas Valisi Ahmet Karabilgin, bir
dizi sanatçı ve aydını kente bu programa
dahil olmaya çağırdı. Dört günlük programda ilk gün konukların söyleşi, imza
günü, konser gibi etkinlikleri düzenleyebilmelerine görece izin verildi.
Onlar kente geldiğinde kentteki güruh
çoktan konuklara karşı kurulmuştu, önce
Kültür Merkezi’ne taşla sopayla saldıran
kitle kolluk kuvvetlerince uzaklaştırıldı.
Şenliğin ikinci günü 2 Temmuz’da Cuma
namazından çıkan güruhla Kültür Merkezi’nden uzaklaştırılan gurüh birleşti,
Hükümet Meydanı’nda yeniden toplanarak
ve Hükümet Konağı’nı taşlayıp sloganlar
atarak sayılarını artırdı. Buradan Madımak
Oteli’ne tarihin en vahşi yürüyüşlerinden
biri başladı.
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rak veya dumandan boğularak katledildi.
İtfaiye merdiveniyle kurtarılırken dahi
merdivene tırmanan güruh tarafından saldırıya uğrayan Aziz Nesin de dahil olmak
üzere 51 kişiden sağ kalanlar tamamen
kendi olanaklarıyla ve ağır yaralarla linçten kurtuldular.
33 canımız yitip gitti. Geride Sivas’ın
küllerini, oraya lokanta açan (hem de kebapçı!) bir zihniyetle kavga ve gericilikle
mücadeleyi bıraktılar.

“Akarsu’yum yansam da.. Kül olup savrulsam da..” diyen Muhlis Akarsu 45
yaşında aramızdan çalındı. Eşi Muhibe
Akarsu yine 45 yaşında katledildi. Abla,
kardeşlerden Koray Kaya öldürüldüğünde daha 12’sindeydi, Menekşe daha 15.
Asuman Sivri 16 yaşında, Özlem Şahin
17, Nurcan Şahin 18’inde vahşice kopartıldılar hayatlarından.
Altıok Metin’den Behçet Sefa Aysan’dan
geriye yarım bırakılmış şiirleri kaldı.
Madımak Oteli önüne yürüdükçe sayıları
Ve Belkıs Çakır (18), Serpil Canik (19),
artan grup, “Sivas laiklere mezar olacak”
Serkan Doğan (19), Yasemin Sivri (19),
sloganlarıyla yürüdü, ‘Halk Ozanları’ hey- Yeşim Özkan ile Handan Metin (20), Sait
kelini yıkıp yerlerde sürüklediler. Gruba
Metin (23)…
hiçbir müdahale olmaması, sloganlarla
Huriye Özkan, İnci Türk, Murat Gündüz
çevredekilere çağrı yapılması neticesinde
ve Gülsüm Karababa (22)…
15 bini bulan gerici güruh 51 davetli ile
Sesi ve bağlaması kulaklarımızdan silinkarşı karşıya bırakıldı. Güruh, önce otel
meyen Hasret Gültekin daha 22’sindeydi
önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşve Türk Halk Müziği’ne sunacağı daha
lamaya başladı. ‘Yakın’ talimatları ile önce çok eşsiz katkıları vardı.
otelin perdeleri tutuşturuldu, yangın önce
Ve Gülender Akça (25), gazeteci Mehmet
alt katı sardı. Otele sığınmış ve kabusun
Atay (25), Sehergül Ateş (30), Erdal Aybitmesini bekleyen Asım Bezirci, Nesimi
rancı (35), aktör Muammer Çiçek 26’sınÇimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve
daydı.
Hasret Gültekin’in de aralarında olduğu 33 Hollandalı akademisyen konuk Carina
aydın ve 2 otel görevlisiyle 35 kişi yanaCuanna Thuijs de 26 yaşındaydı.

Ve karikatürist Asaf Koçak (35), şair Uğur
Kaynar (37)…
Kaleme kolay böyle sayması. Çok değerli
yazar Asım Bezirci, bir o kadar değerli
sanatçı, şair Nesimi Çimen, ozan Davut
Sulari’nin kıymetli kızı sanatçı Edibe Sulari diri diri yakıldı.
Dün, bugün, yarın…
İnsanları diri diri yakacak kadar canileşen
zihniyet dün Gezi’deki gençleri kurşunlayacak, tekmelerle öldürecek ve yine birileri tarafından korunacaktı. Bugün kutularda
mermi biriktirenler, mahallesinin çetelesini tutup katliam listesi hazırlayanlar,
nereden edindiği belli olmayan silahlarıyla
AKP’li olmayana “göz dağı” verenler,
hedef gösterip linç edenler aynı zihniyet
tarafından korunup kollanmıyor mu?
O halde Sivas’ın faili zihniyet AKP’de ve
AKP ile sürüyor. Sivas’taki katliam için
‘katliam’ demeyelim diyenler, diyemeyenler; kaçak yaşıyorlar deyip üzülenler, affedelim diyenler bugün yeni ‘Şeriat isteriz!’
güruhu, ‘Yak yak yak!’ topluluğunu besleyip büyütüyorlar.
Gerici ve faşist zihniyet bugün birilerini
silahlandırıyor, gerekirse sınırda gerekirse
sınır ötesinde besliyor ve atış talimi yaptırıyor, boy boy fotoğraflarını kamuoyuna
sızdırarak sözüm ona gözdağı veriyorlar
ilerici kesimlere.
Gericiliğe verecek bir canımız daha yok.
Aydınlık günler, güzel günlerimiz ellerimizdedir. Ve Sivas’taki acımız her dem
taze.
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KIDEM TAZMİNATI ÖYKÜSÜ VE SENDİKALAR:

“DOKUNMA KIDEME
GİDERİZ GREVE”

AKP’nin sermaye çıkarları doğrultusunda çeşitli dönemlerde gündeme getirdiği
kıdem tazminatına yönelik planlamalar yeniden emekçilerin gündemine girdi. Üstelik insanlığın Covid-19 salgını sonucunda
ölüm, kriz ve işsizlikle karşı karşıya kaldığı günlerde gündeme taşınması, meselenin
daha yakıcı bir hale dönüştüğünü göstermektedir. Çünkü iktidarın gündemindeki taslak ve bu taslağın dayandığı 11.
Kalkınma Planı’ndaki kararların TBMM
Genel Kurulunda kabul edilmesiyle kıdem
tazminatının kaldırılışı, başka saldırıları
da beraberinde getirmektedir. Yani işçilere
yönelik daha kapsamlı bir sermaye saldırısıyla karşı karşıyayız.

siz, tazminatsız, esnek bir çalışma hayatı
ile işçiler daha fazla sömürüye mahkum
edilecektir.

Emekçilere dönük planlanan bu saldırılara
karşı sınıfın örgütlü gücü olan sendikalar
bu süreci nasıl karşıladı? AKP’li Bakan
Berat Albayrak’ın kıdem tazminatıyla
ilgili saldırı düzenlemesini halka açıklamasıyla birlikte sendikal tutumlar da
kendini göstermeye başladı. DİSK, “işçinin alın terinin, emeğinin karşılığı olan
kıdem tazminatını kimseye yedirmeyiz.”
diyerek tepkisini gösterdi. Türk-İş, başta
net bir tutum almayarak cumhurbaşkanı
ile yapılacak görüşmeyi önemseyeceğini
beyan etti. Ardından Bakan Selçuk, cumYapılacak düzenleme ile 25 yaş altı ve 50
hurbaşkanı Erdoğan, Tobb başkanı Hisaryaş üstü işçilerin çalışmaları belirli süreli
cıklıoğlu ve TİSK başkanı Özgür Burak
sözleşmelere bağlanarak yaklaşık 3,7 mil- Akkol, Türk-İş başkanı Ergun Atalay ile
yon emekçinin kıdem ve ihbar tazminatları Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan bir görüşfiili olarak ortadan kaldırılmış olacaktı.
me yaptıktan sonra bu iki konfederasyon
Ayrıca Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi
tutumlarını açıkladı. Türk-İş kıdem tazmi(TES) adı verilen düzenlemeyle işçilerin
natı düzenlemesine yönelik “Bunların hiçalacağı kıdem tazminatları fonda biriktibirisini kabul etmiyoruz, kıdem tazminatı,
rilerek sermaye yatırımlarına bir kaynağa
Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı
dönüştürülecek ve sermaye sınıfı önemli
çizgisidir.” açıklamasını, Hak İş Başkanı
bir “maliyet”ten kurtulmuş olacaktı.
Mahmut Arslan ise “Kazanılmış hakların
AKP bir sermaye iktidarı olarak esnek ve
korunduğu ve çalışanların tamamına yögüvencesiz çalıştırmayı ülkemizde pratik
nelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir
yaşama geçirerek ve kimi yasalarla desmodele ihtiyaç duyulduğu inancındayız.”
tekleyerek meşrulaştırmıştır. 11. Kalkınma açıklamasını yaptı.
Planındaki “iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri
DİSK 29 Haziran itibarıyla eylemlere başetkinleştirilecek ve konuya ilişkin deneladı. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara’da
timler artırılacak. Çalışma saatleri üzerin- da sendikanın örgütlü olduğu birçok iş
deki denetimin etkinliği fazlalaştırılacakyerinde basın açıklamaları yapıldı. Ortak
tır.” kararıyla, iş sözleşmeleri yasal birer
bir metinden yapılan açıklamalar, “kıdem
gasp sözleşmesine dönüştürülerek kıdem
tazminatı kırmızı çizgimizdir, kıdemime
tazminatına vurulan darbe katmerli hale
dokunma” sloganları ve içeriği temelinde
gelecektir. Böylece daha uzun, iş güvence- yapıldı. Diğer yandan Türk-İş ve DİSK

81 ilde ortak basın açıklamaları yapma
kararı aldı ve örgütlü iş yerlerinde bu
karar hayata geçirildi. İstanbul’da yapılan
açıklamada Türk-İş yöneticileri “dokunma
kıdeme gideriz greve, kıdeme dokunan
eller kırılsın” gibi sloganlar atarak basın
açıklamaları gerçekleştirdiler.
DİSK başından itibaren sürece karşı net
bir tavır sergilerken, Türk-İş süreci önce
beklemeye alarak siyasi iktidar ve TİSK
ile bir uzlaşı aramış, Hak-İş ise net olarak
yandaş bir AKP’li, işçi karşıtı sendika
olduğunu işbirlikçi açıklamalarıyla ortaya
koymuştur. Türk-İş’in 2015 yılında Bursa’da başlayan otomotiv fabrikalarında
yaşanan metal eylemliliklerindeki işçilere
sırtını dönen tutumuna karşılık sınıftan
aldığı büyük öfke ve işçilerin istifalarını
hatırlarsak, bugünkü “işçiden yanaymış”
gibi bir tavır almalarını daha sağlıklı değerlendirebiliriz.
Kıdeme yönelen saldırılar salt ekonomizm temelli bir sendikal anlayışla asla
savunulamaz. Bu saldırıları göğüslemek
ve kazanılmış hakları korumak için öncü
işçilerle birlikte sınıf sendikacılığını
büyütmek zorundayız. Bu ülkede işçiler
ancak patronlardan daha örgütlü oldukları
zaman sömürünün dişlileri kırılacak ve
göz dikilen bütün hakları garanti altına
alınabilecektir. Başka bir ifadeyle, işçi
sınıfı varlığını eşitlik temelinde yeniden
yaratabilecektir.
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ONUR HAFTASI GERICILERIN HEDEFI OLDU

YENI REJIMIN NEFRET
SUÇU TUĞLALARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma
hutbesinde eşcinselliği bütün kötülüklerin
kaynağı olarak göstermesinin ardından
gerici ve yandaş basın kuruluşları tarafından LGBTİ bireylere karşı başlayan nefret
söylemi Onur Haftası’nda da devam etti.
Her yıl düzenlenen Onur Haftası yürüyüşleri 2015 yılından beri valilik tarafından
değişik gerekçelerle yasaklanırken bu yıl
yasaklamalara ek olarak LGBTİ’lere karşı
adeta bir linç kampanyası yürütüldü.
ONUR HAFTASI NEDEN DÜZENLENIYOR

LGBTİ’ler ve fobi karşıtları son dört yıldır
Taksim’de bir araya gelerek basın açıklamaları gerçekleştiriyor.
Bu yıl 28.si düzenlenen Onur Haftası ve
yürüyüşü ise Covid-19 salgını nedeniyle,
‘’Ben Nerdeyim’’ temasıyla online olarak
gerçekleştirildi.
ONUR HAFTASI GERICILERIN HEDEFINDE

Onur haftası boyunca bir taraftan etkinlikler düzenlenirken öte yandan gericiler
tarafından LGBTİ bireyleri hedef haline
28 Haziran 1969 günü, New York’ta eşcin- getiren kampanyalar düzenlendi.
sel ve trans bireylerin uzun süredir kendilerine uygulanan baskı ve şiddete karşı
İlk hamle Diyanet İşleri Başkanı Ali
ayaklanması, baskına gelen polisi bara
Erbaş’tan geldi. Erbaş, Ramazan ayının
hapsetmeleri ve dört gün süren eylemleri
ilk Cuma günü verdiği hutbe de zina ve
büyük yankı uyandırmıştır. İzleyen yıllar- eşcinselliğin “hastalıkları da beraberinde
da bu eylemlerin yıldönümlerinde değişik getirdiğini” ve kuşakları “çürüttüğünü’
ülkelerde LGBTİ bireylere dönük baskıya söylemiş ve “İslam zinayı en büyük hakarşı eylem ve etkinlikler düzenlenmiş, bu ramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinhaftada Onur Haftası ilan edilmiştir.
selliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti?
Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli
Türkiye’de ise Onur Haftası ilk defa “Cin- çürütmesidir bunun hikmeti” demişti.
sel Özgürlük Haftası” adı altında, 1993
yılında kutlanmak istendi. Ancak valiliğin Diyanet’ten feyz alan diğer gerici kuruluşyasaklaması, yapılan gözaltılar ve yurtdılarda adeta sistematik bir saldırı yürüttü.
şından gelen konukların sınır dışı edilmesi
sonucu Onur Yürüyüşü gerçekleştirileme- RTÜK BAŞKANI EBUBEKIR ŞAdi. Ancak bakıya karşı tepkiler devam etti. HIN’IN GÖKKUŞAĞI RAHATSIZLIĞI
Türkiye’de ilk Onur Yürüyüşü 2003’te
gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen bu
Ana akım medyada ve yandaş basın yayürüyüşler 2015’te polisin müdahalesi ile yın kuruluşlarında kadına şiddet, çocuk
kesildi ve onur yürüyüşü bu tarihten sonra istismarı, açık hedef gösterme ve nefret
yasaklandı. Ancak yasak kararına rağmen söylemi bakımından suç unsuru içe-

ren yayınlara sesini çıkarmayan RTÜK
Başkanı Ebubekir Şahin gökkuşağından
rahatsızlığını dile getirdi. Şahin Netflix’in,
içinde LGBTİ karakter olmamasına karşın
tanıtımını gökkuşağı emojisiyle paylaştığı
diziyle ilgili sosyal medyada başlatılan
kampanyanın ardından yaptığı açıklamada, “toplumu rahatsız edecek her türlü
yayın içeriğine geçit vermemekte kararlı”
olduklarını söyledi.
ERDOĞAN’DAN AKIL ALMAZ IFADELER
Onur Haftası boyunca başta sosyal medya
olmak üzere değişik platformlarda yürütülen gerici kampanyalara Erdoğan’ın desteği de gecikmedi. Onur Haftası ile ilgili
atılan mesajları eleştiren AKP’li Erdoğan
‘’İnancımıza ve kültürümüze aykırı marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Milletimin tüm fertlerini rabbimizin yasakladığı
her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı
tavır almaya davet ediyorum” ifadelerini
kullanarak bir kez daha LGBTİ bireyleri
hedef haline getirdi.
Aynı Erdoğan 2002 seçimleri öncesi Kanal
D ekranlarında yayınlanan “Genç Bakış”
adlı programda bir öğrencinin “Bildiğimiz
gibi Türkiye’de eşcinsel vatandaşlarımız
var, eşcinsel vatandaşlarımıza Avrupa’da
olduğu gibi evlilik hakkı gibi başka haklar
tanımayı düşünüyor musunuz, kişisel olarak ne düşünüyorsunuz, eşcinsellere haklar
tanınmalı mı tanınmamalı mı?” şeklindeki
sorusuna “Eşcinsellerin de kendi hak ve
özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence
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altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap
oldukları muameleleri insani bulmuyoruz”
yanıtını vermişti.

diği Ensar Vakfı ile birlikte 50’ye yakın
gerici dernek ve vakıf eşcinselliği desteklediği gerekçesiyle bazı firmaları boykot
çağrısı yaptı.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK’TAN INCILER

“LGBT toplumun temel yapı taşı olan
aileyi ve aileyi oluşturan bireylerin fiziksel yapısını bozup ruhsal açıdan sağlıklı
bireylerin yetişmesini engelleyerek, eşcinsel sapkınlık ile aileyi ortadan kaldırmaya
çalışmakta…” denilen çağrıda alışveriş
sitelerinin verdiği destek kınandı.

Ensar Vakfı’na yaptığı 9 milyon dolarlık bağışı ile adından söz ettiren Kızılay
Genel Başkanı Kerem Kınık ise, “Sağlıklı yaradılışı bozan ve iletişim gücü ile
anormali normal gibi gösterip pedofilik
hayalleri çağdaşlık diye gencecik zihinlere
zerk eden her kim olursa olsun mücadele
edeceğiz” diyerek LGBTİ bireyleri hedef
gösterdi.
Kınık’ın paylaşımına Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu (IFRC) tepki
gösterterek, Kınık’ın sözlerinin federasyonun görüşlerini yansıtmadığını ve hem hatalı hem de rencide edici olduğunu belirtti.
Kınık daha sonra Reuters haber ajansına
İngilizce yolladığı yazılı açıklamada, herhangi bir grubu ya da toplumun belli bir
kesimini hedef almadığını belirtti.
Şıracının şahidi bozacı misali Kınık’a
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Fahrettin Altun’dan destek geldi. Altun
“LGBT propagandasının” ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu öne sürdü.

Açıklamada ayrıca “LGBT’yi sanki toplumun kabul görmüş hali gibi gösterip sunmasını, meşru hale getirmeye çalışmasını
esefle kınıyoruz. Tüm ticari markaları bu
dayatmaya karşı durmaya, alışveriş sitelerindeki seçeneklerin alışveriş listelerinden
acilen çıkarılmasını sağlamak adına da
kamuoyunu LGBT destekçisi ticari markaları boykota ve aynı hassasiyette bulunan
STK’ları toplumsal değerleri önceleyen
sağlıklı bireyler adına desteğe davet ediyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımızı ve insanlık haysiyetini korumak hepimizin ortak
vazifesidir” ifadeleri kullanıldı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESI DE HEDEFTE

Yayınlanan boykot çağrısında hızını alamayan gericiler aile içi şiddetin önlenmesi
kapsamında yapılan düzenlemelere de kin
ENSAR VAKFI’NIN DA YER ALDIĞI kustu. Açıklamada ‘’Belediyeler birliği50 DERNEK VE VAKIFTAN BOYKOT nin yerel yönetimlerde ve belediye mecÇAĞRISI
lislerinde Cinsiyet eşitliği komisyonları
kurulması ve CEDAW ve İstanbul sözleşYurtlarında onlarca çocuğun istismar edil- mesi kurallarının uygulanması yönündeki
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genelgelerini anlamakta zorlanıyoruz.’’
ifadeleri kullanılarak, bu sözleşmelerin
iptali talep edildi.
Başta Ensar olmak üzere tarikat ve cemaat
yurtlarında yaşanan sayısız istismar vakasına, yangınlarda ölen onlarca çocuğa ses
çıkarmayan bu dernek ve vakıfların LGBTİ bireyleri hedef göstererek kendilerine
meşruiyet zemini sağlama çabaları manidardır.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’de gerici kampanyadan eksik
kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye
Erdoğan Bayraktar’ın yönetim kurulunda
olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise Onur Haftası’na atıfta bulunarak, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz darbe
girişimi ve Filistin ile ilgili fotoğraflar
paylaşarak “Gerçek onur yürüyüşü budur”
dedi.
LGBTİ’LERE YÖNELIK ŞIDDET
YÜZDE 110 ARTTI!
AKP iktidarının bilinçli olarak eşcinsellik
üzerinden yükselttiği gerici propaganda
LGBTİ bireylere dönük ayrımcılığı ve
şiddeti körüklüyor.
CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili
Sera Kadıgil’in İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru
önergesinde pandemi ile birlikte LBGTİ’lere yönelik saldırılarda ciddi artış
yaşandığına işaret ederek gelen şikayetlerde Mart ve Nisan aylarında yaklaşık yüzde
50, Mayıs ayında ise %110’luk bir artış
yaşandığını ifade etti.
AKP IKTIDARI HUKUK TANIMIYOR
Türkiye’de eşcinsellik yasak ya da suç
kapsamında yer almıyor. Anayasada bütün
yurttaşların eşit hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğu ibareleri yer alırken
LGBTİ bireylerin iktidarın en yetkili mercileri tarafından hedef haline getirilmesi
nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzun açık göstergesidir. AKP iktidarı on
sekiz yıldır bildiği ezberini tekrarlamakta,
toplumsal desteğini gerici söylemler ve referanslarla perçinleme gayretine girmektedir. Bu gerici propagandanın şiddet ve linç
gibi sonuçlara vardırılması ise kaçınılmazdır. AKP yeni rejimin inşasında nefret suçu
tuğlaları döşemekten çekinmemektedir.
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RÖPORTAJ

AVUKAT BILGÜTAY HAKKI DURNA:

HEDEFIMIZ
BAĞIMSIZ VE
GÜÇLÜ BAROLAR

“Avukatlar bağımsız ve güçlü baroların varlığı ile mesleklerini bağımsız bir şekilde yürütebilirler. Hedefimiz de bu olmalı. Bağımsız ve güçlü barolar. Bunun
ise yolu tektir, katılımcılığı sağlamak.”

Şu sıralar kamuoyunun en çok tartışılan
gündem maddesi AKP’nin çoklu baro
düzenlemesi adı altında savunmaya yönelik müdahalesi. Gerek baro başkanlarının
itirazları ve binlerce katılımcı ile düzenlenen savunma mitingleri gerekse Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun kendisine yüklediği “arabulucu”
misyonunun tepkilere neden olması bu
başlığın gündemdeki yerini koruyacağını
gösterir nitelikte. Biz de sözü aynı zamanda konunun doğrudan muhatabı olan
günlerdir barolara yönelik saldırılara karşı
mücadele eden ‘savunma’ya verdik.
AKP’nin savunmaya müdahalelerinin arttığı şu günlerde Hukuk Defterleri Dergisi
Danışma Kurulu Üyesi Avukat Bilgütay
Hakkı Durna ile çoklu baro düzenlemesi,
baroların önündeki yol haritası, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun tepkilere neden
olan tavrı ve yeni rejimin hukuku üzerine
konuştuk.
Kamuoyunun gündeminde bu sıralar en
çok tartışılan başlık AKP’nin savunmaya
yönelik saldırıları. AKP’nin tekrar gündeme getirdiği ve akabinde hızlıca Meclis
gündemine gelen çoklu baro sistemini,
iktidarın bu düzenlemedeki ısrarının nedenini biraz açabilir misiniz?
Tabi, çok fazla nedeni var ve bunlara değineceğiz. Ama bunu yangından mal kaçırır
şekilde yapmalarının esas nedeni iki yılda
bir toplanan baro genel kurullarının önü-

müzdeki sonbaharda yapılacak olması. Ve
yine dört yılda bir toplanan Türkiye Barolar Birliği (TBB) genel kurulu da 2021
yılında. Yani baro yönetimleri sonbaharda
yapılacak seçimlerle yeniden şekillenecek
ve bunun yanında bu seçimlerde belirlenecek TBB delegeleri de yeni TBB yönetimini belirleyecek. Yapılacak düzenleme
ile esasen bu seçimlere müdahale hedefleniyor.
Peki neden böylesi bir değişiklik? AKP iktidarı bugüne kadar tüm kurumları teslim
alma, ardından da kendi uydusu haline getirme hedefiyle hareket etti. Bunda oldukça da yol aldı. Hatta yolun sonuna geldi
diyebiliriz. Ülkede artık müdahale edil(e)
meyen kurum sayısını parmakla sayabilirsiniz. Teslim alınamayanları etkisizleştirmek de AKP’nin diğer bir yöntemi. Önce
etkisizleştirme, sonra tasfiye. Barolar da
bu kurumların başında geliyor. AKP’nin
özellikle büyük kent barolarında yönetime
gelmesi neredeyse olanaksız. İşte bu nedenle “çoklu baro”. Madem ele geçiremiyorum, mesleki özgürlüklerini ellerinden
alayım, etkisizleştireyim!
Teklife göre, avukat sayısı 5 binden fazla
olan barolarda2 bin avukatın yazılı başvurusu üzerine o ilde yeni bir baro kurulabilecek. Bunun anlamı, bugünkü sayılarla
İstanbul, Ankara ve İzmir’de birden fazla
baro kurulabilecek demek. Yine teklifle,
görev sürelerine bakılmaksızın baro seçimlerinin (tabi teklif yasalaşınca, aynı

“

“

ilde birden fazla baro kurulunca, o il için
birden fazla seçimin) 2020 yılı Ekim ayı,
TBB seçimlerinin ise 2020 yılı Aralık ayı
içinde yapılması öngörülmekte. Baroların
Türkiye Barolar Birliği genel kuruluna
göndereceği delege sayısında da değişiklik
yapılıyor. Aslında düzenleme ile temsilde
adalet ilkesi çöpe atılıyor, başta İstanbul,
Ankara, İzmir olmak üzere, üye sayısı fazla olan baroların ve aynı anlama gelmek
üzere bu kentlerdeki avukatların iradesi
yok sayılıyor.
Tabi “çoklu baro” formülü ile AKP bugün
için ihtiyacını karşıladığını düşünmektedir. Bu nedenle yapılan bir dizi tartışma
teklifin dışında bırakılmış gözüküyor.
Nasılsa “yasa yapma” yöntemleri baştan
sona yöntemsizlik/kuralsızlık olduğundan
bir süre sonra yeniden bu düzenleme ile
oynayabilirler.
Avukatlık Yasası ile barolara hukukun
üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve
korumak ile bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevi verilmiştir. Rahatsızlık
da esasen baroların yasadan kaynaklanan
bu görevlerini oldukça etkin kullanmalarından kaynaklanıyor. Şimdi muhtemelen
kendi kuracakları barolar ile bu alana müdahaleyi düşünüyorlar. Nasıl olacağını hep
beraber göreceğiz. Olamazsa -ki bence
olamayacak, beceremeyecekler- dediğim
gibi yasa ile yeniden oynarlar.
AKP’nin savunmaya yönelik saldırıları-
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na ilişkin çoğu baro başkanının çağrısı
ile Ankara’ya gerçekleştirilen Savunma
Yürüyüşü’nü değerlendirecek olursak;
gerek baro başkanlarına yönelik fiziki
müdahaleler gerek TBB Başkanı Feyzioğlu’nun aynı gün Anıtkabir’de verdiği
fotoğraf gerekse sonrasında yapılan
açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, baroların bu düzenlemeye ilişkin
önümüzdeki dönem yol haritası nedir?
Savunmanın önünde nasıl bir mücadele
planı var?
Baro başkanlarının savunma yürüyüşüne
müdahale, ardından Meclis önünde bekleyen avukatlara gazlı saldırı birçok şeyin
yanında doğrudan anayasal hakların iktidar tarafından ihlali. Öncelikle bunu not
olarak kaydetmeliyiz.
Bunun yanında esasen önümüzdeki dönem
mücadele planı nedir sorunuz önemli. Soru
bu süreçte daha da önem kazandı. Ama
üzülerek söylemem gerekiyor, görünen o
ki baroların doğru dürüst bir yol haritası
yok. Bu nedenle de önümüzdeki günlerde baroları aşan bir şekilde savunmanın
tüm bileşenlerinin nasıl bir yol izleyeceği
önem kazanıyor.
Biraz önce belirttim, savunma bugüne
kadar “örgütsel yapı” olarak teslim alınamadı. Bu nedenle de sürekli olarak etkisiz
hale getirilmek istendi. Tüm geçen yıllar
boyunca avukatlar ve örgütleri iktidarın

ağır saldırılarına maruz kaldı. Ancak buna
bir ek yapmak zorundayız: Avukatlar ve
onların örgütü olan barolar tüm bu yaşananlara karşı bir bütünlük içerisinde direnç
oluşturamadılar. Baroların büyük çoğunluğu uzunca bir süredir siyasetsiz ve sessizler. Bugün baroların doğru dürüst bir yol
haritasının olamaması da bu halin doğal
bir sonucudur.
Oysa hep dillendirdik, savunma mesleğinin karşı karşıya olduğu saldırı ancak avukatların gücünün harekete geçirilmesiyle
savuşturulabilir, mücadelesine avukatı
katmayı başaramayan baro yönetimlerinin
çabası etkisiz ve yetersiz kalacaktır. Bugün de durum budur. Barolar bu süreçte
de son ana kadar esasen avukatları, hatta
bırakın avukatları delegeleri dahi dışarıda
bırakan, başkanların sembolik eylemlerine
indirgenen bir tarzı tercih ettiler.
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bir dönem olabilir. Ama şunu bilmeliyiz ki
teklif yasalaşsa dahi bu oyun bozulabilir.
Bu süreçte bahsettiğim tüm yetersizliklere
rağmen avukatların eylemliliklerini, bu
eylemliliklere katılım sayılarını oldukça
önemsiyorum. İşte önümüzdeki dönemin
belirleyeni bu tarz olmalıdır. Avukatlar
bağımsız ve güçlü baroların varlığı ile
mesleklerini bağımsız bir şekilde yürütebilirler. Hedefimiz de bu olmalı. Bağımsız
ve güçlü barolar. Bunun ise yolu tektir:
Katılımcılığı sağlamak.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu’na yalnızca barolardan değil,
bazı TBB yönetim kurulu üyelerinden de
istifa çağrısı geldi. Feyzioğlu’nun bu süreçteki haklı tepkilere neden olan açıklamalarını ve tavrını biraz değerlendirebilir
misiniz?

Sanırım Feyzioğlu’nu içermeyen bir söyHukuk grupları ve dernekleri avukatlaleşi olanağımız yok. Bundan kaçış da yok.
rın süreçlere katılımının önemini sürekli
Kısaca söyleyeyim, kendisi artık bir mesvurguladılar. Avukat Hareketi de açıklek örgütünün başkanı değildir. Avukatlar
lamalarında sürekli olarak “müzakereci
arasında temsil ettiği herhangi bir toplam
değil mücadeleci baro” sloganını kullandı. da yoktur. TBB Başkanı olmak sorumluluk
Bunun oldukça önemli olduğunu ve önügerektirir. Metin Feyzioğlu bu sorumlulukmüzdeki dönemin temel çalışma biçimini
ları taşıyamamıştır. “Avukatsız” bir hukuk
bu sloganın belirleyeceğini düşünüyorum. sisteminin istendiği, bunun için “uyumlu”
Bizlerin çabası bu yönde olacak.
bir savunmanın yaratılmaya çalışıldığı bir
dönemde mesleğin yok edilişini seyreden
Bu sürecin nasıl sonlanacağını şu anda tam biridir kendisi. Hakkında ileride yazılacak
olarak bilemeyiz. Teklif yasalaşabilir, önü- olan budur.
müzdeki dönem çoklu baroların olduğu
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Ancak bu söylediklerime bir ek yapmak
isterim. Feyzioğlu basiretsiz değildir. Bilinçli bir davranış içerisindedir. Bahsettiğim duruş O’nun bir tercihidir. Çünkü “diğer” tarafta kendisine bir yer aramaktadır.
Yaptığı da buna uygun davranmaktadır.

Siz gerek köşe yazılarınızda gerekse
makalelerinizde ‘yeni rejimin kendi
hukukunu yaratması’ olgusunu sıklıkla kullanıyorsunuz. 2010’daki Anayasa
Referandumu bir kırılma idi Türkiye
açısından. Bugün geldiğimiz noktaya
Savunmaya yönelik saldırılar ve AKP-Ce- baktığımızda tüm bu yaşananları tarif
maat koalisyonunun yargıda yarattığı
etmek için kullanılan ‘hukuksuzluk hali’
dönüşüm ne ölçüde paralellikler taşıyor? tanımı yeterli mi? Bu ülkenin yurttaşları
Birbirlerini tamamlayan müdahaleler mi olarak yaşadığımız bir hukuksuzluk mu,
bunlar?
yoksa yeni rejimin hukuku mu?
Mutlaka paralellikler var. Ama esasen
“süreklilik” üzerinden bir tanımlama daha
doğru olacaktır. Nasıl AKP’nin ilk dönem
yargı pratiği ile kendisinden önceki dönemlerin “hukuksuzluklar”ı arasında bir
süreklilik bulunmakta idiyse, bugün yaşadığımız “hukuksuzluklar” ile geçen dönem
arasında da bir süreklilik bulunuyor.
Hepimiz hatırlıyoruz, yaşanan süreç “vesayet rejiminin sona erdirilmesi” olarak
tanımlanmıştı. Liberal ve dinci yazarların en önemli ideolojik silahlarından
biri “vesayet rejimi” kodlaması olmuştu.
Asker vesayetine son verilmesi ve ileri
demokrasinin kurulması için mücadele
ediliyordu(!) Tüm bu süreçlerde davalara
da özel bir rol biçilmişti. Nasıl ki Birinci
Cumhuriyet’in tasfiyesinde ve toplumun
şekillendirilmesinde bir dizi dava özel bir
rol oynadı ise, İkinci Cumhuriyeti kalıcılaştırmak için de davalara özel bir rol biçildi. Gelinen noktada, memleketi davalar
üzerinden hizaya sokma dönemi bitmediği
gibi, aslında bu işin tek failinin de Cemaat
olmadığını görmüş olduk.
“Çoklu baro” da hep söylendiği gibi bir
“FETÖ projesi” olabilir, ama bugün böylesi bir ifade yanlış olmasa bile oldukça
eksikli kalacaktır. Esasen ortada bir “AKP
projesi” bulunmaktadır.
Özetle, siyasi iktidar için yargı oldukça
kritik bir alan. Bahsi geçen tüm bu davalar
gericiliğin siyasal ve toplumsal alana tamamıyla hâkim olma çabasında da önemli
birer araç oldu.
Ve burada teslim alınamayan bir savunma
ayağı var. Bu nedenle dönüşüm bir türlü
tamamlanamamaktadır. Uzun zamandır
avukatlık mesleğinin kamu hizmeti vasfı
da törpülenmekte, meslek daha da piyasalaşmaktadır. Şimdi çoklu baro sistemi ile
bu başlıklarda daha rahat at koşturacaklarını düşündükleri açık.
Ama bilinmelidir ki, avukatların etkisizleştirilmesi doğrudan yurttaşların adalete
erişimini etkileyecektir.

Şimdi yapmak istedikleri 16 Nisan 2017
tarihinde yapılan Anayasa Referandumu’nda kabul edilen başkanlık sisteminin
yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurumlarının oturtulması isteği
ve çabasıdır. Burada basit bir bürokratik
meşgaleyi kastetmiyorum. Çaba İkinci
Cumhuriyet olarak adlandırdığımız, AKP
eli ile vücut bulan ve 1923 Cumhuriyeti’nin kuruluş paradigmalarının yerine inşa
edilen rejimin yerleştirilmesi çabasıdır.
Burada bir not olarak eklemem gerekiyor, İkinci Cumhuriyeti tek savunan AKP
değildir. Düzen içi hiçbir aktörün İkinci
Cumhuriyet rejimi ile bir sorunu olmadığı
görülüyor. Aralarındaki mücadele, rejimin
yapılandırılmasının nasıl olacağına ilişkindir.

Ancak, ülkeyi dönüştürme misyonu ile
hareket eden, Birinci Cumhuriyet’i sonlandıran, İkincisini ise kurumsallaştırma
gayreti içerisinde olan aktörlerin hukuk
ile kurdukları ilişkiyi eğer yalnızca buradan açıklama çabası ile yetinirsek oldukça
eksikli kalacaktır. Unutmayalım, bugünkü
rejim, İkinci Cumhuriyet zaten “kuralların
ihlali” ile oluşturulmuştur.
Bu nedenle “yeni” bir hukuk yaratıldığını düşünüyorum. Bu ifadeyi kullanmayı
tercih ediyorum. “Yeni” Cumhuriyet kendi
hukukunu yaratmaktadır. AKP eli ile bu
süreçte hukuka yeni bir anlam yüklenmiş,
hukuk siyasetin merkezine en çıplak hali
ile çekilmiştir. Bu anlamı ile ülkede yaşananlar basit anlamı ile bir “hukuksuzluk”
hali değildir. Esasen, egemen ideolojinin
temel bileşenlerinden biri olarak, hukuk
varlığını sürdürmektedir. Bu anlamı ile de
bir başıbozukluk değil, aksine bir mekanizma bulunmaktadır.

Hukuk bu süreçte “zor aygıtının bir parçası” olmanın yanında, esasen bir meşruluk kaynağı olarak da kullanıldı. Yargı
ise bu süreçte tamamen operasyonel bir
araca dönüşmüş, kuralsızlığı en çıplak
hali ile kural haline getirmiş, bunların
yanında tüm süreç boyunca “kişiliksiz”
bir tutum sergileyerek her döneme uygun
Bunun yanında uzunca bir süredir ülkede
şekil alabilmiştir. Nihayetinde, kendisini
hukuk güvenliğinin kalmadığından da bah- İkinci Cumhuriyet’in asli unsuru olarak
sediyoruz. Hukuk dışı uygulamalar almış
deklare etmiş, yeni bir kimlik oluşturmuş
başını gitmiş durumda. Adil yargılanma
ve kararlarını “yeni” cumhuriyetin ihtiilkesi rafa kaldırıldı. Savunma hakkının
yaçları doğrultusunda veren bir yapıdan
pratik sonucu gözaltına alınan, tutuklanan bahsetmekteyiz. Tabi bu sürece direnen,
avukatlardır. Uzun zamandır yasaların tor- direnmenin ötesinde kanımca bir gelenek
baya doldurulduğundan şikâyet ediliyordu. yaratan YARSAV/Yargıçlar Sendikası
Artık onlar da yok. Kararlar ve kararname- bileşeni yargıç ve savcıları unutmadan bu
ler dönemindeyiz. Parlamento devre dışı
tespiti yapmalıyız.
bırakılmış, “yasa yapma yetkisi” dâhil,
yetkileri “yeni biçimi” ile yürütmeye
Devletin temel organları, artık anayasadadevredilmiştir. Yani, sağduyulu herkesin
ki kurallara ya da yasalara göre davranmaortaklaştığı üzere, bu ülkede hep olagelen maktadır. Önümüzde yeni bir yargılama
“hukuk dışılık” ötesinde bir noktadayız.
pratiği de durmaktadır. Buna ilişkin birYalnız Türkiye’ye ait bir gidiş de değil bu. çok dava örnek olarak gösterilebilir. Ben
Tüm dünyada burjuva demokrasisinin ve
Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın
klasik anayasacılığın bu anlamda tasfiye
Hukuk Bürosu üyesi avukatların yargılanedildiği, daha otoriter bir döneme doğru
dığı davayı hatırlatmak isterim. Ne yazık
gitmekteyiz.
ki bu yeni yargılama pratiğine karşı “eski”
savunma pratiği ile karşılık verilmeye
Sorunuza gelirsek, evet, hukukun -oldukça çalışılmaktadır.
tartışmalı bir kavram kullandığımı bilerek
kullanıyorum- “evrensel” değerlerinden
Her şey bir yana, genel doğruların sürekli
neredeyse tamamen uzaklaşılmıştır. Peki,
tekrarından ibaret hale gelen “tarz” ile hala
buna rağmen tüm bu tabloyu, yalnızca
neden yol alınmaya çalışılmaktadır, bu
“hukuksuzluk” olarak tanımlamak yeteranlaşılmaz bir durum. Tüm bunlar üzerine
li midir? Biraz önce ifade ettiğim gibi,
düşünmeliyiz.
AKP dönemi yargı pratiği ile kendisinden
önceki dönemlerin “hukuksuzluklar”ı
arasında bir süreklilik bulunmaktadır.
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IRAK VE SURIYE’DE AMERIKAN YELLERI:

KÜRT SIYASETI VE TÜRKIYE NEREYE?
Özellikle son iki ay içerisinde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler hız
kazandı. Suriye ve Irak’ta Kürt siyaseti-ABD-Türkiye üçgeninde ortaya
çıkan bazı başlıklar ise birçok yönden
önem taşıyor. Amerikan barışının güncel ve yeni yüzüne dair bir dizi dinamiğin işlediği bu dönemi değerlendirmeden önce öne çıkan bazı başlıkları not
ederek ilerlemek doğru olacaktır.
IRAK’TA ESEN YELLER
- Irak’taki Amerikan politikasının
ilerlemesi için iki başlığın öne çıktığı
söylenebilir. Bunlardan birincisi, Mustafa Kazımi’nin başkanlığında kurulan yeni hükümetin ABD’ye yakın bir
çizgide durma ihtimali. Her ne kadar
bir geçiş hükümeti karakteri taşısa da
Kazımi’nin başbakan olması Amerika’nın Irak’taki İran etkisine karşı
mücadelesi anlamına pozitif bir değer
taşıyor. Kazımi’nin başkanlığının ABD
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından kutlanması ve Amerika’nın Irak’a,
İran’dan 120 gün daha alma petrol
alma hakkının tanınması bunun göstergesi olarak sayılabilir. Bilindiği üzere
ABD Irak hükümetine İran ile ticareti
yasaklıyor.
- İkinci önemli nokta da ise Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ABD
arasındaki açının oldukça kapandığı ve
Barzani yönetiminin çok boyutlu bir
Amerilan Barışı’na hazırlandığı görülüyor. Hatırlanacağı üzere bundan iki

sene öncesinde Barzani yönetiminin
gündeme getirdiği “Bağımsızlık Referandumu”na ABD karşı çıkmış ve
gerilim artmıştı.
- Bu saydığımız iki özenin Irak’ta İran
etkisine karşı çıkmak anlamında genel
ABD politikasından sapmayacağını ve
önümüzdeki süreçte Irak’taki merkezi hükümet ile IKBY arasında büyük
siyasi gerilimler olmayacağını öngörebiliriz.

ralar karşısına geçerek açıklama yapan
PYD ve ENKS temsilcileri bir ortaklaşma düzlemi ilan ettiler. Emperyalistlerin sponsorluğunda atılan bu adımların
devamında ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nin Kürtçe bir açıklama yaparak
“Esad rejimine karşı çıkan tüm Suriye
taraflarıyla ittifak yapmak, BM’nin
2254 sayılı kararına barışçıl bir çözüm
bulunmasına yardımcı olacaktır” demesi ise durumu özetlemeye yetti.

- Bu gelişmelere paralel olarak,
- Bunlarla birlikte yaşanan diğer iki ge- ABD’nin Suriye’de Şam yönetimini
lişme ise Barzani güçlerinin PKK’nin
yıpratmaya dönük “Sezar Yasası” adı
merkez yönetiminin ve kamplarının
verilen ekonomik yaptırımlarını 15
bulunduğu Kandil dağının çıkışında yer Haziran itibariyle başlatması da şaşırtıalan Zini Werte adlı bölgeye peşmerge cı değil. Bu yasadan PYD’nin kontrol
yerleştirmesi ve Türkiye’nin Irak’ta
ettiği bölgelerin muaf tutulacağının ilan
PKK’nin yoğun olarak konuşlandığı
edilmesi ise ABD’nin Suriye politikasıbölgelere dönük Pençe-Kaplan hareka- nın en açık halini göstermesi açısından
tına hız vermesi olarak öne çıkmıştır.
önemli sayılmalı. Bununla birlikte, RoBu iki gelişme diğer başlıklarla birlikte java’daki yönetimin iç ticarette Suriye
ele alınırsa, emperyalizmle çeşitli dülirası kullanıldığından dolayı Sezar Yazeylerde işbirliği bulunan AKP iktidarı sası’ndan dolaylı olarak etkileneceğini
ve IKBY’nin, Suriye’de ABD ile açık
ifade etmesi sonrasında ABD’li yetkibir şekilde PYD ve YPG üzerinden
lilerin bağış kampanyası düzenleyerek
işbirliği yapan Kürt siyaseti arasında
50 milyon dolar yardım yapılacağını
yaşananların emperyalist planlar için
duyuruması işin geldiği boyutu daha
önem taşıdığı görülecektir.
net bir şekilde ortaya koyuyor.
SURIYE’DE ESEN YELLER
- Suriye’nin ABD işgali altındaki bölgelerde bulunan işbirlikçi siyasi/askeri
güçler ile yürüttüğü mesai son iki ayın
en önemli gelişmesi olarak görülmeli.
Son olarak geçtiğimiz haftalarda kame-

- PYD ile ENKS arasında yapılan
uzlaşma düzlemi, “Kürt ulusal birliği”nin önemli bir adımı olarak lanse
edilse de, özellikle Suriye’de Amerikan barışının önemli bir adımı olması
vesilesiyle önem taşıyor. Bu noktada
Irak’ta PKK ile Kürdistan Demokrat
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Partisi (KDP) arasında gerilim olması
ise büyük bir çelişki olarak görülmemeli. Çünkü adım adım, Suriye’de PYD
ve ENKS’nin kontrol ettiği bölgeler ile
IKBY birbirine eklemlenmeye başlıyor.
Bunun en temel göstergesi ise Suriye’de ABD işgali altındaki bölgelerden
çıkarılan petrolün Irak’a götürülerek
oradan satılması ve bunun rantının
ABD denetimi altında PYD ve IKBY
tarafından yenmesi olarak ortaya konulabilir. O yüzden ulusal birlik denilen
her zaman ulusal kurtuluş, bağımsızlık
ve anti-emperyalizm olmayabileceğini
bu noktada bir kenara not edilmeli.
AMERIKAN BARIŞINA DOĞRU
MU?
Şimdi bu gelişmeler ile birlikte ABD ve
Türkiye’nin bölgedeki pozisyonlarını
bir kere daha değerlendirmek gerekiyor.

5 TEMMUZ 2020

yeni eklemlenme modelleri arayışına
gidilmesi hala aktif bir politikadır.
Örneğin bu politika Türkiye açısından
kendi çıkarları karşılandığı oranda
kabul edilebilir bir politikadır. Son
yaşanan süreçlerde Barış Pınarı operasyonunda ve İdlib gündeminde hep
karşımıza çıkan tablo bu olmuştur. AKP
iktidarı “Suriye’nin Kürt siyaseti tarafından bölünmesine karşıyız” diyerek,
İslamcılar tarafından parçalanmasının
aktörlüğünü yapmaktadır. Kürt siyaseti
açısından ise Irak ve Suriye’nin bölünmesi devletleşme açısından en kritik
olgu olduğunda dolayı zaten bu politikanın doğal müttefiki pozisyonunda
oldukları açıktır. Amerikan barışının bir
yüzü budur.

İran’ın geriletilmesi bahsinde ise Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile
birlikte çıtayı daha da yükselten ABD,
tüm işbirlikçilerine işin ciddiyetini
göstermiştir. Bu noktada herkesin bu
ABD açısından bölge politikasının
yeni konjonktüre uyması beklenecektir.
sabitleri olan doğal kaynakların ve boru Irak siyasetinin yeni döneminde İran
hatlarının kontrolü (hem Doğu Akdeniz etkisinin önceki dönemlere göre azalhem de Ortadoğu), İsrail’in güvenliği
ması özellikle IKBY’nin hareket alave İran’ın geriletilmesi gibi başlıklar
nının genişletme potansiyeli taşıyacak,
canlılığını koruyor. Dolayısıyla ABD
Irak merkezi hükümeti ile her konuda
ile farklı düzlemlerde kurulan ilişkiler
daha iyi anlaşan özerk yönetim ABD
ya da işbirliğine bakarken bu sabitleri
için daha iyi çalışabilecektir. Bu yeni
dikkate almak önem taşıyor.
konjonktürdeki bir diğer başlık ise,
PKK’nin İran tarafından Türkiye’ye
Bu noktada, ABD’nin Suriye’nin parkarşı koz olarak kullanılma potansiçalanması ve parçalanmış olan Irak ile yelinin zayıflamış olması hatta tersine

dönmesidir. Pençe Kartal operasyonu
başladıktan sonra İran’ın sınıra asker getirerek önlem almaya çalışması
bu şekilde açıklanabilir. Dolayısıyla
“PKK’ye sahip çıkan İran” görüntüsü
özellikle bu dönem İran’ın en istemeyeceği şey olup bugün bakıldığına
bölgedeki güçler açısından Amerikan
barışının bir diğer yüzünün bu şekilde
sağlanmaya çalışılması olasılıklar dahilindedir.
Suriye’de çözüm adına İran ile aynı
masada oturan Türkiye’nin aynı dönemde Libya’daki gelişmeler üzerinde
ABD ile çok yakınlaşması ise gelecek
dönem ortaya çıkacak bazı gelişmelerin habercisi olabilir. Son tahlilde AKP
iktidarı açısından Amerikan barışının
içerisinde yer almak sorun değildir.
Hatta bir ayaklarının burada olduğunu
söylemek de yanlış olmayacaktır. AKP
iktidarı geçmişte masaya oturduğu
Kürt siyasi hareketini bugünkü düzlemde sorun olarak gösterip buradan
çıkış yakalamaya çalışmaktadır. Diğer
taraf için de benzeri geçerlidir. AKP
karşıtlığı üzerinden ABD’ye muhalefet
eden Kürt siyasi hareketi Ortadoğu’da
ABD’nin işgal ettiği alanlarda petrol
ticareti yapmaktadır.
Anlaşılan o ki, barışmak için de önce
bir savaş gerekmektedir. Ancak emperyalist barışla kurtuluş olmayacağı
açıktır.
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Bu haftaki Pusula’da son dönem kamuoyunda gündem olan kuşaklar sorunsalına ayırdık. “X, Y, Z” diye
alfabenin harfleriyle kodlanan kuşak tanımlamaları yapılıyor. Eskiden 68 Gençliği denirdi ya da ‘47’liler’. ’80
kuşağı’ gibi siyasal dönemlere denk gelen tanımlamalar bugün yerini kapitalizmin satış ve pazarlama stratejilerinin uydurduğu kavramlara bırakmış durumda. ‘Çevre, doğa ve hayvan dostu’ yeni bir kuşak tanımı
ötesine geçmeyen ve elinde sosyal medya düşmeyen bir tanım basitliği ile karşı karşıyayız. Sosyoloji, tarih
ve siyaset dışı, popülizmin ucuz kavramsallaştırmalarına mercek tutuyoruz. İlk yazımız Kaan Kavuşan tarafından kaleme alındı. “X, Y, Z derken harf kalmadı” başlıklı yazımızı Hande Durna tarafından kaleme alınan
“80’ler, 90’lar... Kayıp kuşakların izini sürmek ya da tarihi yeniden okumak” başlıklı yazımız takip ediyor.
Ardından Hanife Şahan imzalı “Biz 68 kuşağını biliriz!” yazımızı okuyabilirsiniz. Son iki yazımız ise gençliğin genel durumu ve profili üzerine. Sırasıyla Evrim Saldıran ve Hasret Alesta tarafından kaleme alınan
yazıların ilki ““Geleceksizsiniz” den “Gelecek sizsiniz!” e giden yol!” başlığını taşıyor. Diğer yazının başlığı “Gençliğin Profili Üzerine”. İyi okumalar

X, Y, Z DERKEN HARF KALMADI
KAAN KAVUŞAN
I.
Popülizm, sağ için her zaman makul
olmuştur; sağ versiyonu olduğu kadar
sol versiyonu da öyledir. Çünkü sağlam
bir tanı koymamanın, alkış toplayacak,
kulağa hoş gelecek yanlış sözlerle tribünlere oynamanın, tarifi bile çetrefilli konularda kafa yormamanın, daha da önemlisi
lokomotifi rayından çıkarmanın adıdır bir
anlamda. Lokomotif bir süre rayın üstünde gitse de en sonunda devrilir.
Dil bilgisinde “Galat-ı meşhur” diye
bir terim vardır: Yaygın yanlışlar tekrarlandıkça yanlış olmaktan çıkmış gibi
ve hakikatmiş gibi algılanırlar, en sonundaysa, aslında hakiki olmamalarına
rağmen “hakikatin illüzyonuna” dönüşür ve “reel” hale gelirler. Son günlerde
iyice konuşulmaya başlayan jenerasyon
kavramına da bu bağlamda bakmak
lazım. Sınıfların yerine jenerasyonların
ortaya atıldığı yaklaşımlar gerek sınıf
perspektifini reddeden kitlelerce gerekse
sınıfları kabul etmesine rağmen bunların
gittikçe sönümleniyor olduğuna inananlarca destek buluyor. Sol taraftansa sınıf
perspektifi sabit kalmak şartıyla “marksizmi zenginleştirmek” şartlanmasıyla
sol entelektüellerden ve sosyal bilimler
doktora adaylarından destek görüyor.
Elimizde bir veri varsa kullanmalıyız,
değil mi? Somut olmak şartıyla tabii ki,
diyalektik materyalizmin yolu budur. Ancak jenerasyon perspektifini kabul eden
biri aslında onun kavram setlerini de
kabullenmiş oluyor. Peki ya bu kavramlar, somut bilgiler ve bunları destekleyen
veriler üzerinden biçimlenmemişse?

Arayan Tanrı fikrinde de mantık bulabilir, sabah havlayan köpeklerin depremi
hissettiğinde de. Önemli olan tanımların
mantıklı olması değil, bilginin sınanabilir ve kanıtlanabilir olmasıdır.
II.
Kitap satan portallardan birine girdim
ve kuşaklarla ilgili ilk 20 kitaba baktım.
Bu kitapların bir kısmı akademisyenler
tarafından, bir kısmıysa iş dünyasının
çeşitli kademelerinde görev alan insanlar
tarafından yazılmıştı. Özetleri okurken
gözden asla gözden kaçıramayacağınız şeyse, tanımların hep iş dünyasına
ve tüketim alışkanlarına göre kurulmuş
olması. Sanal kütüphanemde bulunan
iki-üç kitaba da şöyle göz gezdirdim.
Tezler benzer; falanca kuşak işine sadıktır, filanca kuşak esnek çalışmaya açıktır,
falanca kuşak çok çalışkandır, azimlidir,
iyi bir maaştansa patronuyla aynı yemekhanede yemek yer ister… (Böyle bir
kuşak ne iyi olurdu değil mi patronlar
için?) Listeyi uzatmak mümkün. Aynı
zamanda tüketim alışkanlarıyla ilgili de
pek çok şey söyleneduruyor; falanca kuşak ev alacağına dünyayı gezmeyi tercih
ediyor, beriki tatile çıkacağına ailesiyle
pizza yiyor, vs. vs. Peki, bu kadar eşitsizliklerin olduğu bir devirde, bir kuşağının
genelinin bu özellikleri külliyen ya da
büyük oranda taşıması olasılıklar dahilinde mi?

bu veriler tamamiyle olmasa da daha
çok dünyanın gelişmiş ülkelerinin beyaz
ve mavi yakalılarını kapsıyor diyenler.
Bu ikinci madde için, ayrıca beyaz ırkın
mensubu olmaktan bahsederek çerçeveyi
daha makul bir alana oturmaya çalışan
bir alt dal da var ve ülkelere indirgeyenler de. 3) Jenerasyonları suni kavramlar
olarak görenler.
III.

“Bu boomerlar hep böyle!”
Nasıl?
İki büyük savaşın ardından doğan çocuklar bunlar. 45-65 arası doğanlar diye bir
uzlaşma var sayılır. Şimdi iddia edilen
karakteristiklerine bakalım: Uyumlu,
amaç odaklı, çalışkan, otoriteye saygılı, sorumluluk sahibi, işkolik, iş yerine
sadık, ailenin kutsallığını savunan, ılımlı
politikaları tercih eden... Bakın, nasıl da
“biznıs” odaklı, nasıl da Amerikan değerleri odaklı bir kuşak. Oysa savaş sonrası
yıkımda doğdular ama bu insanların 3’te
1’i, sosyalist bloğun mensubu olarak yaşadılar. Bu, sadece birinci dünya için yapılmış bir tanımlamadır tezini savunanlar
da şunu unutuyor: Bu yaş grubu Amerika’da geniş ölçüde Vietnam protestolarına katıldı. Hippilik bunların jenerasyonunda başladı ve dünyaya yayıldı. En
büyük ırkçılıklar da büyük protestolar da
bu kuşakta yaşandı. Bunların gençlikleri
boyunca sınıf mücadelesi çeşitli iniş ve
çıkışlarla sürdü, büyük grevlere tanık
Bu konuda üç genel yaklaşım var. 1)
olundu. Türkiye neredeyse sağ-sol diye
İstisnalar olsa da, bu kadar şablonsu
ikiye bölündü. Hani işine sadık, işkolik
olmasa da, genel olarak mümkün çünkü ve otoriteye saygılıydı bunlar? Buradan
zamanın küresel ruhu insanları şekillen- nasıl bir bilimsel kategori ortaya çıkabidiriyor diyenler. 2) Mümkün tabii ki ama liyor?
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Bir önceki kuşağa “Sessiz Jenerasyon”
deniyor ki bu kuşağın bir kısmı devrimci mücadeleler sonucunda sosyalizmi
kurarken diğer kısmı kapitalist dünyanın temellerini sağlamlaştırdı. İki ekol
arasındaki kontrasta (ilericilik-gericilik,
muhafazakarlık-gelişimcilik vs. vs.)
bakmanızı söylemekle yetineceğim. Birbirinin antitezi iki dünya.
Bir de bu yazının sahibinin yaş grubuna
bakalım. Y Kuşağı (80-94). Tüm tanımlar olumsuz. İşlerine sadık değiller, çok
iş değiştiriyorlar, kendilerine gereksiz
güvenliler, benciller, her şeyi beğenmiyorlar, biraz mıymıntılar, hemen de müdür olmak istiyorlar. Biraz insafa gelen
“efendim, kültürel değişimler sebebiyle
bencil oldular” diyor, daha sol ama gene
kültüralist açıdan inceleyen neoliberalizmin yükselişiyle, tüketim toplumuyla
lâfa giriyor. Genel olarak sınıftan kaçış eğilimiyle ilişkilendirmek sanırım
uygundur. SSCB’nin yıkılmasıyla sosyalizm geri çekilmiş olsa da bu kuşak
yeşil duyarlılığını, iklim problemlerini
kitlesel olarak kafaya takan; feminizme
sempati duyan ilk kuşak. Diğer kuşaklardan da sayıca çok daha mülksüz. Nasıl bencil oluyorlar? Bu iş değiştirmeler
kapitalizmin bir krizinin, politikasının,
bir ürünü mü yoksa insanlar karakteristiklerinden dolayı mı iş değiştiriyorlar?
20 yaşında memnuniyetsiz olan bir Y

5 TEMMUZ 2020

kuşağı mensubunun 40 yaşında kariyer
yapmışken de memnuniyetsiz olacağı
nasıl söylenebilir?
Tüm kuşakları incelemeye gerek yok
sanırım, daha sonraki kuşaklar için
tanımlar iyice muğlaklaşıyor ve daha da
popülist boyutta. “Vallahi çok yaman bu
çocuklar”la, “hiçbir şeye saygıları yok”
arasında gelip gidiyor.
IV.
Sınıfsal konumları hiç sayan ve akademisyenlerin birbirinden 180 derece faklı
şeyler söylediği jenerasyonlar hakkında,
ne diyebiliriz? Farklı sınıflara aitler,
farklı davranacaktır elbette oysa jenerasyon teorisi dünyayı “global bir köy”
olarak ele alarak en büyük hatayı yapıyor. Yok efendim, küresel değil bölgesel veya ulusal diyen diyenler de öyle.
Instagram ve tiktoku açtığımızda gördüğümüz hayatların, eğilimlerin, fikirlerin
farklılıklarını nasıl jenerasyon potasında
eritebiliriz?

sağ popülizmin yükselişi gibi olgular
hayatlarımızı elbette etkiler, ekonomi-politikle kesişir. Benim kuşağım için
10 sene önce liberal kuşak diyorlardı,
şimdi umut sosyalizmde diyen kuşak
olduğumuz söyleniyor. İşsizliğin çoğalması, eğitime ulaşmanın zorlaşması,
esnek çalışma rejiminin yaygınlaşması,
dinselleşme, göç gibi başlıklar yüzünden bir neslin daha fazla göçmen karşıtı
olduğu belki söylenebilir. Bunun tespiti
için bir kuşak teorisine gerek yoktur. Bu
tespitler, jenerasyon kavramının içine
dahil edilen bin bir türlü zırvaya karşı
çıkmamızı nasıl engeller? Patron ağzından çıkma onca kitap niye, “İşinde dakik
değilsin, otoriteye saygısızsın, sadık
değilsin, kendini toparlamalısın” diyor?

Elbette CIA, FBI, Amerikan hükümeti
(ya da AB üyelerinin kurumları) oturup
bir kuşak teorisi yaratalım deyip “düğmeye basmıyor” ama bu eğilimleri desteklemeye hem hayat görüşleri dolasıyla
teşneler hem de bilinçli veya bilinçsiz
bundan çıkarları var; doğal olarak meylediyorlar. Öbür yandan, telkinleriyse bu
Bu elbette 80 yıl öncesiyle aynı oldudoğrultu da bir nevi “jenerasyonu” şekilğumuz anlamına gelmiyor. Ama, bugün
lendirme çabasına sebep olabiliyor. Bir
aynı olduğumuz anlamına da gelmiyor.
de bunu düşünmek lazım. Reel haliyle
Reagan ve Thatcher dönemi Batı’dan ya- “kuşakçılık” falcılıktan ötesi değil gibi.
yılan neo-liberalizm paradigması, SSCB’nin çöküşü, 12 Eylül Darbesi, İkiz
Kulelere saldırı, daha yakın dönemlerde
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bir kuşak olarak bahsedilebilir mi? Bir
soru daha; her kuşak sadece kendi yaş
Kuşak tanımlamasını çokça kullanıyo- dilimi ile devinen, onun dışında bütün
ruz. Elbette her kavram, bir soyutlama- toplumsal dinamiklerden azade olarak
yı içerir. Her soyutlama, genellemeler ele alınabilecek bir iç dinamizme mi
sahiptir? Sosyolojik tasnifleri bir kenaile kapsamayı ve dışlamayı zorunlu
kılar. Her kavram gibi burada da kritik ra bırakacak olursak, sol literatür açısından baktığımızda bu soruya çok net
olan soyutlamayı hangi bağlama yerleştirdiğiniz ve buradan nasıl sonuçlar bir şekilde hayır cevabı verebiliriz.
çıkarttığınızdır.
O halde bir sadeleşmeye giderek ilerleyebiliriz. 80’lerin ve 90’ların devrimci
Kuşak analizlerine de niyetler damkuşağı bugün ne ifade ediyor? Ya da
gasını vurur. Amacınız bugünkü topdaha kışkırtıcı bir soru ile bu kuşak arlumsal/ekonomik ilişkiler içerisinde
tık kayıp bir kuşak olarak adlandırıladeğişik yaş kuşaklarının nasıl düzene
kanalize edileceği ise tartışmaya, x, y, bilir mi? Bu sorunun cevabı açısından
da sanıyorum belirleyici olan güncelz kuşakları düzleminden bakarsınız.
likle nasıl bir ilişki kurduğunuzdur.
Doğum yılı aralıkları üzerinden yapıEğer bugünün sosyalizm mücadelesiylan bu tasnif, en nihayetinde belli bir
yaş kuşağınının kurulu düzen içerisine le, adlı adınca devrimci mücadele ile
nasıl yerleştirileceği ile ilgili bir tartış- barışıksanız, geleceğe umutla bakıyorsanız, bu bakış “özsel ve “idealist” bir
madır.
hayalciliğin ötesinde, güncel mücadele
Sosyalist mücadele tarihinde ve benze- dinamiklerine inancınızdan besleniyorri bir biçimde güncel siyasal/ideolojik sa 80’lerin, 90’ların içi içine sığmayan
değerlendirmelerde kuşak analizleri ise devrimci kuşaklarına bugünü besleyen
bir yanıyla tarih okumasını, bir yanıy- bir dönemin “yılmaz savaşçıları” gözüyle bakabilirsiniz. Bu bakış elbette
la ise güncelliğe dair nasıl bir okuma
herşeyi tozpembe gösteren bir gözlük
yapacağımızı içerir.
takmak anlamına gelmemektedir. O kuTürkiye’de 12 Eylül sonrası gençlik ve şakların yanılsamalarından ders çıkartilk gençlik yıllarını yaşayanlar, popüler mak ama bir yanıyla da akıntıya kürek
adlandırmayla X kuşağını oluştururlar. çeken duruşlarından bugüne bir şeyler
taşımak anlamına gelir. Diğer taraftan;
Ben bu adlandırmayı değil 80’ler ve
bugünden umudunu yitirenlerdenseniz,
90’lar kuşağı adlandırmasını kullanageçmiş ya hoş bir anıdan ibarettir, ya
cağım. Çünkü asıl muradım herhangi
bir siyasal, ideolojik tasnif yapmaksı- da günahlar/günahkarlar/kayıplar listezın bir kuşağı tek bir kefede toplamak sinde temize çekilmesi gerekir.
değil. Öyle olsa idi “musluktan su
70’li yılların sonlarında devrimci müiçtiyseniz”, “siyah beyaz tv gördüycadele ile tanışmış, belki de ilk gençlik
seniz”, “Dallas dizisini biliyorsanız”
yıllarında örgütlenmiş, daha heyecanı
kriterlerinin yanına bir de “Özal’ın,
Demirel’in, Kenan Evren’in kim oldu- kursağında iken 12 Eylül darbesini
ğunu biliyor musunuz?” sorularını ek- görmüş, buna rağmen darbe yıllarında olabildiğinde örgütlü mücadelenin
leyip benim de dahil olduğum bir yaş
kuşağına ait herkesi tek bir X çuvalın- içinde kalmaya çalışmış bir yaş kuşağı
ile başlayıp; seksenlerde henüz çocuk
da toparlayabilirdim.
yaşlarda olup Sovyetler Birliği’nde
sosyalizmin çözülüşünün öncesine
Kuşak deyince aslında bugünün veya
geçmişte belli bir dönemin yirmili yaş- ucundan yetişmiş, 12 Eylülle beraber
sosyalist ülkelerde ihanete ve çözülüşe
larına yaklaşan ama otuzlarına henüz
varmamış olan bir yaş aralığından bah- de tanıklık etmiş, 90’lı yıllarda ağır
sedildiği, yani adlı adınca bir dönemin baskı koşullarında başını dik tutarak
örgütlü güce güvenmiş, rüzgarın, dalgençlerinden bahsedildiği çok açık.
Peki bugünün veya dünün herhangi bir ganın tam zıttına doğru ilerlemeye
çalışmış bir yaş kuşağı ile devam eden
t anının gençliğinin tamamından tek

HANDE DURNA

bir yaş kuşağı ile devam edenlerden
bahsediyoruz.
Öte yandan mücadele tarihinde dönemleri “kuşak” kavramlaştırmasının
dışına taşımak gerektiğini düşünüyorum. Neden mi? 80’lerde farklı örgütlü yapılar içerisinde olsa da Öğrenci
Dernekleri ile üniversitelerde bir gücü
açığa çıkartmaya çalışan yirmili yaşlardaki gençlerle; Bahar Eylemleri ile
birlikte Kamu Emekçilerinin mücadele
tarihini yaratan, belki de o gençlerin
abisi ablası yaşındakiler; Zonguldak’ta
Büyük Madenci Yürüyüşü’nü örgütleyenler sırf farklı yaşlardalar diye farklı
kategorilerde mi değerlendirilmelidir?
Ya da 90’lı yıllarda “Okumuş insanlar, emekçi halka karşı sorumludur”
diyerek yola çıkan; eşit parasız eğitim
mücadelesini, çeteci düzene ve gericiliğe karşı mücadeleyi yükselten üniversite gençliği ile dönemin devam eden
Kamu Emekçileri eylemleri de dahil
olmak üzere sınıf içerisinde bir damarı
yakalamaya çalışanlar arasında “kuşak” farkı mı tanımlanmalıdır?
Uzun lafın kısası, devrimci mücadelede kuşaklardan daha ziyade dönemlerden bahsetmek daha yerinde olacaktır.
Kuşaklarla sembolleştirme bir yere
kadar bir ihtiyacı karşılamakta ama
bunun ötesine geçerek kuşakların özelliklerinden ziyade “dönem koşulları ve
deneyimleri” daha ön planda tutulmalıdır.
80’lerin ve 90’ların kuşaklarının kayıp
olup olmadığı ya da o dönemin kayıp
olup olmadığı tartışmasına dönecek
olursak; tarih yazımı kritik dönemeçlerle birlikte gerçekleşir. Bugünün
tarihe nasıl yazılacağı ile ilgili kavga
verenler ve yarınlara umutla bakanlar;
geçmişin bütün zorluklarının ve kayıplarının yanında geleceğe köprü olabilmesi üzerinden hareket edebilenlerdir.
Tarihte eşitlik ve özgürlük mücadelesinde her ileri doğru atılan adımın
mimarları, zor dönemlerde başını dik
tutabilmiş kuşakların içerisinden doğmuştur...
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camından aşağı atılır, komaya girer. Haberin
yayılmasıyla İTÜ önünde diğer üniversitelerden de öğrencilerin toplanmasıyla protesKuşaklar mevcut nesnelliğin belirlenimine
to için Taksim’den Dolmabahçe’ye büyük
damgasını vurmuş bir tarihselliğe sahiptir.
bir yürüyüş başlar. Bu yürüyüşte adımlar
Adı geçtiğinde akıllarda oluşan ortak bileDemirel’in emperyalizme bağlılığının en
gittikçe hızlanmaya, öfke de artmaya başlar.
şendir. Kısaca dönemin öncüleridir.
önemli göstergesi ise (ki bunu seçimlerde
Polisin kitlenin karşısında duramayacağıönemli bir araç olarak kullanmıştı) dönemin nı anlayıp Dolmabahçe’yi boşaltmasının
Bunun en tipik örneği de ülkemiz ve dünya
ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson ile ardından korunmasız kalan ABD askerleri,
tarihine damgasını vurmuş 68 kuşağıdır. İlk
çektirdiği fotoğraf olmuştu. Türkiye burjuöğrenciler tarafından denize dökülür. Ama
olarak Fransa’da ortaya çıkan ve daha çok
vazisi kültürüyle, askeriyle, sermayesiyle
ölüm haberi alınan Vedat Demircioğlu’nun
gençliğin “özgürlük” taleplerini yükseltmeAmerika’ya göbekten bağlı olmaya yemincenazesi bile verilmez yoldaşlarına.
siyle başlayan bu tarih, birçok kitaba, filme,
lidir çoktan. Memleketin her tarafı ABD
oyuna, müziğe de konu oldu.
ablukası altındadır, ajanlar ortalıkta cirit
Ünlü Komünizmle Mücadele Derneği ise
atıyor, sokaklar Amerikan kültürüyle yenibu olayın ardından boş durmadı. Sola ait ne
Batı’daki 68’e bakıldığında bir genelleme
den şekilleniyor, ABD askerleri için oteller varsa yakıp yıkmaya başladılar. Memleketi
yapılacaksa öncelikle 68 kuşağının oluşugeneleve dönüştürülüyordu. O yüzdendir ki ABD’ye peşkeş çekmek için canla başla
muna giden dönemi de tarif etmek gerekir.
bu dönem için “ABD’nin Genelevi” sözü
çalıştılar.
Savaş sonrası kapitalizmin yolunu hızlıca
Türkiye’ye yakıştırılmıştı! Anti-komünist
döşediği, yeni yeni ülkelerin kurulduğu,
kimliğini her defasında vurgulayan Demirel, Hızlıca anlatıp geçtiğimiz bu olaylar Türkisanayileşmenin artması ve savaş sonraülkeyi emperyalizme teslim etmeye çalışye solunun içinde birçok tartışma başlığını
sı ekonominin belirleniminde olan, Latin
tıkça anti-emperyalist mücadele daha da
barındırdığı için bu kadar basit geçiştirileAmerika’da devrimci ayaklanmaların gergüçleniyordu.
mez tabii ki. Örneğin çok önemli ve bugün
çekleştiği, Vietnam’da savaşın devam ettiği
hala konuştuğumuz MDD-SD gibi tartışbir dönem... Bununla birlikte özellikle
Dönem, işçi sınıfının sesinin yükseldiği,
malara dair önemli ayrıntılar barındırır. O
Batı’da “yeni bir sol”un da oluşmaya başTürkiye İşçi Partisi’nin kurulduğu ve hatta
yüzdendir ki, ideolojik ve politik mücadeleladığını söylemek gerekir. Ancak bu “yeni
Meclis’e girdiği, gençlik içerisinde solun
nin belirlendiği bu dönem solu da yeniden
sol” tarihsellikten ve ideolojik mücadeleden
fazlasıyla toplumsallaşmaya başladığı bir
şekillendirir ve kendi öncülerini yaratır. Bu
beslenmek yerine özellikle akademisyenledönemdi. 1967 Haziran’ında düzenlenen
öncüler ise yaptıklarıyla, bıraktıkları mirasla
rin, aydınların öne sürdüğü özgürlük temelli
ilk 6. Filo eylemine 10 binden fazla insanın önemli bir yol gösterici oldular.
mücadeleden yükseliyordu. En büyük karşıkatılması da ülkedeki ABD hegemonyasına
lığını ise elbette gençlik içinde buldu. İlerve burjuvaziye karşı çıkışın en önemli gös- Kuşaktan bahsedilecekse önümüzdeki en
leyen zamanlarda ise hareketin ortaya çıkış
tergesiydi.
önemli örnek mutlaka 68 kuşağı olacaktır.
talepleri farklılaştırmış, örneğin uyuşturucu
Çünkü doğusundan batısına, kuzeyinden gükullanma özgürlüğüne, cinsel özgürlüğe,
TARIH YAZILIYOR…
neyine, memleketin en ücra köşesine kadar
anarşizme doğru kaymaya başlamıştı. Nisesini duyurabilmiş, meşruluğunu sağlayahayetinde -bugün özellikle Avrupa ve Ame1968’in Şubat ayında TİP’li milletvekilbilmiş, yaptıklarıyla bütünleşmiş ve asla
rika sinemasında tarif edilen 68 kuşağında
lerinin AP’li milletvekilleri tarafından
vazgeçmemiş ve hatta ölüme sırt çevirerek
olduğu gibi- “özgürlük” temelli mücadele,
linç edilmesi sonrasında FKF’nin “Uyanış
isimlerini hafızaya kazımış bir kuşaktı. 68
ekseninden kaymış, bir süre sonra da yok
Mitingleri” saldırıya uğruyor, MTTB’nin
gençliği kendisine bağımsızlık uğruna müolmuştu.
anti-komünist eylemleri cihad çağrısına
cadelede bir misyon biçti ve bunu gidebildidönüşüyordu. Fabrikalarda grevler, üniver- ği yere kadar götürdü.
Ancak ülkemizin 68 kuşağı oldukça farklı
sitede işgaller tüm hızıyla devam ederken
gelişmişti ve bugün bile örnek teşkil eden,
“NATO’ya Hayır!” haftası düzenleniyordu. 2 Temmuz günü Cumhuriyet’te yer alan Beyol gösteren bir tarihe sahip oldu. Ne mutlu
1968 Temmuz’una gelindiğinde ise mücade- hiç Ak’ın karikatürü sanırım bugünkü kuşak
ki 68 kuşağımız fazlasıyla ideolojik, fazlaleyi iyice kızıştıracak bir başlangıç olacaktı. tarifini iyi özetliyor:
sıyla politik bir tarihe damga vurdu. Peki
neden farklıydı?
15 Temmuz 1968’de İTÜ’de devrimci öğrenciler, gericilerin daha sonra önünde secde
DEMIREL, ABD
ettiği 6. Filo için eylem hazırlıklarını yapÖzellikle 1940’lı, 1950’li yıllarda Türkimak üzere bir toplantı
ye emperyalizme kapılarını fazlasıyla açtı.
gerçekleştirdi. Bu
NATO üyeliği, Kore’ye asker gönderilmesi
hazırlıkların haberini
ilk akla gelenler. İç siyasette figürler değişse
alan ve önünü kesmek
de emperyalizme bağlılıkta yeminler ediliisteyen polis yuryor, “Türkiye’yi küçük Amerika yapacağız”
da girerek devrimci
söylemleri ile Amerikancılık özendiriliöğrencilere saldırmayordu. 1965 seçimlerine gelindiğindeyse
ya başlar. 30 öğrenci
o zamana kadarki figürlerden farklı olarak
tutuklanır, 47 öğrenci
tanımlanan Süleyman Demirel, Adalet Partartaklanarak gözaltisi’nin iktidara gelmesi ile Amerikancılığı
tına alınır. TİP üyesi
daha da körükleyecekti. (Demirel’in öğVedat Demircioğlu ise
rencilik döneminde ABD’den burs aldığını,
polis tarafından yurt
ABD’de çalışmalar yürüttüğünü, gerici kim-

HANİFE ŞAHAN

liğinin gösteren en önemli olayın –o zamana kadar- 1945’te Tan Matbaasını basanlar
arasında olması olduğunu not olarak yazıp
geçelim).
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“GELECEKSIZSINIZ” DEN
“GELECEK SIZSINIZ!” E GIDEN YOL!
EVRİM SALDIRAN
Türkiye’de içinden geçtiğimiz süreçte en
çok tartışılan konulardan birini gençlik
oluşturuyor. Bunun bir dizi nedeni olmasına rağmen, en önemlilerinden biri,
önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlik kesiminin, seçimlere bu
zamana kadar olanın ötesinde bir etkide
bulunacağı beklentisi denilebilir. Bu
bağlamda bir noktada gençliğin tartışılması, tanımlanması, gençlik üzerine
yazılıp çizilmesinin ülkenin gidişatına
dair yapılan tartışmalarla ilgili olduğu
söylenebilir. Gençliğin anlaşılması için
ise, sistemin masaya yatırılması gerekmektedir. Bu noktanın es geçildiği ya da
silikleştirildiği her yaklaşım ise o veya
bu şekilde gençliğin yaşadığı sorunların
devamını sağlayacaktır.
Sermaye sınıfı ve siyasal temsilcisi AKP
iktidarının sistemin devamı ve gelişimi
noktasında attığı adımlar emekçi sınıflar,
kadınlar, emekliler, işsizler vb. üzerinde etki yarattığı gibi, gençliğe de farklı
boyutlarda etki etmiş durumda. Öncelikle gençliğin emek- sermaye arasındaki
mücadeleden etkilendiğini, ülkedeki
siyasal atmosferin gençliğin yönelimlerinde önemli bir parametre olduğunu not
etmemiz gerekir. Sınıf mücadelesinin,
eğitim, kültür, sosyal yaşantı gibi alanları belirlemesi, gençliğin yaşantısının da
şekillenmesine sebep olmakta, bu açıdan
gençliğe dair yapılan çözümlemelerin sınıfsal yaklaşımdan koptuğu her noktada
boşa düşeceği görülmelidir.

gerçektir. Türkiye’de yaşanan sorunların,
eşitsizlik, sömürü, gericilik, geleceksizlik vb. kapitalizmden kaynaklandığını
dolayısıyla, her daim farklı içerik ve
boyutlarda sürdüğünü söylememiz gerekir. AKP iktidarıyla açılan süreç bütün
bu sorunları devam ettirdiği gibi, kimi
noktalarda farklılaştırmış kimi uğraklarda ise yoğunlaştırmıştır.

Umutsuzluk, bununla bağlantılı olarak
edilgenlik, niteliksizleşme, geleceksizlik...

Geleceksizlik kavramı, var olmayan
anlamında bir negatiflik barındırıyor.
Gelecek sunulmaması anlamı da taşıyan bu kavram özünde kötü bir geleceği
anlatmak için kullanılıyor. Kapitalizmin
gelecek sunamaması yerine sunduğu geleceğin içeriğinin tartışılması açısından
Gençlik alanına baktığımızda, ülkemiz
tarihi açısından önemli tepkilerin bu sü- içindeki bu öze odaklanılması gerekireçte verildiği görülebilir. Liseli ve üni- yor. Son kertede, kapitalist sistem kendi
çıkarları ve ilerleyişi doğrultusunda bir
versiteli gençliğin YGS eylemleri, “karanlığa sırt dönme” eylemleri ve “ODTÜ gelecek yaratmaktadır. Bunun bütün sı2000’li yıllar Türkiye açısından önemli
nıflara aynı şekilde sunulduğu ise söyleayakta” direnişi AKP iktidarının, gençbir dönemeci ifade ediyor, bu sürecin
nemez, geleceği olmayanlar ya da kötü
liğe yönelik saldırılarına, gerici ve piözellikleri 20 yıllık geçmişin özellikleyasacı politikalarına karşı verilen güçlü bir geleceğe mahkum edilenler emekçi
rini belirmede, önümüzdeki sürece dair
yanıtlar olarak tarihimizde yerini alıyor. sınıfın evlatları oluyor. Sermaye sınıfı
olasılıkları ortaya koymada önemli bir
ise, yine sermayedarlara her zamankinBütün bu tepkilerle birlikte ise düzenin
işlev görüyor. Dolayısıyla AKP’li yıllar- üniversitelere, liselere ve gençliğe yöne- den daha iyi bir geleceğin anahtarını sula beraber açılan süreç, emperyalizmle
nabiliyor bugün. Dolayısıyla, gençliğin,
lik politikalarının büyük bir yıkımı beilişki noktasında atılan adımlar, AKP
raberinde getirdiğini açıkça söylememiz işçi sınıfının, kadınların geleceği aslında
iktidarının gerici ve piyasacı bir rejimin gerekir. Bu yıkım yalnızca üniversite ve satın alınıyor, başka bir sınıfın geleceğikurulmasına dair ilerleyişi ve bu noktada liselerin yeniden dizayn edilmesi, eğitim ne dönüşüyor.
toplumsal dinamiklerle, işçi sınıfıyla ve sisteminin niteliksizleşmesi ve olabildi1923 cumhuriyetiyle hesaplaşmaya giriş- ğince piyasaya açılması değil, bunlarla
İkinci nokta ise, geleceksizlik kavramımesi bir noktada gençliğin “gelişimini” birlikte gençliğin kötüye gidişin duraca- nın tam boy umutsuzluk barındıran bir
de etkilemiştir diyebiliriz. Kapitalist
ğına dair inancının yok olma düzlemine kavram olmadığının altının çizilmesi
sistemin farklı rejimsel yönelimlerinde
gerekir. Bugün gençliğin geleceksizlik
kadar gelmesidir. AKP’nin ve sermaye
siyasal ve toplumsal alanda kimi farksorunu diye yaptığımız tanımlama bir
sınıfının gençliğe yönelik saldırılarının
lılaşmalar yaşanması açıklanabilir bir
olumsuzluğu barındırırken, aynı zamanyarattığı bazı çıktıların altı çizilebilir.
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da bu geleceksizlik sorunu sistemin kendisi için de geçerliliğini koruyor. Özünde ise, sistemin karakterinin hali hazırda
emekçi sınıflara gelecek sunamayışından
kaynaklı yükselerek ilerleyen bir sorunun gençlikteki yansımalarından bahsediyoruz. O halde, geleceksizlik sorunu,
özünde sistemin sorunudur ve geleceği
olmayan özünde kapitalizmin kendisidir.
Ülkemizde sermaye iktidarının hüküm
sürdüğü her süreçte farklı düzlemlerde ilerleyen geleceksizlik sorunu, AKP
iktidarının politikalarıyla birlikte daha
da yoğunlaşmış durumda. Burada sermayenin yönelimleri ve ihtiyaçlarından
bağımsız bir okumanın, özünde sorunu
yanlış teşhis edeceğini ve buraya yönelik doğru bir müdahale gerçekleştiremeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla,
geleceksizlik sorununun tırmanışı 2.
Cumhuriyet sürecine denk gelmiş, AKP
iktidarı açısından ise farklı “krizleri”
beraberinde getirmiştir. AKP iktidarının
“normal” -ya da alışılmış diyelim- bir
burjuva partisi olmayışı, ülkemizdeki
mücadelenin ve toplumsal dinamiklerdeki dönüşüm ve tepkilerinde normal
olmayışını yaratmıştır.
Ekonomik kriz, üniversite eğitiminin
niteliğini kaybetmesi, işsizlik gerçeği,
sermaye sınıfının emeğe ve işçi sınıfının haklarına yönelik saldırısı ve iyi
bir geleceğe kapı açacağı düşünülen
mesleklerin ve ilgili bölümlerin içeriğinin değişmesi, yeni düzenlemeler
getirilmesi birleştiğinde, geleceksizliğin
yoğunlaşması için gerekli bütün zeminler bu düzen tarafından sağlanmış oluyor. Gençliğin geleceksizlik sorunuyla
doğru orantılı olarak okuyan gençliğin
işçileşmesindeki artış, gençliğin okurken çalışan düzleminden, çalışırken
okumaya çalışan düzleme doğru geçişi
bizlere geleceksizliğin sömürü düzeniyle
bağlantısını doğrudan ortaya koyuyor.
Bu açıdan, geleceksizliğin yükseldiği
ve gençlik açısından önemli bir referans
noktasına oturduğunu bu süreçte, gençliğin mücadelesi yalnızca bazı anlara ya
da bazı çıkışlara sıkıştırılamaz. Günümüzde gençlik, yaşayabilmek ve ayakta
kalabilmek için her an yaşam mücadelesi içerisindedir. Çalışmak, sürekli
yedek bir iş olanağını hazır tutmak,
bununla birlikte okumak ve diploma
sahibi olmak, ailesine yük olmamak için
onlardan maddi yardım talep etmemek
zorundadır. Geleceksizliğin yükselişiyle birlikte, gençliğin önceki dönemlere
göre “hayata atılma” yaşı gitgide düşmektedir. Bu düzlemde, emekçi sınıfla-
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rın yoksullaşması, fakirleşmesi, sermaye
sınıfının emekçi sınıflar üzerinden daha
fazla kar elde etme arzusu aynı zamanda
gençliğin geleceksizliğinin de temellerini oluşturur. Bu açıdan, yalnızca felsefi ya da düşünsel anlamda bir gelecek
görememe sorunu yoktur. Gençliğin
geleceksizlik sorunu, emek- sermaye
arasındaki mücadeleden şekillenmekte
ve buradan yana gelişmektedir.
Gençliğin geleceksizlik sorunu, beraberinde siyasal konumlanış açısından
AKP karşıtı bir pozisyona oturmaktadır.
Gençlik ve AKP iktidarın kan uyuşmazlığı, yeni oluşmuyor, iktidara geldiği
günden bu yana, farklı düzlemlerde
gelişiyor ve ilerliyor. Fakat, son yıllarda
gençliğe yönelik saldırıların artmasıyla,
işsizlik ve geleceksizliğin yükselmesiyle
birlikte gençliğin AKP karşıtı pozisyonu
daha da güçlenmiş ve AKP ile kan uyuşmazlığı daha da artmış durumda. Geçtiğimiz yerel seçimlerde AKP’nin “kanka
siyasetinin” altında yatan neden buydu
ve tutmadı. Gençliğin bu açıdan “ne
istiyorsunuz?” sorusuna yanıtı AKP’yi
istemiyoruz olmuştur. Bu olumlu bir
yanı barındırmakla birlikte, birçok düzen
unsurunun bayrağını sallama noktasında
ise çözülmesi gereken bir sorunu ifade
etmektedir. Gençlik istediği şeyi, ne
istemediği üzerinden daha fazla tanımlayamaz, artık istenilenin adı konmak
zorundadır.
Burada kapitalizmin gençlik üzerindeki
politikleşme ve bu politik yaklaşımın
düzen karşıtı bir seçeneğe dönüşmemesi
noktasında yarattığı kimi algıların altı
çizilebilir. Bunlardan en önemlisi düzenin değişmeyeceğine dair olan algının
güçlendirilmesi ve böylesi bir durumda
bireysel anlamda kurtuluşun sağlanmasının en sağlıklı yaklaşım olduğu safsatasıdır. Burada rahatsızlık ve var olandan
memnun olmama anlayışı yine mevcuttur, kurtuluş ise toplumsal içeriğinden
kopartılarak bireysel bir alanda tanımlanmaktadır. Yine geleceksizliğin farkında olan fakat, bulunduğu konum gereği
sınırları olan emekçi gençliğin, yaşadığı
bunalımı atlatması noktasında “bağımlılıklar” gelişmektedir. Alkolizm, madde
bağımlılığı, dini ya da milli referanslarla gençliğin bağlanmaya çalışılması bu
alanda kendini var etmektedir. Bu açıdan
kapitalizmin gençlik üzerinde yarattığı
kültür aynı zamanda onun dizginlenmesi
noktasında bir araç görevi görmektedir.
Dolayısıyla kapitalizmin ve temsilcisi
AKP iktidarının uyguladığı politikalar,

gençlik alanında geleceksizliği her geçen gün körüklemiş, burada kapitalizm
karşıtı bir düzen arayışının şekillenmemesi için ise, kapitalizmin ideolojik
araçları devreye girmiş, AKP dışındaki
düzen partileri ise gençliği siyasi olarak
AKP karşıtlığında tutmanın, yine düzen
karşıtlığına geçmesini engellemenin yolunu aramıştır ve aramaktadır.
Bugün yapılan kuşak tartışmalarına, “Z
kuşağı seçimi belirleyecek” söylemlerine bakıldığında ise yine karşımızda
duran tablo yukarıda çizdiğimizden
farklı okunamaz. Kastedilen “kuşağın”
özelliği, AKP iktidarına doğmuş, AKP
iktidarıyla büyümüş ve onun politikalarından, attığı adımlardan kaynaklı
konumlanış sergileyen bir “seçmen
havuzu” olmasıdır. Seçim tartışmalarıyla
birlikte, önümüzdeki seçimlere gençliğin etki edeceği ve onların bu açıdan iyi
anlaşılması gerektiğine dair yorumların
bam teli burasıdır.
AKP iktidarına karşı tepkisini “OY
MOY YOK!” diyerek gösteren bu “kuşağın” sesine tabi ki de komünistler
açısından kulak tıkanmayacaktır. Fakat
bu tepkiye vurulmanın ve bu tepkiyi
kutsamanın, acıları da beraberinde getireceği görülmelidir. “OY MOY YOK!”
söyleminin seçimleri ve sandığı seçenek
olarak görmeyen bir siyasal yaklaşımı
ifade etmediği gayet açıktır.” Kime oy
vereceksiniz?” sorusuna “ O’na vermeyeceğiz!” yanıtı verilmiştir.
Ağırlıklı olarak bu sene üniversitelere girecek olan bu gençlik kesiminin,
üniversiteleri hareketlendirip hareketlendirmeyeceği, kan uyuşmazlığını
orada da devam ettirip ettirmeyeceğini
birkaç ay sonra göreceğiz. Fakat bundan
daha da önemlisi, iktidara karşı yöneltilen tepkilerin, bütünlüklü ve doğru bir
ideolojik, siyasal konumlanışa dönüşüp
dönüşmeyeceğidir. Bu açıdan, geleceksizlik sorununa karşı, yeni bir geleceğin
ve toplumsal kurtuluşun kavgasını veren
gençliğe ise büyük bir sorumluluk düşmektedir. “Geleceksizsiniz” den “Gelecek sizsiniz!” e ilerleyen bu mücadele
ise mutlaka işçi sınıfının yolunda ve
örgütlü bir şekilde anlam kazanabilir.
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GENÇLIĞIN PROFILI ÜZERINE
HASRET ALESTA
Siyaset taraflaştırma çalışmasıdır. Siyasetsizleştirme de bu taraflaştırma noktasında iktidarın veya doğrudan sermaye
düzeninin gençlik üzerindeki çalışmalarında temel bir noktadır.
Bugünkü gençliğin üzerine konuşurken
peşinen ortaya konan yargılara dikkatli
yaklaşılmalı. Çünkü bugünkü gençlik
veya amiyane tabirle “zamane gençliği”
üzerine söz söylerken bu zamane gençliğini belirleyen, doğrudan veya dolaylı
olarak şekillendiren koşullardan söz
etmeden başlanırsa hata yapılır.
Gençliğin yapısal olarak biyolojik ve
sosyolojik olarak ciddi bir farklılık
veya ayırt noktaları taşıdığı herkesin
malumu. Gençliğin diğer toplumsal
dinamiklere göre çok daha hızlı ve atak
olması da öyle; keza, aydınlanmaya
yakınlığı ve eyleme geçme durumu da.
Fakat, bunlarla beraber, gençliğin yapısal özelliklerinden ziyade onun en genel
tanımlamalarının toplumsal-siyasal- süreçlerle birlikte ortaya çıktığını en başa
yazmak gerekir. Çünkü gençliğin sınıfsal bölmelerden azade olmadığını görüyoruz. Ya da gençliğin ‘’ilericiliği’’ en
genel anlamıyla sınıf mücadelelerindeki
dengelerde ortaya çıkıyor.

“depolitizasyon” süreci işletildi. Adım
adım gençlik “olaylara karışmaması”
için örgütlendi. Bu başka bir gençlik
kuşağı ve profili yaratırken; özellikle
2013 Haziran Direnişi ile zirveye ulaşan bir biçimde görüldü ki, bu gençlik
hiç de anlatıldığı gibi değil. Bu kez de
gençliğe dönük beklenti ve güven çok
daha fazla ortaya çıktı. Sonraki yıllarda
ise döngü yine aynı noktaya geldi ve
‘’bu gençlikten adam olmaz’’ lafı özellikle ‘’görmüş, geçirmiş’’lerin ağzında
sakız oldu. Gençliğe dönük bu yanlış
beklenti veya ümit edilenin hayal kırıklığına neden uğrattığını yukarıda
söyledik. Toplumsal, siyasal, ekonomik,
ideolojik süreçlerle gençliğin taraflaştığı, yine oradan yana konum alarak yaşadığını en başa yazmak gerekir. Dolayısıyla da gençlik profili, doğası gereği
yükselen ve alçalan toplumsal hareketler ve tepkilerle birlikte şekilleniyor.
Ülkemizde, AKP eliyle kurulan 2. Cumhuriyet rejimi üniversitelerde ve liselerde gerici ve piyasacı dönüşümle birlikte
gençlik alanına dönük saldırılarını
geldiğimiz nokta itibariyle son evresine taşıdı. Bugün üniversite ve liselerin
çürümeye terk edildiği bir ortamda ise
gençliğin nasıl bir bilince ve profile sahip olacağı, bu yaratılan tabloya bakıldığında uçlar veriyor. Gerici, milliyetçi
örgütlenmeler gençlik içerisinde hala
karşılık bulabiliyor. Bu kalıba sığmayan
gençlik profili ise kendisini çok daha
güçlü hissettiriyor. Diğer yanıyla piyasacılığı yani gençlik içerisindeki en
temel yansımaları açısından; bireycilik,
çürüme, kariyerizm, asiyasallık, her anlamda örgütsüzlük gibi başlıklar oldu.

Dolayısıyla gençliğin bir toplumsal
kategori olarak diğer toplumsal-sınıfsal bölmelerden ayırt edici yanları ve
önemi bulunmak ile birlikte bu zeminden farklı olarak bambaşka bir nesnelliğe sahip değil. Tüm toplumsal kesimlerle aynı nesnelliği paylaşıyor. Yine
bunun beraber, emekçi yoksul çocukları
Bugün geldiğimiz yer itibariyle, ikinci
olan gençlikle, sermayenin ve kimi
saldırı ayağının başarısız olduğunu söybölmelerinin çocukları başka gençlik
lemek çok kolay değil. Bugün gençliğin
profillerini ifade ediyor.
profilini belirleyen temel noktalardan
birkaçı bunlar olarak ortaya çıkıyor.
Siyaset taraflaştırma çalışması olduğu
kadar; tarafsızlaştırma çalışmasıdır aynı Toplumsal kurtuluşa değil, bireysel
kurtuluşuna odaklanıyor, piyasacılığın
zamanda. Bugünün gençliğine dönük
yarattığı bir biçimde tüm sosyal ilişki“apolitik kuşak” tanımlaması bu sebeple kendi başına ne gençliğin yapısal leriyle beraber kültür-sanat alanındaki
olarak ne de sadece bugüne özgü bir şey dönüşümle alabildiğince çürümeye
yöneliyor, kariyer toplulukları hala üniolmadığını söylemek ve yanlış bir belirtme olduğunu ortaya koymak gerekir. versitelerde en güçlü topluluklar olarak
yer alıyor, siyasetin dönüştürücülüğünü
Sermayenin üniversitelerle ilişkisinin
görmüyor, yaşamının tümünü saran bir
yalnızca bir para ilişkisine dönüşmesi,
sorumsuzlukla hayatını sürdürdüğü için
1980 sonrası YÖK müdahalesi, ünikolaya kaçma eğilimi taşıyan bu profil
versitelerin dönüşümü, AKP düzeniörgütlü mücadeleye yönelmiyor.
nin üniversiteleri çöküşe sürüklemesi
ile birlikte en temelde gençliğe dönük

Bu profilin dünyadaki gelişmeler ile
bağı açık; reel sosyalizmin çözülüşüyle
birlikte ortaya çıkan dağınıklık, umutsuzluk, geleceksizlik, savaşlar, eşitsizlikler, adaletsizlik... Böylesi bir dönemden böylesi bir profilin çıkması yeni
bir şey değil. Keza hem dünyada hem
ülkemizdeki siyasi-ideolojik güçlerin bu
gençlik tipolojisini yaratıyor olması da
bambaşka bir şey değil. ‘’Toplumdaki
egemen düşünce, egemenlerin düşüncesidir.’’ diye bakıldığında da gençliğin
bu toplumdaki egemen düşüncelerden
payını ziyadesiyle aldığını söylemek
gerekir. Kültür endüstrisi, tüketim
kültürü ile beraber de bu tablo daha da
perçinleniyor.
Yani ülkedeki ve ideolojik üretim merkezleri halinde çalışan okullarda ortaya
çıkan köklü dönüşümle birlikte böylesi bir gençlik profili ortaya çıkarıyor.
Siyasal boyutlarıyla da birlikte gözünü
AKP ile açan bu gençlik profili, başka
bir dönüşüme tanıklık etmediği için
ufku sadece AKP karşıtlığıyla sınırlı
kalıyor. Ülkede siyasetin dinselleştirilmesi, sağcılaştırması ile birlikte gençlik
de bu siyasal çerçeveye angaje oluyor.
Yine tüm dünyada ve ülkemizde de
fazlasıyla görülen bir biçimde siyasetin
içeriğinin boşaltılması, siyasetin örgütsüzleştirilmesi gibi başlıklar da sermaye düzeni istediği gençlik profiline bu
şekilde rahatlıkla ulaşabiliyor.
Bu durumun bizim cepheden önemli
yanı ise, sol-sosyalist hareketin geriye
çekilişi, mevziler kaybetmesi, temel
ideolojik-siyasi akidelerini kaybetmesidir. Bizim bıraktığımız boşluğu, sermaye düzeni adım adım doldurmuştur. Bu
parametre önemlidir. Çünkü bu mesele
yine buradan yana çözülecektir.
Geleceksizliğin yarattığı profilin birçok ucu olmasıyla birlikte özellikle
öğrenci gençlikte düzenden ‘’kaçış’’
temelli hareket ediyor olması bu dönemin ve profilinin özgünlüklerindendir.
Neo-beat kuşağı olarak, 68’ kuşağına
benzer bir kaçış bugün ülkemizdeki
gençlik profili açısından belirleyici hale
gelmiştir. Bugünkü gençlik profili en
geneliyle, Haziran Direnişi öncesindeki dinamiklerden beslenmiş, Haziran
Direnişi’ni yaşamış ve sürdürmüş ve
son olarak Haziran Direnişi sonrası bir
profil olarak ortaya çıkmıştır. Haziran
Direnişi gençlik içerisinde temel bir
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kırılma noktası haline gelmişti. Bugün
geldiğimiz yer itibariyle bu üç kısa
dönemden beslenen gençlikten ziyade
ülkede toplumsal mücadeleler açısından
neredeyse ‘’yaprak kıpırdamayan’’ bir
noktada ortaya çıkmıştır. Bu sebepledir
ki, dönem kendi gençlik profilini de
böylesi bir zeminde yaratmıştır.
Bu kaçış gençliği, adıyla sanıyla kaçışı
ortaya koyuyor. En başka ülkeye kaçmak üzerinden şekilleniyor. Her zaman
kafasının arkasında bu motivasyon ile
hareket ediyor. Memlekete ve geleceğe dair sorumluluk ise hiç taşımıyor.
Çünkü bireysel kurtuluş çok ciddi bir
biçimde örgütlenmiş durumda. Bireysel
bir kurtuluşun mümkün olmadığını ise
ancak yine toplumsal mücadelelerin
yükselmesi ile görülebilecek. Yurtdışına kaçabilecek imkanlara sahip olmasa
da, ideolojik olarak ‘’yurtdışına kaçıp
kurtulma’’ salgısını örgütlüyor. Pandemi ile birlikte bunun da ideolojik olarak
zayıfladığını not etmek gerekir.
Kaçışçı gençlik profili, kampçılık ve
‘’yolda olmak’’ felsefesiyle düzenin
ona yaşattığı tüm olumsuzluklardan
kaçmaya çalışarak kendisini var etmektedir. Kocaman bir kültür endüstrisi
olarak işleyen festivaller en büyük hayallerini süslemektedir. Uyuşturucu ile
kendi varlığını ortadan kaldırma veya
silikleştirme temel eğilimidir. Kişiliksizleşme ve omurgasızlaşma bu zeminde ciddi bir çürümeye yol açmaktadır.
Toplumsal başlıklarla yüzeysel olarak
ilgilenen bu profil, yaşama, topluma,
kendisine dair hiçbir ‘’dert’’ taşımamaktadır. Bu profil, buraya düzen
tarafından itilmiştir. Başta söylediğimiz
gibi diğer yanıyla da tarafsızlaştırılmıştır. Düzenin kendisini idelojik olarak
yeniden üretme mekanizmalarına canla
başla katılmaktadır.
Dijitalizmin gelişimi ve internetin
yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkan
gençlik profili daha da zor bir noktaya
sürüklenmiştir. Özgür olduğu yanılsaması ile sosyal medyada kendisini var
eden gençlik profili, bir yerden sonra yalnızca orada yaşar, oradan yana
yapay kimlikler inşa eder olmuştur.
Kendisini toplumsal alanda var edebilme olanaklarının kapalı olduğunu
gören-hisseden gençlik, sosyal medya
ve dijitalizm üzerinden yol açmıştır
kendisine. Düzenin kendisini yeniden
ve yeniden üretme sürecinde en temel
noktalardan birisi ise burası olmuştur.

Edilgenleşmiştir, toplumsal mücadelenin yerini biçimsel duyarlılıklar almıştır, örgütlülüğün yerini ise bireysel
tavır açıklaması. Öyledir ki bu profil
için siyaset, yaşam, kültür, sanat, bilim,
edebiyat... Akla gelecek her alan ‘’google’’ üzerinden alınabilecek bilgilerle
sınırlı kalmış, oradan aldıkları bilgileri
‘’pazarlayabilecek’’ duruma gelmiştir.
Derinleşme, okuma, üretme gibi süreçlerin çok uzağındadır. Bu gençlik profilinde ‘’herkes, her şeyi bilmektedir’’
dersek abartmış olmayız.
Çokça kullanılan ‘’zamanın ruhu’’ bu
ve daha birçok girdi ile oluşmuş durumda. Lakin, bu gençlik profilinden
önceki dönemin bugünün ‘’ruhunu’’ da
belirlediğini bilmek gerekir. Dünyadaki
ve ülkemizdeki süreçlerle ortaya çıkmıştır. Oblomov tipolojisi, gençlik profili içinde fazlasıyla yer bulmaktadır.
Ertelemecilik, gayr-i ciddiyet, yaşamda
ve çevresindeki hiçbir şeye inanç ve heyecan beslememesi, merak duygusunun
fazlasıyla körelmesi ve hatta neredeyse
iradesinin silikleştiği bir profil vardır.
Gerek düzenin doğrudan araçları, gerek
akademinin pazarladığı Post-modernizmin iğdiş etmiştir diğer yanıyla gençliği. Ve elde de post-modern bir düşünüş
biçimine sahip olan gençlik profili
kalmıştır.
Emekçi yoksul mahallelerinde ve taşrada ise gençliğin profili farklılık göstermektedir. Kaçışçı gençlik gibi kaçabileceği mekanları ve olanakları olmadığı
için oradaki ilişki daha çok savrulma
ve bağımlılık ile ortaya çıkan bir profil
yaratmıştır. Düzenin çarkları altında
ezdiği bu gençlik, bu ezilmeyle birlikte arabeske, melankoliye, uyuşturucu
batağına, çeteciliğe sürüklenmiş durumdadır. Ve hatta öyle ki, çoğu zaman
sermaye devleti tarafından kullanışlı bir
toplamı ifade etmiştir bu profil toplamı.

Tüm bunlara daha birçok sürece-gelişmeye rağmen kapitalizmin genel
ekonomik ve ideolojik krizlerinin yansımalarının buralarda görüldüğünü söylemek gerekir. Bugünkü gençlik profili
içerisinde kapitalizm fazlasıyla sorgulanmakta ve hatta karşıya alınmaktadır.
Düşünsel ve hissiyat olarak bunları
taşıyan gençlik profili, bunu bilinçli
eyleme çevirmesi için kendiliğinden bir
sürecin gelmesi ise mümkün değildir.
Doğası gereği böyledir. Düzenin karşıtı
olarak sosyalizm ise aynı oranda etki
bulamamaktadır. Bunun ideolojik-siyasal-ekonomik boyutları bir yana gençlik
için ilk söylenecek, ‘’yeni ve ileriden’’
bir şey gösterebilmekle, heyecan yaratmayla sosyalizm bayrağı sahiplerini
bulabilir. Düzenin kapsamakta zorlandığı, gelecek sunamadığı, bağlarının
zayıfladığı bir dönemdeyiz.
İlla ki, ideolojik mücadeleyle birlikte
mevcut gençlik profili ile kavga edilecek. İlla ki, siyasal mücadeleyle birlikte
gençlik doğru cephelerde taraflaştırılacak ve illa ki, örgütlü mücadeleyle tüm
bunlara karşı başka bir gençlik profili,
başka bir kuşak yaratılacak. Üçüncüsü
olmadan ilk ikisinin toplumsal karşılığı ise çok zayıf kalacak veya geleceğe
devretme noktasında çok zorlanacak.
Yaşama, dünyaya, ülkeye, çevresine ve
kendisine bütünlüklü bir sorumluluk bilinci ile mücadeleye edecek bir gençlik
profili bu dönem kendisini daha fazla
hissettiriyor. Gençlik, biraz doğasından
biraz da dönem itibariyle ortaya çıkan
arayışını sosyalizmle taçlandırmalı. Bu
da biricik özne olarak komünistlerin
görevidir. Bu gençlik profiliyle kavga
edecek, onu düzene teslim etmeyecek
ve sosyalizm mücadelesinin arkasına
önemli bir enerji olarak katacak.
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HASRET GÜLTEKIN:
22 YAŞINDA
BIR HALK OZANI
2 Temmuz 1993’te Türkiye’nin aydınlık
yüzleri, bu memleketin umudu olan aydınlarımız gericiler tarafından yakıldı.
Ortaçağ karanlığına rahmet okutacak bu
katliamın üzerinden tam 27 yıl geçti. Bu
ülkenin emekçi halkı ile dalga geçercesine
kapatılan yargı süreci ayrı bir yazının konusu olmakla beraber bu katliamda neler
kaybettiğimizi Hasret Gültekin üzerinden
anlatmaya çalışacağız.

çözülmesi gereken daha zor bir sır vardı
o da , ‘ Acıyı bala çevirmek’ Onu da bize
bırakmayı ihmal etmedi…”
1987’ye gelindiğinde, daha 16 yaşında
“Gün olaydı” albümü ile merhaba der
dinleyiciye. Aynı yıl ilk resitalini verir.
1988’de ‘Dostlar Muhabbeti’ albümünün
müzik yönetmenliğini üstlenir ve sazlarını
çalar. Kürtçe müziğin yasak olduğu bir
dönemde bu yasağı 1990’da hazırladığı
Newroz serisi ile deler.
Newroz serisiyle birbirine yakın bir süreçte hazırladığı ikinci solo albümü ‘Gece
ile Gündüz Arasında’ ise onun ‘Bağlama
Devrimcisi’ olarak anılmasına vesile olan
bir yeniliği beraberinde getirir. Tezeneyi
bırakma cesaretini gösterir tereddüt etmeden ve albümdeki deyişleri şelpeyle sunar.

kültür etkinliklerinin gelirini tedavime
ayırmayı önerdiler. Bana da bu etkinliklere katılacak sanatçıları bulmak kalıyordu.
Buna hiçbir karşılık beklemeden katılacak
sanatçı aradığımda sevgili Hasret Gültekin
ve Ali Çağan’dan başka kimseyi bulamamıştım. Ben sağlığıma kavuştum. Ama acı
haber tez geldi. Hasret Gültekin’i yitirdik. Hasret’in zaman zaman telefon edip,
‘Gevrek sesini ne zaman dinleyeceğim
abi?’ demesini çok özleyeceğim. Yaşamı
Hasret Gültekin, 22 yaşında gericiler
müzikti. Halk müziğine, o zengin folklorik
tarafından katledildiğinde henüz 22 yadünyaya adanmış bir yaşamdı. Genellikle
şındaydı. Daha o yaşta virtüözlük merteAvrupa’da ve Türkiye’de konserler verebesine erişmiş, çok şey öğrendiği ustaları
rek geçimini sağlamaya çalışıyordu. Ayrıtarafından usta olarak anılmayı hak etmiş
ca kaset gelirleri vardı. Çeşitli halk müziği
bir halk ozanıydı. Yaşasaydı eserleri milsanatçılarının kaset düzenlemelerini de
yonlarca insana ulaşacak, halk müziğinde
üstleniyordu. Geleneksel müzikten yola
devrim niteliğinde çalışmalar yapacak,
çıkmıştı. Bir başka deyişle gelenekselden
yüzlerce gence ustalık edecek, adı dünya
1991’de Rüzgârın Kanatları albümünü
gelip bu birikimini çağdaş müzikal teknikçapında anılan bir müzisyen olacaktı.
dinleyici ile buluşturur. Albümde deyişleri, lerle bir araya getirebilecek yeteneğe sahip
ana hatlarını, özünü bozmadan batı müziği bir insandı. Ama müzik bilgisi bununla
1 Mayıs 1971’de yine gözlerini yumduğu
ve ritimleriyle bir araya getirir ve benzesınırlı değildi. Halk müziğinin yanı sıra
Sivas’ta küçük bir mezrada dünyaya gelir rine çok az rastlanır bir müzikal çalışma
‘TRT İdeolojisi’ne karşı geliştirilen yeni
Hasret Gültekin. Kim bilir belki babası
koyar ortaya.
müzik akımına da yakındı. Çok sesli halk
gurbette aldığı için oğlunun doğum haberimüziği konusunda çalışmalar yapıyordu.
ni adı Hasret konur. Kısacık ömrü boyunca Aynı dönemde ‘Türküler Yalan Söylemez’ Arif Sağ, Musa Eroğlu gibi ustaları sürekli
ona yol arkadaşı olacak sazının tellerialbümünde Arif Sağ’dan Emekçi’ye birizliyor, Onlardan alıyor, Aldıklarını kendine vurmaya henüz 6 yaşında başlar. Sık
çok ustanın yanında yer alır. O güne dek
ne saklamıyor, bölüşüyordu. Müzik onun
sık okuldan kaçıp yanına gittiği Haydar
ancak kulislerde ve özel sohbetlerde bir
için bir arayıştı. İcracı olarak da , müzik
Acar’dan Deli Derviş’i dinleyerek çizer
araya geldiği Musa Eroğlu gibi ustalarla
araştırmacısı olarak da mükemmeli arayan
yolunu.
aynı sahneyi paylaşmaya başlar Hasret…
bir müzik emekçisiydi yitirdiğimiz. Biz
Yıllar sonra müzisyen dostu Erdal ErzinUstaların gözünde rüştünü ispat etmiş
dostları için Hasret Gültekin büyük kayıp.
can şöyle tarif eder Hasret’i:
genç bir ustadır artık o da.
Ama bir o kadar büyük bir kayıp da Türk
“Bir Deli Derviş sevdası, on altı on yedi
Halk Müziğinin. Hepimiz onu çok arayaçağlarında Haydar Acar’ın evinde buluşTolga Çandar onun halk müziğine katkıla- cağız…”
turmuştu bizi. Yılları ayları ve günleri
rını şöyle tarif edecektir yıllar sonra:
Avrupa’da ve Türkiye’de verdiği konsertutturmuştuk ama dakikalara yenik düş“Halk Müziğinin son dönemde yaşadığı
lerin birbirini izlediği, yeni albümü ‘Enel
müştük. Hep kovalamaca oynadık durduk. en önemli sorunlardan biri de icracı eksik- Hakk’ın çalışmalarına başladığı bir döHiç yakalayamadık birbirimizi. Kim bilir
liği. Hasret ise bu eksikliği giderebilecek
nemde Pir Sultan Abdal şenlikleri için gitbelki de Deli Derviş böyle istedi. Yan yana en önemli adlardan biriydi. Ama bence
tiği Sivas’ta Madımak Oteli’nin gericiler
hiç gelemedik ama birlikte çok saz çaldık. Hasret’in insan yanı müzikal yetkinliğitarafından kundaklanması sonucu, sazını,
Buda Deli Derviş’in sırrıydı herhalde.
nin ve yeteneğinin daha önündeydi. 1989
sözünü ve ‘yaşasaydı’ ile başlayan sayısız
Deli Derviş Hasret’e koca bir ömrü yirmi
yılında tedavi için Moskova’ya gitmem
cümleyi ardında bırakıp, daha 22 yaşında
iki yıla sığdırmasını öğretmişti. Hasret de
gerektiğinde İsveç’te yaşayan bir grup
ayrılır aramızdan.
bu sırrı çözmüştü, zoru başarmıştı. Ama
demokrat insan, yapmayı düşündükleri

