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SELANİK’TE ALTERNATİF ZİRVEDEYDİK...
20-21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Birliği zirvesine alternatif olarak
düzenlenen zirve ve çeşitli protesto gösterileri Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlendi. 21
Haziran Cumartesi günü yapılan protesto gösterisine 100.000 kişi katıldı.
Irak’ın işgalinden sonra egemen sınıflar, 11 Eylül’den sonra olduğu gibi, savaş karşıtı
hareketin gerileyeceğini sandı. Bunun için medyayı yaygın olarak kullanmaya çalışan ABD ve
İngiltere’nin silahının geri teptiğini hep birlikte gördük. İlk olarak Irak’ta ve genel olarak Orta
Doğu’da istedikleri hiçbir sonucu elde edemediler. Irak’ta direniş büyüyor. Bağdat’ta veya
başka şehirlerde yapılan her büyük gösteri aynı zamanda uluslar arası hareketin tetikleyicisi
oluyor. Şurası çok açık ki ABD hegemonya ve stratejik çıkarlar uğruna başka ülkelere de
saldırmak istiyor. Bu ABD açısından başladığı ‘işe’ devam etmek anlamına gelecek. Bunun
yanında şu da çok açık ki yeni bir saldırı dalgasına karşı gelişecek mücadele bir öncekinden
çok daha büyük olacak. Savaş karşıtı hareket dünya egemenlerinin kabusu durumunda.
Hareket açısından Evian ve Selanik öfkenin büyüdüğünü ve egemenlerin bunun karşısında
çaresiz kaldığını gösterdi. Her iki toplantıda da dünyanın efendileri şehirlere giremedi,
göstericilerden olağanüstü güvenlik önlemleriyle köşe bucak kaçtı. Selanik’te bizler şehrin
merkezinde gösteri yaparken, onlar şehrin 140 km uzağında bir otele sıkışıp kalmış
durumdaydı.
Önümüzdeki dönemde Filistin ve Irak’taki işgal temel muhalefet odağını oluşturacak. Yeni ‘yol
haritası’ sonrasında Filistin’de yaşananlar ve Irak’taki gelişmeler bunu doğruluyor.
Hareketin şimdi hazırlandığı iki temel gösteri var. Birincisi Eylül’ün 13’ünde büyük bir
gösterinin de yapılacağı Meksika-Cancun’daki altenatif zirve ve eylemler. İkincisi ise
İntifadanın yıldönümü 27 Eylül’de yapılacak küresel savaş karşıtı eylemler. Bunların ardından
ise bu kez Paris’te yapılacak II. Avrupa Sosyal Forumu geliyor.
Hareketin yarattığı fırsat ve olanaklar arttıkça hareket içinde sürmekte olan tartışmaların
önemi de o ölçüde artıyor. Bu süreç içinde hangi argümanların galip geldiği önümüzdeki
dönemin temel karakterini belirleyebilir. Çeşitli alt sınıflandırmalar yapılabilse de temelde
uluslar arası hareket içinde üç temel kampın mücadelesi artarak sürüyor. Birincisi anarşist ve
sekter grupların oluşturduğu kanat, ikincisi reformist ve otonomcu fikirlerin egemen olduğu
kanat ve sonuncusu devrimci marksist kanat. Selanik gösterilerinde kara blokun eylemlerinin
yarattığı sonuçlar üzerinden epey tartışma yaşandı. Cumartesi günkü eylemin çatışmayla
başlamasında anarşistlerin cam kırma ve bina yakma eylemlerinin küçümsenemeyecek bir
katkısı vardı. İkameci eylemler, kitleleri eylemlere katmak yerine onları eylemlerden
soğutuyor. Bu nedenle hareketin geleceğiyle devrimci sosyalizmin güçlenmesi arasında
doğrudan bir bağlantı var.
SELANİK’TE NELER YAPTIK
20-21-22 haziran tarihlerinde Selanik kentinin 140 km uzağında bulunan Halkidiki bölgesinde
yapılan AB zirvesine alternatif olarak düzenlenen Karşı Zirve ve protesto gösterileri
gerçekleştirildi. Cumartesi günü yapılan büyük eyleme yaklaşık 70 bin kişi katıldı.
Türkiye’den, Selanik 2003 kampanyası zirveye ve gösterilere katıldı. İlk olarak AB zirvesinin
yapıldığı Halkidiki bölgesine gittik. Burada Cenova 2001’in, Sinaspismios’un, çeşitli
sendikaların, ve kara blokun düzenlediği ilk mitinge katıldık. Miting AB Zirvesinin yapıldığı

Porto Karras Hoteline 500 metre uzaklıkta sahildeki bir meydanda yapıldı. Eyleme grevde
olan maden işçileri de iş kıyafetleriyle katıldı. Burada bizim dahil olduğumuz Cenova 2001
kampanyası ve Sinaspismos barikatı zorlayıp sivil itaatsizlik yapma tavrını benimsemişti.
Fakat miting bitmeden anarşistlerin kendi yerlerinden en öne geçip polise doğrudan
saldırması sonucu bizler çatışmanın yaşandığı yerden yaklaşık 50 metre kadar uzakta sivil
itaatsizlik eylemine başlamak durumunda kaldık. Ardından ILSP’yle beraber daha yukarıda
bulunan ve doğrudan otelin bulunduğu yere çıkan otoyoldan barikatı zorlamaya karar verdik.
Barikat zorlama eylemi, polisin daha önce II. Dünya Savaşında kullanılmış olan bir gazın
seyreltilmiş halinden elde ettiği gaz bombalarını yoğun olarak kullanması sonucu geri
çekilmemizle sona erdi. Polisin kullandığı bu gazın kullanımının yasak olduğu ama polisin
buna rağmen bu gazı kullandığı söyleniyor.
Halkidiki’deki bu eylemin ardından Cenova 2001 ve Yunanistan’daki Savaşa Hayır
Koalisyonu’nun kafilesiyle Selanik’e döndük ve akşam 19:00 ‘da başlayan Selanik’in
merkezindeki Aristoteles Meydanı’ndaki, çeşitli ülkelerden katılımcıların selamlama
konuşmaları da yaptığı konsere katıldık. Türkiye, Kıbrıs ve Makedonyadan delegelerin
konuşma yaptığı bu etkinliğin ardından Stavroupoli Belediyesi’nin tahsis ettiği kamp yerinde
konakladık.
Cumartesi günü sabah 10:00’da ‘savaş, emperyalizm ve direniş’ konulu panelle karşı zirve
başladı. İtalyan Rifondezile’den, Filistintin’den, Kıbrıs’tan, Atina Labour Centre’dan ve
Türkiye’den konuşmacıların katıldığı panelin ardından saat 12:00’de dört ayrı panel
gerçekleştirildi. “21. Yüzyıl – yüzyılın ABD’si”, “kan ve petrol, ortadoğunun tarihi”, “Filistin ve
İsrail, barış için bir plan var mı?” ve son olarak “bugün emperyalizm ne anlama geliyor?”
konulu toplantıların ardından saat 17:00’da Aristoteles Meydanı’nda başlayacak olan mitinge
doğru karşı zirvenin yapıldığı spor salonundan kortejler halinde yola çıktık. Yürüyüş kolunun
en önünde yer alan Türkiye korteji beş farklı dilde yazılmış ‘savaşsız bir dünya mümkün’
yazılı bir pankartla Kıbrıs kortejinin önünde yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında
sıkça ‘tek yol devrim’, ‘Filistin’e özgürlük’, ‘birleşen işçiler yenilmezler’, ‘Türk Yunan işçileri
birleşin’, ‘Bush, Şaron, Blair teröristler’ sloganları atıldı. Zaman zaman Yunan kortejine Türk
kortejinin Yunanca slogan attırması, ya da aynı sloganların farklı dillerde birlikte atılması
aradaki yapay mesafeyi iyice kısaltan olaylardı.
Aristoteles Meydanı’na ulaşmamızdan kısa bir süre sonra diğer gruplar da toplanma yerine
gelmeye başladı. Fakat tam yürüyüşe geçileceği sırada anarşistlerden oluşan kara blok
Aristoteles Meydanı’nın bulunduğu caddenin üzerindeki dükkanların camlarına saldırmaya
başladı (bu arada cadde üzerindeki dükkanların çoğu gösteri ve etkinlikler sırasınca saldırıya
uğramaktan korktuğu için kapalı ve kepenkleri inikti). Bir bankanın ve McDonalds’ın yanındaki
bir kitapçının ateşe verilmesiyle birlikte polis gaz bombalarıyla yoğun bir saldırıya geçti.
Bunun üzerine sayıları 1000’i bulan kara blok üyeleri hemen yanlarında bulunan bizim
kortejimize doğru kaçışmaya başladı. Bu esnada birçok arkadaşımız gaz bombalarından
yoğun olarak etkilendi ve geçici yaralanmalarla karşılaştık. Cenova 2001 korteji, diğer
sendika kortejleri ve yunan sosyal forumu kortejiyle birlikte yan bir sokağa saparak
anarşistlerle yolunu ayırdı. Bunun üzerine mitingin yapılacağı, Selanik’in merkezinde yer alan
sahil kenarındaki bir meydana doğru yürüyüşümüz başladı. Yürüyüş sırasında DİSK ve
KESK de bir süre bizimle birlikte yürüdü (iki sendika toplam bir otobüs kaldırarak Selanik’e
geldi). DİSK ve KESK’in de katılımı kortejimize olan ilgiyi büyük ölçüde arttırdı. Akşam 20:00
gibi başlayan miting konserlerle gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
Pazar günü karşı zirvenin ikinci günüydü ve ilk toplantı İngiltere’den Globalise Resistance ve
İtalya’dan Refondazione gibi örgütlerden temsilcilerin de katıldığı ‘anti-kapitalistler ve
gelecekle ilgili görüşleri’ isimli toplantıydı. Ardından saat 12:00’da ‘dünya nasıl değişir?’,
‘ezilenlerin özgürlük mücadelesi’, ‘karsız bir dünya mümkün mü?’ ve ‘çevre felaketleri, sorun

insan doğasında mı?’ konulu paneller eşzamanlı olarak gerçekleşti. Son toplantı ise
15:00’deki hareketler ve aktivistler buluşmasıydı. Pazar günü katıldığımız çeşitli toplantılarda
arkadaşlarımız yan konuşmalar yaptılar. Türkiye’den mücadele deneyimleri aktarıldı, farklı
deneyimler ve farklı fikirler dinlenildi. Son toplantının sunuşlarının ardından bir arkadaşımızın
yaptığı veda konuşması sonrasında “birleşen Türk-Yunan emekçileri yenilmezdir’
sloganlarıyla uğurlandık .

