Nuriye ve Semih yaşasın!
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Corbyn momenti
Max Zirngast
Avrupa’nın her yerinde geleneksel “sosyal
demokrat” partiler ya toz duman oluyor, ya da
siyasi hayatlarını merkez-sağ partilerden ayırt
edilemeyecek bir şekilde sürdürüyorken, Corbyn
liderliğindeki İşçi Partisi bir çıkış gerçekleştirdi.
90’larda İşçi Partisi Başkanı Tony Blair tarafından
çizilmiş olan ve Almanya’da Sosyal Demokrat
Parti (SPD) 2000’lerde uygulanan “Üçüncü Yol”
iflas etmiş durumda.
Devamı 11 sayfada

Sınıfın hak arayışı
Emrah ARIKUŞU
Hileyle hurdayla, çalınan oylarla, 16 Nisan’daki
referandumda “yasal” olarak “evet” çıksa da halkın tepkisi ile referandum gayri meşru hale geldi.
CHP ise nihayet adalet yürüyüşü ile hak, hukuk
meselelerine gecikmeli olarak dahil oldu.
Oysa işçi sınıfı her gün, yasalar olmasına karşın
sürekli hak mücadelesi veriyor, “Adalet” arıyor.
Anayasada güvence altına alındığı iddia edilen
sendikalaşma, iş güvenliği, grev hakkı, eşit ve
adil ücret, çalışma koşulları vb. durumlar için
mücadele ediyor.

Haklar yasalardan önce gelir
İşçilerin mücadele ile kazanılmış haklarından en
dikkat çekeni, işçi sınıfının hak mücadelesinde
önemli bir yer tutan grev hakkıdır.
Devamı 2. sayfada

Herkes için adalet!
Herkes için adalet istiyoruz ve “herkes için adalet”, geçmişin yanlışlarını düzeltme çağrısı değil,
adil ve özgür toplumun çağrısıdır!
İnsanlık tarihinde çoğu zaman adalet, tanrıdan gelen, ya da hükümdardan gelen adalet idi.
Ama bu upuzun tarih boyunca
köleler, kadınlar ve ezilenler adaleti
pek hissetmediler.
Adalet; burjuva demokrasinin merkezinde yer alır. “Eşitlik, özgürlük,
kardeşlik!” diye haykıran Fransız
Devriminin sloganının temelinde
adalet yatıyor.
Tamamlanmamış burjuva devrimlerinde ise adalet, burjuva hukuku
ve insan hakları gibi hukuksal
düzenlemeler tamamen kazanılmış

değildir.
Onlar aşağıdan halk hareketinin
kazançları olmadılar.
Olsa olsa üstten, zorda kalan “otoriter lider” ya da devlet tarafından
verilen ve keyfe göre geri alınan
birkaç kırıntıdan ibaretti.
Bu yüzden, halkın garanti altında
olan hakları yoktur.
Bu yüzden, “erkek adalet”i hüküm
sürüyor ve geniş toplumsal tepki
olmadan tacizciler ve tecavüzcüler hafif cezalarla kurtuluyor. Bu
yüzden, işçilerin temel hakları da
kimilerinin “keyfine” bağlıdır.

Meşruiyet krizi ve adalet
Türkiye’de adalet her zaman son
kertede devletin adaletidir.
Şimdi ise, “devlet partisi” CHP
adalet için sokağa inmek zorunda
kaldıysa, bu ironiktir elbette. Bu
durum, mevcut yönetimin ve devletin meşruiyet krizin göstergesidir.
Devleti kuran “Devlet partisi”
bile adaleti mecliste değil, sokakta
arıyorsa, sıradan yurttaşlar bu devletten ne bekleyebilir ki? Yaşanan
meşruiyet krizi demokratik bir
cumhuriyet ihtiyacına işaret ediyor.

Toplumsal adaleti ve toplumsal
özgürlüğü garanti edecek bir cumhuriyeti bizler sağlayıp kazanmak
zorundayız.
Bu yüzden meclislerde örgütlenelim, yürüyelim, adalet talebini büyütelim. Demokrasi, halkçı güçlerin
öncülüğünde kurulabilir,
kurulacaktır!
Burjuva adaleti değil, gerçek toplumsal adalet istiyoruz!
Herkes için adalet istiyoruz ve “herkes için adalet”, geçmişin yanlışlarını düzeltme çağrısı değil, adil ve
özgür toplumun çağrısıdır!

Millete meclis gerek

Sivas katliamı

Büyük durgunluk sürüyor
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16 Nisan referandumunun
en önemli sonuçlarından
bir tanesi meclisin
devre dışı bırakılıyor
oluşudur.

Thomas Bernhard
Özgür UMUT
“Thomas Bernhard, ikinci dünya savaşı öncesi
doğmuş, ikinci dünya savaşı sonrası da yazmış,
Avusturyalı bir yazar” cümlesi; sanırım Bernhard
üzerine bir yazı yazarken yapılabilecek en isabetli
giriş. Bernhard alışılagelmiş edebiyat icrasının
pek uzağında bir yazar; hatta Enis Batur’un deyimiyle “konfeksiyon tipi okuyucuyu terleteceği
açık” birisi. Erken döneminde yayımladığı bir
şiir kitabının dışında yalnızca düzyazı biçiminde
yazan Bernhard...
Devamı 14. sayfada

Aleviler, Hayır meclislerinde,
Alevi meclislerinde örgütlenerek, “Demokratik
Cumhuriyet” şiarını
yükseltmelidir.

Yüzde 3 olarak tahmin edilen
küresel ekonomik büyüme,
küresel durgunluğun
sürekliliğini gösteren
bir veri.

Adalet yürüyüşü ve sosyalistler
Adalet yürüyüşü üzerine bastığımız kaotik düzlemde son derece önemli bir eylem.
Perihan KOCA
Kaotik, dolayısıyla dinamik ve
karmaşık toplumsal-politik atmosferin içinde soluk alıp veriyoruz. 16
Nisan sonrasında kazanılan ivmeyle,
Haziran isyanıyla açığa çıkan ve bir
biçimde ayakta kalan toplumsal dinamiklerin yeniden hareketlendiğini

görüp-yaşıyoruz.
Referandum akşamından itibaren
sokaklara çıkan kitlelerin hakiki bir
özgürlük arayışı ve öz örgütlenme
ihtiyacı içerisinde olduğu ve adeta çırpınarak öznesini aradığı gerçekliğiyle
yüzleşip zorlanıyoruz.
Tam da bu noktada; Enis Berberoğlunun tutuklanmasının ardından CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet yürüyüşü”,
başladığı günden bugüne ülke siyasetinin ana tartışma başlıklarından biri
haline geldi.
Söz konusu eylemin yürütücü
gücü CHP ve Kılıçdaroğlu olunca,
Adalet Yürüyüşü’nün ülkenin gidişatı
açısından önemi ve açığa çıkardığı

olanaklar/fırsatlar yanında, CHP’nin
başat güç olduğu eylemin duruşu ve
programatiği açısından içerdiği kaygı
ve handikaplar da tartışılıyor.
Sorun alanlarına ve esasa dair yoğunlaşmadan önce belirtelim;
Adalet Yürüyüşü, toplumsal haraketlilik halinde olduğumuz şimdiki
olağanüstü...
Devamı 2. sayfada
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Adalet yürüyüşü hareket halinde olan toplumsal dinamiklerin yoğun katılımıyla sürüyor.

Adalet yürüyüşü ve sosyalistler
Adalet yürüyüşü üzerine bastığımız kaotik düzlemde son derece önemli bir eylem. Toplumsal dinamiklerle birlikte soğukkanlı bir duruşla eylemin içinde ve önünde yer alıp havasını solumak elzem. Zira kaotik süreçlerin ani süprizlere alabildiğine açık olduğunu unutmamak gerek.

Perihan KOCA
1. sayfadan devam

dönemeçte son derece önemli.
Etrafında topladığı toplumsal dinamiklerle birlikte olarak havasını
solumamız gereken bir hamle.
Ancak; bu duruş, karşımızdaki
gücün karakterini iyi bilen, mevcut durumu çıplak ve en berrak
haliyle kavrayan, ittifak ve karşıtlık odaklarını doğru gören bir konuma yerleşmeli, stratejik duruluk
ve taktiksel zenginlik içermelidir.

CHP’nin sınırları

Adalet yürüyüşünün önemi ve
açığa çıkarabileceği olanaklara
gölge düşürmeden belirtelim;
CHP’nin “Adalet Yürüyüşü”,
kendisine özgürlük ve demokrasiyi esas alan bir stratejik duruşun
ürünü değildir. Unutmayalım,
Cumhuriyet Halk Partisi, sermaye
ile organik bağ içerisinde olan
bir devlet partisidir. Menşei ve
sınıfsal konumlanışı gereği, siyasal
söylem ve eylemlerinin ardındaki
esas saikleri bu gerçeklik üzerinden okumak, CHP’nin “sol”
ufkunun sermayenin belirlediği
sınırlar dışına taşamayacağını ve
“devletin bekasını” esas alacağını
netçe görmek gerekir.
CHP’nin olağanüstü momentlerde
dümeni sürekli sağa kıran politik
hamleleri, rastlantısal değil, tam
da bu gerçeklikten çıkıp geliyor.
Dokunulmazlıkların kaldırılma-

sını onaylama, 15 Temmuz’dan
sonra muhalefet odakları için
önemli bir kapı aralayabilecek
olan 24 Temmuz mitingini es geçerek Yenikapı ruhuna tabi olma,
16 Nisan’da Hayır’ın hem sandıkta
hem sokakta kazanmasına rağmen hileyle el koyulan Hayır’ı
için sokaklara çıkmak isteyenleri
frenleyen hamleleri, CHP’nin arka
planından, yani esasından azade
ele alamayız.
Öte yandan, CHP/Kılıçdaroğlu,
hem AKP cenahının sürekli yeni
ileri adımlar atan CHP’yi içerme
ve etkisizleştirme politikalarından
hem de parti içindeki çatırdamalar ve tabandan gelen şiddetli basınç dolayısıyla kıskaca alınmıştı.
Kılıçdaroğlu, Genel merkez ve
taban arasında giderek uçurumlaşan açı farkı ve sıkışmışlığı aşabilmek, kitlesini yeniden konsolide
edebilmek adına 2019’u da gözeten bir yerden etkili ve yüksek bir
hamle yapma zorunluluğu ile karşı karşıya idi. Öte yandan, AKP
tarafından “yok edilme” riskininin
de geriletilmesi gerekiyordu.

Solda likidasyon
Herşey fevkalade karmaşık ve
dolayısıyla olağanüstü devrimci
olasılıklara gebe iken; kitlelerin
özgürlük ve siyasal özne arayışını
kucaklayacak bir programatik-pratik öncülüğün tam da
zamanıyken; tam tersine bir ger-

çeklik içinde, böylesi bir öznenin
en doğal kurucusu olabilecek olan
sosyalist solda, likidasyon, bağımsız-devrimci sınıfsal duruştan
kopuş ve sürüklenişlerin yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz.
Gezi isyanı sanki bir tokat attı,
Haziran 2013’den Nisan 2017’ye
olağanüstü tarihsel süreçlerde
soldaki zaaflı konumlanışlar, sağa,
sola ve hatta boşluğa doğru savruluşları derinleştirdi.
Tarihin akışı hızlandıkça, zaaflardan kopuşamayan güçlerin
“durumu idare etme” çabaları sonuç alamıyor ve kopuşamadıkları
zaaflarının kurbanları oluyorlar!
İşte, hal böyleyken, 16 Nisan’da
kazanılan ivmeyle sokağın politikleştiği, meclislerin yaşamda
somutlaşabileceği, demokratik
cumhuriyet zemininin giderekolgunlaştığı, devrimci halkçı olasılıkların arttığı kritik bir eşikte,
CHP’den gelen Adalet Yürüyüşü
hamlesi, sosyalist solda farklı pozisyon alışları beraberinde getirdi.
Olağanüstü momentlerde inisiyatif al-a-mayan sosyalistler,
CHP’nin eylemine, ya koşulsuz tabi olup yedeklenerek ve
dolayısyla özne olma iddiasından
uzak-toplumsal hareketliliğe
bağımsız perspektif sunamayan
bir pozisyonda konumlanıyor ya
da dar ve sekter bir bakış açısıyla
eylemi analiz etmekle yetinip
seyirci kalma pozisyonunda.

Adalet yürüyüşüne katılım her geçen gün artıyor.

Arayışçı ve kurucu bir irade
Toplumsal dinamiklerin hareketliliğini, CHP’den medet umarak
devrimci bir duruma evriltemeyeceğimiz açık. Ancak süreci
dışardan izleyen “etliye sütlüye
karışmama” tavrı da sadece ortaya
çıkan dinamiğin sönümlenmesini
beklemek anlamına geliyor. Oysa
adalet talebini ileriye taşıyacak, ona gerçek bir ihtimale yol
açacak tarzda yön verecek olanlar
sosyalistlerdir. Ancak bunun için

aşmamız gereken güç eşiklerinden en acil ve hayati olanlar,
sınıfsal konumlanış ve ortak bir
paradigma çerçevesinde sol/sosyalist bir odak yoksunluğu olarak
karşımızda duruyor. İvedilikle
küçük hesaplarla sığ sularda kulaç
atmaktan vazgeçmeli, arayışçı
kurucu bir irade ile, kitlelerde
açığa çıkan özgürlük arayışını
kucaklayacak, bağımsız sosyalist
bir hattın inşasına soyunmalıyız.
Velhasıl, adalet yürüyüşü üzerine
bastığımız kaotik düzlemde son

derece önemli bir eylem. Toplumsal dinamiklerle birlikte soğukkanlı bir duruşla eylemin içinde
yer alıp havasını solumak elzem.
Zira kaotik süreçlerin ani süprizlere alabildiğine açık olduğunu
unutmamak gerek. Elbette yürüyüşün yürütücüsü olan CHP’nin
sınırlarını görmezden gelmeden
ve fazlaca misyon da biçmeden.
Esas mesele, bağımsız sosyalist bir
hattın inşası ile gerçek bir olasılığı
işaret edip, ön açacak sosyalist bir
seçeneğin yaratılması.

15 Temmuz: Gariplikler darbesi
Darbe gecesi yaşanan garabetler zinciri, devletin zirvesinin bu darbe girişimine müsaade ettiği ve karşı darbeyi açacak süreci başlattığını kanıtlıyor.
Hasan DURKAL

darbeleri ve muhalefetin tasfiyesi.

15 Temmuz darbe girişiminin
1. yıldönümünde, darbenin gerçekleşme biçimine dair birtakım
netlikler ortaya çıkmaya başladı.
Görüldüğü kadarıyla bu darbe girişimi, Erdoğan cephesince ortaya
atıldığı gibi, devlet içerisinde gizlice yapılanmış bir kliğin sinsice
girişimi değil. 15 Temmuz darbe
girişiminin çok önceden bilindiği,
Erdoğan ve ekibinin kendilerince
bir risk alarak süreci kontrollü bir
biçimde kendi akışına bıraktığı
bir durum söz konusu. Sonrası
malum: OHAL ve 16 Nisan karşı

Erdoğan’ın telaşı
Darbenin önceden bilindiğine
dair gerçekler açığa çıktıkça
iktidar bunu önlemeye çalıştı.
Örneğin, işleyişi bizzat Erdoğan/
AKP cephesi tarafından baltalanan TBMM Darbe Araştırma
Komisyonu, darbenin en önemli
dört tanığının (Erdoğan, Yıldırım,
Akar ve Fidan) ifadelerinin yer
almadığı bir rapor hazırlamak zorunda kaldı. Çünkü ifade vermeyi
reddettiler. Üstelik hazırlanan 936
sayfalık taslak raporun 293 sayfası
ortadan kaldırıldı. Erdoğan 15

Temmuz’un ayrıntılarının ortaya
çıkmasından o kadar rahatsız ki,
medya kuruluşlarının sahipleri
ve temsilcileriyle 15 Temmuz ile
ilgili toplantı yaparak hiza vermek
zorunda kaldı. Ana dava ifadeleri gösteriyor ki, darbeci güçler
ihanete uğramış. Birileri onları ön
plana çıkartmış, onlara adeta yol
vermiş. Yani en azından şu anda
darbe girişiminden yargılanan
güçlerin ön plana itildiği bir süreç
yaşanmış. Sanıkların mahkeme
ifadeleri akıllarda birçok soru
işaretinin doğmasına neden oldu.
Örneğin darbe istihbaratının
MİT tarafından Genelkurmayla

paylaşılmasının ardından neden
hiçbir önlem alınmadı? Evet,
darbe gökten inmedi. İktidar
da, MİT de, genelkurmay da
gerçekleşeceğinin farkındaydı.
Genelkurmay Başkanı Hulusi
Akar’ın eski başdanışmanı Albay
Orhan Yıkılkan, Kasım 2015 ve
Şubat 2016 tarihlerinde darbe
olabileceğine ilişkin iki ihbar geldiğini ancak, “Darbe olmaz” diye
karar verildiğini söylemişti. AKP
tetikçisi yazarlar da 2015 ve 2016
yılı içerisinde zaman zaman darbe
söylentilerini dile getiren yazılar
yazmışlardı. Darbe gecesi Ankara’da önceden hazırlanmış yük

dolu kamyonların birden ortaya
çıkıverip tankların önüne dikilivermeleri de bu konuda önemli
bir kanıttır.

Gariplikler darbesi
Darbe gecesi yaşanan garabetler
zinciri, devletin zirvesinin bu
darbe girişimine müsaade ettiği
ve karşı darbeyi açacak süreci
başlattığını açıkça kanıtlıyor.
Öncelikle 14 Temmuz akşamı
MİT müsteşarı Hakan Fidan ile
Genelkurmay başkanı Hulusi
Akar’ın yaklaşık 6,5 saatlik görüşmesinin içeriği hakkında halen
inandırıcı bir açıklama yapılmadı.

15 Temmuz günü 14.00-15.00
sıralarında MİT’in kurumsal olarak darbe istihbaratını aldığı saat
17.00’de bilginin Genelkurmay ile
resmi yollarla paylaştığı biliniyor.
Böyle durumlarda Genelkurmay
çok basit bir önlemle darbeyi
açığa çıkarabilirdi: Tüm askeri
personele “kışlalardan çıkmama
talimatı” göndererek. İşin en can
alıcı yeri: Darbeci ekip darbeden
dört gün önce 11 Temmuz’da toplantılarına başlamış. Toplantılar
toplamda 54 saat sürmüş. Mesaj
iletişim grubu bile kurmuşlar.
MİT’in bunların hiçbirinden
haberi olmaması mümkün mü?

İşçi sınıfının meşru mücadelesi ve hak arayışı
İşçi sınıfı her gün, yasalar olmasına karşın sürekli hak mücadelesi veriyor, “Adalet” arıyor. Anayasada güvence altına alındığı iddia edilen
sendikalaşma, iş güvenliği, grev hakkı, eşit ve adil ücret, çalışma koşulları vb. durumlar için mücadele ediyor.
Emrah Arıkuşu
1. sayfadan devam

Sermayenin istekleri doğrultusunda keyfi biçimde olduğu açığa çıkan grev erteleme yani yasaklama,
AKP döneminde 12 kez yaşandı.
Son olarak cam işçilerinin grevi
yasaklandı. Cam işçileri ise fabrikalarda iş bırakma eylemleriyle 2
yıllık sözleşme gibi somut kazanımın yanında kısmi kazanımlar
da elde etti. Ama en önemlisi
hakların yasalardan önce geldiğini
ortaya koydu.

Aliağa’da ise iş kolu nedeniyle grev
hakları olmayan Petkim işçileri de
direnişe geçtiler.
Petkim işçileri tüm baskılara rağmen iradelerini koyarak haklarını
alma mücadelesi verdiler ve onlar
da hakların yasadan önce geldiğini gösterdiler.

Kıdem Tazminatı
fona devredilemez
Bunun yanında 42 yıldır tartışmaları hiç bitmeyen kıdem
tazminatının fona devredilmesi

konusunda ise geri adım atıldı.
Büyük kitlesel eylemler olmasa da
tepkilerin büyüyeceğinden korkan
hükümet “tarafların istemediği bir
yasayı biz çıkarmayacağız” gibi bir
söylemle yine kıvırdı.
Sermayenin en büyük yükü olan
kıdem tazminatı, hizmetindeki
partiler tarafından her daim
kaldırılmak için gündeme gelecek.
İşçi sınıfı bu en kritik hakkını
hem korumak hem de daha da
ileriye götürmek için mücadele
etmesi olmazsa olmazıdır.

Adaletsizlik büyüyor
Son günlerde ise işçilerin haftanın
1 günü tatil yapmasını amaçlayan
yasa kaldırıldı. İşçilerin hafta
tatilini ortadan kaldıracak bu
uygulama, hali hazırda esnek
çalışan milyonların çalışma
saatlerinin daha da uzamasına yol
açacak. Dinlenme hakkını kullanamayanların oranını ve sayısını
artıracaktır. Adaletsizlik 7 milyon
işsizin olduğu memlekette işsizlik
sigortası fonunun dağıtımında da
yaşanmakta. Ne yazık ki işsizlik

fonunda biriken para yerine patronlara ve seçim harcamalarına
kullanılmaktadır.
Öte yandan patronlar, iş yerinin güvenli hale getirilmesi ile
çalıştırdığı işçinin sağlığından
ve hayatından sorumlu olması
gerekirken işçilerin hayatını
hiçleştirmektedirler. Her yıl iki
bine yakın işçinin çeşitli sebeplerle iş cinayetine kurban gittiği bir
durumu yaşıyoruz.

Meşru hak mücadelesi
Referandum da göstermiştir ki bu

iktidar gayri meşrudur. İşçi sınıfı
meşru olan için yani iş güvenliği ve yaşam hakkı, güvenceli iş
hakkı, iyi koşullarda yaşamak ve
geleceğini garantiye almak için
örgütlenme hakkı, asgari değil
insanca yaşanacak ücret hakkı
için mücadele etmelidir.
Günlük olarak iş yerlerinde
verilen mücadele toplumsallaştığı
ve kendi yasalarına bile uymayan
sermaye iktidarına karşı olduğu
oranda hukuk ve adalet garantiye
alınabilir.
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POLİTİKA
Halk güçleri yeni bir çıkış arıyor.

Toplumsal güçler alternatifini yaratmalı

Sermaye güçleri, bir yandan AKP’ye “ayar” verip yola getirmeye; öte yandan da şayet işler çıkmaza
girerse, AKP’nin alternatifi olabilecek sistem-içi bir güç açığa çıkarmaya çalışıyor.
Pelin KAHİLOĞULLARI
Her gücün hareket halinde olduğu
ve kendi inisiyatifini güçlendirmek
için en uygun pozisyona yerleşmeye
çalıştığı kaotik bir Türkiye ortamındayız.
İktidarın saldırıları karşısında
toplumsal güçlerdeki hareketlilik
artıyor ve ara ara yaptığı çıkışlarla
kendini gösteriyor.

Her hamle, mevcut krizleri derinleştiriyor.
AKP iktidarı hem içte hem de dışta
büyük bir basınç altında.
AKP’nin kurucuları arasında yer
alan isimlerin partiden çekilmesi ve
yeni MYK’nın seçilmesiyle, AKP’deki çatlak belirginleşti ve şimdi Erdo-

ğan zirvedeki gerilimde yalnız.
Yalnızlık, olumlu değil ama olumsuz
bütün halleriyle Erdoğan ve zirvesine konumlandığı devlette, bin bir
farklı biçimde kendisini gösteriyor.
Katar krizi, başka yönlerinin yanı
sıra ABD’nin AKP’ye hiza verme hamlesiydi. Sıranın kendine
geldiğinin bilincinde olan Erdoğan,
hızla Katar’ın yanında durdu. Sünni
eksen, işe bakın ki “kendisini ona
‘Reis’ atayana” haber bile vermeden,
çatlayıverdi. Böylece yalnızlaşma
süreci bir çentik daha atmış oldu.
Bütün çabasına rağmen Rakka hamlesi dışında kalan AKP, Suriye’de de
oyun dışına itiliyor. Yalnız kalmak
istemiyorsa, “oyun kurucu” Rusya’nın elindeki kartlardan birisine

dönüşebilir veya diz çöküp yeniden
alışageldiği “ABD taşeronluğu”
zeminine yerleşebilir.
Ama bütün bu sıkışmayı-yalnızlaşmayı aşmak için, söz gelimi
dengeleri bozan-düğümleri kesip
atan bir Afrin işgaline de yönelebilir.
Peki, öylesi bir güce sahip mi, elinde
“İskenderin kılıcını” mı tutuyor? Kılıcının gücü Afrin düğümünü kesip
atmaya yetmezse ne olacak?

CHP’nin sınırları
16 Nisan sonrası oluşan toplumsal
atmosfer, CHP’yi devletçi reflekslerinden kopuşmaya ve sokağa
çıkmaya zorluyor.
CHP, diktatörlük inşasında AKP’nin
önünü açan “dokunulmazlıkların
kaldırılması” oylamasını onayladı.

Farklı olasılıklar devrede

15 Temmuz sonrasındaki “Yenikapı
ruhunun” yaratılması gibi kritik
her eşikte AKP’ye koltuk değnekliği
yaptı. Dolayısıyla bu tutumu, tabanla
merkez arasında büyük bir gerilim
yaratmıştı.
AKP, Enis Berberoğlu’nu tutuklayarak hem kendi diktatörlüğünün
inşasında bir adım daha atmış oldu,
hem de CHP tabanında biriken
muhalefeti sindirmek istedi. “Hizaya
gelmezseniz size de dokunacağız”
mesajı veriliyordu.
Tutuklama üzerine CHP’nin
başlattığı “Adalet Yürüyüşü”, CHP
yönetimi ile taban arasındaki gerilimi erteledi, “Hayır” cephesinin çoğu
bileşenini içine katan bir etki alanı
oluşturdu.

Aynı anda hem egemen güçler hem de tersinden halk güçlerinin inisiyatif alabileceği
bir sürecin içinden geçiyoruz.
Sermaye güçleri, bir yandan AKP’ye ayar
verip yola getirmeye; öte yandan da şayet
işler çıkmaza girerse, AKP’nin alternatifi
olabilecek sistem-içi bir güç açığa çıkarmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü de o
yöndeki arayışlardan birisidir.
Ama öylesi bir kaotik ortamda yaşıyoruz ki,
her şey hareket halinde, yola çıkış hedefinden bambaşka yerlere sıçrayabilir
“Adalet yürüyüşü”, halk güçlerinin bir kez
daha sahneye çıkması için bir fırsat olabilir.
Toplumsal güçlerin inisiyatif alabilmesinin
koşulu, somut talepler etrafında birleşmiş bir odak yaratmaktan geçiyor. Aksi
takdirde açığa çıkan demokratik-halkçı
enerji, sermaye güçleri tarafından içerilerek
sönümlendirilecektir.

Millete Meclis gerek
16 Nisan referandumunun en önemli
sonuçlarından bir tanesi meclisin devre
dışı bırakılıyor oluşudur.
Haluk KOŞAR
Burjuva siyasetinin zaten çok
az halk temsiliyetine dayalı
olan meclisi devre dışı bırakılırken, buna karşı hamleyle
cevap veren toplumsal muhalefet, “Hayır Meclislerini”
örgütleyerek gelecek açısından
önemli bir mevzi kazanmış
görünmekte. Bugünün ihtiyacı
bu mevzii sağlıklı bir işlerlikle
yaygınlaştırmaktır.
Meclis yapısının ağırlıklı olarak İstanbul ile sınırlı kalması
bir handikap gibi görünse de,
buradaki her başarılı girişim
kısa sürede ülkenin dört bir
yanına yayılma potansiyeli
taşıyor.
Toplumların bölünmeye
çalışıldığı, sorunların yalnızlık
içine hapsedilerek yok edilmeye çalışıldığı, düşmanlığın her
türünün yüceltildiği bu kara
dönemde, toplumsal olarak bir
araya gelerek konuşmaktan ve
harekete geçmekten başka çare
kalmamış görünüyor.

Gidişata “Hayır Meclisleri”

Toplumun meclis “ihtiyacı”,
tam da bu noktada “Hayır
Meclislerinin” önünde bir
imkân olarak durmakta…
“Hayır Meclisleri”, referandum
sonrasında devam etme kararı
ile beraber, fiilen “Gidişata Hayır” diyenlerin zeminini oluşturuyor. Bu zemini toplumsal
muhalefetin toparlanacağı alan
olarak görüp, bu toplamın üzerinde hemfikir olacağı asgari
bir program ile hareket ederek
başarıya ulaşmak olasıdır.
Ülkede yaşanan sorunların
çeşitliliği ve derinliği sık sık
manevra yaparak yaratıcı
ve etkili girişimler yapmayı
zorunlu kılmakta. Bu noktada meclis örgütlenmeleri de
benzer kıvraklığa sahip olursa,
hem toplumsal muhalefeti hapsedilmeye çalışıldığı
CHP’nin kırılgan ve güvensiz
zemininden kurtaracak, hem
de talep olarak öne çıkartı-

lan “Adalet’in” sınırlarını her
kesimi kapsayacak şekilde
genişletecektir.
Bunun için her alanda meclis
yapısını toplumun en ücra
kesimine kadar götürmenin
imkânları mevcut. İstanbul’da
büyük çoğunluğu ilçe ve
mahalle bazlı olarak yerelde
var olan meclislerin tam da bu
noktada derinleşme ihtiyacı
bu manevrayı zorunlu kılıyor.
Derinleşme ve yaygınlaşma,
meclislerin kitle bağlarını geliştirmesi açısından değerlendirilmelidir. Meclislerin kitle
bağlarından koparak, “siyaset
temsilcileri meclisi” tehlikesine düşmesinin önlemini bir
şekilde almak gerekir.

Deneyim önemli
“Hayır Meclislerinin” şu ana
kadarki varlığı ve pratiği
toplumsal muhalefetin sıkıştığı
noktada yeni manevralar yapılabilmesi ve daha da önemlisi
asgari düzlemde yan yana gelerek bir çıkışın zorlanabilmesi
açısından oldukça önemlidir.
Bunu dedirten iki önemli
örnek var elimizde. İlki 29
Ocak tarihli Kadıköy Yeldeğirmeni’nde yapılan ilk meclis
toplantısı ki salonun doluluğu
salondaki kadar insanın dışarda kalmış olması ve toplantının canlılığı bu doğumun
gürbüzlüğünü gösteriyordu.
Diğeri de, 16 Nisan gecesi başlayan ve devam eden gecelerde
süren sokak gösterilerinin
niteliği ve niceliği.
Referandum öncesi yapılan
tüm çalışmalar bir yana, bu
iki örnek, Hayır Meclislerinin
oturduğu zemini ve kapsayıcılığını göstermesi açısından
önümüzdeki dönem açığa
çıkacak benzer hareketlerin
değerlendirilme ihtimalini gösteriyor. Referandum
döneminin başı ve sonuna
denk düşen bu örnekler neden
önümüzdeki dönemin de ipuçlarını oluşturmasın?

Tünelin ucundaki ışık:

Demokratik Cumhuriyet
İnşa edilen rejimi kabul etmeyen halk güçleri, özellikle kendi ihtiyaçları üzerinden yapılmak istenen her türlü hamleye karşı isyan bayrağını çekiyor. Bu durum halk güçlerinin
tutumlarını sürdürme potansiyeline ve deneyimine sahip olduğuna işaret ediyor.
Juliana GÖZEN
“Birbirine girmiş çarpışıyor
tüm karşı rüzgârlar...”
Yürüyüşünü ancak OHAL’e
yaslanarak devam ettirebilen
Erdoğan’ın diktatörlük inşası,
her geçen gün yol alıyor. Fakat
o yol alırken farklı yerel,
bölgesel, küresel güçlerin de
kendi hedefleri ve planları
doğrultusunda hamleler yapma
olanakları bulduğu çok özel bir
momentum içindeyiz.
16 Nisan takvimi, kendinden
önce kurulu olan tüm dengeleri sarsarak başka bir gerçeklik
yarattı ve şimdi bizler bu yeni
gerçekliğin üzerinde konumlanmış durumdayız.
Erdoğan’ın karşısına önce Gezi’de, sonra 7 Haziran’da ve son
olarak 16 Nisan’da çıkan güçler,
toplumsal yaşamın içerisinde
sürekliliğini koruyarak hareket
halindeler.
Erdoğan öncülüğündeki iktidar, ileri doğru her atılışında
yeni durumun buz gibi ger-

çekliği ve bu ilerleyişi her türlü
zor, şiddet ve baskıya rağmen
reddeden birçok direnç odaklarıyla çarpışıyor.
Bu durum içerisinde direnç
odaklarının ne yapacağı, nereye kanalize olacağı oldukça
kritik bir yerde duruyor.

“Yürü ya kulum” zamanları
eskidendi
Krizler içerisinde çırpınan
mevcut iktidarın “alternatifi”
olmaya çağrılan halk güçleri
(Kadınlar, Aleviler, Kürtler,
işçiler, gençler, ekolojistler, LGBTİ’ler) kendileri bilinçlice ve
doğrudan bu hedefle hareket
etmeseler de, fiilen bu rejimden sıyrılıp kopuşma çabası
içerisinde hamle yapmakta.
Halk güçleri sadece kendi
gündemleri üzerinden hareket
etseler bile, iktidarın her şeyi
kendine bağlamaya çalıştığı yürüyüşün önüne zorlu
hendekler kazıyorlar, her türlü
hamleye karşı isyan bayrağını

çekiyorlar. Bu durum halk güçlerinin tutumlarını sürdürme
potansiyeline ve deneyimine
sahip olduğuna işaret ediyor.
Karşısında somut bir gücün
haklı reddini gören iktidar ise
yapmak istediğini doğrudan
yapamıyor, vakit kaybediyor,
arkadan dolanmak için çabalamak zorunda kalıyor.
Tıpkı kıdem tazminatı yasa
taslağını askıya almak zorunda
kalmaları gibi, tıpkı zeytinlik
yasa tasarısını geri çekmek
zorunda kalmaları gibi.

Özne eksikliği
Ama bir boşluk var, siz de
fark ediyorsunuz değil mi? Bu
halk güçlerinin, sadece kendi
gündemleri içinden iktidara
kafa tutmaları yeterli mi yahut
ne kadar kalıcı olabilir o kazanımlar?
İşte tam da o noktada top,
devrimci komünist öznenin
önünde.
Ya tüm bu toplumsal güçlerin
somut hareketleri üzerinde

yoğunlaşarak ve bu hareketleri
ortaklaştırarak “demokratik
cumhuriyet” zeminine yerleştirecek ya da bu hareketleri
küçümseyerek, iktidarı sadece
“sözde” karşısına alan, ayakları
yere basmayan büyük “devrimci” laflar söyleyerek kendisini
kandıracak. En kötüsü ise
“aman fırtına dinsin” deyip, sözüm ona kurnazlık yaparak diz
çökecek ve Erdoğan’ın önünü
açacak.
Yapılması gereken işte apaçık
ortada. Henüz var olan rejimden kopuşarak, demokratik ve
halkçı bir iktidar perspektifine
sahip olan bu güçleri ortaklaştırarak iktidarın karşısında
başka bir iktidar odağı yaratmak.
Velhasıl, çürüyen ve çözülen
bir keşmekeşlik içinde, yeni bir
toplumun, demokratik alternatifleri filizleniyor.
Evet! Halk güçleri karanlık bir
tünelin içinde yol alıyor belki
fakat ucunda parlak bir ışığı
görmeyen var mı?
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OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Özneleşmiş, kalıcı bir halk hareketi ihtiyacı ile karşı karşıyayız.

Erdoğan’ın kaderi
Erdoğan’ın kaderi artık sadece kendisini bağlamıyor. O iktidarda kaldıkça ve kalabilmek için yapıp ettikleriyle bataklığın içerisinde
dibe doğru battıkça, O’nun kaderi bütün bir toplumun da kaderi oluyor.
Ülkeyi sarıp sarmalayan bir
dizi kriz dinamiği, aşılamadıkça yayılma alanlarını,
hareket etme kapasitelerini
ve hızlarını arttırarak sürüp
gidiyor. Bu krizlerin sürekli
güç kazanarak süren varlığı
yıkıcı sonuçlar üretiyor.
Krizler, ortaklaşarak oluşturdukları kaotik bir zemin-ortam içinde var oluyorlar. Ve
tersinden işleyen bir süreç
içinde, kaotik bir ortam içinde gerçekleşiyor olmaları,
krizleri güçlendiriyor.
“Normallik”, “Düzen” ya da
“İstikrar” ve elbette “Huzur”,
kimi zaman ortaya çıksa
da çok geçmeden aslında
sadece serap görüldüğü
anlaşılıyor.

İçeride gerilim

İktidar içinde çırpındığı
gerilimleri aşabilmek için
çareyi zaten böylesi bir
ortamın esas sebebi olan
politikalarına daha da güçlü
biçimde sarılarak, artan toplumsal tepkileri sürekli artan

devlet şiddeti ile bastırarak,
ufukta gözüken “iç savaş”
olasılığına karşı “sivil çeteleri” örgütleyip silahlandırarak
üretmeye çalışıyor.
Sonuçta tüm ülke barut
fıçısına dönüşüyor.
Öyle oldu ki, aslında iktidar
yanlısı olan analistler bile,
iktidarın içinde sürüklendiği “çıkmaz sokağı” adeta
panikle göstermeye çalışarak
“itidal” ve “serinkanlılık”
çağrısında bulunuyorlar.
Haksız da değiller!

ülkenin kaderiyle oynayabilecek bir konuma yerleşmişlerse, kendileriyle beraber
ülkelerini de yıkıma doğru
sürüklerler.
Erdoğan, ABD’nin “Hegemon Güç” konumunun
sarsıldığı günümüzün ko-

şullarında küresel düzeyde
yaşanan hegemonya krizinin
yarattığı boşlukları görüyor
ve kaos içinde çırpınan
bölgeye doğru “fetihçi”
hamleler yapıyor. Ancak,
sadece hamle yapmak yetmez; “oyun kurucu” olmak

isteniyorsa, hele bu bölge
bütün küresel güçlerin gözünü dikip parça koparmaya
çalıştığı Ortadoğu ise, attığınız her adıma hatta parmak
uçlarınızın hareketine bile
dikkat etmek, doğru hamle
yapmak, hamlelerinizi onla-

Fetihçilik sürüyor
Risk almaktan korkmamak
ya da ısrarlı olmak politikanın en önemli bileşenlerindendir; ama bu olumlu
yetenekler denge kaybı,
iktidar sarhoşluğu ve cahillik
gibi insani ögeler tarafından belirlenmeye başlarsa,
sadece yenilgiye değil yok
edici cinsten bir yenilgiye
doğru gidişi üretir. Üstelik
bu politikacılar Erdoğan gibi

Erdoğan toplumu da kendisiyle birlikte dibe çekiyor.

rın etkisini arttıracak uygun
dengeler içine yerleştirmek
zorundasınız.

Dışarıda gerilim
Şam’ı fethetme hayaliyle çıkılan yol, şimdi Rojova krizi,
Sincar krizi, Rakka ve onun
dolayımıyla Kuzey Suriye
krizi, YPG-DSG üzerinden
yaşanan ABD krizi ve en son
Katar kriziyle TC’nin etrafını
saran bir dizi ateş topu gibi
gerilim yarattı.
Şimdi ama olup bitenden
hiç ders çıkarılmamış olacak
ki, bu sefer de İdlip ve Afrin
seferi hazırlıkları yapıldığını
görüyoruz. Şimdiye dek
çoğunlukla “maşa” kullanılarak yol alınmıştı, bahsedilen
hamlelerin ise içinde olduğu
koşullar açısından doğrudan
TC Ordusu tarafından yapılması gerekiyor. Bu durum,
hem yaratacağı krizlerin
yıkım gücünü arttıracak
hem de TC’yi tam da kaos
ortamının ortasına sürükle-

yecektir.

Bütünleşen kaderler
İşte, artık öyle oluyor ki,
AKP iktidarı ve onunla
ittifak halindeki oligarşinin
ana güçlerinin gittikçe iç
içe geçtiği bölgedeki kaos
ortamı tarafından doğrudan
belirlenmeye başladığımız,
Erdoğan’ın, devletin ve
toplumun kaderinin bu kaos
ortamının kaderiyle gittikçe
bütünleşmeye doğru sürüklendiği çok özel bir risk
alanına yerleşiyoruz.
Erdoğan’ın kaderi artık
sadece kendisini bağlamıyor. O iktidarda kaldıkça ve
kalabilmek için yapıp ettikleriyle bataklığın içerisinde
dibe doğru battıkça, O’nun
kaderi bütün bir toplumun
da kaderi oluyor. O kader,
artık kimse için “dışsal” bir
durum değil, önüne geleni
ezip geçen herkesi de peşinden sürükleyen bir yıkıcı sel
gibi gerçekleşiyor.

Halkın kaderi
“Hayır Meclisleri”, artık geçmişte kalan referandumla sınırlı olmayan bir yapıya hızla dönüşerek özgürlükçü bir çıkış yapılabilir.
Büyük küresel güçlerin ve bölge
güçlerinin Türkiye üzerine
“hesaplar” yaptığı günümüz
koşullarında, yaptığı hatalarla o
“hesapların” önünü açan Erdoğan’ın yıkıcı olacağı şimdiden
belli olan kaderiyle ortaklaşmayı
reddeden halk güçleri, sürekli
yoklamalarla kendilerine alan
açmaya, kendilerine karşıt
güçlere rağmen inşa etmeye çalışıyorlar. Tepki ve arayışlarının
arkası henüz net bir özgürlükçü-demokratik “kopuşa” dayanmayan halk güçleri, bağımsız
bir özneleşme yaşayamıyor/
kendisi olamıyor, olamayınca da
ne yazık ki Erdoğan’ın kaderinin kendilerini de belirlediğini
görüyor. O meşum kaderin
yıkıcı sonuçlarına doğru sürük-

lenirken öfkeyle çırpınıyor, ama
sonuç alamıyor.

Çıkış arayışı
Üstelik 7 Haziran’dan 16 Nisan’a,
halk, önüne sandık koyulduğu zaman da, her türlü karşı
zorbalığa ve hileye direnerek
kendi gücünü gösterdi ve iktidarı sandığa gömdü. Ama bu
sefer de seçimlerin de bir sonuç
yaratmadığı-yaratamayacağı
bir ortamın içine hapsolduğu
gerçeğiyle yüzleşti. “Bu halk
cahil, aptal, hiçbir şeyden
anlamaz, hiçbir şey de yapamaz” zevzekliğini Gezi’den beri
sokaklarda defalarca tekzip eden
halk güçleri, seçimlerdeki hilelerle demokratik tepkisinin de
önünün kesildiğini, kendisine

bir diktatörlüğün dayatıldığını
sezip-gördüğü günümüzde de,
ısrarla içine hapsedildiği karanlık tünelden çıkış yapma arayışı
içinde adeta çırpınıyor.

Yeterli güçten yoksunluk
Özellikle kadınlar, Kürtler, yoksul gençler, ekolojistler, laikler
ve Aleviler kanalından özgürlükçü-demokratik bir hareket
halinde var olan halk güçleri,
son dönemde işçi direniş ve
grevleriyle de derinlik ve zenginlik kazanmaya başladı.
16 Nisan öncesi ve sonrasıyla,
hareket halindeki halk güçlerinin ortak bir “Hayır” zemininde
toplandıkları, birbirlerini bir
kez daha tanıyıp sınadıkları
süreç oldu. Ancak, bu süreç

her ne kadar “Hayır Meclisleri”
biçiminde bir özneleşme nüvesi
yaratsa da ve bu biçim özgürlükçü-demokratik bir halk özneleşmesine/Halk Meclislerine
dönüşme potansiyeli taşısa da,
referandum sonrasında kendisini süreklileştirebilen yeterli bir
güç kazanamadı. Olumlu yön,
zayıf da olsa kendisini sürdürebilmesi ve halkın bir gerekçeyle
hareketlendiği anlarda hemen
canlanma yeteneğini gösterebilmesidir.
“Hayır Meclisleri”, artık
geçmişte kalan referandumla
sınırlı olmayan bir yapıya hızla
dönüşerek özgürlükçü bir çıkış
yapılabilir. Bu duruşun süreklileşmiş bir hareket içinde kendi-

sini var etmesi, içinde topladığı
farklı toplumsal güçlerin kendi
ihtiyaçlarını özgürce dillendirmesi ve o yönde davranmasının
önünü açıp içinde yer alması
gerekiyor. Çekim gücü, ancak
duruşunu ve hareketini bütün
halk güçlerini kapsayabilecek
bir yapısallık olarak inşa eden
ve bu duruşunu-hareketini
herkes tarafından netçe anlaşılıp
benimsenen bir program-hedef
zeminine konumlandıran özneler tarafından kazanılabilir. Bu
bir “özgür” özneleşmedir/halkın
kendisinin ve ihtiyaçlarının
bilincine vararak özneleşmesidir ve günümüz koşullarında,
faşizme doğru yönelen iktidara
tepki duymakla yetinmez. O,
kendisini kendi ihtiyaçlarını

esas alan bağımsız özgürlükçü-demokratik bir programatik
zeminde konumlandırır.

Eşikleri aşmak
Bu yapısallıktaki bir özneleşme
sürecinde esas olan, hareket
halinde olan toplumsal güçlerin
kendi bağımsız ihtiyaçları yönündeki hareketlerini zenginleştirerek sürdürmelerine destek ve
öncü olmak; ama aynı zamanda,
çok sayıda ve oldukça farklı olan
söz konusu ihtiyaçlarla uyumlu
bir toplumsal ve politik zemine
yerleşebilmektir. Halkçı-özgürlükçü-demokratik ve devrimci
bir özneleşme, günümüzde
ancak bu eşiklerin aşılması
sürecinde ve aşılabildiği oranda
gerçekleşebilir.

Halk hareketinin zaafları
Egemen güçlerin süreklileştirdiği baskı sürekli yükselerek zulme dönüşünce, kimi sol güçlerde şekillenen “geri durarak zulmün şiddetini üstüne
çekmeme” tutumu, aslında egemenlerin önünü açıp faşizmin yerleşmesini kolaylaştırmaktan başka sonuç üretmez.
İki uçta yaşanan zaafla halkçı
özneleşme süreci sonuçlanamıyor.
İlkin, halka “araçsal” yaklaşımın
ürettiği “indirgemeci” bir tutumla,
hareket halindeki halk güçlerinin
ana motivasyon kaynağı olan
güncel ihtiyaçlarını giderme
arzusu küçümsenip aşağılanıyor.
Ve sonuçta, parlak bir nutukla
kendisine sunulan “kurtuluş reçetesinin” ihtiyaçlarını esas alan bir
pratikle, halkın güncel ihtiyaçları
“gerçek kurtuluşun” ihtiyaçları
yönünde erteleniyor.
Burada, halkın gerçek hareketinden/dolayısıyla halkın
kendisinden kopuk-onun adına
örgütlenip-davranan “kerameti
kendinden menkul” bir özneleş-

me yaşanıyor ve halkın bu öznenin ihtiyaçlarını gideren bir “araç”
gibi davranması isteniyor.

Sonuçsuz pratikler
İkinci uçta, tersinden sırf güncellikte hapsolan “dar pratikçi” bir
tutumla, farklı halk güçlerinin
son derece geniş bir alana yayılan
ihtiyaçlarıyla kendisini sınırlayan
bir pratik sergileniyor.
Ancak, sırf ve sadece güncel ihtiyaçlar üzerinden pratik yürütülürse, özneleşmek bir yana ihtiyaçları
giderecek kalıcı bir sonuç almak
bile imkânsızdır. Sistem halkın
mücadele ederek kazandığı hakları uygun zamanı kollayarak ve
elindeki imkânları kullanarak geri

alabilir. Ayrıca, halk bir ihtiyacı
üzerinden mücadele ederken ona
dayatılan yeni sömürü ve ezme
metotları yeni ihtiyaçlar ortaya
çıkaracaktır.
İşte, sonuçta, sanki “iğneli fıçı”
içinde çırpınır gibi sonuçsuz bir
pratik ortaya çıkacak, sistemin
sürekli yeniden ürettiği sorunların peşinde çoğunlukla sonuçsuz
kalacak bir koşuşturma halinde
enerji boşa akıtılarak tüketilecektir. Bu durum, başlangıçtaki
umutları süreç içinde umutsuzluğa dönüştürecek, halk evine
dönecektir.
Öte yandan, dar pratikçi zaaflı
duruş, kendi yolunda ilerleyemediği, moral üretemeyip enerji

tükettiği için halkçı bir özneleşme
de yaratamayacaktır.

Geride duranlar
İki uçtaki zaaflı duruştan kopuşmuş “özgür” bir özneleşme süreci,
halkın mücadelesinin sürekliliğinin, sonuç almasının ve kendine
özgü-bağımsız ve özgürlükçü bir
seçenek haline sıçramasının güç
kaynağıdır.
Öte yandan, özneleşme sürecini
var eden pratiğin önerdiğimiz
“içeriği” kadar kendisini gerçekleştirme “biçimi ” de önemlidir.
Egemen güçlerin süreklileştirdiği
baskı sürekli yükselerek zulme
dönüşünce, kimi sol güçlerde
şekillenen “geri durarak zulmün

şiddetini üstüne çekmeme”
tutumu, aslında egemenlerin
önünü açıp faşizmin yerleşmesini
kolaylaştırmaktan başka sonuç
üretmez. Zaten, bu güçlerin
bağımsız-özgürlükçü bir halk
özneleşmesi yükünü taşımak
istemedikleri, daha çok CHP’nin
şemsiyesi altına sığınmayı tercih
ettikleri görülüyor.

Gerçeklikten kopanlar
Tersinden, çok sayıda kriz bileşenli kaotik ortamın karmaşası ve
geriliminin bilinçlerini baskıladığı
anlaşılan kimi sol güçlerin de,
somut şartların dayattığı eşiklerin
aşılması zorunluluğunu ve güç
dengelerinin dayattığı kimi “sakı-

nımlı” tutumları “sıkıcı” bularak,
içinde yaşadığımız gerçeklikten
“parlak ve hayali” bir kopuş yapmayı tercih ettikleri anlaşılıyor.
Halkın özneleşmesi gibi “küçük”
sorunlarla uğraşmayan bu güçlerin de, Kürt hareketinin şemsiyesi
altına sığındıklarını görüyoruz.
Şimdi, bütün karmaşası, hızı, yüksek gerginliği ve sertliğiyle sürprizlerle dolu günümüzün kaotik
ortamına, devrimci heyecanla tam
boy girmenin, sürekli çarpacak
yüksek gerilim dalgalarıyla baş
etmenin, zulme karşı soğukkanlıca direnmenin, ana sıkışmayıp
zamana yayılmanın ama aynı
zamanda her anı kazanma hırsını
yüklenmenin zamanıdır.
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Sağda parçalanma eğilimi artıyor.

Sağ siyaset ve pragmatizm!
Bu tip iç sürtüşmelerde Erdoğan’ın küçük müdahalelerle dengeyi sağlayıp, sürüyü bir arada tutmayı başardığını görüyoruz. Ancak sürüye gerçek
bir kurt musallat olduğunda bu çıkar gruplarının sağa sola kaçışını acıyla izleyecek.
Ronay GÜLTEKÇE

Reisçiliğin açmazları

Türkiye’de Turancılıktan Türk-İslam sentezine; muhafazakâr
liberallikten ulusalcılığa kadar
pek çok farklı damarı bulunan sağ
siyaset; şimdilerde adına “reisçilik” denen bir duruş etrafında
kenetlenmiş görünüyor.
Reisçi politika, geçmişte başkaca
siyasi fraksiyonlar tarafından
temsil edilen birbirinden ayrı sağ
ideolojileri tek tezgâhta topluyor
ve günün gereklilikleri doğrultusunda işine geleni parlatıp satışa
çıkarıyor.
Yeni Türkiye rejimi; çok sesli
İslami blok, MHP ve ulusalcılar
ittifakından oluşuyor. Bahçeli,
partisinin tarihsel kodlarından
gelen iktidara/devlete yakın olma
hasleti ve iktidarın içine gömülerek kişisel ikbalini korumaya alma
gayesiyle hareket ediyor. Ulusalcı
kanat da önemli devlet kurumlarındaki varlığını sürdürme hevesiyle şimdilerde reisin emrinde.

Erdoğan’ın yukarıda bahsettiğimiz iki zaruri dış ortaklığının
yanında; çeşitli ticaret grupları,
varlık fonu ile de ilişkili olan bazı
güçlü aileler, parti teşkilatlarında
etkin çıkar grupları, bakanlıklarda
kadrolaşmış tarikat çevreleri gibi
tarihsel yol arkadaşları var.
Bu toplam içinde; iktidarda
kalmayı sağlayan oyu getiren ve
ganimeti yandaşlarıyla paylaşan
Erdoğan’ın liderliği tartışma konusu değil. Ama rant/kadro/güç
paylaşımını nasıl yapacağı hem
kendisi hem de yandaşları için
ciddi bir gerilim noktası.
Erdoğan’ın sürekli “adam” harcayarak iktidarını sürdürmesi
olanaksız. Kendisine biat edenleri
korumak ve palazlandırmak zorunda.

Geçici denge

ayak uydurmak ve sürekli değişen
koşullarda doğru konumlanabilmek. Ancak FETÖ tahliyeleri, İsrail ile ilişki, Katar-Suud
çekişmesi gibi gündemlerde bu
görevlerini henüz idrak edemedikleri ortaya çıktı.
Damat Berat’ın başkanlığına
(Erdoğan sonrası) yatırım yapan
“Pelikancılar”, diğer İslamcı
odaklara nazaran daha esnek ve
kullanışlı yapıdalar. Gelenekçilerle
girdikleri kavga hakkında Erdoğan’ın “Tekkeye mürit aramıyoruz!” sözleri de Pelikancılar lehine
okunabilir.
Bu tip iç sürtüşmelerde Erdoğan’ın küçük müdahalelerle
dengeyi sağlayıp, sürüyü bir arada
tutmayı başardığını görüyoruz.
Ancak sürüye gerçek bir kurt
musallat olduğunda bu çıkar
gruplarının sağa sola kaçışını
acıyla izleyecek.

Yandaşlara düşen ise Erdoğan’ın iç
ve dış siyasetteki pragmatizmine

İttifak dışı sağcılar
Gülen Cemaati, son süreçte büyük yara almış olsa da bazı devlet
kurumlarında ve sermaye grupları
içerisinde halen güçlü bağlantılara sahip olduğu söyleniyor. 15
Temmuz’a dair kuşkuların yüksek
sesle konuşulmaya devam etmesi
halinde örgüt kendini yeniden
meşrulaştıracak zemin bulabilir.
MHP’li muhalifler içinde özellikle
Meral Akşener öne çıkıyor. 16 Nisan’da diğer muhalif MHP’lilerle
birlikte Bahçeli’yi net bir yenilgiye
uğrattı. Yargı engeli nedeniyle
MHP’nin başına geçemiyor.
Yeni bir parti kurarak dengeleri
değiştirebilir.
Gül, Arınç ve Davutoğlu ise ittifak
dışında kalmalarına karşın, ittifaka karşıdan cephe alacak cesarete
ve siyasi heyecana sahip görünmüyorlar. Anlaşılan iktidarın kendilerine altın tepside sunulmasını
bekleyecekler.

Reisçi duruş, uç figürler dışındaki tüm sağcı liderleri sahipleniyor.

Muhalefetin alıkoyan
ve bekleten hali: CHP
CHP’nin “kötülüğü”, Kılıçdaroğlu’nun karizmatik bir
lider olamaması sorunu değildir. Düzen partilerinin
yürüttüğü politikanın sınırları var.
H. ARIKUŞU

Saray sofralarından yeryüzü sofralarına
Müslümanlığın halkçı değerlerini öne çıkarma, onu yoksulların öfkesini eriten
bir yoruma hapseden sahtekar din düşmanlarının iç yüzünü ortaya koymalı.
Meral Çınar
Yoksul Müslümanlık dinamiği ülkemizde özel bir öneme sahip.
Tarihin derinliğine yerleşmiş olan
köklerinden çıkıp gelerek içinde yaşadığımız coğrafyanın tümüne yayılan
Müslümanlık, egemenlerce alta itilip
yok edilmeye çalışılan halkçı-demokratik-devrimci birçok potansiyelle
yüklü. Bu potansiyeller, şayet açığa
çıkıp harekete geçerse, günümüzde
sermaye güçlerinin en büyük desteği
olan gericiliği köklerinden koparıp
atabilecek bir toplumsal deprem
üretebilir.

Anti-kapitalist, halkçı, demokratik
İslam dininde, “Müslümanlar bir tarağın dişleri kadar eşittir; Sana neyi infak
edeceğini sorarlarsa, de ki ihtiyaçtan
fazlasını; ‘Zekâtı veriniz’, yani fazlalaşanı veriniz; ‘Ribadan uzak durunuz’,
yani fazlayı almayınız; ‘Kenz yapmayınız’ yani biriktirme yapmayınız” gibi
yüzlerce hadis ve ayet vardır.
Bu hadisler ve Kur’an ayetleri doğrudan paylaşıma, ihtiyaçtan fazlasını
tüketmemeye ve insanlar arasındaki
eşitliğe vurgu yapmaktadır.
Elbette söz konusu hadis ve ayetlerin
söylendiği anda sırtını yasladığı tarihsel ve toplumsal gelişim-birikim ve de-

ğişim süreçleri vardır. Fakat bugünün
tüketim ve üretim ilişkileri içerisinde
bile, Kur`an’da çokça bulunan ayetlerin
ve hadislerin gerçek bağlamlarıyla
ilişki kurulabilir.
Bu ilişkiyi, bilinçli bir siyasal tutum
olarak ve/veya kendiliğinden ve kuran
yoksul Müslümanların sanıldığından
çok fazla olduğunu anlamak için
yoksullarla yapılacak kısa bir sohbet
bile yeterlidir.

Sermayesi din olanlar
Peki, günümüzde, hadis ve ayetlerin açıkça öne çıkardığı adaletli ve
hakça değerleri yaşatan Müslümanlar
dışında, İslam dini kimlerin ağzına
hangi amaçlar için pelesenk olmuş
durumda?
Halkın yoksulluğunu kader ve tevekkül gibi kavramları kullanarak “öteki
dünyaya” havale edenlerin, yoksulluğu
“Allah’a yakınlaşma” anlamıyla kutsallaştırırken, kendi zenginliklerinin
üstünü örten ve meşrulaştıranların…
İnsanlar sokaklarda aç yatarken, açın
halinden anlamak ve nefis terbiyesi
için tutulan orucu bile milyonluk iftar
sofralarında açanların, “oruç” tutmayı
bir gösteriş aracı haline getirenlerin…
Zorla askere götürdükleri yoksul
çocuklarını üç kuruş “kar” için zehirleyip, bunun araştırılmasını bile ret

edenlerin…
Yoksulluğun ürettiği bireysel gerilimin
toplumsal bir çatışkıya dönüşmesini
dini kullanarak engellerken, kendi
arsızca zenginliklerinin Müslümanlığın hangi değerlerine, kutsal Kur’an
kitabının hangi ayetine dayandırabildiklerini açıklayamayanların…

Yeryüzü sofralarını büyütelim
Hz. Muhammed’in ölümünden sonra
dini ticarileştiren Muaviye torunu
din tüccarlarının yaptıkları, yukarıda
saydığımız Müslümanlık değerlerinin
hangi biriyle örtüşüyor? Bugün binlerce evsiz insan sokaklarda yatarken,
1000 odalı saraylarıyla yetinemeyenler
mi kutsal Kur’an’ı rehber alıyor?
Dini sermaye, sermayeleri din olanlar
için, İslam tasavvufunu şiirlerinde
işleyen Yunus Emre’nin şu dizeleri her
şeyi açıklıyor:
“Emeksiz zengin olanın,
Kitapsız bilgin olanın,
Sermayesi din olanın,
Rehberi şeytan olmuştur”
Bugün rehberi şeytan olanlara karşı;
bize “cennet sofraları” vaat edip,
kendileri dünyada ziyafet sofralarında zevk-ü sefa sürenlere karşı, hep
birlikle, dayanışmayla ve paylaşarak
kuracağımız Yeryüzü Sofraları kültürünü büyütmenin zamanıdır.

16 Nisan 2017 referandumu bir kere daha
gösterdi ki Türkiye siyasetinde derin bir
muhalefet krizi var. Bir muhalefetsizlik
hali de denilebilir.
Bir taraftan toplumu kutuplaştıran, geren,
terör estiren, minareyi çalıp kılıfını uyduran, hakaret eden, tahammülsüz ve gözü
kara bir iktidar var. Diğer taraftan silik, sırıtkan, kitleleri kapsama, sürükleme, güç
ve iradesi olmayan ana muhalefet; CHP.
CHP ile birlikte Meral Akşener, Bülent
Arınç, Abdullah Gül de muhalefetin
parçalarını oluşturmaktadır.

Beklentiler arttıkça, bekleten parti
Muhalefet problemine, CHP “özetinde/
özelinde” bakarsak, kendi seçmenine
dahi sahip çıkamayan bir partiyle karşı
karşıyayız.
Kılıçdaroğlu Erdoğan AKP’sinin yaptıklarına: “ Böyle bir şey olabilir mi? Değerli
arkadaşlar” dedikçe halk da onun muhalefetine “bu kadar da olmaz ki” diyor.
Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’de “ipliğinin pazara çıktığı” yer, “referandum”
sonrası oldu. “Evet” in hileyle kazandırılmasına karşı duramadı. “Sonuçlar meşru
değildir” diyemedi, eveleyerek YSK’yı
suçladı.
Meral Akşener’in ise kullandığı en sert
söz “Bu bir skandal” oldu. Ertesi gün sözlerini biraz daha keskinleştirse de, ancak
“YSK suç işlemiştir” diyebilmiştir.
Arkasında muhalefetin değişik kesimlerince 2019 Genel seçimlerine davetiye
çıkarılarak referandum hilesi, meşrulaştırıldı.

Muhalefet AKP’yi tanıyor mu?
Muhalefet liderleri bilmelidirler ki karşılarında AKP gibi güçlü bir siyaset var.
Hedefleri doğrultusunda gözünü budaktan sakınmıyor. Çalıyor, çırpıyor. Yalan
söylüyor, değişim diyor aldatıyor. Gözünü
bir noktaya dikmiş ilerliyor.
Bilinmelidir ki AKP, sadece bir siyasi
parti değildir. O, siyasal bir “Hareket”tir,

sermayenin çıkarıyla bütünleşmiş bir
“zümre-tabaka”nın çıkarına toplumu
dönüşüme uğratıyor. İslam halifeliği, Osmanlı ülküsü, partili başkanlık sistemiyle
faşizmi, diktatörlüğü adım adım örüyor.

Düzen partilerinin siyaset sınırı
Muhalefet için programlı ve kararlı hareket etmiyor tespitleriyle beraber; ekonomik, siyasi, kültürel, inanç bağlamlarını
toplumla kuramadığı söylenebilir.
Fakat CHP’nin “kötülüğü”, Kılıçdaroğlu’nun karizmatik bir lider olamaması
sorunu değildir. Düzen partilerinin
yürüttüğü politikanın sınırları var. O sınırları belirleyen de burjuva-emperyalist
ilişkiler içerisinde sermayenin çıkarları
için yürütülecek siyasettir.
Nitekim “Başkanlık Sistemi”ne değil,
Erdoğan’ın başkanlığına karşılar.
Kılıçdaroğlu gelirse, Ortadoğu politikası
mı değişecek? Nitekim, Mayıs ayında
Sincar bölgesi, Türk uçaklarıyla bombalandıktan sonra CHP sözcüsünün “Geç
bile kalındı” denildiği hafızalardadır.

En iyiden alıkoyan CHP
Son günlerde muhalefette peş peşe hamleler görüyoruz. Akşener’den doğru “yeni
bir parti “ hazırlıkları var.
Kılıçdaroğlu 15 Haziran’da “ Adalet
Yürüyüşü” başlattı. Toplumsal dinamikleri harekete geçirecek, Türkiye politik
ortamını yeniden şekillendirecek önemli
bir hamle.
İki tarafın iddiaları da büyük. İki taraftan
da “Hayır Cephesi” önderliğine talip olma
var.
Filozof Spinoza; “ En iyiden alıkoyan bir
İYİ, aslında KÖTÜDÜR” der.
Kılıçdaroğlu ve CHP, hep “alıkoyan” bir
iyinin peşinde oldu.
Gezi İsyanı’ndan sonra; 17-25 Aralık’tan
sonra alıkoydu. Temmuz darbelerinden
sonra 24 Temmuz mitinginde, “referandum” sonrası açıklamalarıyla “Hayırcıları” alıkoydu.
Görelim bakalım muhalefet, nereye kadar
gidecek.
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Kürtlerin Ortadoğu’da kazandığı inisiyatif Türkiye’deki durumu belirliyor.

Sular ısınıyor ama kaynamıyor

KÖH, Ortadoğu’da küresel düzeyde inisiyatif kazandı ve önemli bir askeri ve politik güce sahip. Kürtler, Suriye’deki mevzilerini korumak, emperyalist devletlerin politik hamleleri arasında ilerleyebilmek için, dört bölgedeki askeri ve politik gücünü de buraya odaklamış durumda.
Meral ÇINAR
Erdoğan/AKP hükümeti, 2015’te
Kürt Özgürlük Hareketiyle oturduğu çözüm masasını dağıttığında, kaybetmeye başladığı taban
iktidarını milliyetçilik ve ırkçılık
üzerinden yeniden konsolide
etmek ve Türkiye’nin güneyinde
kurulabilecek herhangi bir özerk
Kürdistan oluşumunu engellemek istiyordu.
Kürtler ise bunun karşısında,
“özerklik” ilanlarını yükseltti
ve devlet şiddetine karşı “öz savunma” hamlesini yapacaklarını
açıkladılar.
Şehirler bombalandı, yüzlerce insan, onlarca asker öldü, binlerce

insan göç etmek zorunda kaldı.
Ama sonuçta iki taraf için de
savaşın net bir kazananı olmadı.
KÖH açısından, savundukları
“Demokratik Konfederalizm” paradigması doğrultusunda önemli
bir politik hamle yapılmış oldu.
Ayrıca, yaşanan savaşın AKP’nin
Suriye’deki “Demokratik Cumhuriyet: Rojava” pratiğine dönük
saldırılarını önleyici bir nitelik
taşıdığını söyleyebiliriz.
Fakat bu savaşın Kürt hareketine,
uzlaşmacı ve sekter kanat olarak
bölünme yönünde kimi zararlar
verdiğini de saptamalıyız.

Artan siyasi operasyonlar
Erdoğan/AKP hükümeti, siyasi

operasyonlar, yaşam alanlarına
yönelik rant politikaları ve “faili
meçhul” sivil ölümleriyle birlikte
sürüp giden askeri operasyonlarla ortaklaştığı bir “topyekûn
savaş” taktiği yürütüyor.
HDP, DTK, DBP, TJA gibi demokratik kitle örgütlerinin hedef
alınması, belediyelere kayyumlar
atanması, yüzlerce Kürt siyasetçinin tutuklanması; askeri alanda
bir türlü geriletilemeyen KÖH’ün
demokratik siyaset zeminini
daraltmayı amaçlıyor.
Özellikle HDP’ye dönük operasyonların, onu güncel politikadan
tecrit etmek için özel bir “başarı”
sağladığını da görebiliriz.
Elbette, yaşanan çok sayıda tu-

tuklamanın belli düzeyde atıllık
yaratması kaçınılmaz. Ancak bu
tespitle yetinirsek sorunun bütün
boyutlarını görememiş oluruz.
Aslında, tutuklamalardan çok,
içinde yaşarken art arda gelen
“şoklarla” oraya-buraya sürüklendiğimiz kaotik atmosferde
açığa çıkan yeni süreçleri kavrayıp, oluşan yeni demokratik ve
devrimci dinamikleri kapsayacak
politik yeterlilikte bir programa
ve duruşa sahip olmamak ve
olmamak için diretmekle alakalı
bir atıllık yaşandığını saptamalıyız.

Savaşın öteki yüzü
Kürt illerinde ise, savaş sonrası

yağma ve talan politikalarını
özellikle Sur gibi şehirlerde sürdürmeye kararlılığı karşısında,
aynı kararlılıkla yaşam alanlarına
sahip çıkan Kürtlerin “gözden
de gönülden de uzak” direnişleri
boy gösteriyor.
Tutuklama terörünün ve baskının en yoğun yaşandığı yerlerde, demokrasi mücadelesinin
araçları yok edilirken bile, KÖH
durmadan bu araçları yeniden
üretebilecek politik duruşu sağlama inatçılığını sürdürebiliyor.
Dersim ve Hakkâri gibi illerde
askeri güçlere düzenlenen operasyonlar ve çatışmalar savaşın
devam ettiğini ve bölgedeki savaş
politikalarına karşı her an tetikte

olunduğunu gösteriyor.
Öte yandan, herkesin bildiği gibi,
KÖH, Suriye savaşı ile birlikte
Ortadoğu’da küresel düzeyde inisiyatif kazandı ve şu anda önemli
bir askeri ve politik güce sahip.
Kürtler, Suriye’deki mevzilerini
korumak ve emperyalist devletlerin politik hamleleri arasında
ilerleyebilmek için, dört bölgedeki askeri ve politik gücünü de
buraya odaklamış durumda.
Türkiye’deki çatışmaların zaman
zaman ısınması ama kaynama
noktasına gelmemesi, işte tam da
bu gerçekliğin arkasında yatan
bir savaş taktiği gibi duruyor ve
bir süre daha böyle ilerleyeceğini
söyleyebiliriz.

Referandumun tarihi belli, sıra gerçekleşmesinde
Hem iç hem de dış güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda bu “ulvi” konuya yaklaştıkları görülüyor. 25 Eylül’e kadar olan “uzun” sürede çıkarların
“ağırlığı” referandumun gerçekleşmesinde önemli rol oynayacak. Daha da önemlisi belirleyici olan Kürt halkının göstececeği mücadele olacak.
Hasan FERAMUZ
Yıllardır sözü edilen, son aylarda
ise daha fazla dile getirilen Irak
Kürdistanı’nın bağımsızlık referandumunun artık bir tarihi var: 25
Eylül. Referandum konusunda ortaklaşan parti ve gruplar 25 Eylül
tarihi üzerinde uzlaşmakla birlikte,
6 Kasım’da da Irak Kürdistanı
Bölge Başkanlığı ile Parlamentosu
seçimlerinin yapılmasına karar
verdiler. Ve geri sayım başladı.

İçerideki birlik kırılgan
Referandumun yapılması konusunda uzlaşma sağlanmış olsa da
tam bir birlik sağlanmadı. Daha
önce referanduma onay veren
Gorani Hareketi ile Komeleyi
İslami (İslami Topluluk) tarihin
belirlendiği toplantıya katılmayarak şerhlerini düştüler.
Gorani Hareketi, Barzani’yi ve
partisi KDP’yi ulusal çıkarları
kendi çıkarları doğrultusunda
kullanmakla suçluyor. Parlamentonun çalışmadığı, üyelerinin Erbil’e
alınmadığı dolayısıyla iç birliğin
sağlanamadığı bir ortamda bağımsızlık referandumunun gerçekleştirilmemesi taraftarı olan Goran
Hareketi, bu eleştirilerle birlikte
referandum karşıtı bir tutum da
almış değil.

Referandum
Parlamentoda Gorani ile birlikte
grup oluşturan ve referandum için
mutabakat oluşturan Kürdistan
Yurtseverler Birliği (KYB-kurucusu Talabani) ise bu süreçte
toplantıya katılarak tem desteğini
sürdürmekte. KYB kendisinden
ayrılan Gorani’ye kaybettiği
oyları toparlamayı ve Kerkük’teki
iktidarını (Kerkük Valisi KYB’li)
geliştirmeyi gözüne kestirmiş
durumda.
Kürt Özgürlük Hareketi ise referandumun Kürt halkının hakkı
olduğunu vurgulamakla birlikte
Ulusal Kongre’nin yapılarak iç
birliğin sağlanmasının öncelikli
olduğunu vurguluyor. Ayrıca Barzani’nin referandumla kendilerini
gözden düşürüp inisiyatifi alarak,
başta Rojava olmak üzere diğer
bölgelerdeki kazanımları kendi
hesabına geçirmeyi amaçladığını
belirtiyor.

”Dışarısı” kendi hesabını
yapıyor
Referanduma yönelik dış tepkiler
ise farklılık gösteriyor.
ABD ve Rusya referandumun Kürt
halkının hakkı olduğunu fakat
Irak’ın toprak bütünlüğünden yana
olduklarını belirterek duruma
“temkinli” yaklaşırken, Almanya
Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
ülkesinin referandumu onaylamadığını ifade etti. Birleşmiş Milletler
ise referanduma gözlemci göndermeyeceğini açıkladı.
ABD ve Rusya bölge güçleri arasında denge tutturmaya çalışırken,
Almanya’nın bölgeye (İncirlik’in
boşaltılması ve Ürdün’e geçişin
konuşulmasıyla birlikte) “hızlı” ve
kalıcı bir giriş yapmayı hedeflediği
görülüyor.
Öte yandan İsrail ve Suudi Arabistan ise önceden de açıkladıkları
gibi bağımsız bir Kürdistan’dan
yanalar. Katar kriziyle birlikte bölgedeki hegemonyasını gerçekleştirmeye çalışan Suudiler, Barzani’yi yanına çekerek hem Katar’ın
yanında olan Türkiye’ye hem de
bölgesel rakibi İran’a karşı inisiyatif
ve alan kazanmayı amaçlıyor.
Suudilere yakın ve onlarla “maddi”
ilişkilere sahip olan Barzani de
İran ve Türkiye’nin karşı tutumunu
Suudilerin desteğiyle dengelemeye
çalışıyor.

“Çıkar”lardan öte
kürt halkı belirleyici
Bağımsızlık konusu hiçbir Kürt
gücünün yekten karşı çıkabileceği
bir konu değil. Dolayısıyla Kürt
güçleri referanduma karşı çıkmamakla birlikte bu “ulvi” konu
etrafında kendilerini var etme çabasını güdüyorlar. Bunun yanı sıra
referandumla birlikte Kerkük’ün
Kürdistan’a katılmasını resmen
gerçekleştirme de Kürt güçlerinin
ortaklaştığı bir başlık.
Sonuç olarak hem iç güçlerin hem
de dış güçlerin kendi çıkarları
doğrultusunda bu “ulvi” konuya
yaklaştıkları görülüyor. Bu yüzden
25 Eylül’e kadar olan “uzun” sürede
çıkarların “ağırlığı” referandumun
gerçekleşmesinde önemli rol
oynayacak. Tabi ondan daha da
önemlisi Kürt halkının göstereceği
mücadele belirleyici olacak.

Rakka’nın düşüşü yeni olasılıklar doğuruyor
Rakka’nın özgürleştirilmesi Kürt halkının Ortadoğu’ya yön veren bölgesel güç olma
niteliğini pekiştirmekle birlikte, SDG’nin daha çok Türkmen ve Arap gücünü safına
çekerek Suriye’de üçüncü yolun daha da güçlenmesini sağlama olasılığını barındırıyor.
IŞİD’in başkenti Rakka’nın özgürleştirilmesi amacıyla Suriye
Demokratik Güçleri (SDG)
öncülüğünde 6 Kasım 2016’da
başlatılan Fırat’ın Gazabı Operasyonu son noktasına ulaştı.
6 Haziran’da bu yana ise SDG
Rakka’da kent savaşı veriyor.

“Kürtler” neden Rakka’da?
Tel Abyad’ın alınarak Kobane
ile Cezire kantonlarının
birleştirilmesinden sonra YPG
hedefini Rakka’ya çevirmişti.
Çünkü bu bölgeye yapılan
saldırılar Rakka merkezliydi
ve Rakka alınmadığı sürece
kantonların güvende olamayacağını ifade etmişti.
Bu yüzden Rakka’nın özgürleştirilmesiyle ilk olarak
Rojava’nın güvenliğini tesis
edilmesi hedefleniyor.
Öte yandan «muhaliflerin» sayısının giderek azalması ve cihatçıların sahada giderek güç
kazanmasından dolayı PYD/
YPG Baas rejimi karşısında en
önemli alternatif güç oldu.
Uyguladığı demokratik özerk-

lik sistemiyle (halk meclisleri,
komünler gibi) de, on yıllardır
Suriye halklarını özgürlük
hasreti içinde yaşatan Baas rejimine karşı sadece askeri güç
olarak değil, başka bir yaşam
pratiğiyle de alternatif olmuş
durumda. Bundan dolayı da
Rakka’da olmak bu alternatifin Suriye çapında yayılması
açısından önem taşıyor.

Rakka rejim için
neden önemli?
Nitekim bu alternatif ihtimali
otoriter-despotik rejimini
cihatçı teröristlere verdiği savaşla meşrulaştırmaya çalışan
Baas rejimini ürkütmekte.
“SDG IŞİD’le Palmira’ya
saldırması konusunda anlaştı”
açıklamaları ile Tabka›nın güneyinde Suriye uçağının SDG
güçlerine yönelmesi de bunun
bir tezahürü.
SDG’nin IŞİD’le Palmira’ya
saldırması şartıyla anlaşıp
Rakka’nın güneyini açık
bıraktığı ithamına karşılık

yapılan şey -Suriye’deki savaşta
sıkça kullanılan- militanların
kaçması için koridor açma
taktiğinden başkası değildi. Zaten, IŞİD’in Rakka’yı
savunması için özel kuvvetlerini göndermesi ve buna
karşılık SDG’nin yaptığı askeri
hamleyle koridoru kapatıp
kuşatmayı tamamlamasıyla bu
itham boşa düşmüş durumda.
Tabka’daki saldırıyla Rakka’ya
güneyden girmeyi test eden
Baas güçleri, uçaklarının
düşürülmesinden sonra “şimdilik” yönlerini Deyrezzor’a
çevirmiş durumdalar. Fakat
SDG’nin Rakka gibi tarihi
Arap kentini kontrol etmesi,
rejime alternatif olma gücünü
arttıracağından dolayı Baas’ın
Rakka üzerindeki ilgisi devam
edecektir.

Rakka ABD operasyonu mu?
Operasyona verilen ABD desteği, SDG’nin ABD çıkarları
doğrultusunda hareket eden
bir piyon olarak itham edilmesine yol açmakta. Afrin’deki

Rus üssünü ve askerlerini
unutarak yapılan bu itham
ise, hem ABD hem de SDG
tarafından sıklıkla yapılan
“ortaklığın geçici ve taktiksel”
olduğu açıklamalarıyla anlamsızlaşmış oldu.
Fırat’ın Gazabı operasyonuna yaklaşık 2500 militanla
katılan El-Sanadid güçlerini
(nüfusu 12 milyona varan
Arap Şammar aşiretine
dayanıyor), Türkmenlerden
oluşan Selçuklular Tugayı ve
Hammam Türkmen Şehitler
Tugayını barındıran SDG’nin
teklif edip fiilen de inşa ettiği alternatif sistem, ABD’nin
pek kabul edebileceği bir
sistem değil.
Sonuç olarak Rakka’nın özgürleştirilmesi hem Kürt halkının Ortadoğu’ya yön veren
bölgesel güç olma niteliğini
pekiştiriyor hem de SDG’nin
gittikçe daha çok Türkmen ve
Arap gücünü safına çekmesi
bir ürünü olarak, Suriye’de
üçüncü yolun daha da güçlenmesini sağlıyor.

Temmuz 2017 / sayfa 7

toplumsal özgürlük

POLİTİKA
Katliamın 24. yılında Alevilerde kopuş ve hareketlenme

Sivas katliamı ve Alevi hareketi

Onlar günümüz savaş, ekonomik kriz gerçekliğinde, yeni Alevi katliamları planlarken Aleviler, devrimci demokratik dönüşümün
güncelliğinde, Hayır meclislerinde, Alevi meclislerinde örgütlenerek, “Demokratik Cumhuriyet” şiarını yükseltmelidir.
Haydar ARIKUŞU
Sivas katliamı 24. yılına girdi.
Alevilerin acıları bir kere
daha depreşiyor. Dinmeyen
bir kederle doludur Sivas. Acı
ve öfke bir arada yaşanıyor.
Yıldönümlerinde katliamı
lanetlemek, katilleri teşhir
etmek bilinçleri ve duyguları
harekete geçirir. Bu açıdan
çok önemlidir, unutulmamalı
ve unutturulmamalıdır. Dolayısıyla Aleviler, Sivas’ın devlet
eliyle nasıl kana bulandığını,
egemen güçlerin sermayenin
çıkarları doğrultusunda “Alevi
canları” nasıl yakarak katlettiğini bilince çıkarmalıdır.

Katliam ve İsyan
Alevilik tarihi, katliamlar
tarihidir. Alevilik, matemlerle süregelmiştir. Öyle ki
katliama duyulan öfke ve yas
bir ibadet ritüeline dönüşmüştür. Kerbela matemi

bunun en büyük örneğidir.
Tutulan matemler, Alevilerin
birbirine verdiği sözlerdir.
Birlikte olmayı, düşmana öfke
duymayı tazelemektir. Acılara
ortak olmanın, birlik olmanın
gücünü bilince çıkarmasıdır,
hissetmesidir.
Sivas katliamından sonra, bu
duygular isyan ve mücadele
azmine dönüşmüştür. Öyle
ki 2 Temmuz 1993 sonrası
öfkeler isyana dönüştü. Acılar
ve haksızlıklar yüreklerde,
bilinçlerde örgütlenerek bir
“Alevi Hareketi”ne dönüştü.
Bu anlamda Sivas katliamı,
yeni ve güçlü bir Alevi hareketini oluşturdu.

90 sonrası Aleviler
Aleviler, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası kırlardan şehire
kitleler halinde göç etmiştir.
Bu demografik ve kültürel
değişim içinde “Kentleşen

Alevilik” gerçekliği oluşmuştur. Aleviler, şehir koşullarında “inanç- ibadet”, yaşam,
kültür olanakları oluşturmaya
çabalamışlardır. Bu dönemde
bir “Aydınlanma-Rönesans”
yaşayan Aleviler, kendi
bağımsız inanç hareketlerinin
de temellerini atmışlardır.
İşte “Sivas Katliamı” tam da
bu noktada Alevi uyanışı
ve örgütlenmesine set olma
girişimidir. Uyanan, aydınlanan, yeniden doğan Alevi
hareketini engelleme yok
etme çabasıdır.

Sivas katliamı koşulları
Sivas katliamının gerçekleştirilme koşullarını dört başlık
altında toplayabiliriz.
Birincisi; yükselen Alevi
Hareketi’dir. 80 sonrası kentleşen Alevilik gerçekliğinde
aydınlanan, yükselen Alevi
Hareketi, 91 Star TV işgaliyle

yeni bir evreye dönüşmüştü.
Bu noktada egemen güçler
harekete geçti. Dinci-Faşist
örgütler aracılığıyla Sivas
katliamı tezgâhlandı ve gerçekleştirildi. Amaç yeniden
doğan Alevi Hareketini yok
etmekti.
İkincisi; Kürt halkına ilan
edilen “Topyekûn Savaş”
politikasıyla bağlantılı olarak
“demokratik, halkçı” güçlerin
buluşmasını engellemektir.
Egemen güçler, “Kürt sorunu”nu demokratik, barışçı
dönüşümlerle çözmek yerine
kan ve savaşla çözme yoluna
girdi. Ve bu savaşta Alevilerin, işçilerin ve Kürtlerin
mücadeleleri buluşmamalıydı.
En kestirme yolları ise Kürtleri ve Alevileri katletmek
olmuştur.
Üçüncüsü; ekonomik krizdir.
1970 sonrası kapitalist- emperyalist sistemin içine

girdiği “yapısal kriz” gerçekliğini Türkiye de yaşamaktaydı.
Ekonomik kriz yeni savaşlar,
yeni kıyımlar getirdi. İranIrak savaşı, Körfez savaşı,
Irak’ın ABD güdümünde
Kuveyt’i işgali atmosferinde
Türkiye kendine yeni bir “dış
politika” pozisyonu aramaktaydı.
Dördüncüsü; neoliberal politika uygulamalardır. Dünyada
ve Türkiye’de baş gösteren
ekonomik kriz, neoliberal
politikalarla atlatılmaya
çalışılmıştır. Ticarileşme,
taşeronlaştırma, güvencesiz
çalıştırma demek olan bu
politikalar, yeni bir sömürü ve
talan uygulamaları olmuştur.
Sermaye, neoliberal politikaları sancısızca uygulayabilmek için önündeki her
türlü “Halk hareketi” engelini
kaldırmalıydı. Alevi hareketi
de bunlardan biriydi.

Aleviler ve demokratik cumhuriyet
Bugünün koşullarında baktığımızda
Aleviler, İslami-Faşist bir diktatörlüğü adım adım ören AKP/Erdoğan
iktidarına karşı “Hayır cephesi”nin
en büyük gücünü oluşturmaktadır.
Aleviler, diktatörlüğe karşı yükselen
“Demokratik Cumhuriyet” talebini
“Gezi”de, 7 Haziran seçimlerinde, 16
Nisan referandumunda açıkça ortaya
koymuştur.
Kriz, savaş, katliam, talan politikaları
koşullarında yaşadığımız Sivas katliamı ışığında bugüne bakma uyanıklığını ve cüretini göstermeliyiz. Onlar
günümüz savaş ve ekonomik kriz
gerçekliğinde, yeni Alevi katliamları
planlarken; Aleviler devrimci demokratik dönüşümün güncelliğinde,
Hayır meclislerinde, Alevi meclislerinde örgütlenerek, “Demokratik
Cumhuriyet” şiarını yükseltmelidir.
25.06.2017

Alevilik yolunda “nefs”in terbiyesi
Savaşlar dursun, tahribat dursun deniyorsa bunun yolu nefsi (içindeki beni) öldürmekten geçer. Bunun yolu da uzun ve ciddi bir eğitimle, insanların iç dünyasındaki kötü huyları yok edip iyiliklerle örmektir.

Sefa DEDE
İnsanlık tarihi savaşların tarihidir dersek yanlış söylemiş
olmayız. Doğayla, hayvanlarla
ve kendi cinsleriyle yıllardır
mücadele eder insanlık. Tarih
boyunca süren savaşların bilinen
bir sebebi var: özel mülkiyet
hırsı. Savaşın taraflarını da şöyle
tanımlayabiliriz; nefsi (“ben”leri)
kışkırtılmış insanlar topluluğu.
Savaşlar dursun, tahribat dursun
deniyorsa bunun yolu nefsi
(içindeki “ben”i) öldürmekten
geçer. Bunun yolu da uzun ve
ciddi bir eğitimle, insanların iç
dünyasındaki kötü huyları yok
edip iyiliklerle örmektir.
İşte bu savaşın adı nefsten (“ben”den) kurtulma savaşıdır. İnsanlar

doğadaki birçok nesneyi kılavuz
edinmiştir.
Bunlardan en önemlilerinden
biri de topraktır. Toprağın cömertliği karşısında insanlık ona
“Toprak Ana” demiştir.
Toprak insanların bütün hoyratlığına rağmen cömertliğinden
vazgeçmemiştir. Doğurganlığı
onun karakteridir. İnsanlık nefs
(ben) savaşını kazanarak toprağa
benzeyebilir mi? Sorun birazda
budur. Ölüm ve doğumu insan
yaşarken gerçekleştirir.
Kötü kimliğinde ölür, toplumcu
kimliğinde yeniden doğar. Kötü
kimliğinde ölmenin yolu nefsle
köklü ve kararlı bir savaştan
geçer.

Ölmeden önce ölmek
Nefs terbiyesinde en ulu mertebe;
ölmeden önce ölmektir.
Nedir ölmeden önce ölmek?
Ölmeden önce ölmek, “Dört
Kapı Kırk Makamı” adım
adım-aşama aşama öğrenip,
anlayıp, içselleştirip yaşamına aktarmakla, her nefes alış verişine
aksettirip yön verir hale getirmekle elde edilen bir makamdır,
aşamadır.
Ölmeden önce ölmek, yaşamın
zirve noktası, en üst aşamasıdır.
İnsanın cümle hakikat sırlarına
vakıf olduğu, tüm çıplaklığıyla
Hakk’ın gerçekliğinin bilincine
ulaştığı, öteleri yakın eylediği,
“Bâtın”ın (gizlinin) aşikâr olduğu
bir ruh halidir.

Ölmeden önce ölmek, cümleden
de anlaşılacağı gibi ölmeden,
yani bedenen ölmeden ölmektir.
Bedenen sağlıklı olup ruhen (can
olarak) ölmektir. Ölenlerin ancak
vakıf olduklarına, nail olduklarına, yaşamış olduklarına ulaşıp
yaşamaktır.

Yol cümleden uludur
“Yol, cümleden uludur” diyerek,
benlikleriyle olan savaşın cephesi
konumundaki ‘nefslerini’ bu
yolda terk etmek her Alevi ve
Bektaşi talibin vazifesidir.
‘Seyrü sülük’ denilen, tasavvuf ve
tarikata giren kimselerin manevi
makamlarını tamamlayıncaya
kadar geçirdiği safhalara verilen
genel ad, aslında manevi bir yol-

culuğun en çetin şeklini de ifade
etmektedir.
Büyük olan, kişinin nefsiyle,
kendi benliğiyle savaşmasıdır.
Bu savaşın en başta birinci kuralı
nefsi eğitmektir. Eğitim insana
bilgi geçişi yapmak değil, komple
vücudu bütün uzuvlarıyla toplumsallaştırmaktır. Eline, beline,
diline hakim olmak ancak nefsini
yenilgiye uğratmış, nefsiyle savaşını kazanmışların marifetidir.
Marifet diyoruz çünkü nefse
karşı kazanılan savaş, kâmil
toplum yaratmanın da önemli bir
aşamasıdır. Nefs (ben) savaşını
kazanmış insan, doğaya düşman,
bitkiye düşman, hayvana düşman, insana düşmandan doğaya
dost, bitkiye dost, hayvana dost

ve insana dosta dönüşür. Başta da
söylediğimiz gibi kitlesel savaşlar
nefs kalabalığının yarattığı büyük
felaketlerdir. Barışı da ancak öz
benliğini eğitmiş insanlar topluluğu kuracaktır. Bu da inat ve
meşakkatli bir iştir.
Sonuç olarak;
Sözlerimi büyük Alevi ereni Âşık
Veysel ile bağlamak isterim:
Ne var ise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da ben aç mıyım?
Topraktandır cümle beden
Nefsini öldür ölmeden
Böyle emretmiş yaradan
Sen kalemsin ben uç muyum?
Meşakkatli yolda iz sürenlere Aşk
ile canlar...
27.06.2017
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EKONOMİ
VOLKAN YARAŞIR

Ekonomik kriz derinleşiyor.

“Büyük durgunluk” sürüyor
Yüzde 3 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyüme, küresel durgunluğun sürekliliğini gösteren bir veri olarak dikkat çekiyor.
Küresel kapitalist kriz bir
dizi iç fazdan geçerek derinleşti ve yayıldı. “Büyük durgunluk” diye de tanımlanan
kapitalizmin organik krizi,
kendini en net biçimde
düşük büyüme oranında
ve sabit sermaye yatırımlarında görülen düşüşle dışa
vuruyor. Bu arada, özellikle içine girilen yüksek
konjonktür, iki hegemonik
gücün yani ABD ve Çin’in
güç savaşlarını tetikliyor.

Büyük güçlerin durumu
ABD’de Trump’ın iktidara
gelmesi yeni bir moment
olarak değerlendirilebilir.
Trump bütün eksantrik
imajına ve hamlelerine karşın ABD finans kapitalinin
gerçek temsilcisidir. Trump
iktidarı sermaye fraksiyonları ve ABD’deki güç
odakları arasında çelişkileri
körükleyerek bir yandan
yönetim krizine neden olurken, öte yandan dış ticarette
korumacılık eğilimlerinin
gelişmesine yol açtı.

Avrupa’da da krizin sarsıntıları sürüyor. 2010 sonrası
özellikle kıtanın Akdeniz
havzasını saran kriz başta
Yunanistan olmak üzere,
İspanya, Portekiz ve İtalya’
da etkilerini gösteriyor.
Fransa da bu anaforun
içinde. Ayrıca kıta, Afrika
ve Ortadoğu kaynaklı göç
dalgasından etkileniyor.
Göç dalgasının yarattığı
sosyo-ekonomik ve kültürel
basınç neo-faşist hareketlerin gelişmesini tetikliyor.
İngiltere’nin Brexit kararı,
Avrupa Birliği’nde Almanya’nın dominantlığında
biçimlenen homojenleşmeyi
bozan sonuçlar yaratıyor.
Çin, ABD’nin dış ticaretteki
korumacılığına ya da “küreselleşme anlayışına” karşı,
farklı bir küreselleşme ya
da ekonomik entegrasyon
politikalarıyla yanıt üretiyor. Ve etki alanını yaymaya
çalışıyor.

Hegemonya savaşları
Kapitalizmin yapısal kriz-

hegemon güç olarak dikkat
çekiyor.
ABD, Asya-Pasifik politikalarıyla ve askeri anlamda tek
kutuplu bir güç olmasının
avantajlarını kullanarak
alternatif projeler geliştirmeye çalışıyor. Asya-Pasifik projesiyle, güneyden
Rusya’yı kuşatmayı hedeflerken, Batı’dan ve Pasifik’ten Çin’i kuşatmayı ve
etkisizleştirmeyi amaçlıyor.
Ayrıca, petrol fiyatlarında
stratejik düşüşlere neden
olacak taktikler geliştirerek,
Rusya’nın ekonomik olarak
bloke olmasını hedefliyor.
Küresel ekonomide yaşanan
durgunluk ayrıca bu süreci
tetikliyor.

Çin’in büyümesi
Kriz, sokağı vurmaya başladı.
lerinin en temel yansıması
olan emperyal özneler arasında hegemonya savaşları,

özellikle Çin ve ABD eksenlerinde biçimleniyor. Çin,
bir nevi “soft” politikalarla

Orta Asya ve Afrika’da ciddi
ekonomik güç ve nüfuz alanı kazanıyor ve yükselen bir

Yüzde 3 olarak tahmin
edilen küresel ekonomik
büyüme, küresel durgunluğun sürekliliğini gösteren
bir veri olarak dikkat çekiyor. Çin’in 1990 ve 2000’li
yılların başlarında gösterdiği yüzde 10 bandındaki

yüksek büyüme oranı, bugün yüzde 6,5’lara inse dahi
ekonomik ve nüfuz alanını
genişleten önemli hamleler
yapmasını engellemiyor.
Çin özellikle Asya ve
Afrika’da büyük altyapı
yatırımları, liman ve maden
işleme kompleksleri kurarak
nüfuz alanını genişletiyor.
Çin, yoğun sermaye ihracı
yanında enerji kaynaklarına
ulaşma ve nüfuzunu yayma
hamleleri ile hızla yükselen
bir hegemon güç olarak öne
çıkıyor.
Hegemonya Savaşları
Küresel düzeyde ekonomik durgunluğun devam
ettiği ve krizin derinleştiği
koşullar, bir taraftan kaynak
savaşlarını tetiklerken, diğer
yandan hegemon güçler
arasındaki gerilimi artırıyor.
Savaş ve kriz diyalektiği
işliyor. Küresel düzeyde artan gerilim, yeni ekonomik
ve nüfuz alanı savaşlarının
önünü açıyor. Kriz katastrofik sonuçlar yaratarak
derinleşiyor.

Finansal derinleşme ve ekonomik riskler
Türkiye ekonomisinde kredi- borç- tüketim döngüsü sonucu hızla şişen bir finansal balon oluşuyor. Bu süreç birçok riski bünyesinde taşıyor; en başta bankacılık ve emlak sektöründe yıkıcı sonuçlar yaratabilir.ı
Türkiye ekonomisi sürekli bir
resesyon içine girdi. Durgunluğun şiddetli bir krize
evrilme olasılığı hızla yükseliyor. Ekonominin dış kaynak,
cari açık, dış borç ve bütçe
açığı gibi yapısal sorunları
derinleşiyor. Ekonomi çoklu kırılganlık riskiyle karşı
karşıya. Bu koşullarda finanslaşma yönünde ciddi adımlar
atılıyor. Finansal faaliyetler en
fazla anlık hamleleri ve günü
kurtarıcı operasyonları içeriyor.
Finansallaşmanın derinleşmesi
ekonominin içinde bulunduğu
problemleri çözmekten öte
ekonomide problemleri ve
kırılganlığı artıyor.

Ekonomide spekülatif
hamleler
İşsizliğin kronik karaktere
büründüğü (açık ve gizli
işsiz sayısı 6 milyona geçti),
enflasyonun çift haneli oranlara ulaştığı koşullarda, farklı
finansal araçlarla ekonominin
canlanması hedefleniyor.
Merkez Bankası’nın banka
senedi uygulamasına geçmesi, bu yönde atılan ciddi bir
adım olarak dikkat çekiyor. Bu
uygulamayla Merkez Bankası
bankaların ellerindeki senetleri
alarak, bankalara likidite ya da
“taze para” sağlayacak ve nakit
paraya kavuşan bankalar böylece yeniden kredi verebilme

olanağına kavuşacak. Böylece
bir anlamda spekülasyonun
spekülasyonuyla ekonomin
dönmesi ya da canlanması
hedefleniyor. Ağırlıkta inşaat
sektöründe yaşanan tıkanıklığın aşılmasının amaçlandığı bu
uygulama, bünyesinde büyük
riskler taşıyor.
En başta finansal derinleşme
küresel düzeyde rekabet gücü
olan, gelişmiş bir reel sektör
temeli üzerinde şekillenen bir
olgudur. Türkiye’de ise reel
sektörün rekabet gücü zayıftır
ve neo- liberal dönüşüm politikaları sonucu ciddi oranda
daralma ve gerileme içindedir.
Bu objektif duruma rağmen
siyasi iktidar, olağanüstü riskler

alarak inşaat ve finansallaşma
yoluyla ekonominin sanal,
spekülatif büyümesini arzuluyor. Siyasi iktidar, bu zamana
kadar (konjonktürsel avantajları kullanarak) küresel finansal
hareketlerden ve para politikalarından yararlanıp, “inşaat
kapitalizmi” diye adlandırılan
ekonomi- politikle hareket etti.
Para politikalarındaki değişim
ve FED’in faiz artırımı kararlarıyla sıkışan ekonominin
canlanması için yeni finansal
araçlar devreye sokuluyor.
Merkez Bankası’nın attığı son
adımda -ekonomiye kredi
pompalaması yapmak- bu
ekonomi politiğin bir uzantısı
olarak biçimleniyor.

Finansal çöküş riski
Merkez Bankası aracılığıyla
hızlı finanslaşma süreci, çoklu
kırılganlık içindeki ekonomiyi
çökertebilir. Benzer politikalar,
2008 yılında ABD’nin krize
girmesine yol açmıştı. Finansal
derinleşme riskli kredilerin
artmasını beraberinde getirmiş
ve spekülasyon üzerinden spekülasyon yapılmasıyla oluşan
finansal balon patlamıştı.
Türkiye ekonomisinde krediborç- tüketim döngüsü sonucu
hızla şişen bir finansal balon
oluşuyor. Bu süreç birçok riski
bünyesinde taşıyor; en başta
bankacılık ve emlak sektöründe yıkıcı sonuçlar yaratabilir.

Aktüel olarak Dünya Bankası
yetkililerinin sıcak paraya
aşırı bağımlılık nedeniyle
bankacılık sektörü için kırılganlık uyarısı yapması iseA
işin başka bir yönüdür.
Önümüzdeki süreç şirket
iflasları ve kredi batıklarıyla
birlikte emlak krizine ve onun
tetiklediği bankacılık krizine
sahne olabilir.
Spekülasyon niteliğinde hareketlerin hızla arttığı, bankaların
toplam varlıklarının çok üstünde bir oranla krediler dağıtarak
(yüzde 70 gibi) paradan para
kazandığı koşullar, yukarıda
belirttiğimiz olasılıkları her an
gerçeğe dönüştürebilir.

Yapay/ biçimsel büyüme, kredi genişlemesi
Finanslaşma ve kredi genişlemesiyle sağlanan sanal büyümeye karşın Türkiye ekonomisinin reel ve yapısal sorunları artarak, derinleşiyor.
Türkiye ekonomisi reel ve yapısal
sorunlar yaşıyor. Bu duruma
rağmen 2017 yılının ilk çeyreğinde büyüme oranı yüzde 5 gibi
“yüksek” bir seyir gösterdi. Bu
veri paradoksi bir durumdan
öte finansman kaynaklı, kredi
genişlemesinin yarattığı yapay
ya da spekülatif büyümeyi işaret
ediyor.
Stagflasyon krizi içindeki Türkiye’nin bu “performansı”, enflasyonun yüzde 11,75’e, (sayılabilir)
işsizliğin yüzde 12,6’ya ulaştığı
koşullarda gerçekleşti.
Büyüme kredi genişlemesine ve
kamu harcamalarındaki artışa
dayanıyor. Ayrıca ihracattaki
yükseliş ve tüketim harcamaları

büyüme rakamını yükseltici etken oldu. 17 Nisan referandumu
için yapılan olağanüstü harcamalar da büyüme oranını yükselten
faktör olarak dikkat çekti.
Büyüme oranına bu derece önem
verilmesi şaşırtıcı değil. Otoriterleşme eğilimi ya da olağanüstü
rejimler her zaman, ekonomik
büyümeyle kendi varlığını meşru
kılmaya çalışır. Bunun somut
sonucu emeğin yoğun sömürüsü
ve toplumun baskılanmasıdır.
Ekonomide yaşanan yapısal
sorunların kredi genişlemesiyle
ertelenmesi, sanalda olsa her şart
altında büyüme doğrultusunda
çabalar büyük risklerin önünü
açar. Ekonomiyi daha kırılgan

hale getirir. Krizleri tetikler.

Stagflasyon ve şirket iflasları
Literatürde durgunluk içinde
yaşanan enflasyon durumuna,
stagflasyon tanımı yapılır. Aslında stagflasyon bir kriz durumudur. Stagflasyon aynı zamanda
ekonomik çöküşlerin ya da multi
krizlerin ilk habercisi olabilir.
Türkiye ekonomisi durgunluk
içinde ve bu durgunluk derinleşiyor. Enflasyon ise yapışkan
özellik taşıyor. Çift haneli oranları aşan enflasyon, yükselen ivme
gösteriyor. Ayrıca bütçe açığını,
cari açık izliyor.
Son OECD raporu Türkiye’de
enflasyon ve kur riskine dikkat

çekti. Ayrıca şirketlerin borçlarının kontrol altına alınması gerekliliğine vurgu yaptı. Bu arada
özel sektörün dış borcunun artışı
sürüyor. 2016 yılı sonu verilerine
göre sektörün uzun vadeli kredi
borçları 203.9 milyar dolara ulaştı. 1 yıl içinde toplam 65.7 milyar
dolar tutarında ana paranın geri
ödenmesi gerekiyor. Ayrıca sektörün 15.1 milyar dolar tutarında
kısa vadeli krediborcu bulunuyor.
Dövizdeki her oynaklık şirketler
için son derece riskli birdurum
yaratıyor. Olası döviz şokları ya
da döviz krizinin senkronize
şirket iflasları anlamına geleceği
artık aşikârdır.

Krize doğru
Türkiye ekonomisinin kırılganlığının bir başka göstergesi,
Türkiye’nin kısa vadeli borçlarının Merkez Bankası’nın brüt
rezervlerini aşmasıdır. Yüzde
120’ye ulaşan bu oran küresel
finans kuruluşları tarafından en
önemli kırılganlık verisi olarak
kabul ediliyor.
2017 yılı birinci çeyreğine göre
Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu
102.1 milyar dolar. Merkez
Bankası’nın brüt rezervi ise 88.6
milyar dolar.
Finanslaşma ve kredi genişlemesiyle sağlanan sanal büyümeye
karşın Türkiye ekonomisinin

reel ve yapısal sorunları artarak,
derinleşiyor. 2016 yılında 9.2
milyar dolarlık kaynağı “belirsiz”
parayla ekonomik krizi öteleyen
Türkiye, Ortadoğu’nun yeni
dizaynı, Körfez sermayesinde
yaşanacak bir ters akış ve Katar
krizinin yaratacağı sonuçlarla
her an borç çevriminde kırılmalar yaşayabilir. Bunun adı borç
krizidir. Aynı şekilde finanslaşma
balonu bankacılık ve emlak krizi
tetikleyİci sonuçlar yaratabilir.
Artık sorun yalnızca iktisadi
alanla sınırlı değil, siyasi ve
toplumsal alana da yansıyan
içeriktedir. Ve gelişmeler birbirini şiddetle etkileyecek boyuta
ulaşıyor.
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ORTADOĞU
Ortadoğu’da süreç şiddetleniyor.

Suriye’de çatışmalar büyüyor
ABD ve İngiltere’nin özel kuvvetleriyle saha inmesi, ABD’nin Esad’ın uçağını düşürmesi, İran’ın füze saldırısı, Rusya’nın Akdeniz’deki savaş
gemilerinin füze sayısını arttırması, cihatçıların çatışmasızlığa “uymaması” Suriye’de çatışmaların şiddetinin daha da artacağını gösteriyor.
Hasan FERAMUZ
6. yılını bitirmeye hazırlanan
Suriye’deki savaşta çatışmasızlık ile
çatışmanın bir aradalığı çatırdıyor. Geçtiğimiz aya nazaran artış
kaydeden “sıcak savaş”, ibrenin bir
aradalıktan çatışmanın egemenliğine doğru evrildiğini gösteriyor.

Çatışmalar doğudan yükseliyor
Astana görüşmeleri sonucunda
dört çatışmasızlık bölgesi ilan
edilmişti. Bu ilanın ardından
taraflar Suriye’nin doğu bölgesine
yönelerek, çöküş evresine giren
IŞİD’ten toprak kapma savaşımına
giriştiler. Ürdün sınırından kuzeye
doğru ilerlemeye başlayan “muhalifler” Tanf kentine ve Irak sınırına

vardılar.
Esad güçleri de aynı günlerde Karyatayn’dan doğuya doğru harekete
geçtiler ve Tanf ’in ele geçirilmesi
üzerine daha kuzeydeki Tayyara
bölgesine vararak Irak sınırına
ulaştı. Böylece Esad güçleri hem
İran’dan Suriye’ye uzanan bir
koridor açtı hem de “muhalifleri”
Suriye’nin güneydoğusundaki
Ürdün-Irak sınırlarına bitişik bir
bölgeye sıkıştırdı.
Fakat bu sıkıştırılmış bölgeye ABD
ve İngiltere kendi özel kuvvetlerini
yerleştirmiş ve üs kurmuş durumda. ABD ve “muhalifler” doğudaki
yürüyüşleriyle Deyrezzor’a varmayı hedeflerken önleri kesilmiş olsa
da çölde geniş bir bölge kazanmış

oldular. Bu bölge ABD ve “muhaliflere” güçlerini konsolide etme ve
ilerideki saldırılarını gerçekleştirme imkanını sağlamış oldu.

Esad Deyrezzor’a
yürüyebilecek mi?
Öte yandan Esad güçleri Rusya’nın
helikopter, füze ve “danışman”
desteğiyle birlikte Halep’in doğusundan Rakka güney kırsalına,
Palmira’nın kuzeybatısından
zengin Arak petrol yataklarına
ve Tayyara’nın kuzeyinden El
Bukemal sınır kapısına yaklaşmış
durumda. Böylece Esad, Suriye
Demokratik Güçleri (SDG) Rakka’yı kuşatmış ve “muhalifler” de
güneyde sıkışmışken üç taraftan

ilerleyerek Deyrezzor’a ulaşmayı
hedefliyor.
Esad bu hedefine ulaşarak doğuda
hâkimiyetini tamamen sağlamayı
ve böylece “çatışmasızlık” bölgelerine yoğunlaşmayı amaçlıyor. İran
da Zülfikar füzesiyle Deyrezzor’u
vurarak sahada daha “güçlü” bir
şekilde var olarak Esad’a “yardımcı” olacağını vurguluyor.
Bunlarla birlikte Deyrezzor’a ilerlerken SDG’ye saldırarak Rakka’ya
güneyden girmeyi de test eden
Esad, uçağının ABD tarafından
düşürülmesi üzerine “şimdilik”
bu yönden ilerlemesini durdurdu.
Bu durum Esad’ın Deyrezzor’a
ulaşmasına kolayca müsaade
edilmeyeceğini gösteriyor.

Çatışmasızlık çatırdıyor
Çatışmasızlık bölgelerinden İdlib ve Hama’nın
kuzeyinde sessizlik hâkimken; Faylak el Rahman ve
Hay’at Tahrir el Şam (El
Nusra’nın yeni adı) Doğu
Guta’da, Ahrar uş Şam ise
Dera’nın batısındaki Kuneytra’da saldırılarına tekrardan başladılar. Böylece
cihatçı örgütler Astana
veya Cenevre’de varılan
kararların kendileri için
“geçerli” olduğu sürelere
de dikkat çekmiş oldular.

ABD ve İngiltere’nin özel
kuvvetleriyle saha inmesi,
ABD’nin Esad’ın uçağını
düşürmesi, İran’ın füze
saldırısı, Rusya’nın Akdeniz’deki savaş gemilerinden fırlattığı füze sayısını
ve saldırılara katılan asker
ile helikopterlerini arttırması ile cihatçıların
çatışmasızlığa “uymaması”,
Suriye’de çatışmaların şiddetini daha da arttıracağı
bir döneme girildiğine
işaret ediyor.

ABD’nin Ortadoğu politikası ne kadar realist?
Riyad konuşmasında İslam dünyasına seslenen
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu politikasını “Temel Realizm” olarak belirtti.
Evrim MUŞTU
“İlk yurtdışı ziyaretini” Suudi Arabistan’a yapan, aynı zamanda İran’a
karşı kurulan Körfez Arap Ülkeleri
İşbirliği Konseyi’ne katılan Başkan
Trump, İslam dünyasına seslendi.
Yaptığı konuşmaya göre bölgedeki siyasetinin ana amacı, “İslami
Terörizmi” ve bunu finanse edip
örgütleyen unsurları imha etmektir.
Bu kavramın içeriğini ve esnek
sınırlarını tabii ki kendisi belirliyor.
Trump, hedefine ulaşabilmek için,
önceli olan Obama’nın sergilediği
“dehşetli” siyasetin yerine, ortak
çıkarlara dayalı olan realist bir
politika getirecekmiş. Ana amacın
ironik, hatta alaycı olmasından
öte; aslında realist bir politikayı
belirtmek için ortak çıkarların var
olduğu zaman değil – orası kolay –
olmadığı zaman nasıl bir yaklaşım
sergileneceğini söylemek gerekiyordu. Fakat Trump bununla ilgili
mesajını vermemiş değil: “Bizimle
olanlar pişman olmayacaktır”. Olmayanlar pişman olacaktır demek
ki!

Ortak çıkarlar
ve siyasetin geleneği
ABD’nin Ortadoğu’daki temel
çıkarları ezelden beri bellidir; bir
yandan enerji kaynaklarına erişim
ve nakliyat yollarını kontrol etmek,
öbür yandan da İsrail devletinin
emniyetini sağlamak, yani Filistin
halkına zulüm etmektir.
İlki her halükarda aşikâr. Fakat
ikincisi 1948’den bu yana, Başkan
Truman tarafından şöyle dile getirilmişti: “Seçimlerde birçok Filistinli değil, Yahudi seçmeni dikkate
almam gerek”. Bugün ki hükümetin
en yüksek mertebedeki görevlilerine bakarsak, bu durumun sadece
seçmenle sınırlı kalmadığı anlaşılır.
ABD için bu çıkarlar sabit olmakla
birlikte tartışmaya açık değildir.
Böyle bir tutum sadece kendisini
“süper güç” ve “efendi” sanan birinden gelebilir. Demek ki “ortak çı-

karların” var olabilmesi için, kalan
aktörlerin bu gerçeği kabul etmeleri
gerekiyor. Aksi halde, er ya da geç,
düşman ilan edilebilir, kaderine
“imha” yazılabilir. İcabında gücünü
dayatarak, ya direkt savaş açar veyahut da regime change (Türkçesi
rejim değişikliği) taktiğini - yani
CIA tarafından organize edilen bir
darbe - uygular. Nasıl olsa CIA ilk
adımlarını Ortadoğu’nun çöllerinde atmıştı (1953’te İran’da Musaddık’a karşı yapılan darbe gibi). Yani
pişman etmesini iyi bilir.

Trump’ın gidişatı:
Çekiç ile çivi mottosu
Trump ABD’nin geleneksel dış siyasetinin çerçevesini değiştiremez.
Ortadoğu’daki hareket alanı artık
kısıtlı, bu her şeyden önce Suriye’de
belli oluyor. Bir siyasetçi, hareket
alanı kısıtlıyken onu diplomasiyle
genişletmeyi bilir. Fakat Beyaz
Saray ekibi siyasetçilerden değil,
patronlardan oluşuyor. Göründüğü
gibi sabit çerçeve içerisinde olan
siyasetlerini yeni muhafazakârların
(Neoconservatives) Körfez Savaşlarında uyguladıkları “Çekiç ile Çivi”
mottosunun etrafında tasarlıyorlar.
“Elindeki tek alet çekiç ise, her
problemin çiviye benzemesini
sağlaman gerek”.
Bu takdirde çivi “İslami Terörizm”
anlamına geliyor: İran, Suriye, Hizbullah, hatta Hamas bu “terörizmi”
oluşturup, idare ediyor. Çekiç ise
füzeler fırlatmak, uçak vurmak ve
benzerleridir.
Fakat bölgede artık çekici olan başka aktörler de var. O halde çekici
sallamak ne anlama gelir? Bunu
Rusya Dış İşleri Bakanı yardımcısı
Sergei Ryabkov dile getirdi: “Bu
bir saldırı eylemi değilse, o vakit
nedir?“ Trump gerçeği kabul etmeden, alıngan bir çocuk gibi “Hayır,
bir tek benim çekicim olabilir, onu
da gösteririm size” demeye devam
ederse, Ortadoğu’daki çekişmeler
artacaktır.

Katar mızrağı çuvala sığacak mı?
Trump ile birlikte tekrar doğrudan savaş politikasına dönen ABD, Rusya-İran hattına karşı safını düzenlemeye ve konsolide etmeye yönelmiş durumda.
Mahmut DURKAL
Trump ABD seçimlerinde
İran’ı hedef tahtasına oturtan,
Rusya’yı işbirliği yapılabilecek
ortak olarak gören söylemleriyle dikkat çekmişti. Fakat
koltuğa oturduktan sonra
Rusya’ya dair söylemlerin
tersine “döndürülmesiyle”
birlikte “Acaba Ortadoğu’da
bu sefer ne hinlikler dönecek?” sorusuyla sarmaş dolaş
hale geldik.
Sorumuzu tamamlarken
Trump’ın ilk yurtdışı gezisini
Suudi Arabistan’a yapmasıyla
birlikte “bu sefer olayı anladık” diye sevindik. Bu gezi
sonucunda Suudi Arabistan
öncülüğünde İslam dünyası
tek çatı altında toplanmış
hatta bir İslami NATO da
meydana getirilmişti. Tabi bu
İslami NATO İran’ı kapsamak
bir yana, İran’a karşı oluşturulmuştu.
İşin rengi tam belli oldu
derken Suudilerin Katar’ı
hedefe oturtmasıyla kafalar
daha da bulandı. Hep birlikte
kol kola girerek Ortadoğu’yu
kan gölüne çevirmekten geri
durmayan müttefikler, ABD

emperyalizminin onlara
sattığı silahlar ile birbirlerini boğazlayacak duruma
geldiler.

Neden Katar?
Arap baharı olarak adlandırılan süreçle birlikte Ortadoğu’da yayılan isyanları fırsat
olarak gören Katar, birçok
ülkenin kana bulanmasını
kendi çıkarları için kullanmak
istedi. Keza Suudiler de bu
dalganın kendisine yönelecek
bir dalga olmasını beklemektense isyan dalgasının yönünü
bölgedeki rakibi İran’a yönlendirmeye çalıştı.
İki ülke de bu süreçte
finansörlük yapmaktan geri
durmasa da sahada savaşan
güçleri destekleme konusunda farklılıklar yaşadılar/
yaşıyorlar. Suriye’nin kaos
bölgesi haline gelmesinde her
türlü cihatçı çetelere destek
sağlayan bu iki ülke, karşı
karşıya geldiklerinde (terör
ile bağlantılı karnelerini
unutmuşçasına) “terörü” destekleme ithamıyla birbirlerine
saldırdılar. Nitekim iki ülke
de haklıydı.
Öte yandan Katar’ın hedefe

konmasının önemli nedenleri ise Suudiler’in Katar’ı da
Türkiye ve İran gibi kendisine rakip olarak görmesi ve
Katar’ın bu rakiplerle olan
“işbirliği”. Katar, zengin petrol
ile doğalgaz yataklarına sahip
ve konumu gereği bu zenginlikleri İran’la paylaşmak
zorunda. Ayrıca bu petrol ve
doğalgazı satabilmek için Fars
Körfezi’ni kullanmak zorunda. Ki bunun için de İran’ın
iznine muhtaç.
Bunlarla birlikte Suriye’deki
savaşın ertesinde ülkenin
yeniden imarında gözünün
olması ve Esad ile gizli ilişkilere sahip olduğu yönündeki
iddialar da Katar’ın kendini
hedef tahtasında bulmasının
diğer nedenleri.
“İç” saflaşma olur mu?
Katar’ın hedef tahtasına
oturmasıyla birlikte gerek
bölge ülkeleri gerekse dünya
güçleri ardı ardına açıklamalarla ya Katar’ın yanında ya da
Katar’ın karşısında yer aldılar.
ABD ilk olarak Katar’ı
dizginlemek için yapılanları
onaylayan açıklamalar yaparken, İran ve Rusya fırsattan

istifade Katar’ı destekleyen
açıklamalarında bulundular.
Bunun üzerine ABD, Katardaki üssüne dair açıklamaları
ve Katar ile silah anlaşması
yapması ile birlikte saftaki
çatlakları kontrol etmeye
yöneldi. Bu tutumu “yahu
ABD Körfez savaşındaki gibi
bunları savaştırıp daha fazla
silah satacak” gibi görüşlere
yol açmış durumda, fakat bu
tutum sadece “paradan” ibaret
değil.
Trump ile birlikte tekrar
doğrudan savaş politikasına
dönen ABD, Rusya-İran hattına karşı safını düzenlemeye
ve konsolide etmeye yönelmiş durumda. Dolayısıyla
Suudiler aracılığıyla bölgedeki
“müttefiklerine” belirlenen
çizgiye uymaları haber edilmiş durumda.
Dolayısıyla ABD’ye göbekten
bağlı müttefiklerin bu çizgiyi
aşmaları mümkün gözükmüyor. Ama Ortadoğu’da
derinleşen savaşla birlikte
çizgide oluşacak yıpranmalar,
Katar krizi gibi krizlerin diğer
ülkelerle de yaşanma ihtimalini ortaya koyuyor.
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DÜNYA
Latin Amerika’nın en eski gerilla örgütü FARC-EP silahları bırakıyor

Barış sürecinin bir sonraki adımı

Devlet ve bölgesel elitlerle tarihsel olarak iç içe geçmiş olan paramilitarizm de katliamlarını sürdürmeye devam ediyor.
Jan SCHWAB
2012’den beri Kolombiyalı
solcu Kolombiya Devrimci
Silahlı Güçleri – Halk Ordusu (FARC-EP) Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan
Manuel Santos ile müzakerelerde bulunuyordu. Kasım
2016’da Havana Anlaşması
etrafında dönen müzakere
süreci barış anlaşmasının
imzalanmasıyla birlikte
noktalandı.
Ocak 2017’nin sonunda ise
hükümetle anlaşma halinde
7000 gerilla, ülke çapında
farklı yerlere dağılan Geçiş
ve Normalleşme Bölgelerine
(ZVTN) geçti. Bu bölgelerin
güvenliği bir kaç kilometre
etrafında konuşlanan asker
tarafından garantilense
de, askerden arındırılmış
bölgelerden oluşuyor. Bu
bölgelerde gerillanın askeri
bir örgütten siyasi bir örgüte geçişi örgütlenecek.
Anlaşmaya göre hükümetin
bir dizi önlemleri gerillaların sivil yaşama geçimini
mümkün kılacak. Gerillaların silahları ise son aylarda
-tek tük kontrol noktaları
dışında- BM’nin kontrolüne
verildi.
Ancak anlaşmanın uygulamalarında bir dizi
sorun ortaya çıktı. Gerilla
anlaşmaya uyarak hareket
ederken, hükümet anlaşmada mutabakata varılan
görevlerine uymadı. Toplam
23 bölgenin çoğunda Havana Anlaşması’nda karar
verilen altyapı (su, elektrik,
sağlık, vs.) mevcut değildi.
Bölgeler hazır hale gelene
kadar, gerillanın kendisi

geçici kamplar inşa etmek
durumunda kaldı.

Barış sürecin sıkıntıları
Ama gerilla açısından sıkıntılı koşullar yalnızca sivil
yaşama geçiş konusunda yaşanmıyor. Devlet ve bögesel

Santos hükümeti ise hâlâ
paramiliter yapıların varlığını inkâr ediyor. Çünkü
onların varlığını kabul
etmek, onları destekleyen
öğelerin de içinde bulunduğu devlet aygıtlarını hedef
haline getirmek demektir.

mücadele devlet tarafından
yürütülmüyor. Onun için
de ülkenin kırsal alanından
ölüm tehditleri, zorunlu yer
değişimi, angarya ve siyasi
infazların çoğaldığına dair
haberler gelmeye başlıyor

bırakıldı.
Ülkenin yüksek mahkemesi, daha Aralık ayında
geçerli kıldığı ve Havana
Anlaşması›na uyan yasal
düzenlemelerin blok halinde hızlıca uygulanmasını
mümkün kılan “hızlı yasa

Juan Manuel Santos liderliğindeki mevcut Kolombiya
hükümeti, Ekim 2016’ da
barış anlaşmasına dair yapılan halk oylamasını kazanan
aşırı sağ tarafından baskı
altında tutuluyor. Siyasi iktidarın kilit noktalarında hâlâ

çimlerinden ötürü gerillaya
fazla taviz vermeden yol
alması gerekiyor.

Barışın içeriği
ve sınıf savaşı
Barış anlaşmasının özellikle
sosyal adaleti vurgulayan merkezi öğeleri hiç
de Kolombiya elitlerinin
çıkarına değil. Onların
barış anlaşmasındaki çıkarı,
ülkenin o güne kadar onlara
kapalı olan bölgeleri siyasi
ve iktisadi olarak kendi
sistemlerine içermek.
FARC-EP’nin stratejik
yeniden konumlanması ise
silahlı mücadele yerine siyasal kitle mücadelesine yöneliyor. Bu yönelimle gerilla,
siyasi rıza üretme eksikliğine ve askeri çıkmaza cevap
üretmeyi amaçlıyor.

Gerillanın hedefi

FARC-EP’nin stratejik yeniden konumlanması ile, siyasal kitle mücadelesine yöneliyor.
elitlerle tarihsel olarak iç içe
geçmiş olan paramilitarizm
de katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Kırsal işçileri haber portalı Agencia
Prensa Rural’ın rakamlarına
göre 2017’de bugüne kadar
44 taban aktivisti, FARPEP’ nin 8 üyesi ve 2 gerilla
katledildi.

Onun yerine hükümet,
kriminal çetelerden (BACRİM) bahsediyor ve devlet
tarafından desteklenen siyasi paramilitarizmin 2000’li
yıllarda bittiğini iddia
ediyor. Dolayısıyla özellikle
kırsal alanlarda FARC-EP’
nin boşalttığı bölgeleri ele
geçiren bu çetelere karşı

Devlet ve aşırı sağın
tutumu
Onun dışında devlet 2016
Aralık’ında mutabık kılınan
af yasasının uygulanmasını
da bloke ediyor: Siyasi tutsak olarak tutulan toplam
3000 FARC-EP üyesinin
sadece % 15 civarı serbest

çıkarma yöntemi”ni şimdi
yasadışı kılmış durumda.
Böylece barış anlaşmasının uygulanışı daha da
yavaşlıyor. Çünkü artık
bu konudaki her yeni yasa
teker teker devletin iki
meclisinde de tartışılarak
geçtikten sonra uygulamaya
sokulabiliyor.

aşırı sağın öğeleri örgütlü
ve onlar barış anlaşmasının uygulanmasını bloke
ediyorlar.
Barış anlaşmasından yana
olan hükümet ise bu aşırı
sağ öğelerle anlaşma halinde. Onun için de Santos’un
özellikle 2018’de yapılacak
olan cumhurbaşkanlığı se-

Gerillanın barış anlaşmasıyla ulaşmak istediği hedef,
kendisini siyasi bir güç
olarak konumlandırarak
sistemin açtığı alanlarda
siyaset yaparak toplumu
geniş çapta demokratikleştirmek ve sosyal adaleti
oluşturmak. Ancak gerilla
bu süreçte toplum içinde
egemen sınıfın aşırı sağ ve
liberal kanatlarına karşıt
yeterince güç toparlayamazsa, barış süreci ülkenin
elitleri için bir barış olur –
yani silahsızlandırılmış ve
neoliberal sisteme entegre
edilmiş bir post-gerilla.
Dolayısıyla Kolombiya’daki
barışın ne tarz bir barış
olacağını, sınıf savaşı ve güç
dengeleri belirleyecek.

ABD-AB gerilimi, küçük bir ara verdikten sonra Paris anlaşması, Katar krizi ve Rusya sorunları üzerinden yeniden patlak verdi

Emperyalist Batı bloğu içindeki gerilim tırmanıyor
“Trump’ın ABD başkanı seçilmesiyle Dünya’nın çok kutuplulaşması kritik bir noktaya evrildi.”
Alp KAYSERİLİOĞLU
Sovyetlerin çöküşü sonrasında
“İmparatorluk” hamlesi yapan
ABD, Irak Savaşında duvara
toslamıştı.
Bu durum kapitalist güçler arasındaki hegemonya krizini ve
“çok kutuplu Dünya” eğilimini
açığa çıkardı.
Trump’ın seçilmesiyle beraber
güç kazanan çok kutupluluk
eğilimi, Batı emperyalist bloğu
içindeki gerilimi tırmandırıyor.
Küresel egemenliği tehdit altına
giren ABD’nin konumunu
korumak isteyen Trump’ın
ajandasının ön sıralarında,
uluslararası anlaşmaların yükümlülüklerini sırtından atmak
ve “Dünya polisi” fonksiyonunun masraflarından çekilmek
yer alıyor.
Trump’ın ajandası, Batı emperyalist kampının diğer güçlerinin çıkarlarını tehdit ederken,
aynı zamanda bu güçlerin
ABD’nin egemenliğinden
bağımsız bir emperyalist blok
kurma eğilimini de pompalıyor.

Kısa bir aradan sonra
yeniden gerginlik
Eski ortaklar arasındaki zaten
“limoni” olan ortam “Önce
Amerika!” ve “Önce Avrupa!”
saflaşmasının üzerinden ciddi
bir şekilde sertleşirken, 17-19
Şubat’taki Münih Güvenlik
Konferansında herkes yine
arkadaş oluverdi.
Çünkü Dünyayı başka güçlerin
yönetebileceği endişesi taraflara
hâkimdi.
Ancak Münih Güvenlik Konferansı’nda barıştıktan sonra, son
zamanlarda ortamın yeniden
ciddi bir biçimde sertleşmesi
söz konusu.
Gerginliğin yeniden tırmanışındaki ilk adımlar, Mayıs ayı
sonunda yapılan NATO ve G7
zirvelerinde atıldı.
NATO zirvesinde Trump
Avrupalıları askeri kapasitelerin güçlenmesine yeterince
harcamada bulunmadıkları
yönünde eleştirirken; G7 zirvesinde, ABD ile diğer 6 devlet
özgür ticaret ve küresel ısınma
konusunda sertçe birbirlerine

girdiler. Sonunda, Trump’ın
Paris Anlaşmasını yok sayması
üzerine gerginlik patladı.
AB ülkeleri, Trump’ın bu kararını kabul etmek bir yana, artık
kendi kaderlerini kendilerinin
tayin etmeleri gerektiğini vurguladılar.

Katar krizi
AB, hızla değişen küresel güç
dengeleri içinde kendi konumunu güçlendirebilmek için,
özellikle ticaret, Çin’le ilişkilerini geliştirmekle ve Orta
Doğu’da bağımsız bir politikaya
doğru yol almakla meşgulken,
Katar krizi patladı.
Katar Türkiye’ye benzer biçimde nispi bir bağımsız alan içinde hareket ederek Orta Doğu’da
kendisine özgü bir güç olmayı
hedefliyordu. Bunun için İhvan
hareketini destekledi, İran’la
ilişkilerini düzeltmeye yöneldi
ve Suriye’de cihatçı gruplar ile
İran ve İran yanlısı milisler
arasında arabulucu konumuna
yerleşti.
Trump’ın ABD’si bu eğilime

reaksiyon göstermeyi ve İran’la
daha saldırgan bir şekilde mücadele etmeyi planladığı için
Suudi Arabistan’ı, Katar’ı izole
etmeye teşvik etti.
AB’den yine sert tepkiler geldi.
Özellikle öncü güç Almanya’nın İran’la iktisadi ilişkileri
biliniyor. Altı büyük gücün
İran’la yaptıkları nükleer
anlaşmayla hem İran’ın hem de
onun bölgesel düşmanlarının,
sürekli arabuluculara bağlı kalması hedefleniyordu. Almanya
öncülüğünde AB, bu arabuluculuk fonksiyonunu ABD’den
bağımsız bir şekilde üstlenmeyi
öngörüyor. Trump’ın saldırgan
tavırları açık ki bu planları
çökertmeyi hedefliyor.

Rusya yaptırımları
En nihayetinde, bir süredir
yaşanan Rusya konusundaki
gerginlik de bir patlak daha
verdi. Her ne kadar Trump
başta “Rusya dostu” olarak
tanımlanmış olsa da, en son
Suriye ordusunun Amerikan
filosu tarafından bombalanma-

sıyla o günler geçmiş sayılır.
Ama Trump daha da doğrudan bir şekilde Rusya’ya karşı
hamlelere imza attı. Haziran
ortasında ABD Rusya’ya karşı
yaptırımlarını hem uzattı hem
de bu yaptırımların kapsamını büyüttü. Artık yaptırımlar
AB’nin farklı şirketlerinin Rusya’yla anlaşarak planladıkları
gaz borularını da, dolayısıyla
Avrupa’nın enerji çıkarlarını da
kapsıyor.
Almanya, bu kararı kabul
etmeyeceğini açıkça söyledi.
Avrupa elitleri de “enerji kullanımı yoğun olan sanayimizin
rekabet gücü söz konusu” diyerek konuyu net dillendirdiler.

“Trump şoku”
Almanya ve AB’nin bağımsızlaşma yolundaki en önemli
sıkıntıları askeri kapasitelerin
yetersizliği. AB askerileşme
ajandası 2016 yılında rafta
beklerken, Brexit oylamasıyla
pompalanıp muazzam hız
kazanmıştı.
Trump bu açıdan bir lütuf oldu.

Mart 2017’den Haziran 2017’ye
kadar süren bir süreç içinde AB
tarafından MPCC adlı merkezi
bir askeri karargâhın kurulması
nihayet karara bağlandı.
Mevcut durumdan geleceğe
doğru bakış atarsak şöyle
bir yol gözüküyor: Birbirine
bağımlılıkları yüzünden çelişkili, düz olmayan ve belki geri
adımları da içeren bir şekilde
olsa da, şimdiye kadar ortak bir
“Batı” bloğu içinde konumlanan ABD ve Almanya’nın
başını çektiği AB bloğunun
birbirinden nispeten bağımsızlaşma eğiliminde. Bloğun çok
kutuplu bir düzene doğru akan
Dünya içinde kendisine özgü
bağımsız bir güç odağı oluşturma çabasına girmesi artık
yüksek bir ihtimal. Sürekli gelip
giden gerilimler ve krizler bu
sürecin yumuşak değil sert bir
şekilde akacağını gösteriyor.
Eh, bir de tabii ki sürekli isyan
eden emekçi halklar var. Onlar
bu gelişmeleri nasıl karşılayacak acaba?
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DÜNYA
Max ZİRNGAST

Corbyn momenti siyasi dengeleri değiştiriyor, yeni imkanlar yaratıyor.

Britanya’da taşlar yerinden oynuyor
2007/8 ekonomik krizin ilk on yılının alacakaranlığı yaklaşırken, dünya çapında ve emperyalist merkezlerin birçok yerinde siyasi çözülme süreçlerini ancak görebilmekteyiz. 40 yıllık neoliberal saldırı sonrası yoksullaşmış ve geleceksiz bırakılmış işçiler ve gençler yüzlerini Corbyn’e dönüyor.
2007/8 ekonomik krizin ilk on
yılının alacakaranlığı yaklaşırken,
dünya çapında ve emperyalist
merkezlerin birçok yerinde siyasi
çözülme süreçlerini ancak şimdi
görebilmekteyiz.
Bitmeyen Yunanistan krizi,
istikrara kavuşamayan AB
güney bölgesi, 2011’de ABD’den
Kuzey Afrika’ya kadar uzanan ve
meydan işgalleriyle ünlenen isyan
dalgası, Avrupa’da sağın yükselişi,
ABD’de Hillary Clinton’un temsil
ettiği teknokratik, liberal-merkezci sermaye sözcülüğü yapan
statükocu politikanın çöküşü
gibi olgular egemen sınıfların
hegemonik krizini apaçık ortaya
koyuyor.
19. ve 20.yüzyılın ilk yarısında
-2.emperyalist paylaşım savaşına

kadar- dünyada hegemonyasını
sürdüren en güçlü emperyalist
ülke olan Britanya’da bütün bu çözülme ve çürüme süreçlerini son
senelerde canlı yayında ve hızlandırılmış şeklinde izleyebiliriz.

Bir imparatorluğun çözülüşü
Bir zamanlar dünyanın en büyük
imparatorluğu olan Britanya artık
“çekirdeğini” bile zor tutuyor.
2014 Eylül’de gerçekleşen “İskoçya’nın bağımsızlığı referandumu”
Britanya elitlerinin ve finans
merkezi “City of London”un
ödünü patlatmış olsa da, o seferlik
İskoç halkının kalma kararıyla
kurtulmuşlardı.
2016 Haziran’ındaki “Brexit”
oylamasında ise küçük bir farkla
da olsa Britanya halkı Avrupa Bir-

liği’nden çıkma isteğini ifade etti.
Referandumun ardından bir siyasi deprem yaşanmış, başbakan ve
Muhafazakâr Parti lideri olan David Cameron ve başka partilerin
liderleri istifalarını sunmuşlardı.
Cameron’ın yerine İçişleri Bakanı
Theresa May başbakan oldu.
Birleşik Krallık’ın kimi bileşenlerinin bağımsızlığı şimdilik
ertelenmiş olsa da, bu kaçınılmaz
görünüyor.
Öte yandan, 40 yıllık neoliberal saldırı sonrası yoksullaşmış
ve geleceksiz bırakılmış işçiler
ve gençler yüzlerini Corbyn’e
dönerken ülke içerisinde de sınıf
çatışmaları artış göstermekte.

Genel seçim şoku
Bu ortamda başlayan Britan-

ya-AB Brexit tartışmalarında,
zaten tek başına iktidarda olan
Başbakan May, bu sürece daha
güçlü bir elle girmek istedi.
Bu amaca varmak adına, Nisan
ayında bir erken seçim önermiş,
bu önerisi meclis tarafından kabul
edilmişti.*
Seçim süreci başladığında Muhafazakâr Parti anketlerde İşçi
Partisi’nden %20’lik bir oy farkı
ile önde bulunuyordu.
Herkes May’in muazzam bir zafer
kazanmasını beklemekteydi.
Öte yandan, zaten partide güçlü
bir iç muhalefetle karşı karşıya
olan Corbyn’in, başarısız geçecek
bir seçimin sonunda parti başkanlığından istifa etmesini/düşürülmesini umanlar çoktu.

Dengeler değişiyor
Sonuç tam aksine oldu.
Muhafazakâr Parti gene
en fazla oy alan parti oldu.
Ama İşçi Partisi oy oranını
%10 civarında arttırarak
mecliste 30 koltuk daha
kazandı. İki parti arasında ancak %2’lik bir fark
kaldı. Üstelik Muhafazakâr
Parti elini güçlendirmek
bir yana, bu durumda tek
başına iktidar da olamıyor.
Başbakan Theresa May
kendini “Demir Leydi”
Margaret Thatcher’in
yeniden doğumu olarak

görüyordu. Ancak yanlış
bir tarihsel anda doğduğundan, dış görünümü
haricinde “Demir Leydi”
ile pek kıyaslanamaz. Bu
seçimin ardından öfkelenen
Britanyalı elitler Theresa
May hanımefendiye Muhafazakâr Parti’nin cenazesinde mevlit bile okutmaz.
*Not: Britanya’nın iki
kamara sisteminde genel
seçim Avam Kamarası
seçimi demektir. Lordlar
Kamarası’ndaki seçimleri
kapsamıyor.

“Corbyn momenti”
Bu saatten sonra Corby’nin parti başkanlığını sorgulayan kalmadı; son Blairci vekiller ve parti
elitleri ne yaparsa yapsın, İşçi Partisi onların elinde değil artık.
1. sayfadan devam

İşçi Partisi artık Blaircilerden
alınmış. SPD ise, Alman Finans
kapitalinin muavinliği dışında bir
şey yapmıyor.
Alman bir mizah dergisi bu durumu şu çarpıcı başlıkla özetlemişti: “SPD şaşkın – Britanya’da
sosyal demokrat bir parti sosyal
demokrat bir programla başarılı bir sonuç aldı.” Evet, asalak
teknokrat sermaye yanlısı “sosyal
demokratlar” hiç kuşkusuz bu
durumda bulunuyor. Biri çıkıp
“böyle bir şey olabilir mi?” derse
şaşırmayalım...

İşçi Partisi manifestosu
Belirttiğimiz gibi, seçim sürecinin
başında İşçi Partisi anketlerde
epey geri kalmış durumdaydı.
Cesur ve atılgan bir çalışma
yürüten Corbyn ve onun harekete
geçirdiği parti tabanı ile sendikalar kaderin cilvesini zorladı.
Genelce kabul edilen dönüm noktası İşçi Partisi’nin bu seçimlere
dair sunduğu manifesto. Yayımlanan manifestoyla Corbyn ve ekibi

toplumun geniş bir kesimine
hitap edebildi ve medya ile Muhafazakâr Partiyi büyük oranda
şaşkına çevirdi.

Halkçı program
Manifesto, kritik sektörlerin kamusallaştırmasını savunuyor. Örneğin, demiryolları, enerji, su ve
posta hizmetleri. İkincisi, emeği
güçlendirmeyi hedefliyor: Asgari
ücretin artırılması, güvencesiz
koşulların sonlandırılması ve
sendikal hakların genişletilmesine
yönelik maddeler barındırıyor
program. Üçüncü olarak, toplumsal alanların, yaşamın bütünlüğünün metalaşması ve yoksullaşmasına karşı hamleler bulunuyor.
Üniversite harçların sıfırlanması
(çok pahalı bir yüksek eğitim
harcı var) ve genel olarak eğitim
sistemine büyük hibe yapılması,
sağlık hizmetlerine herkesin
ulaşabilmesi, sosyal konut programıyla barınma hakkının gerçekten uygulanması ve kira miktarlarının devletçe kontrol edilmesini
savunmaktadır.

Corbyn, programın uygulanması
için finans dünyasının en zengin
%5’nin vergilerinde ciddi bir artış
sağlanmasını öneriyor. Bu program şüphesiz Corbyn’in ve İşçi
Partisi’nin popülaritesini arttıran
en önemli etkenlerden birisidir.

Corbyn karşıtlığı
2015’te parti başkanlığını kazanan
Corbyn, parti elitleri tarafından
bir “seçenek görüntüsü” vermek
için aday listesinde kendisine yer
bulmuştu. Başkanlıkla birlikte
gençliğe ve işçi tabanına “doğru”
bir şekilde hitap etmeyi başardı.
Blairci parti elitleri bu durumu
kabul etmedi ve medya ile el ele
vererek Corbyn’e – yani kendi
parti liderlerine – durmadan
saldırdılar.
Yetmedi, Corbyn’e apaçık bir
darbe yapıldı. Blairci milletvekilleri partiyi tekrardan bir genel
başkanlık seçimine zorladı. Ama
bütün çabalara rağmen gene
o galip çıktı. Bu saatten sonra
Corby’nin parti başkanlığını
sorgulayan kalmadı. Son Blairci

vekiller ve parti elitleri ne yaparsa
yapsın, İşçi Partisi onların elinde
değil artık.

Taban mobilizasyonu
Corbyn’in buraya kadar gelebilmesindeki en önemli faktör
örgütlenme yöntemidir. “Klasik”
burjuva siyasetinin tarzının,
partiyi sadece bir seçim aracı olarak kullanma geleneğine boyun
eğmedi. Tam tersine, gençler ve
sendikalar üzerinde muazzam bir
taban çalışması başlattı.
Corbyn’in iki defa parti başkanlığı
kazanan tarzı bu sefer de genel seçimlerde başarıya ulaştı. Corbyn
sayesinde yüz binlerce kişi partiye
katıldı, İşçi Partisi artık Avrupa’nın en büyük sosyal demokrat
partisi oldu.
İşçi Partisi’nin göz göre göre
gelen zaferi, on binlerce evi kapı
kapı dolaşan gönüllüler olmadan
mümkün olamazdı. Corbyn hem
partiyi demokratikleştirmeyi
başardı, hem de sözde “apolitik”
bir kuşağın sokaklara dökülmesini sağladı.

Corbyn’le gelen süreç yeni kapılar aralıyor.

Açmazlar ve olasılıklar
Corbyn ve ekibinin seçim kampanyası, hatta Corbyn’in parti başkanlığına yükselişinden itibaren yürüttüğü siyaset, Britanya’da siyasi
zemini sola çekti. Corbyn ile umut yeniden doğdu – gelecek süreç için bu umut yetmez, ama vazgeçilmez bir zemin oluşturur.
Seçimden sonraki mevcut
durumu özetleyelim: Muhafazakâr Parti iktidarda, May
başbakan olacak. Bunun için
on koltuk kazanan ırkçı, faşizan
ve kadın düşmanı Kuzey
İrlandalı Demokratik Birlik
Partisi (DUP) ile bir anlaşmaya
varmak zorunda idi.
İki parti arasındaki anlaşmanın
bir parçası olarak Kuzey İrlanda’ya hibeler bir milyar Sterlin
arttırıldı. Yeni “Demir Leydi”
May böylece “iğrenç” bir kuruma yalakalık yapıp, herkesin

gözü önünde kendi iktidarını
satın aldı.
Kolayca anlaşılır ki, bu durumda istikrardan bahsetmek
mümkün değildir. Bu kritik
süreçte belli bir güce sahip
hegemonya sağlanamazsa, tekrardan seçime girme durumuyla karşı karşıya olabiliriz.

Brexit tartışmaları
Corbyn şimdilik klasik refah
hamleleri, anti-ırkçılık ve
emperyalist savaş karşıtlığı barındıran bir program önerisiyle

büyük bir dalga başlattı. Fakat
bir kapitalist devleti yönetmek
güzel bir program ve güzel bir
seçim çalışmasından bambaşka bir şey. Corbyn’in vizyonu
anti-kapitalist denebilecek bir
şekilde radikal elbette. Ama
bir devrim perspektifine sahip
değil.
Durumu daha da zorlaştıran,
Corbyn ile İşçi Partisi iktidara
gelirse, Avrupa Birliği ile Brexit
tartışmalarını sürdürmek
zorunda kalacaktır. Corbyn
“yumuşak” bir Brexit’i hedefle-

mekte; yani kısaca AB pazarında kalıp, kendi ülkesinde
istediği refah politikalarını
uygulamak istiyor.
Yalnız, AB’nin bunu kabul etmesi çok gerçekçi gözükmüyor.
Britanya Yunanistan değildir
elbette, ama ABD Corbyn’e pas
verirse Britanya’nın durumu
parlak bir örnek olarak ortada
duracak olurdu ve ardından
benzer bir “çıkış”ı isteyen bir
takım ülkeler olabilir. Kısaca,
AB ve Avro Bölgesinin çözülüşüne yol açabilir.

Taaruz ihtiyacı
Corbyn’in başarısı ile hiç şüphesiz, sol-halkçı güçler moral
üstünlüğü kazandı. Corbyn ve
ekibinin seçim kampanyası,
hatta Corbyn’in parti başkanlığına yükselişinden itibaren
yürüttüğü siyaset, Britanya’da
siyasi zemini sola çekti.
Siyaset, mümkünün sanatı değil, “imkânsız” olanı mümkün
kılmanın sanatıdır. “Corbyn
momenti” tam da bunun ifadesidir. Dürüst sosyal demokrat

program ve taban mobilizasyonu ile çok olumlu olasılıklara
yol açıldı.
Öte yandan, yukarıda belirttiğimiz açmazlar olduğu gibi
duruyor. Bu durumda Corbyn,
sol sekter olmaktansa tabanda
hareketliliğe katılıp gündeme
dâhil olarak, siyasi haritanın
gittikçe daha çok bölgesini
kuşatmayı yeğliyor. Corbyn ile
umut yeniden doğdu – gelecek
süreç için bu umut yetmez,
ama vazgeçilmez bir zemin
oluşturur.
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KADIN
Patriarkal kapitalizmin gerici uygulamalarına hapsolmayacağız

Pembe vagonun cinselliği
Rengi pembe olan her uygulama, özünde kadınların kendini özne olarak ortaya koymasından vazgeçmesi kamusal alanları terk etmesi için yapılan sinsi uygulamalardır.
Buket KARAÇAYLI
Kadınlar, tarihin çok eski
dönemlerinden bugüne değin
ataerkil sistem tarafından
şekillenmiş ve cinsiyetçilikle
harmanlanmış bir “kürenin”
içerisinde yaşamaya itilmişlerdir. Kadınların aile içine
hapsedilmesiyle başlayan bu
tutsaklık yolculuğu, bugün de
kadınların pembe vagonlara,
taksilere, toplu taşıma araçlarına hapsedilmesiyle devam
ediyor.
Pembe vagon ve türevi uygulamalar, (pembe taksi, pembe
otobüs, pembe koltuk…)
“kadınları kamusal alanlardan dışlarsak, tacize uğramazlar” gibi erkek merkezli,
toplumsal cinsiyet algısının
ürettiği çözümlerdir. Bu tür
uygulamalarla, kadınlara karşı
işlenen cinsel şiddet suçlarının
nedenlerini inceleme ve değiştirme gereği ortadan kalkıyor.
Tacizle mücadele etmek gibi
derdi olmayan bu uygulamalar,
“pembe vagon dışında vagon-

lara binen kadınların ‘rızası’
vardır” mesajını veriyor.

Toplumsal bir sorun:
Şiddetle “ehlileştirme”
Cinsel şiddet, sokakta başlayan
sözlü “sarkıntılıklardan”, toplu
taşımalardaki tacize, ev içindeki dayağa, enseste ve tecavüze
uzanan ve süreklilik gösteren
bir dizi olayı kapsar. Cinsel şiddet biçimlerinin hepsi temelde
toplumsal bir soruna işaret
ediyor ve “şiddet aracılığıyla
kadınları denetim altında tutan
bir sisteme” hizmet ediyor.
Pembe vagon uygulaması ise
cinsel şiddeti toplumsal bir
sorun olarak görmeyip tek tek
bireylerin yaşadığı ve bireye
özgü bir dizi sorun olarak ele
alıyor. Cinsel şiddet içeren davranışların birkaç “hasta” erkekle sınırlı olduğu varsayılıyor ve
kadınların “kendi sorunlarına”
bu “bir avuç akıl hastasından”
uzak durarak çözüm getirebileceklerine inanılıyor.
Aynı zamanda bu uygulama,

erkekleri tacizle “kendi sorunları” olarak yüzleşme sorumluluğundan da kurtarmaktadır.
Mesele “birkaç” erkeğin zaafından ibaretse ya da asıl suçlular
kadınların kendisiyse o zaman
erkekler neden bu meseleyle
ilgilensin ki?

İhtiyacımız feminist bakış
açısı
Bu uygulamanın, tacizi, tecavüzü yok edici etkiye sahip
olmadığı; aksine şiddeti her
gün yeniden üreteceği çok
açıktır. Söz konusu uygulama,
tacizin, tecavüzün yaygınlaşarak devam etmesinin yolunu
açacaktır.
Asıl çözüm; tacizin, tecavüzün
engellenmesi ve sonlanması için politikalar üretmek
olmalıdır. Bunun için atılması
gereken en acil adım, feminist bir bakış açısıyla şiddet
suçlarının kökeninde nelerin
yattığına çok yönlü bir açıklama getirerek yeni yaklaşımlar
üretmektir. Bu suçlara neyin

yol açtığını saptamak önemlidir, çünkü saldırıları önlemeye
yönelik stratejiler ancak bu
yolla saptanabilir.

Pembe vagon değil,
mor atmosfer
Rengi pembe olan her uygulama, özünde kadınların kendini
özne olarak ortaya koymasından vazgeçmesi ve kamusal
alanları kendi istekleriyle terk
etmesi için yapılan sinsi uygulamalardır.
Ancak bizler bırakın kamusal alanları pembe vagonlara
binerek terk etmeyi, bütün
atmosferi mora boyayacağımız
yeni bir dünyanın sınırlarını
zorluyoruz. Bu yeni dünyada
cinsiyetçiliğe, ayrımcılığa ve
şiddete yer yok.
Bu yüzden tacize ve şiddete
uğrayanlar değil; taciz etmekte,
şiddet uygulamakta, egemen
olmakta ısrar edenler, o pembe
vagonlara, taksilere, otobüslere
binerek bu yeni dünyayı terk
etmek zorunda kalacaklar.

Dayanışmanın en güzel
hali paylaşmak
Patriarkal kapitalizmin kadınlara
dayattığı tüketim kültüründen ancak
kadın dayanışmasıyla sağ çıkabiliriz.
Gamze ÖZKÖK

Medyanın “mini etek” şiddeti
“Kadına yönelik şiddet artmıyor, mini etekli kadına yönelik şiddet artıyor” söylemleri,
kadınlar arasında yükselen dayanışma ruhunu kırmak için yapılan bir algı operasyonu.
Meral ÇINAR
16 Nisan referandum sonuçlarının da gösterdiği gibi, AKP/
Erdoğan hükümeti yüksek
gerilimle ve her an kontrolden
çıkabilir kriz dinamikleriyle
çevrelenmiş durumda; bu
durum içerisinde hareket kabiliyeti giderek azalıyor, ciddi bir
meşruiyet krizi yaşıyor.
AKP/Erdoğan hükümetinin
bugüne kadar sırtını yasladığı
meşruiyet kanallarından biri de
erkek egemenliğiydi. Erkeğin
kadın ve çocuklar üzerinde kurduğu hegemonyanın
“meşruiyetinden” beslendikleri
için, bu meşruiyeti güçlendirmek adına kadın bedeni ve
emeği üzerindeki tahakkümü
15 yıldır istikrarlı bir şekilde
attırdılar.
Bunun için sistemli olarak,
medya, hukuk, eğitim gibi üst
yapı ilişkileri içerisinde erkek
iktidarını pekiştiren normlar
geliştirdiler.
Sayelerinde, kadına ve çocuklara yönelik şiddet öyle boyutlara
ulaştı ki, kadınlara nefes alacak
temiz hava sahası kalmadı.

Medya, kadına yönelik
şiddeti “körükleme” aracı
Artan şiddet olayları karşısında medyanın tutumu ise, her
zamanki sakilliğini ve araçsallığını koruyor.
Medya her daim, erkeğin
kadın üzerindeki hegemonyasını meşrulaştıran en önemli
araçlardan biri olagelmiştir.
Bugün de, haberler, diziler, TV
programları ve başka birçok
öğe aracılığıyla durmaksızın
kadına olması gereken ikinci
cins konumunu hatırlatmaya
ve toplumsal cinsiyet rollerini
pekiştirmeye devam ediyor.
Özellikle son zamanlarda,
şiddetin sebebini “kadının
kıyafetine indirgeyen” geleneksel söylemin medya kanallarında ne kadar da sıklaştığını
görebiliriz. “Mini etekli kadına
saldırı, şortlu kadına tekme, alkollü kadına skandal saldırı…”
gibi söylemler…
Bu tarz haberleri yaygınlaştırarak; şiddetin altında yatan
gerçek unsurları rafa kaldırıp, şiddetin sadece kadının
kıyafetlerinden kaynaklandığı

algısını yaratmak ve tabi sadece
bu kıyafetleri giyen kadınların
şiddete uğradığı gibi bir yanılsama yaratmak derdindeler.
Mesela, siz hiç “Başörtülü
kadına taciz” başlıklı bir haber
gördünüz mü? Peki, medyada
haberleştirilmiyor diye bu, başörtülü kadınlara yönelik erkek
şiddetinin azaldığı anlamına
mı gelir?
Elbette muhafazakârlaşan
toplumlarda kadının bedeninin “örtünmemiş” hali,
“örtünmüş” haline göre çokça
tepki çekmektedir. Fakat bu tek
başına şiddetin belirleyici bir
“nedeni” olamaz. Bu durum
daha çok başvurulan; kadınları
ayrıştıran, kadın dayanışmasını
parçalayan ve kadın bedeni
üzerindeki baskıyı arttırarak
erkek egemenliğini güçlendiren
bir yöntemdir.
Çoğu zaman kadın hareketini
bölecek denli işe yaradığını
da bir özeleştiri olarak kabul
etmek gerekir.

Meşruiyet krizinden çıkış yok
“Kadına yönelik şiddet artmıyor, mini etekli kadına yönelik

şiddet artıyor” söylemleri,
kadınlar arasında giderek
yükselen dayanışma ruhunu
kırmak için yapılan algı operasyonunun bir parçasıdır.
Anlaşılan o ki, erkek şiddetini kabullenmeyen ve buna
karşı direnen, erkekler ceza
alana kadar vazgeçmeyen ve
birbirleri ile dayanışma halinde
olan kadınlardan çok korkuluyor. Kadın hareketinin son
dönemlerde girdiği korkusuz,
cesur birliktelik ve yeni bir
hayatı örgütleyecek neşeye ve
inanca sahip olan yükseliş,
AKP hükümetinin meşruiyet
araçlarından biri olan erkek
egemenliğini zayıflatırken,
içerisinde bulunduğu krizi
derinleştiriyor.
Kadınlar açısından artan
şiddet olayları bir korku ortamı
yaratıyor olsa da, herhangi bir
suskunluk veya kabullenme söz
konusu olmayacaktır. Aksine
erkekliği yüceltenler, meşruiyet
krizinden çıkış için tutundukları bu yolda karşılarında güçlü
bir kadın direnişi bulacaklarından emin olabilirler.

İçerisinde yaşadığımız kapitalist toplum, insan ilişkilerinin
sonsuz yıkımından ve en çok
da kadın bedeni üzerindeki patriarkal tahakkümden
beslenir.
Kapitalizm, bu ilişkiden
beslenerek idealize ettiği ve
metalaştırdığı kadın bedeni
üzerinden yeni bir “tüketim
kültürü” yaratmıştır.
Elbette kadının kendisini de,
bu rekabetçi, bencil, ihtiyaçtan
fazlasını tüketmeye dayalı
kültürün içerisine hapsetmeye
çalışmaktadır. Bu tüketim kültürünün kadın bedeni için öngördüğü güzellik ve standardize edilmiş beden anlayışında;
kadın bedeni, görselliği ön
planda olan bir cazibe aygıtı
olarak kullanılmaktadır.
Nihayetinde bu “ideal kadına”
kavuşmak isterseniz, kendinizi
çılgın tüketim kültürünün
içerisinde bulmanız an meselesidir.
Düzenli beden egzersizleri
öneren programlar, kitaplar,
DVD’ler, diyetisyenler, estetik
ve cerrahi operasyonlar,
kozmetik ve bakım ürünleri,
sürekli yenilenen tekstil ürünleri… Bitmek bilmeyen yeni
ihtiyaçlar…

Rekabet ve aşırı tüketim
sorunu
İhtiyaçtan fazlasını tüketmeye
ve her zaman ihtiyacınızın
sınırlarını genişletmeye odaklı
tüketim kültürü, rekabet,
kıskançlık, bencillik gibi ilişki
biçimlerini de beslemektedir.
Bu yüzden, ataerkil kapitalizmin yaratmaya çalıştığı “ideal
kadın” algısı, kadının özgürleşmesi önünde çok büyük bir
engel. Çünkü rekabet, kıskançlık, bencillik gibi kapitalizme
özgü ilişki kurma biçimleri,
kadınlar arasındaki dayanışmayı zayıflatır.
Kadınların özgürleşme mücadelesinde en önemli durak
olan kadın dayanışmasının
zayıflaması ancak ve ancak

patriarkal kapitalizmi güçlendirecektir. Bir özne olarak
kadını ve kadının özgürleşme
mücadelesini zayıflatacaktır.
Bell Hooks’un dediği gibi “Ataerkil düşünce bizleri, erkeklerden aşağı gören, ataerkinin
gözüne girmek için birbiriyle
kıyasıya rekabet eden, kıskançlık, korku ve nefret besleyerek
birbirini hor gören kadınlar
olarak toplumsallaştırdı.”

Paylaş, gülümse, gülümset
Patriarkal kapitalizmin
kadınlara dayattığı tüketim
kültüründen ve tüketim
ilişkilerinden ancak kadın
dayanışmasıyla sağ çıkabiliriz.
Kapitalist tüketim çılgınlığına
dur demek, kadınlar arasındaki dayanışmayı örgütlemek
için “paylaşımı” yüceltmek
gerekiyor.
Mor Dayanışma hem kapitalizmin tüketim çılgınlığına
karşı hem de kadın dayanışmasını ve paylaşmayı yükseltmek için birçok ilde ”Paylaş,
Gülümse, Gülümset” sloganıyla takas pazarları kuruyor. Mor
Dayanışma bu etkinlikle birlikte kadınlar arası paylaşmayı
ve dayanışmayı pekiştiriyor.
Dayatılan tüketim kültürüne
karşı alternatif bir “paylaşım
ve dayanışma” kültürü oluşturuyor.
Mor Dayanışma ilk olarak
Hatay’da başlattığı takas
etkinliğini ardından Adana,
İstanbul, Mersin gibi birçok
ilde gerçekleştirdi. Takas
pazarına gelen kadınlar hiçbir
ücret ödemeden yanlarında
getirdikleri eşyayı takas ederek
veya takas işlemi yapmadan,
ihtiyacı olan eşyayı alabiliyor.
Mahallelerde olumlu tepki alınan takas pazarları, kadınların
yan yana geldiği yanlarında
getirdiği eşyaları paylaştığı,
dayanıştığı bir ağ oluşturuyor. Bu etkinlikleri birkaç ille
sınırlandırmayıp birçok ilde
yapmayı planlayan kadınlar,
yeni bir yaşamın, kolektif
bir yaşamın temellerini inşa
ediyorlar.
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KENT/EKOLOJİ
Sur’un “yeniden inşası”

Savaş ve güvenlik rejimi kıskacında: Sur
Devletin güvenlik politikaları, bölgeyi bir bütün olarak askeri kentleşme mantığıyla şekillendirmeyi amaçlıyor.
Deniz ÖZGÜR
Diyarbakır’ın tarihi merkez
ilçesi Sur, bir süredir yine yıkım haberleriyle gündemde
yer almaya başladı. 23 Mayıs
tarihinde, “hendek” dışı mahallelerden olan Ali Paşa ve
Lalebey’de başlayan yıkımlar,
bölgede yapılmak istenen
kentsel dönüşümü yeniden
gündemimize soktu.
Evlerini terk etmek istemeyenlerin elektrik ve sularının
kesilmesiyle, Müslümanların kutsal Ramazan ayının
ortasında bir insanlık dramı
ortaya çıktı. Kamuoyunun
tepkisiyle yıkımlar şimdilik
durdurulsa da bayramdan
hemen sonra iş makinalarının tekrar geleceğinden
hemen hemen herkes emin
durumda.

Yıkımın geçmişi
Söz konusu mahallelerdeki
dönüşümün aslında, 2009
yılına kadar giden bir tarihi
var. 2009 yılı içinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,
Sur Belediyesi, Diyarbakır
Valiliği ve TOKİ arasında
imzalanan bir anlaşma ile
burası cazibe merkezi ilan
edilerek kentsel dönüşüme

tabi tutuluyor.
Ancak, bölgede yaşayanlar
belediyeye itiraz ederek,
evlerini terk etmeyerek projenin akamete uğramasını
sağladı.
Ardından çok daha geniş bir
alanı içine alacak şekilde bu
bölge, 2012 yılının Aralık
ayında riskli alan ilan edildi.
Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet
Yasası da hızır gibi imdadına
yetişmişti devletin.
Mağdurun hiçbir şekilde
yasal olarak itiraz edemediği
bu yasa yüzünden, 500’den
fazla ev boşaltıldı, binlerce
insan yerlerinden edildi.
Boşalan evler, peyderpey
yıkılarak bölge bir çöküntü
alan haline getirildi. Ancak
bu süreç de kesintiye uğradı.

Savaş ve Sur
Derken, 2015 yılının Temmuz ayından itibaren bütün
ülke, özellikle Kürtlerin
yaşadığı bölgeler, başkanlık
sevdasına kapılan bir despotun elinde kanlı bir savaşın
içine sürüklendi. Bütün topluma ağır kayıplar verdiren,
travmalar yaşatan bu süreç,
devlete istediği olanakları

Sur’un tarihi, kültürü tasfiye ediliyor.
vermişti.
Savaş ve güvenlik politikalarının devreye sokulup bütün
toplumun esir alınmasıyla,
uygulanmak istenen kentsel
dönüşüm projelerine uygun
bir zemin oluşturulmuş
oldu. Henüz savaş sürerken
yandaş medyada atılan,
“Sur’da TOKİ Göreve” gibi
başlıklar dönemin habercisiydi aslında.
2016 yılının Mart ayında
Sur’da 18 mahallede ilan
edilen “Acele Kamulaştırma”
ile bölgenin tamamına el

koymanın önü açıldı.
Devlet bu yeni hamle
sayesinde, uzun zamandır
nihayete erdiremediği süreci
tamamlamaya soyundu.
Her ne kadar, 23 Mayıs’tan
itibaren yıkımına başlanan
mahalleler, çatışmaların
dışında kalan alanlara
tekabül ediyorsa da, devletin
güvenlik politikaları, bölgeyi
bir bütün olarak askeri kentleşme mantığıyla şekillendirmeyi amaçlıyor.
Koruma amaçlı imar
planında yapılan bir deği-

şiklikle yasaklı bölgeye 6
kalekol inşa edilecek. Ayrıca,
sokakların girişleri, büyük
beton bloklarla kapatılmış
durumda.

Devletin muradı
Sur’un alametifarikalarından olan daracık sokaklar
(kuçeler), güvenlik nedeniyle yıkılmak isteniyor. Yasaklı
mahallelerdeki sokakların
büyük bölümünün yıkılarak
dümdüz edildiğini biliyoruz.
Şimdi sıra, çatışma dışı alanlardan Alipaşa ve Lalebey

mahallelerine geldi. Burdaki
sokaklar da genişletilmek
isteniyor.
Bütün bunları yan yana
koyduğumuzda, devletin Sur
ilçesini kendi mantığına göre
yeniden dizayn etmek; ilçenin kendine özgü dayanışmacı ilişkilerini ve bağlarını
kimliğinden, tarihinden
kopartarak yok etmek ve
Sur’u, inşaat sermayesinin
ihtiyaçlarına göre inşa etmek
gibi amaçlar güttüğünü
söyleyebiliriz.
Diyarbakır şehri, 1955-60
yıllarına kadar kendisini
çevreleyen surların dışına
çıkmaya dirense de, bu
direnç 60’lı yıllarla birlikte
kırılmış; şehir son 15-20
yılda alabildiğine büyümüş,
ticaret ve turizme kapılarını açmıştır. Bu anlamda,
günümüzde bu değişime
hala direnen Sur’un özgün
mahalleleri yeni süreçle birlikte tekrar ele geçirilmeye
çalışılıyor.
Bunun yanına, Diyarbakır
halkının önemli değerlerinden Dicle Nehri kıyısına ve
Hewsel Bahçeleri’ne yapılmak istenenleri koyduğumuzda, görüyoruz ki şehrin

çehresi bir bütün olarak değiştirilmek ve halkın şehirle
kurduğu bağ kopartılmak
isteniyor.

Birleşik mücadele zorunluluğu
Bütün bir ülke ve toplum
savaş, güvenlik, OHAL
ve KHK rejimiyle teslim
alınırken; bu teslimiyetin
kendini en fazla hissettirdiği
yerlerden biri kent ve mekân
politikalarıdır diyebiliriz.
Mücadelenin tali alanı olmaya devam eden barınma ve
kent için mücadeleyi, içinde
bulunduğumuz faşizm
koşullarına direnirken etkin
bir aktör haline getiremez
isek bütünlüklü kurtuluş
hiçbirimiz için mümkün
olmayacaktır.
Bu vesileyle, hiçbir dil, din,
milliyet ayrımı yapmadan
yaşamı savunuyoruz şiarıyla
hareket eden kent ve yaşam
savunucuları, Sur’la dayanışmayı öncelikli görevlerden
saymalı; Sur’un Yıkımına
Hayır Platformu’nun gayretli
çabalarına katkı koymalı;
yıkımların bayram sonrası
yeniden başlama olasılığına
karşı tetikte olmalıdır.

Gökdelenler kenti: Gökyüzünün çitlenmesi
Dünyaya hükmeden şirketler mecazi ve gerçek anlamda, en tepelerde işlerini çeviriyor. Aşağılarda karınca misali dolanan kentliler onların kulları, kentsel mekânlar ve araziler de birikim alanları…
Cihan UZUNÇARŞILI
BAYSAL
Gökdelenler ve yüksek katlı
binalar bugünün kentleşmesinin olağan formları. Gökdelenler aynı zamanda kentler
için kimlik vazifesi görüyor;
bulundukları kent, onların
adları üzerinden yeniden
tanımlanıyor, meşhur oluyor.
Öte yandan, kentler kendilerini markalaştıracak
gökdelenler inşa ettikçe dünyanın en yüksek gökdeleni
de sürekli mekan değiştiriyor. Bugün Kuala Lumpur
yarın Dubai, öteki gün kim
bilir hangi kent? Öyle bir
zamandayız ki gidişatı takip
etmek giderek zorlaşmakta.
Yüksek katlılar ABD-Avrupa
ekseninden Uzak Doğu’ya ve
Körfez ülkelerine kaymakta;
gökdelenler kenti dendiğinde
ilk akla gelen New York, bu
namını geride bırakalı çok
zaman olmuş durumda.

Dikey kentleşme
Yüksek katlı binalar, konut,
AVM, otel ve plaza işlevleri
gördükleri gibi, birden çok
kullanımı içeren çok-fonksiyonlu binalar da olabiliyor.
Gökdelenler aynı zamanda
küresel şirketlerin yönetim
merkezleri olarak kullanılmakta. Dünyaya hükmeden
şirketler mecazi ve gerçek
anlamda, en tepelerde işlerini
çeviriyor. Aşağılarda karınca
misali dolanan kentliler onların kulları, kentsel mekânlar ve araziler de birikim
alanları…

Yüksek katlıların rüzgârları
kesmeleri, ısı adası etkileri,
enerji sarfiyatları, kuşların
yaşam alanlarına tecavüzleri
gibi çevresel etkilerinin yanı
sıra hepimizin hakkı olan
kentsel kamusal alanları işgal
ederek özelleştirmeleri, bir
müşterek olarak gökyüzünü
(ve havayı) çitlemeleri de
ciddi sorunlar yaratıyor.
Öte yandan, dikey kentleşme
dediğimizde salt gökdelenleri
değil; drone’lardan, gözetleme ve denetleme aygıtlarına,
Google Earth’ten Google
haritalara hatta yerin altına,
maden ve taş ocaklarına
kadar uzanan bir dikeylikten bahsediyoruz. Kentleri
haritalar üzerinden 2-boyutlu
görmeye/yorumlamaya koşullanmışlığın da tartışılması
gerekiyor ama yerimiz dar;
bu apayrı bir yazı konusu.

İstanbul’un silueti
Türkiye’den baktığımızda,
gökdelenli yaşamlar mimarı
AKP’nin elinde dönüşen
kentlerin çok katlılarca işgali
bizlere ne anlam(lar) ifade
ediyor? Burada İstanbul
önemli bir örnek. Kent, sadece çevresine yayılıp çevreyi
yutarak büyümüyor, 1989’da
ilk gökdeleniyle (100 metreyi
aşan Maya Plaza) tanıştığından bu yana müthiş bir hızla
dikeye doğru da büyüyor.
Gökdelenleriyle dünyada
22. sırada yer alan İstanbul,
Avrupa’nın en yüksek kenti
(Emporis verileri-O.K. Çullu
2015). Gökdelenli yaşamın
doğaya, çevreye, tarihe, kül-

türe ve topluma maliyetleri
ortada ama gökdelenler ülkenin diğer kentlerine de virüs
misali yayılıyor. Doğanşehir
Bursa çarpıcı örneklerden.
İstanbul’un tarihi silueti ise
yüksek katlılarca delik deşik.
16:9 gökdelenlerinin Tarihi
Yarımada’ya Zeytinburnu’ndan kafalarını uzatalı çok
oldu, ardılları kuyrukta. Deniz yoluyla seyahat ederken
Kadıköy, Ataşehir, Kartal gibi
merkezlerin hal-i pür melali
kabak gibi ortada.
Sırada, Anadolu yakasının
tarihi silueti var. Kamuya ait
Meteoroloji arazisine diktiği
dört gökdelenle Kadıköy’ün
rüzgarını ve ışığını kesen,
Kadıköy’ün önemli bir yeşil
alanını da gasp eden Taş Yapı,
Darüşşafaka Cemiyeti’nden
satın aldığı Koşuyolu’ndaki
12 bin 257 metrekarelik
araziye de 20 katlı bir gökdelen-otel dikme hazırlığında.
Bina, deniz tarafından bakıldığında Haydarpaşa Garı ve
Selimiye Kışlası’na yakınlığı
nedeniyle, Kadıköy’ün tarihi
siluetine de hançer çakacak.

Sermayenin talepleri ve
çıkarları
Burada önemli bir olguya
daha işaret etmek gerekiyor.
AKP’nin gökdelen iştahı salt
kentlerin marka değerini arttırmaya ya da yer kısıtlarına
mı yönelik? Bu çeşmenin
suyu kim(ler)e gidiyor? Çoğu
kez ayrıcalıklı imar artışlarıyla vize alan gökdelenler
kim(ler)in birikim alanı?

Avrupa’nın en yüksek binası
Sapphire zamanın Başbakanı
Erdoğan tarafından ‘‘İstanbul’u bir dünya şehri yapma
hedefine, bu şekilde hizmete
giren her eserle biraz daha
yaklaşıldığı…’’ cümlesiyle
açıldı. Kentsel kamusal alana
çöreklenen bina, emsalin
2.5 olduğu bölgede, yandaş
sermaye Kiler Holding’e
ayrıcalıklı imar hakları
sağlanarak yükseldi; 1 milyar
Euro civarı ek kazanç getirdi
(E.Çavuşoğlu 2011).
Bugün, umulan ilgiyi göremeyen Sapphire, çevreyi
tahrip etmiş, halkın / kamunun kent hakkına el atmış bir
“Beyaz Fil” olarak satışta. En
yüksek bina unutuldu; ancak,
önemli bir işlev gördü. İstanbul Kent Savunması’ndan
Hukukçu Arman Yılmaz’ın
altını çizdiği üzere, siyasi iktidar ne zaman hukuksuz bir
uygulamaya başvursa, bunu
olağanlaştırmakta, genişletmekte ve böylece gelecekteki
hukuksuzlukların da yolunu
açmaktadır. Sapphire da
bu işlevi görmüş; Taşyapı,
Torunlar, Zorlu, Ağaoğlu
…bilcümlesinin payandası
olmuştur.
Çağımızda sermayenin
çıkarları ve talepleri doğrultusunda yeni baştan dizayn
edilen kentlerde şiddetli bir
sosyo-mekânsal ayrışma
yaşanmakta, alt gelir gruplarının mahallelerine el atılarak
lüks inşaatlara açılmakta ve
yoksul ve emekçiler çeperlere
sürülmekte.

Tanrıya “yakınlar” ve serfler
Bu yatay bir ayrışma iken kente
dikey ölçekten baktığımızda dikey
ayrışmayı da görmekteyiz. Özellikle Küresel Güney kentlerinde,
merkezi yeniden keşfeden varsıllar,
gözetim aygıtları ve özel güvenlik
tarafından sıkı sıkıya korunan lüks
gökdelenlere yerleşirken, kentin
yoksul mahallelerine yukarılardan
bakmaktalar; tamamen ayrışmış
ve aralarında hiçbir ilişki olmayan
bambaşka dünyalar.

Biri, Mumbai’deki bir konut reklamının belirttiği üzere “Tanrı’ya yakınlar” dünyası, diğeri en aşağıdakiler,
Yüzyılın serfleri. Yukarıdakiler gökyüzünü çitleyip, müştereklerin çitlenmesinin şahikasını gerçekleştirirken, kentler de kent niteliklerinden
biraz daha kaybetmekte. 2-boyutlu
kent analizlerinden 3-boyutlu analiz
ve tartışmalara geçmenin zamanı
gelmedi mi?
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LGBTİ/KÜLTÜR/SANAT
Direnişin renkleri, sokakta...

“Onur”un direniş hali
Yine “Onur” yürüyüşü ya “yasaklanmış” ya da faşist işbirlikçi çeteler tarafından tehdit edilerek engellenmek istenmiştir. Tüm bunlara rağmen,
OHAL rejimi sürecinde ve KHK’ların iktidarında sokakları toplumun “a-normal” ibneleri olarak doldurduğumuz gerçeği ortaya çıkmıştır.
Melikşah GÖHER
“İbne”liğin tüm benliği ile tarihe
kazıdığı bir günün içerisinden
geçerek, bir kez daha haykırdığımız “Susma, Haykır, Eşcinseller
Vardır!” şiarı hiç bu kadar maddileşmemişti.
“Onur” kelimesi anlam bakımından birçok tanımı içinde
barındıran bir sözcük olsa da,
eşcinseller için tüm anlamların
dışında “herşeyi” ifade eden bir
direniş biçiminin gövdesini oluşturmaktadır.
Tarihin engin normatif yığınları
arasında gezinirken, kimliğin
«olma” halini bu kadar anlamlı
kılan, omurgasını inşa eden ve
eşcinselliği a-normalin içerisinde
kaderleştirmiş algıyı tokatlayan
bir özne olma mücadelesinin
anahtar kelimesidir.

Yasaklar “Onur”u durduramadı
69 Stonewall bağımsız direniş

kuşağı içerisinden bugüne miras
kalan, her yıl bir önceki yılın
üzerinde bir güçle “Eşcinseller
vardır!” söylemini haykıralı tam
48 yıl oldu. Geçen yıllar içerisinde
kendiliğinden ya da doğrudan
kazanılan tüm mücadele pratiği
mahallelere, sokaklara, kampüslere, kimliklere ve zihinlere kazılmış
bir halde, onuru yaşatarak ve yeni
onurları yeşerterek büyümeye
devam etmiş ve etmektedir.
Ama bu yıl, 2017 Haziran Türkiye’si için, kaotik hava içerisinde
bir nefes alanı filizlenirken,
mücadelenin ve direnişin adresi
başka bir biçimde daha tarif
edilmektedir. Tıpkı 2013 Haziran
ayında büründüğümüz cüretin
yansıttığı irade gibi, kimlik ve
direniş de sokaklarla buluşmuş ve
orada pişmiştir.
Heteronormatif odaklı kapitalizmin yapısallaştırdığı ve erk
iktidarın da tohumlarını saça

saça doğruca koştuğu tek adam
diktatörlüğüne karşı; kimliğin
olma halini sokağa taşıyarak
yaşattığı eşcinselliğin “Buradayız!”
savaşımı, hiç bu kadar tarihsel
olmamıştı.
Böylesi bir süreç yaşanmasına
rağmen, iktidar mekanizmalarının valilik temelinde yasakladığı
ve faşist işbirlikçi çetelerin tehdit
ettiği “Onur Yürüyüşü” pratiğini
gerçekleştiren ise, sokağın nabzına nüfuz ederek ortaya konan bu
irade olmuştur. OHAL rejimine
ve KHK’ların iktidarına karşı
sokakları toplumun “a-normal”
ibnelerinin doldurmuştur.

LGBTİ mücadele pratiğini
örgütleme zamanı

Onur yürüyüşü yasağa rağmen coşkuyla karşılandı.

Baskının, talan politikalarının
önünün açıldığı süreçte, kimliğin
politik momentini inşa edecek
hamleler ile bir kez daha LGBTİ
bilinci toplumsal dinamiklere

aşılandı. Fiili meşruluğunu gören
yerden bir araya gelerek talep edilen ‘hak’ için direnmenin ve ‘hak’
kavramını sınıflaştırarak direniş
göstermenin fitili ateşlendi.
Dönem taleplerin motor gücü
olan öznelerin bir araya gelerek,
mücadeleyi alanlardan evlere,
kampüslerden iş yerlerine ve
fabrikalara taşıma günüdür. Stonewall’ün yakıcı isyan dalgasını
göğüsleyerek, Türkiye LGBTİ
mücadele pratiğini dönüştürmek ve öz kimliğini inşa etmek;
tarihsel sürecin birikimi sonucunda bir görev olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Pratik gücü depolayarak, geçmişle
yüzleşip, aynı zamanda geleceği
özlemle beklemek yerine şimdiyle
diyalektik olarak örgütlemeli ve
gündem belirleyici bir politik
zemine doğru yönelmemiz gerekmektedir.

Thomas Bernhard’da mekân ve zaman
Bernhard’ın eserlerinde karakterlerin “nerede olduğu” onların kimliğinin en önemli parçalarından biridir. Başka bir deyişle “uzamda işgal
ettikleri yer” ile “kim oldukları” doğrudan doğruya bağlantılıdır.
Özgür UMUT
1. sayfadan devam

Romanlarında yeri geldiğinde
kalıp halinde tek bir uzun bilinç
akışı, yeri geldiğinde bir karakterin kitap başından sonuna dek süren monoloğu vücut bulabiliyor.
Otobiyografik olmayan, ancak
baş-anlatıcısının Bernhard’a şaşırtıcı derecede benzemesi nedeniyle
otobiyografik olduğu sanısına sık
düşülen romanları, öyküleri ve
anlatılarının ana temasının “öfke/
nefret” olduğu uzun zamandır
söylenegelir.

Nefret sevgisi
Bernhard’ın karakterleri, dünyaya
karşı bir hoşnutsuzluğa sahiptirler, öyle ki neredeyse herkes
ve her şey bu hoşnutsuzluktan
nasibini alır. Zaman zaman Viyana belediyesi, Avusturya devleti,
Katolik kilisesi bu hoşnutsuzluğun nesnesiyken zaman zaman
öğretmenler, Burg tiyatrosu ve
hatta “doğa yürüyüşleri” hedef
tahtası haline gelir. Bir sistematiğe sahip olmadığı düşünülen
bu öfke/nefret, bu takıntılar, bu
saplantılar Orhan Pamuk’un
bir yazısında1 bahsettiği üzere
Bernhard’ın dünyasında başköşeyi
tutmuştur. Ancak Bernhard’ın bu
öfke/nefreti, son tahlilde doğrultulduğu hedefi olumlayan bir yan
da taşır.
Bernhard, Kurt Hofmann ile
1981-1988 arası yaptığı röportajlardan birinde “Benim gibi yaşamayı seviyorsanız, o zaman her
şeye karşı bir çeşit nefret sevgisi
duyarak yaşamak zorundasınız”
der2. Ebedi olmayana tutunmanın
yolu olan bu öfke/nefret, yaşayabilmenin bir koşuludur. Bernhard
şöyle devam eder: “İnsan severek
yaşıyorsa ölmek istemez”. Yani bu
öfke/nefret, aslında klasik Bernhard eleştirilerinin konu ettiği
gibi nesnesi ile öznenin arasına
giren bir duvar değil, o öfke/nefret
nesnesini varoluşun bir unsuru
biçiminde kabullenebilmesinin

aracıdır.
Bernhard karakterlerinin dönüp
dolaşıp nefret ettiği kahvelere gitmesi, tiksindiği ödül törenlerine
katılması, sövüp saydığı operalara
gitmesi de bu sebeptendir. Eski
Ustalar3 boyunca Reger’in kesintisiz biçimde süren, aşağı yukarı
tüm insanlara olan öfke/nefreti,
“İnsanlardan nefret ederiz ve gene
de onlarla birlikte olmak isteriz”
cümlesiyle bir itirafa dönüşür.

eksik.” Karakterin kim olduğu,
içerisinde bulunduğu mekâna
zorunludur. Karakter Sacher
barında keyiflenmeye, “edebiyatçı
kahvesinde” huzursuzlanmaya,
Bräunerhof kafesinde rahatsız olmaya mahkumdur5. Aynı şekilde
karakter, Graz’a gittiğinde onu en
acı depresyondan başka bir şey
beklemiyor olacak6; Ungenach ise
her zaman katlanılamaz olacaktır7.

Mekânsal oluş

Orhan Pamuk - Thomas Bernhard’ın
Roman Dünyası Üzerine
Kurt Hofmann, Thomas Bernhard’la
Konuşmalar, YKY, 2000[2012]
Thomas Bernhard, Eski Ustalar, YKY,
2002[2015]
Thomas Bernhard, Wittgenstein’ın Yeğeni,
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Thomas Bernhard, Concrete, Quartet
Books, 1989
Thomas Bernhard, Ungenach, YKY, 2014
Thomas Bernhard, Bitik Adam, YKY,
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Roman Dünyası Üzerine

Bernhard’ın eserlerinde karakterlerin “nerede olduğu” onların
kimliğinin en önemli parçalarından biridir, başka bir deyişle
“uzamda işgal ettikleri yer”
ile “kim oldukları” doğrudan
doğruya bağlantılıdır. Sözgelimi Viyana’da veya Salzburg’da
olmak, karakterler için bambaşka
insanlar olmak anlamına gelir.
Karakter Viyana’da olduğu kişiyi
Salzburg’da olamayacaktır. Çünkü
Bernhard için oluş; bulunduğun
mekân/çevre/yer’den bağımsız
değil, aksine ona zorunludur.
“Salzkammergut, ruhunu ve
bedenini insafsızca ezip duruyordu sadece”4. Burada, karakterin
ruhunun ve bedeninin ezilmesi
karakterin kendisinden bağımsızlaşıp, Salzkammergut’un,
karakteri zorunda bıraktığı bir
oluş biçimine dönüşüyor.
Yine Eski Ustalar’da Reger, “Bordone Salonu bankında düşünmem gerektiği gibi düşünüyorum,
yani düşünmek için Bordone
Salonu bankında oturuyorum”
der ve gerçekten de Bordone
Salonu’nu terk edip Ambassador’a
gittiği an (Bu onun otuz seneden
uzun süre günaşırı aktivitesidir)
Bordone Salonu’ndaki Reger olmaz; Ambassador’daki Reger olur.
“Ambassador’da herkesin düşündüğü gibi düşünüyorum, gündelik
şeyleri ve gündelik gerekeni, ama
Bordone Salonu bankına gittiğimde daha sıra dışı ve olağanüstü
olan (…) çünkü Ambassador’da
bunun için gereken tüm koşullar

Tesseract’e dönüşen zaman
Bernhard’da en olağandışı
kullanılan öge zamandır.
Geleneksel romanın, üç boyutlu uzayın zamanı sürekli,
kontrol edilemez bir akış içerisindedir; olaylar kronolojik
olarak gerçekleşir. Bernhard
romanları kronolojik bir akışa sahip değildir. Zaman da
tıpkı oluş gibi, mekansal bir
hal alır. Bernhard’da zaman,
dört boyutlu bir uzaydaymışçasına “tesseract”e dönüşür ve
Bernhard okuru bu tesseract’te ileri geri sürükler. Bütün
romanları, “şimdiki zaman”,
“geçmiş” ve “gelecek” arasında okura mekik dokutur.
Zaman, karakterlerin bulunduğu mekânlar üzerinde

hareket eder. Bernhard
zamanı anlatırken asla zaman
kullanmaz. Örneğin, karakterlerin Leopoldskron’da8
geçirdikleri zamanın tarihi
verilmez, yalnızca Leopoldskron’da olmaları gerçeği
vardır ve tarih de Leopoldskron’da oldukları zamandır.
Bernhard’ın karakterleri, bu
yüzden sürekli bir yerdedirler, Wertheimer’in Traich’da
olduğu okura bildirilmek
zorundadır, çünkü karakterin
varlığının meşruiyeti o karakterin oluşuna, içerisinde yaşadığı zamana ve bulunduğu
mekâna bağlıdır. Bernhard,
karakterlerini sürekli kentler,
kasabalar, köylerin; hastane-

ler, kafeler, müze salonlarının
adları altında anmak zorundadır. Çünkü oluşları da,
akışları da bunlara bağlıdır.
Özellikle de kendini “bir kent
insanı” olarak adlandıran
yazarın eserlerinde Avusturya kentleri elzem rol oynar.
Zaman ve mekân diyalektiğinde aslında konvansiyonel
anlamıyla bir olay örgüsü
yoktur. Orhan Pamuk, olay
örgüsünü aslında “eliptik” hareketler aracılığıyla
izlediğimizi söyler9. Çizdiği
Avusturya tablosu Avusturya’da pek hoş karşılanmadıysa
da Bernhard’ın bir “Avusturya
yazarı” olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır.
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DEVRİMCİ KADRO
Taktik kişilikte zenginleşme ve derinleşme

Devrimci dinamizmi kalıcılaştırma
Devrimci mücadelede reçete yoktur, sürekli sınanan ve her an yeni zirvelere ulaşan, başarı kazanmayı süreklileştiren devrimci kimlik vardır.

Pelin
KAHİLOĞULLARI
İktidar, çoklu bir kriz ortamında
ve kırılgan bir zeminde faşizmi
inşa etmeye çalışıyor. 16 Nisan’a
giden süreçte saldırıları arttıran
iktidar, referandum sonrasında
da toplumun her kesimine dönük saldırılarına hız kesmeden
devam ettiği halde diktatörlüğüne kalıcı bir statü kazandıramıyor.
Faşizmin inşasında önemli bir
direnç noktası olan toplumsal
güçlerin hareketliliği, farklı
zeminlerden çıkışlarla kendini
sürdürüyor. Bütün baskı ve
saldırılara rağmen, kitleler politize oluyor ve kendi inisiyatifini
ortaya koymaya çalışıyor.
İşte, bu toplumsal güçlerle -cam
işçileri, metal işçileri, kadınlar,

laikler, Aleviler, ekolojistler- somut olarak ilişkilenmenin ve
iktidar perspektifini toplumsal
gerçeklikten doğru fiilen hayata
geçirmenin nesnel imkânları
oluşmuş durumda.

Sistemin rutinine yenilme
Sistemin en büyük başarısı,
bireyin yaşamının bütün hücrelerine ve her anına sızmasıdır.
Sistem bireye, insanlarla ilişki
kurma biçiminden tutalım da
uyku düzenine, yemek yeme
kültürüne, oturuşuna kalkışına,
dinleyeceği müziğe, izleyeceği
filme kadar müdahale eder,
bireyi kendi akışı içinde sınırlar
ve sıkıştırır. Birey, bu rutinin
içine yerleşir ve onun parçası
olur.
Devrimci olmanın ilk amacı ya
da adımı bu rutine-sıradanlığa

itiraz, buradan kopuştur. Fakat
bu kopuş bir anda gerçekleşmez. Devrimci kadro, kendi
devrimci dinamizmini inşa
ettikçe özneleşir. Devrimci
dinamizm, refleksleri açık ve
canlı, sıçramalı bir çalışma tarzı,
ilişki kurma biçimidir. Günlük
yaşamın akışını belirleyebilmedir.

Kompakt kişilik
Kompakt, yoğunlaşmış-sıkılaştırılmış anlamına gelir. Devrimci kadro açısından bu yoğunlaşma-sıkılaşma, kendindeki
gelişimi ve dönüşümü süreklileştirdiği oranda gerçekleşir.
Kompakt bir kişilik, devrimci
kadronun aynı anda farklı
durumları organize edebilmesini, farklı biçimleri keşfetmesini
sağlar.

Kompakt olmak, kendiliğinden
gelişmiş sıradan kişiliğin sınırlarını delip geçmek, birbirinden
farklı birçok yeteneği en gelişmiş halleriyle kendi kişiliğinde
yoğunlaştırarak kendini zenginleştirip güçlendirmek, daha
hassas, yaratıcı ve hamleci bir
kimlik olarak kendini sürekli
yeniden inşa etmektir.
Devrimci kadro, “Kompakt
kişiliğini” ancak “zamanının
efendisi” olarak neye-kime ne
kadar vakit ayıracağı, günlük
akışın eksenini nasıl belirleyeceğinin bilinci ve çabası sonucunda oluşturabilir. Yoksa devrimci
faaliyetin öznesi olmaktan çok
eklentisi haline gelir ve yapılan
çalışmalar, kazanılan mevziler
giderek anlamsızlaşmaya başlar.
Çünkü içinde hareket edilen
“an-zemin” kaygandır.

Yapıcı-yaratıcı gerilim
Devrimin güncelliğinin
kendini ortaya koyduğu bu
nesnel ortamda, kendini
yenilemekten uzak, gerilimlerden kaçan ve sevdalanıp
içine hapsolduğu kendi
sıradan kişiliğini harekete
dayatan kadrolar, faaliyete en
büyük zararı verir.
Özgün ilişki kurma tarzlarını
kavramak ve bunun uygulama araçlarını keşfetmek öncü-kadro açısından zaruridir.
Devrimci mücadelede reçete
yoktur, sürekli sınanan ve
her an yeni zirvelere ulaşan,
başarı kazanmayı süreklileştiren devrimci kimlik vardır.
Yaratıcı gerilim, kadrolar

arasında kurulan yoldaşlık
hukukunun da zeminini
belirler. Devrimci asabiyet,
birbirinin zaaflarını görmezden gelip okşayan bir tarz
değil, toplumsal güçlerin
sorumluluğunun hissedildiği
ve buna uygun davranılmaya
çalışıldığı bir örgütsel ruh
halidir. Bu ruh hali, hedeflere
ulaşabilmek için birbirinin
yapabilme kabiliyetini geliştirme, böylesi bir zeminde
konumlanma ve yürüme
tarzını ortaklaştırmaktır. Özneleşmeye çalışan devrimci
kadrolar açısından karşılıklı
gerilimin kurulacağı ana
eksen budur.

Yakınmacılık ya da havaleci devrimcilik
Tıpkı zincirlerinden boşalan kölenin “özgürlük korkusu” yaşaması gibi yakınmacılarda da “başarı korkusu” vardır. Yakındıkça içimizde çözümsüzlük zincirleri oluşur. Ve bu zincirler, öyle yerleşir ki ruhumuza, zamanla içimizde nesnelleşir, bizi belirleyen güce dönüşür.
H. ARIKUŞU
Özgürlüğün militanı başarı
ruhuyla çalışır. Çünkü o, iktidar
olmak ister. Zafer kazanmak,
onun devrimciliğinin doğasındandır.
Başarı için devrimci militan, hedefleri doğrultusunda yapacağı
hamlelerinin yoğunlaşmasını yaşamalıdır. Hedefler net olmalıdır
ki başarı yakalanabilsin. Hedeflere ulaşmak için başarı gerilimini
içimizde taşımak yetmez. Planlı
çalışmak esastır.
İşte bu “Hedef-Plan-Başarı”
diyalektiğini koparan en büyük
kişilik zaaflarından biri de;
yakınmacılıktır.

Yakınmacılık illeti
Yakınmacılık; sızlanma olarak
tarif edilir. O da tıpkı bedendeki
sızılı ağrılar gibi; ince ince yayılır
ve süreklidir. Fonda çalan müzik
misali inceden inceye yayılır
durur.
Hoşnutsuzluktur yakınmacılık.
Kendisinden, yoldaşlarından,
örgütünden haz etmez.
Onlarda çözüm iradesi yoktur.

Zaten çözme iradesi gösteremediği, çözemediği için yakınır.
Çözümsüzlüğü kendinde değil
de hep başkasında arar.
Sorunları havale eder. Havaleci
kişilikler de denir onlara. Adeta
sorunları başkalarına havale
eden postane gibidir yakınmacılar.

kanunlarıyla hareket ederiz.
Hakkını yemeyelim. Yakınmalar,
zorluklar karşısında bir tepki
olarak doğar. Ancak o tepki
bilinçle dönüşüme uğratılıp
zorluklara karşı iradeleşmedikçe
kısır döngüye girer. Başlangıcın
o soylu tepkiselliği kof bir şikâyetçiliğe dönüşür.

Başarmak korkusu

Düşünsel geviş getirme
(Ruminasyon)

Bir türlü “plana” girmezler. Plana
girip, planın günlük gerilimini
içlerinde taşımadıkları için “başarma” motivasyonları düşüktür.
Yenik ruh halleriyle, “başarmak
korkusu” içindedirler. Bu öyle
korku duydukları için başarıya
yönelmemek değil, tam tersine
başarmak gerilimine gelemedikleri için korkarlar. Tıpkı
zincirlerinden boşalan kölenin
“özgürlük korkusu” yaşaması
gibi yakınmacılarda da “başarı
korkusu” vardır. Yakındıkça
içimizde çözümsüzlük zincirleri
oluşur. Ve bu zincirler, öyle yerleşir ki ruhumuza, zamanla içimizde nesnelleşir, bizi belirleyen
güce dönüşür. Artık o zincirlerin

Yakınmacılığı psikologlar, düşünsel geviş getirme (ruminasyon) olarak açıklarlar. Kendini
tekrar eden edilgen bir düşünce
biçimidir. Takıntılı bir şekilde
bir düşünceye odaklanılır ama
hep o düşünce etrafında dolanıp
durulur.
Örgütlenme faaliyetlerimizde
sıkça karşılaştığımız gün boyu
“sadece bir işe yoğunlaşma”,
yapılacak işleri “bağlantılı,
bütünsel olarak görmeden”, öyle
takılıp gitmeceler yaşarız. İşte bu
plandan çıkmayı, hamleci ruhtan
kopuşu beraberinde getirir. Bir
konu üzerinde dolanıp dururuz.
Arkası çözümsüzlük, oyalanma-

calardır.

Eleştiri ve Özeleştiriye Gelme
Eleştiri- özeleştiri mekanizması
yakınmacı kişilikte işlemez.
Eleştiriye gelemez, özeleştiriyi
de veremez. Çünkü sorumluluk
yüklenmez. Sonunu başkasında
aradığı ölçüde kendine varamaz.
“Kendini kayırma” eğiliminde
olduğu için eleştirel ve özeleştirel
davranmaktan çok uzaktadır.
Devrimci yaşamda belki de en
zor olan eleştiri ve özeleştiridir.
Çünkü bireyin kendisiyle direk
hesaplaşması, sorumluluk yüklenmesidir. Kendi eksiklerimizi
görme cesaretidir.
Sonuç olarak;
“Yakınan, yakını ırak eyler!” diye
bir özdeyiş vardır. İnsanların
yakındıkça sorunu çözmekten
uzaklaşacağını dile getirir.
Gerçekten de sorunları çözme
gerilimine gelmek yerine etrafında dolandıran yakınmacılık,
devrimci yaşamda militanı hedefinden uzaklaştırır. Devrimci
pratiği başarısızlığa yazgılı kılar.
27.06.2017

Devrimci pratikte, zoru başarmaya odaklanmak

Devrimci kadro kaosun parçasıdır
Kaos, zamanı olağanının dışında genişletmiştir. Kendini gerçekleştirmek için bir dakikayı iki ucundan tutup açmıştır ve içine bir sürü
olay yerleştirmiştir. Kadro bu zamanın kendisi içinde istediğinin bilincindedir.
Mithatcan TÜRETKEN
Devrimci militan kadro, içinden
geçtiğimiz sürecin bir anti-tezi
olarak, maddenin atomunda
gizli olan enerjisine benzer
şekilde bütünün-kaosun parçasıdır. Kaldı ki, kapitalizmin
‘sıradan’-’durgun’ dönemlerinde
dahi kendini durmadan yıkan
ve yaratan, her an bir diyalektik
sıçrama-dönüşüm eşiğinde olan
kadro zaten kaotik bir kişilik
değil midir? Zaman ve mekanın
durağan olmayan sonsuz çarpış-

ması: “Şimdi”nin karakteri kaotiktir. Öyleyse şimdi kadronun
karakteri her yeri kaplamaktadır. Yapılması gereken zorluğu,
problemleri, kaosu baş edilmesi
gereken olgular olmaktan çıkarıp, bütünleşerek kavrama ve
aşma çabası göstermektir.

Kaos dumanlı ve flu

Kaos şok ile korku yaratır ve
çözmeye çalışır. Devrimci kadro
çözülmez. Çünkü her tezi ve
antitezini içinde barındırır ve
karşıtına dönüşebilme eğilimi

gösterir. Devrimci militan kadro
böylelikle panik olmayan, sakin,
cesur bir karaktere kaos sayesinde ulaşır. Kaosta kararsızlık,
dağınıklık, yönsüzlük vardır.
Kadro örgütlü, planlı, ölçülü
hedefe odaklanmış ve kararlı bir
kişilik olarak ortaya çıkar. Kaos,
zamanı olağanının dışında
genişletmiştir. Kendini gerçekleştirmek için bir dakikayı iki
ucundan tutup açmıştır ve içine
bir sürü olay yerleştirmiştir.
Kadro bu zamanın kendisi içinde istediğinin bilincindedir.

Kaos dumanlı, flu ve belirsizken,
kadro hareketinde net, hayalperest, yaratıcıdır. Kaos ölüm ve
acı üretirken, kadro yaşam ve
neşe üretir.

Kadronun bilinci
Tüm bu özellikleri ile kadro sistemin karşıtı olarak bilincini ve
davranışını en büyük zıtlıktan,
işçi sınıfından alır. Yaşam alanı
emeğin üretildiği yerdir. Kadro
sınıfın öz-yadsıması olarak,
kendini onun bir nesnesi biçiminde var eder. Diğer biçimleri

ancak yabancılaşmanın belirtisidir. Dolayısıyla parolamızdaki
sınıf kavramı devrimci militanın
maddesidir. Diğer yandan tarihsel devrimci dinamiklerin ilerici
karakteri alan faaliyetlerinde,
kadroda görünür. Binlerce yıllık
kadim devrimci geleneğin tüm
ihtişamı ve ağırlığı, gücü kadroda kendini gerçekleştirir. Kadro
geçmişi birkaç yüzyıla dayanan
burjuva iktidarının saldırılarına
karşı sadece modern barbar
tabakaların surlarını kendine
kalkan etmez, fakat onunla bir-

likte kadim barbar toplulukların
yıkıcı geleneğini de kuşanır.
Güncel toplumsal mücadele
alanlarının içerisinde çalışma
yürüten kadronun aslında böyle
tarihsel bir derinliği vardır.
kadro, stratejik ve taktik kişiliğinde, modern sınıfın devrimci
bilinciyle donanmışlığını, içinde
yaşadığı coğrafyanın tarihsel
derinliğinden çıkıp gelen kadim
komün gücüyle de zenginleştirir. Sonuç itibari ile yeni bir
aşamaya, partiye ancak yeni bir
kadro anlayışı ile ulaşabiliriz.
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ÇOCUK
Aydınlık yarınlar özgür çocuklar yetiştirerek mümkün

Yaş iken eğilmemiş olmak...
Çocuğun evreni düşle gerçek arasında bir yerdedir. Yozlaşmamış, temiz bilinçlerinde gerçeği düşselleştirirken, özlemlerini ve düşlerini de oyun
halinde gerçekleştirirler. Oyunun yerini alan gerçekler ise çocuk evrenini işgale girişiyor. Rekabet ve yarış içinde, yetişkinlerin dünyasına öykünerek “büyüyen” tekdüze, zayıf, kıyıcı ve vicdansız bir nesil yetişiyor.
Rasim KAYGUSUZ
Çocukluğun tarihi, modernlikle yaşıttır. Ortaçağ ve
öncesinde, çocukluk yoktur.
Antik Yunan›dan Ortaçağ
Avrupası›na kadar “çocukluğu” betimleyen sözcük
de bulunmaz. Çocuk, 5-7
yaşlarına kadar bebek sayılır,
sonrasında yetişkinler dünyasına girer ve onların yaptıklarını yapar, ayrı tutulmaz.
Yani çocuklar “minyatür
yetişkinler” olarak görülür.

Çocukluğun belirişi
Çocukluğun yeniçağ ile
ortaya çıktığını görüyoruz.
Bu tarihsel ve toplumsal bir
belirmedir. Toprak ekonomisinin kapalı dünyasından,
sanayi uygarlığına geçişin ilk
zamanlarında çocuk yine belirsizdir. Fabrikada, atölyede
ucuz işgücü olarak görülen
“insancık” konumundadır.
Modern devlet farklı sınıfsal
çıkarları bulunan insanlardan oluşan toplumu bir
arada tutabilmek ve böylece
egemenliğini sürdürebilmek
için “yeni nesiller” eğitmelidir. İşte “çocukluk” burada
inşaa olmaya başlar.

Çocukluğun tutsaklık
içinde gelişimi
Çocukluk, toplumsal hayat
için ön hazırlık eşiği olarak
kurgulanır. Çocuğun “eğitim”le erginlenmesi bekle-

nir. Çocuk, “etliye sütlüye
karıştırılmaz”, aklı da ermez
zaten... Sabi sübyandır,
korunması gerekir, hassas,
kırılgan, yetersizdir...
“Milli eğitim” anlayışı içinde
yaş fidanlar, pasif, işini ve
konumunu kabul etmeye
istekli insanlar olarak eğilip/
bükülmeye başlar.
Okul sistemi, topluma
karanlıktan çıkış yolu, statü
ve gelecek olarak gösterilir.
Fakat hali hazırdaki sistem
çocukları, ekonomik düzene
uyumlu, itaatkâr işçi/memur
nesli olarak yetiştirmeye
odaklıdır.
Otoriter, ezberci, ödev ve
sınava dayalı sistem içinde
çocuklar, hem bilgiye hem
de hayata yabancılaşır.
Yazık ki “çocukluk”, aile,
okul, istihdam üçgeni içinde
bir tutsaklıkta gelişmek
zorunda kalır.

”Hormonlu çocuklar”
Kapitalizmin ürettiği sorunlar içerisinde “çocukluk” dönüşüme uğruyor. Çocuğun
“korunaklı” evreni, savaşlar,
göç, çocuk emeği kullanımı
ve çocuk yaşta evlendirmelerin ciddi oranda artışıyla
bozuluyor.
Ve çocukluk kesiti giderek
metalaşıyor. Çocukluk silikleşirken, medya ve kültür
endüstrisi “yetişkinleştirilmiş çocuğun” doğuşunu

selamlamamızı istiyor.
Ergenlik hormonu aşılanan
çocuk artık büyümüş de
küçülmüştür.

Çocukluğu savunmak!
Şimdi diyebiliriz ki, çocukları yetişkinlerle bir tutmanın ne zararı var. Hatta bu
bir devrim bile sayılabilir,
çocukla büyük eşitlenmiştir
çünkü...
Lâkin çocuğun, kompleks
toplumun içine birden
atılıvermesi doğru mudur?
Çocuk yetişkin değildir!
Deneyime, anlamaya, kendi
evrenini geliştirmeye ve
bunu hayatta sınamaya ihtiyacı vardır.
Yaşar Kemal şöyle söyler “Çocuk, dünyamızda
rahatsız bir kişidir... Çok
özlem çeken insanlardır
çocuklar.” Yani çocuğun
evreni düşle gerçek arasında
bir yerdedir. Yozlaşmamış,
temiz bilinçlerinde gerçeği
düşselleştirirken, özlemlerini
ve düşlerini de oyun halinde
gerçekleştirirler.
Oyunun yerini alan gerçekler ise çocuk evrenini işgale
girişiyor. Rekabet ve yarış
içinde, yetişkinlerin dünyasına öykünerek “büyüyen”
tekdüze, zayıf, kıyıcı ve vicdansız bir nesil yetişiyor.
Bu yetişkin işgali karşısında
çocukluğun evrenini savunmak gerekiyor!

Her yer çocuk yaz okulları
Özgür çocukluğun gelişimine katkı sunmak ve çocukların yetişkin
evreninin saldırısından kendini
koruyabilmesi için, birçok ilde
ve mahallede Her Yer Çocuk Yaz
Okulları düzenleniyor.
Burada ders değil etkinlikler,
atölyeler ve oyunlarla çocuğun
kendisini, çevresini tanıma süreci
gelişiyor... Öğrenme anlatıma ve
ezbere dayalı olmaktan çok görsellikle desteklenerek ve daha çok
yaparak, canlandırarak, oynayarak gerçekleşiyor.

Bu “okulda”, çocukların kendilerini farklı görmediği, eziklik
duymadığı, eşit ilişkiler içinde
kendilerini buldukları bir ortam
sağlamaya özen gösteriliyor.
Yoksulluk, ekonomik/sosyal
dezavantajlar başarısızlık olarak
çocukların karşısına dikilmediği
için burada önemli gelişme gösterebiliyorlar.

Hadi beraber “kaçalım”!
Yoksa çocukların okuldan azad
oldukları yaz aylarında Yaz Okulu

düzenlemek beyhude bir çabadır.
Çocuklar sokağın, oyunun, tatilin,
boş zamanın keyfini çıkarmak
ister.
Bilirsiniz, çocukların en etkili
protestosu “kaçmaktır”. Çocuk
kaçar... Evden kaçar, okuldan
kaçar, onu kısıtlayacak olan denetimden, sıkıcı, tekdüze olandan
kaçar. Kaçarak kendini var eder ve
özgürleşir.
Gelin bu yaz da Her Yer Çocuk
olsun! ve “çocukluğun” kaçıp kurtulmasına biz de ortak olalım.

Barışçıl ebeveynlik
Barışçıl ebeveynlik çocuğunuzla her daim uzlaşma içinde olmanızı gerektirmez. İnsan ilişkilerinin özünde çatışma vardır ve çocuklar da sizin
sınırlarınızı sizleri test ederek öğrenirler.
Dilara GÜNER
Barışçıl ebeveynlik, genelde
çocuklara yaptırım uygulamamaya veya onlar ne
isterse yerine getirme olarak
algılanan kafa karıştırıcı bir
kavramdır. Peki, çocuğunuzun üzerindeki beklentilerinizi korurken aynı zamanda
anlayışınızı sürdürmeye
ve onları bu beklentileri
gerçekleştirme konusunda
desteklemeye ne dersiniz?
Diyelim ki çocuğunuza
yatma vakti geldiğini söylediniz ve ondan hayır yanıtı
aldınız. Neler yapabilirsiniz?
Onu cezalandırıp tehdit
ederseniz, ortamı gerginleştirirsiniz. Bu da aranızdaki
ilişkiyi olumsuz etkileyecektir.
Onun istediğini yapmasına
izin vermeniz, çocuğunuzun ve ailenizin mutsuz olmaması için taviz vermeye
devam etmeniz anlamına
gelir.
Bunun yerine empatik bir
sınır koyabilirsiniz. Ona
“Oyununa devam etmek
istiyorsun, seni anlıyorum.
Oyunu bırakmak şu an sana
zor geliyor olabilir, ama

şimdi uykuya hazırlanma
zamanın geldi. Uçağını tuvalete uçurmaya ne dersin?”
diyebilirsiniz.

Rol model ebeveyn
Barışçıl ebeveynlik çocuğunuzla her daim uzlaşma
içinde olmanızı gerektirmez. İnsan ilişkilerinin
özünde çatışma vardır ve
çocuklar da sizin sınırlarınızı sizleri test ederek
öğrenirler. Çocuklarınız
da zamanla sizlerin neden
bu sınırları koyduğunuzun
önemini algılayacaktır.
Önemli olan ebeveynlerin,
sınırlarını ve beklentilerini
adil ve tutarlı bir biçimde
ortaya koymasıdır.
Barışçıl ebeveynlerin,
sınırlarını ve beklentilerini ortaya koyarken kendi
duygularını düzenlemeleri
gerekmektedir. Bu şekilde,
anlaşmazlıklarla çalışıp
sınırları belirlerken çocuklarıyla sevgi bağlarını koruyabilirler. Bu da huzurlu ev
ortamını yaratır.
Böylece, çocuklarınızın
sizin rehberliğinizi takip
etmelerine, onların duygularını ve davranışlarını

yönetebilmesine yardımcı
olursunuz. Bu durumdan
anlaşıldığı üzere, barışçıl
ebeveynler çocuklarının
davranışları üzerinde
kontrole sahiptirler. Bu aynı
zamanda çocuklar için ebeveynlerin rol model olmasını sağlayan bir etkendir.
Unutulmamalıdır ki,
çocuğunuzun üzerinde
denetim sahibi olmanız
çocuğunuzun her daim
sizin kontrolünüzde olacağı
anlamına gelmez. Bazen de
ona yaptığı davranışların
sorumluluğunu alabileceği
şanslar tanımanız onun
özdenetimini sağlamasına
yardımcı olacaktır.

Özdenetim geliştirme
Çocuğunuzun davranışının ona zarar vereceğini
düşünseniz de ona bir şans
vermek ve yakınında onu
gözlemlemek ve desteklemek çocuğunuzun benlik
kavramı geliştirmesine
katkıda bulunacaktır.
Dikkat edilmesi gereken
nokta, çocuğunuza zaman
zaman hayır derken zaman
zaman onun deneyimle
öğrenip özdenetimini geliş-

tirecek fırsatlar tanımaktır.
Bu, çocuğunuzun direnç
göstermesini engelleyecektir.
Kendisine sürekli hayır
denen, engellenen çocuklar veya her istediklerini
yapılanlar ya benliklerini/
kişilik ailesini oluşturamazlar ya da otoriteye karşı
tepki geliştirirler. Sonuç
olarak, barışçıl ebeveyn
olabilmenin mihenk
taşları anne-babanın kendi
duygusunu kontrol ettikten
sonra çocuğunun bakış
açısında duruma bakmak ve
hem ebeveynlerin hem de
çocukların çıkarına olacak
bir “kazan-kazan çözümü”
bulabilmektir.

Nasıl barışçıl ebeveyn
olabilirsiniz?
Öncelikle, sakin kalabilmeniz çocuğunuzun kendisini işbirliğine açması için
kritik öneme sahiptir. Eğer,
tehditkâr tutum sergilerseniz çocuğunuzun istemediği durumun içinden
kaçmasına veya sizinle bu
konuda inatlaşmasına sebep
olursunuz.
Sakin kaldıktan sonra

çocuğunuza olan empatik
yaklaşımınız ona anlaşılma
hissini tattıracak ve sınırınızı kabul etmesine yardımcı
olacaktır. Onun yaptığı işi
devam ettirme konusundaki
isteğinden, bunu bırakmanın ve yeni bir duruma
geçmenin zorluğundan
ve yaşadığı üzüntü, hayal
kırıklığı, güvensizlik vb.
duygularından bahsedin.
Unutmayın ki, çocuklarınız
sadece sizinle olan ilişkileri
sayesinde sizlerin yönlendirmelerinizi ve otoritenizi
tanırlar. Bu ilişkiyi kuvvetlendirmek için onlarla
belirlenmiş özel zamanlar
geçirmek (kitap okumak,
yemek yapmak vb.) gereklidir. Sizin onlara olan sevgi-

nizi, onlarla ilgilendiğinizi
ve onlara güvenli bir ortam
sağladığınızı bu şekilde
anlayacaklardır.

Çocuğa zaman tanımak
Kazan-kazan çözümleri bularak çocuğunuzun çözüm
üretmesine alan açabilirsiniz. Örneğin, paten kullanmak isteyen çocuğunuzun
kendisine zarar vermesinden
çekiniyorsanız endişelerinizi
açıklayıp gerekli güvenlik
kitlerini kullandıktan sonra
kullanmaya devam edebileceği konusunda anlaşabilirsiniz.
Her zaman orta yolu
bulamayabilirsiniz. Çocuğunuzun da arzusunun
gerçekleşmeyeceği zamanlar

olacaktır. Çocuğunuz bu
duruma kızgınlık veya üzüntüyle karşılık verebilir. Onun
duygularını düzenlemesine
empatik yaklaşımınızla
destek olduktan sonra durumu kabullenmesine zaman
tanıyabilirsiniz.
Sonuç olarak; sınırları açıkça
çizilen, ondan ne beklediğini bilen, destek gören
ve sorumluluğunu alan
çocuklar barışçıl ebeveynlerinin empatik desteğiyle
güven ve huzur içinde benlik
algılarını oluştururlar. Barışçıl ebeveynlik, çocuğunun
her isteğine olumlu karşılık
vererek değil çocuğunun
özdenetim oluşturmasına
destek veren anne-baba yaklaşımıyla sağlanmaktadır.
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