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Chemnitz’den öncesi 
ve sonrası
Chemnitz’de faşistlerin yürü-

yüşe beş bin antifaşist 
cevap verdi ve faşistleri 
kovaladı.
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Türkiye kapitalizminin 
krizi

Oğuzhan 
Kayserilioğlu
Fiili durumdan resmi-yasal bir 
konuma geçiş yapan Saray Rejimi, 
kendi kuruluşunun “biçimsel” yanını 
ana hatlarıyla tamamlayıp, o biçimi 
yaşamın zenginliğinin ürettiği binbir 
alana/nüanslara doğru yaymaya 

yöneldi. Yeni rejim, sadece zirvede 
değil, toplumsal ve siyasal yaşamın 
bütün alanlarında kendi özgün bi-
çimsel yapısını inşa etmek istiyor. 
Bakışımlı ilerleyen başka bir süreçte 
ise, biçimsel olarak inşası hızla ta-
mamlanmaya çalışılan yapının “içi” 
doldurulmaya, ona “içerik” kazandı-

rılmaya çalışılıyor.
İçerik, Erdoğan-”Ergenekon” ittifak 
alanından üretiliyor. 
İttifakın tarafları hem farklılar ve bu 
farklılıklarından üreyen farklı değer 
yargılarına sahipler, hem de ama 
ikisini de kapsayan daha derin bir 
ortak despotik devlet-toplum ilişkisi 

geleneğinin içinde ortaklaşıyorlar. 
Şimdi zora düşen söz konusu ortak 
geleneği güncelleyerek yaşarkılma 
çabasıdır ki onları ortaklaşmaya 
itiyor. O arada, iki uç arasında ittifak 
içi bir hegemonya mücadelesi de 
sürüp gidiyor.
(...) Devamı 3. sayfada

Saray rejiminin sancıları
Yeni rejim, sadece zirvede değil, toplumsal ve siyasal yaşamın bütün alanlarında kendi özgün biçimsel 
yapısını inşa etmek istiyor. 

‘’Özgürlükçü Gençlik’’ 
yeni dönemi karşılıyor
Gençliğin ihtilalci duruşunu 

merkeze ‘’hareketler 
hareketi’’ olma hede-
fiyle ilerliyoruz.

Dedeler eliyle 
asimilasyon girişimi
Dedelere maaş aldatmacası, 

bir asimilasyon hamle-
si ve Alevileri Sünnilik-
le terbiye etmektir. 976

Volkan Yaraşır
Türkiye kapitalizmi yıkıcı bir kriz sarmalı içine 
girdi. Krizin ani bir yıkım şeklinde değil, yavaş 
bir süreç olarak yaşanması ve henüz ekonomik 
bir çöküşün gerçekleşmemesi yaşanan süreç üze-
rine farklı yorumları beraberinde getiriyor.
Kriz tartışmaları ya Türkiye özgülünde gelişen bir 
vaka olarak ya da aktüel durum üzerine yapılan 
çeşitli açıklamalarla yürütülüyor.
(...) Devamı 12. sayfada

Pelin Kahiloğulları
Döviz kurundaki dalgalanmayla kendini göste-
ren kapitalizmin krizi kapıları çalmaya başladı.
Erdoğan, “manevra yeteneği” sayesinde döviz 
krizini, Rahip Brunson üzerinden “dış güçle-
rin ülkemize müdahalesi, emperyalizme karşı 
milli mücadele, düşman saldırısı” söylemleriyle 
gizledi. Krizin yaratacağı öfke iktidar tarafından 
şimdilik içerilmiş oldu.

(...) Devamı 2. sayfada

Hatice Göz
24 Haziran seçimleri ile birlikte, kısmi ve geçici 
bir nefes alma süreci geçiren Erdoğan iktidarı; 
seçimden sonraya ertelediği tüm krizlerle yüzleş-
meye başlıyor.
Seçim sürecinde özellikle ekonomik kriz ve 
bölgesel savaş konularında temkinli ve sakin 
davranan iktidar, seçimi “kazasız belasız” atlatmış 
ve kazanmış oldu. Ancak avucunun içerisinde 
sımsıkı tutup herkesten saklamaya çalıştığı krizler 
şimdi etrafa saçıldı. 
Özellikle dünya kapitalizminin 2008 yılında 
girip henüz çözüm üretemediği küresel yapısal 
ekonomik kriz; kırılgan ülkelerin başında gelen 
Türkiye’yi derin bir uçuruma ittirmektedir.
(...) Devamı 10. sayfada

toplumsal özgürlük
Devrime adanmış anıtsal bir yaşam: Doktor Hikmet Kıvılcımlı

Davranış ve düşünce önderi Doktor Hikmet Kıvılcımlı’yı ölümünün 47. yılında anıyoruz

Ekonomik kriz ve kadın 
emeğinin konumu

Krizden halkçı çıkış: 
Meclisler

Saray rejimi yasallaştı. Erdoğan’ın 
elinde çok geniş yasal yetkiler, emrine 
amade devlet kurumları, tek sesli bir 
medya ağı ve daha birçok olanak var. 
Şimdi eksiğini gidermeye, 24 Haziran-
la birlikte son şeklini verdiği sisteme 
“kitle” dolgusu yapmaya ihtiyacı var. 
Çünkü karşısında ne olursa olsun 
kendisini desteklemeyen büyük bir 
kitle var. Devlet içi ittifaklarla bu kitle 
üzerinde hegemonya kurmanın yol-
larını arıyor. Şimdilik en çok bilinen 
yönteme sarılıyor: Milli Seferberlik.
Evet, kerte kerte köşeye sıkışan Erdo-
ğan ve müttefikleri, kendi krizlerini 

birer “milli mesele” olarak gösterip, 
kitleleri arkalarına yedeklemeye ve 
inşa ettikleri rejime can suyu vermeye 
çalışıyorlar. 
Son derece insani taleplerle, maruz 
kaldıkları kötü koşullara isyan eden 
üçüncü havalimanı işçileri tam da 
bu ittifakın yukarıdan ürettiği kirli 
propagandaya maruz kaldılar. Küçüm-
senmeyecek derecede önemli olan bu 
girişim biz halk güçlerini birbirlerini 
dışlayan seçenekler arasında tercih 
yapmaya zorluyor: Bir yanda iktidar-
larını korumak için toplumu yıkım, 
kaos ve sefalete götüren kutsal ittifak, 

diğer yanda kendi göbeğini kendisi 
kesen özgürlükçü demokrat halkçı öz-
neler. Bir yanda gösterişli yaşamların-
dan lüks saraylarından, uçaklarından, 
ihtişamlarından taviz vermeyenler. 
Diğer yanda derinleşen krizle birlikte 
ekmeği küçülen, yoksullaşan, işinden 
ekmeğinden olan, işçiler, işsizler, 
yoksullar… 
Bir yanda halk güçlerinin yaşamını 
doğrudan etkileyen büyük krizleri 
çözmekten uzak olan “Kutsal İttifak”, 
diğer yanda halkın acil ihtiyaçları 
çerçevesinde bir araya gelen, ortak bir 
siyasal/toplumsal zemine yerleşmesi 

muhtemel “Demokratik Cumhuriyet”. 
Evet, kaybedecek zamanımız yok. 
Koşullar bizleri bir tercih yapmaya 
zorluyor. 
Ezilenler krize karşı kendi seslerini 
çıkarmaya başladılar bile. Üçüncü 
havalimanı işçilerinin yanı sıra, irili 
ufaklı birçok şantiyede, fabrikalarda, 
Flormar önünde, Cargill’de ve daha 
nice direniş alanında yolumuzun işa-
ret fişeği ateşlendi bile. Krizlere karşı 
çaresiz değiliz. 
Krizlerden gerçek çıkış demokratik 
anayasaya dayalı, halk meclisleriyle 
mümkün. Meclislerde örgütlenelim!

Ezilenler krize karşı kendi seslerini çıkarmaya başladılar bile. Krizlerden gerçek çıkış demokratik 
anayasaya dayalı, halk meclisleriyle mümkün. Meclislerde örgütlenelim!

Krizlere karşı çaresiz değiliz!



toplumsal özgürlük Eylül - Ekim 2018 / sayfa 2

Krize karşı işçi sınıfının ve ezilenlerin çıkarlarını gündemine alan, yeni ve kalıcı örgütlenme formları ihtiyacı hissediliyor

Ekonomik krize karşı sol mücadele hattı
Anti-kapitalist, demokratik, halkçı bir perspektifle kopuş bekleyen kitlenin içinde yuvalanarak burayı hareketlendirebilir; halkın uyutulması 
için yapılan söylemlere karşıt söylemlerin üretilmesinin yanında krizin sonuçlarına açlık, yoksulluk, işsizlik, işten atmalar, hak gasplarına karşı 
bir direniş hattı kurulabilirse kitlesel bir mücadelenin önü açılabilir.

Emrah Arıkuşu
Ülke, özellikle Ağustos 
ayında kendini göstermeye 
başlayan ekonomik krizin 
sarsıntılarını yaşamakta ve 
daha şiddetli sarsıntıların 
yaşanacağı özel bir döneme 
giriyor.

Dünden bugüne
AKP, 2001 krizinin ardın-
dan özelleştirmelerle bir 
yandan yerli sermayeyi 
besleyip büyüttü, diğer 
yandan küresel sermayenin 
güvenle avlanacağı ve kaza-
nacağı ortamlar hazırladı. 
Dışarıdan gelen para boca 

edilerek kendi iktidarını ga-
ranti altına alacak kesimleri 
kendisine bağladı. 
Parıltılı, şaşalı zenginlik 
görüntüsü altında kapitalist 
tüketim hızla derinleşti. 
İşçilerin, emekçilerin hak-
ları tırpanlanarak sermaye 
iktidarı sağlamlaştırıldı.
Bugün ise ekonomik kriz ile 
devletin krizi iç içe geçmiş 
olduğundan sistem içi tüm 
güçler sermayenin gemisini 
kurtarma telaşında. 
Tüm güçler Saray Rejiminin 
inşasında rol oynuyor, fa-
şizmin kurumsallaşmasına 
hizmet ediyor.

Demokrasi mücadelesinin 
sınırları
Ekonomik krize karşı 
politikada yargının ba-
ğımsızlaşmasını, OHAL’in 
kaldırılmasını istemek ve 
demokrasi söylemine sıkış-
mamak elzemdir. Yani me-
sele sadece devletin aldığı 
biçimle alakalı değildir. Ser-
maye faşizmi kendi önünün 
açılması için her dönemde 
kullanmıştır. Mesele serma-
ye egemenliğinin kendisidir. 
İllaki sayılan talepler yerine 
gelince ekonomik krizin 
tansiyonu kısmen düşebilir. 
Ancak yeterli değildir.

Başka bir açıdan bakıldı-
ğında ekonomik krizin 
faşizmin inşasını durdurma 
olasılığı ölü gözünden yaş 
beklemeye benziyor. Kriz 
halkta umutsuzluk ve çöküş 
yaratırken eğer alternatif bir 
programla mücadele ekseni 
kurulamazsa “kurtarıcı Baş-
kanın” her türlü yönelim-
lerinin destekleneceği bir 
durumun gelişme olasılığı 
daha güçlü hale gelir.

Liberalizm ve ulusalcılığa 
mesafe
Sarayın keyfî uygulamala-
rının sermayeyi tahakküm 
altına aldığı, özellikle 

de Merkez Bankasının 
bağımsız olmayışının krizi 
tetiklediği algısı başka bir 
tehlikeli düzlem oluştu-
ruyor. Tabii ki Merkez 
Bankasının Saray’a bağlan-
masını kabul etmeyeceğiz 
ancak merkez bankalarının 
doğrudan uluslararası 
sermayeye bağlanmasının 
anlamına gelen bağımsızlık 
anlayışı da liberalizmin dik 
âlâsıdır.
ABD ve Batı karşıtlığında 
şekillenen anti-emperya-
list görünümlü, neticede 
ulusal refleksleri canlan-
dıran söylemle de bir yere 
varılmayacağı ortadadır. 

Antiemperyalistlik, dev-
rimci halkçı politikalarla 
birleştirilemezse hükümetin 
yarattığı “vatan savunması” 
anaforunda yok olup gider.

Solun hesaplaşma bir 
dönemi
Hâlâ daha toplumun yarısı 
AKP’nin karşısında konum-
lanıyor ve azımsanmayacak 
bir kesim de kopuş için 
hazırda beklerken solun 
içinde bulunduğu durum 
faşizmin baskısı ve zoruyla 
açıklanamaz. Kapitalizmin 
girdiği kriz, kapitalizmin 
sınırlarını ortaya koyuyor 
ve toplumsal mücadele 

açısından türlü olanaklar 
barındırıyor.
Anti-kapitalist, demokra-
tik, halkçı bir perspektifle 
kopuş bekleyen kitlenin 
içinde yuvalanarak burayı 
hareketlendirebilir; halkın 
uyutulması için yapılan 
söylemlere karşıt söylemle-
rin üretilmesinin yanında 
krizin sonuçlarına açlık, 
yoksulluk, işsizlik, işten at-
malar, hak gasplarına karşı 
bir direniş hattı kurulabilir-
se kitlesel bir mücadelenin 
önü açılabilir. Şu an çok 
güçsüz olan sol birden bire 
muazzam derecede inisiya-
tif alabilir.

Krizden halkçı çıkış: Meclisler
“Aynı gemideyiz” palavrasıyla krizin faturası emekçilere ödetmeye çalışılırken, “Saray” ve 
“Tek Adam” şahsında yoğunlaşan “ihtişam ve otoriteyle” kitleler bir kez daha gerçeklikten 
kopartılıyor ve “şovenizm” tarafından kuşatılıyor.

( 1. sayfadan devam)

Pelin Kahiloğulları
Tersine, bazı çevrelerde de, ka-
pitalizmin kendi krizini aşarak 
toparlanma imkânı olmadığı 
iddiası ve ekonomik krizin 
derinleşmesiyle Erdoğan’ın ikti-
dardan kendiliğinden düşeceği 
yanılsaması oluştu.

Emekçilere yoksulluk, pat-
ronlara kâr
Kriz ilk etapta döviz kuru ve 
borç krizi üzerinden çıksa da, 
dış borç ve cari açık oldukça 
yüksek. Kriz, finans ve üretim 
alanlarına doğru genişliyor.
AKP iktidarı döneminde ucuz 
kredi bolluğu üzerinden uy-
gulanabilen büyüme stratejisi, 
finans ve inşaat sektörlerinde 
oluşturulan balonlarla kendini 
şekillendirdi. Neoliberal poli-
tikaların uygulanmasıyla da,  
güvencesizleşme ve taşeronlaş-

ma norm haline geldi.
Enflasyon rakamının yüzde 
20’ye ulaşmasıyla,   kriz halk 
arasında da hissedilmeye 
başlandı. Krizin etkileri ön-
celikle piyasalarda hissedilse 
de ithalata bağlı olarak temin 
edilen tüketim maddelerinin 
fiyatlarındaki artış cüzdanlara 
yansıdı.
AKP iktidarı,  işçi sınıfının hak-
larının büyük oranda gasp edil-
mesini ve sadaka kültürünün 
toplumun büyük bir kesimine 
hâkim kılınmasını sağladı. Kriz, 
bu durumu derinleştirecektir.

Sermaye birikimi ve şove-
nizm
OHAL sürecinde, özel ve kamu 
mallarına el koyma üzerinden 
muazzam bir sermaye birikimi 
sağlandı.  
Öte yandan, düşük ücretler, 
yoksulluk, işsizlik ve pahallılık 
ile birlikte ancak borçla yaşa-

yabilen ve banka kredilerine 
bağımlı bir toplum oluşturdu.
AKP bürokratları ve AKP’nin 
etrafındaki bir vurguncu 
“çıkar şebekesi”, rant ve talanla 
durmaksızın semirtildi. Koç 
ve Sabancı gibi büyük sermaye 
grupları, muazzam kârlar elde 
etti.
Sermaye, Türkiye’de ve küre-
sel çapta içine girdiği krizin 
sonuçlarından, milliyetçilik 
ve din temalı gerici popülist 
politikalarla halkın tepkilerini 
sönümlendirerek kurtulmaya 
çalışıyor.
24 Haziran seçimleriyle yasal 
statü kazanan “Tek adam” reji-
mi,  emeğin sömürüsünü daha 
da yoğunlaştırma ve yeni vur-
gun fırsatları yaratma vaadiyle 
sermayeyle uzlaşmış durumda. 
Sermaye güçleri de, yaşanan 
krizi ve  “faşizme geçiş sürecini”  
fırsata çevirmeye çalışıyor.

Rejim garantide mi?
 “Aynı gemideyiz” palavrasıy-
la krizin faturası emekçilere 
ödetmeye çalışılırken, “Saray” 
ve “Tek Adam” şahsında yo-
ğunlaşan “ihtişam ve otoriteyle” 
kitleler bir kez daha gerçeklik-
ten kopartılıyor ve “şovenizm” 
tarafından kuşatılıyor.
Maddi varlıkları gittikçe eriyen 
ve toplumsal-ahlaki bir çöküşün 
içine sürüklenen kitleler ise, 
büyük bir yoksullaşmayla karşı 
karşıya.
 “Tek Adam” rejimi kurum-
sallaşma hamleleri yapmakla 
birlikte “kendini” garantilemiş 
ve topyekun bir hegemonya 
kurabilmiş değil. Toplumsal 
güçlerin, 24 Haziran sonrası 
yaşadıkları hayal kırıklığı, 
dağınıklık ve kısmi geri çekiliş 
bir gerçeklik, ama oldukça geniş 
bir toplumsal alan hala iktidarın 
hegemonyasının dışında.

Yoksullaşma kıskacındaki 
kitleler, dört bir taraftan 
iktidarın, algı yönetimiyle 
çevrenlenmiş durumda. Sol 
hareketler ve sendikaların 
ise, işçi sınıfına ve kitlelere 
müdahalesi oldukça sınırlı.
İşçi havzalarını, yoksul semt-
lerini örgütlemek bir tarafa, 
teşhir çalışması bile tam 
anlamıyla yapılabilmiş değil. 
Kitlelerle doğrudan iletişim 
kanalları zayıf ve sınırlı.

Meclisler ve özneleşme
Sendikaların yaşadığı krizle 
de bağlantılı olarak oluşan sı-
nıf mücadelesinin dağınıklığı 
ve zayıflığı, somut hedeflerin 
ortaya konup hayata geçiril-
mesinde engel teşkil ediyor 
ve bu duruma odaklanıp onu 
aşmamız gerekiyor.
Krizin sürüklediği batak-
lığa karşı emekçi kitlelerin 
çıkarları yönünde gerçekçi 
müdahale, ancak işçi havzala-
rı, iş yerlerinde oluşturulacak 
meclisler ve mahallerde ku-
rulacak dayanışma ağlarının 
oluşturacağı özneleşmeyle 
mümkün olabilir.

Servet vergisi ve toplumsal 
bilinç
Enflasyonun yükselmesiyle 
reel ücretler yüzde 40-50 ora-
nında erimişken, patronlar 
kriz gerekçesiyle işçileri işten 
çıkarıyor, ücret alacaklarını 
ve tazminatlarını gasp ediyor. 
Yoğun çalışma saatleri ve iş 
güvenliği önlemlerinin alın-
maması sonucu iş cinayetleri 
artıyor.
Vergi sistemindeki adalet-
sizlik, kriz zamanlarında, 
sermayedarların lehine 
derinleşiyor.  “Saray” rejimi 
büyük şirketlerin vergi 

borçlarının düşürülmesini 
hatta sıfırlanmasını sağlarken 
kamu giderlerini emekçilerin 
sırtına yıkıyor.
Vergi gelirlerinin yüzde 
70’i asgari ücretli emekçile-
rin ücretlerinden ve temel 
tüketim maddeleri üzerinde-
ki vergilerden, yani dolaylı 
vergilerden, karşılanıyor. 
İşyerlerinde oluşacak komi-
teler ve mahallerde kurulan 
dayanışma ağlarının ortak-
laşa mücadelesiyle dolaylı 
vergilerin kaldırılması ve 
“servet vergisinin” getirilmesi 
yönelimi toplumsal bilince 
kök salabilir.

İşçi komiteleri ve sınıf 
dayanışması
Ücret hakkı, iş güvenliği, 
iş güvencesi ve enflasyona 
karşı mücadele, önümüzdeki 
dönem kısa vadede öne çı-
karılacak mücadele talepleri. 
Bu mücadele taleplerinden 
doğru kurulacak ve müca-
deleyle deneyim kazanacak 
işçi komiteleri, iflas eden 
ya da üretimi durdurulan 
büyük ölçekli işletmelere el 
koyup özyönetimi sağlayarak 
üretimi devam ettirmeyi 
hedefleyebilir.
Sendikalar, toplu işten çıkar-
malara ve eriyen asgari ücrete 
karşı hızla harekete geçmeli 
ve örgütlenme zeminini ge-
nişletmeli. İşçilerin banka ve 
kredi kartları borçlarını öde-
meyi reddetmesini ve yaratıcı 
sınıfsal dayanışma biçimleri-
nin açığa çıkarmasına dönük 
kampanyalar örgütlenmeli.
İşçi sınıfı ve emekçiler, 
meclislerde örgütlenip, ken-
disinin meşru ihtiyaçlarını 
sermaye güçlerine dayatarak 
krizden çıkışı sağlayabilir.

İşçi sınıfı ve emekçiler, meclislerde ör-
gütlenip, kendisinin meşru ihtiyaçlarını 
sermaye güçlerine dayatarak krizden 
çıkışı sağlayabilir.

Teşhir ve üretimin 
öz örgütlenmesi

POLİTİKA

“Her konuda geniş yetkilerle donatılan saray iktidarına karşı halkın kendi alternatiflerini örmek gerekiyor.”
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Hasan Durkal
Erdoğanizm ilerliyor. 24 Hazi-
ran’daki zaferi ile birlikte elinde 
muazzam bir yasal dayanak da 
var artık. Bu yasal dayanağa 
dayanarak siyasal alanı hızla 
daraltan Erdoğan, devlet aygıtı-
nı git gide daha da güçlendiri-
yor. Yürütme aygıtının en ufak 
bir özerkliğine tahammülü 
yok. Ortada tek bir özerklik 
var: Erdoğan’ın ve onun atadığı 
danışmanların keyfî özerkliği.
Şimdilerde onun özerkliği 
ekonomi politikalarında sıkça 
tartışılıyor. Bunalımlar artıyor, 
yeni rejim istikrar yerine adeta 
kaos yönetimine dayanıyor.
Çeşitli dönüşüm evrelerin-
de geçerek bugün özgün bir 
yapısallık kazanan Türkiye 
kapitalizminin; bu özgünlük 
çerçevesinde sahip olduğu 
çelişkiler, Erdoğanist rejim 
içerisinde zirve noktalarını 
yaşıyorlar. Bu çelişkilerden bir 
tanesi burjuvazi içerisindeki 
fraksiyonlar arasında yaşanıyor.

Burjuvazinin 
fraksiyonları
Türkiye burjuvazisi çeşitli 
fraksiyonlardan oluşuyor. 
Sermayenin “Yerli ve Millî” 
fraksiyonu olan ve antika 
toplumlara kadar uzanan bir 
tarihselliğe sahip olan tefe-
ci-bezirgân kökenli sermaye, 
birikimini hep ticarî ve rantsal 
vurgunlara borçlu. Bu birikim 
modeli, üretim alanından çok, 
ticarî alana eklemlenmiş, sırtını 
devlet içerisindeki bürokrasiye 
dayayarak palazlanmış, yatırım 
açısından sınırlı bir ufka 
sahiptir.
Türkiye kapitalist sistemi içeri-

sindeki bir diğer fraksiyon ise, 
Türkiye’nin 1920’li yıllardan 
bugüne kadar geçen sürede 
küresel sermaye sistemine 
eklemlenmesiyle yerleşiklik 
kazanmış, uluslararası çalışan 
finansal sermaye sahiplerinden 
ve onların yerli ortaklarından 
oluşmakta. Bu fraksiyonun 
birikim modeli ise para-serma-
yenin kârına dayalı.
Farklı başkaca fraksiyonlar olsa 
da egemen sınıf kabaca bu iki 
blok tarafından oluşturulmuş, 
günümüz neoliberal dünyasına 
iç içe eklemlenerek gelmişler-
dir.

Sermaye ve devletin dönüşü-
mü

1980’li yıllar sonrası Türki-
ye’nin küresel kapitalist sisteme 
artan entegrasyonu, devlet 
aygıtının bir dizi dönüşümden 
geçmesine yol açtı. Uluslararası 
finans sermayesinin artan hac-
mi, devlet aygıtının bu kesimin 
çıkarları doğrultusunda dönüş-
mesi ihtiyacı getiriyordu.
Yasama aygıtının atlanarak 
yasaların büyük bir hızla 
yasalaşmasının formülü basitti: 
Bakanlar Kuruluna (yürütme-
ye) verilecek bir KHK yetkisiyle 
bu kolayca sağlanabilirdi.
Bunun dışında hükümetlerin 
politik tercihlerinden bağımsız 
hareket eden birçok bağımsız 
(küresel sermayeye bağımlı) 
kurullar da kurularak devle-

tin neoliberalizme ve küresel 
sermaye düzenine entegrasyo-
nu hızlandırılmıştır. Merkez 
bankası ve mali konuları ilgi-
lendiren bakanlıklar da bu dö-
nemlerde çoğu zaman küresel 
sermaye sözcüleri tarafından 
atanmıştır (!).

Bölüşüm savaşı ve 
otoriterizm
Elbette ilk bahsedilen sermaye 
fraksiyonu da zamanla finans 
piyasalarının içerisine girmiş, 
bu alanda sermaye birikimi 
sağlamıştır.
Dolayısıyla ortada bir pasta 
bölüşüm mücadelesi boy gös-
termiştir: İşçi sınıfı tarafından 
üretilen artı değeri, finans 

piyasalarının vurgunlarını, 
devlet ihalelerinin kaymağını 
kim yiyecek? 
Devletin birikim rejimi poli-
tikaları, merkez bankası üze-
rindeki para politikaları gibi 
politikalar bu iki sermaye frak-
siyonunu bu bakımdan karşı 
karşıya getirmiştir. 12 Eylül 
sonrası küresel sisteme uyum 
sürecinde uluslararası sermaye 
gözetilse de diğer fraksiyon göz 
ardı edilmemiştir. Devlet her 
ikisinin devleti ise, her ikisine 
de birikim ortamı sağlamak 
zorundadır.
Bu noktada devreye otorite-
rizm girer. Her iki sermaye 
fraksiyonunun da çıkar birliği, 
emek üzerinde süreklileşen 

baskıdan geçer. Bitmek bilme-
yen otoriterleşmenin ekonomik 
nedeni burada yatmaktadır. 
Türkiye’de iktidarlar hep “ne 
şiş yansın ne kebap, yanacaksa 
alt sınıflar yansın” düsturuyla 
hareket etmekteler.

Erdoğan oyunu bozuyor mu?
24 Haziran sonrası çıkartılan 
KHK’lar ve kurulan hükü-
met, kurulu denge noktalarını 
sarsıcı nitelikler barındırı-
yor. Düzenleyici kurulların 
doğrudan Erdoğan’ın emrine 
tabi olması, Merkez Bankası 
başkanının KHK düzenlemesi 
ile uluslararası sermayenin 
denetiminden, Erdoğan’ın de-
netimine geçmesi, yeni kurulan 
hükümetin para işlerinden so-
rumlu bakanlığının “damada” 
teslim edilmesi önemli birer 
göstergedir.
Sermaye sınıfının bir bütün 
olarak gönülden desteklediği 
otoriterizm şimdi onun tüm 
kesimlerinin üzerinde bir kılıç 
gibi sallanıyor. Krizden kimle-
rin kârlı çıkacağı, kimlerin iflas 
edeceği, kimlerin mal varlığı-
nın peşkeş çekileceği, kimlerin 
bankalarının kurtulacağına 
“reis” karar verecek. 
“Reis”in devasa siyasal gücü 
sermaye fraksiyonları arasında-
ki dengeleri bozabilir. Ama bu 
alt üst oluşlu bir kavgadan çok 
uzlaşısı bol bir süreci berabe-
rinde getirecektir. Üzerinde 
uzlaşılacak en önemli konu 
ise işçi sınıfının, yoksulların, 
kadınların, gençlerin, doğanın 
inşa edilen saray rejimi altında 
daha da çok ezilmesi. Yukarıda 
kopartılan gürültüye bakmayın 
siz. Söz konusu sömürü olunca 
uzlaşmak çok da zor değil.

POLİTİKA

Emperyalist sistemin krizlerinin yarattığı çatlaklardan faydalanma stratejisi Türkiye’yi bir çıkmaza sürüklüyor

Eksen krizinden var oluş krizine
Türkiye, emperyal güçlerin çatlaklarından “özerk” alan yaratmaya yönelik hamlelerine karşılık “var olduğu” alana dair hamlelerle de karşı 
karşıya. Bu diyalektik süreç, kendi özgücünden çok dengelere yaslanan Türkiye’nin aleyhine ilerlemekte.

Hasan Feramuz
Rahip Brunson’un serbest 
bırakılmaması, F-35’lerin 
verilmesinin durdurulması 
ve dolar kurunun yüksel-
mesi ile artan Türkiye ve 
ABD arasındaki “gerilim”, 
eksen tartışmalarını tek-
rardan gündeme getirdi. 
Son 10 yıldır gündemden 
eksik olmayan eksen tar-
tışmaları Türkiye’nin, bir 
yandan Rusya-Çin-”Do-
ğu” eksenine doğru kopuş 
emareleri gösterir gibi olsa 
da ABD-AB-”Batı” ekse-
nine olan bağımlılığını da 
ortaya koyuyor.

”Pay” meselesi
“Batı’ya” daha yakın olmak 
için Fazilet Partisi’nden 
ayrılanlar tarafından kuru-
lan AKP, Kemal Derviş’ten 
miras aldığı ekonomik 
program ile bu yakınlığını 
göstermişti. Bu program 
ile emekçiler ücretlerin 
düşürülmesi ile büyük hak 

kayıplarına uğrarken Türk 
burjuvazisi “altın çağı” 
yaşamıştı.
Bu altın çağ ile önemli 
miktarda sermaye birikimi 
sağlayan Türk burjuvazisi, 
yeni pazar arayışlarına 
girmiş ve bu doğrultuda 
neo-Osmanlı fantezisiyle 
Orta Doğu pazarına yönel-
mişti.  Arap Baharı ile de 
çakışan bu süreç Tunus ve 
Mısır’da yeşermeden sol-
muş, Suriye’de ise bataklığa 
saplanmış durumda.
“Altın çağını” Batı’dan 
gelen sıcak parayı inşaat 
gibi talan ve vurgunun en 
yüksek olduğu alanlara 
“yatıran” Türk burjuvazisi, 
böylece Batı’ya olan ba-
ğımlılığını arttırmış, diğer 
yandan da sıcak paranın 
bedelini Orta Doğu’da ya-
pacağı talan ve vurgun ile 
kapatmak istemiştir. Fakat 
Suriye’deki bataklık bu 
imkânı azaltmakla birlikte 
başka bir şans sunmuyor. 

Dolayısıyla Türkiye, Ba-
tı’dan aldığı sıcak paranın 
bedelinin ödememek için 
Suriye’deki pastadan pay 
almak zorunda ve pasta da 
Rusya’nın elinde.

Özerk alan ve dengeler
Her ne kadar Türkiye Ba-
tı’yla simbiyotik bir ilişkiye 
sahip olsa da emperyal 
güçler arasındaki çatlak-
lar, Ankara’nın Rusya’nın 
elindeki pastadan payı 
alabilme umudu taşıması-
na yol açıyor.
2008’den bu yana süre-
gelen ve uzun bir süre 
daha süreceği öngörülen 
kapitalizmin yapısal krizi, 
emperyal güçler arasın-
daki çatlakların daha da 
büyüyeceğini muştuluyor. 
Bu da alt-emperyal bir güç 
olmak isteyen Türkiye gibi 
ülkelerin bu çatlaklardan 
sızarak kendilerine görece 
“özerk”  birer alan yarat-
malarını sağlıyor.

Türkiye ise bu “özerk” ala-
nı kendi ekonomik, askeri, 
siyasi gücüyle yaratarak 
değil, emperyal güçler 
arasındaki dengelerden 
yararlanarak yaratmaya 
çalışıyor.
Rus uçağı düşürüldüğünde 
NATO sınırlarının korun-
ması çağrısı yapan, ABD 
Rojava’ya girdiğinde ise 
Rusya ve İran ile Astana 
sürecine yönelen Ankara, 
ABD’nin Patriot ve F-35 
yaptırımları sonucunda-
ki kayıplarını Rusya’dan 
S-400 ve Sukhoi’ler alarak 
ikame etmeye yönelmekte.
Diğer yandan ABD’nin 
ekonomik yaptırımlarına 
karşılık ise Almanya ile 
ilişkileri tekrardan canlan-
dırmaya çalışan Türkiye, 
Çin’den de “yatırım” çek-
me uğraşında. Böylece dış 
güçlerin ekonomik saldırı-
larına karşı dayanıklılığın 
“artacağı” hesaplanıyor.

Her iki sermaye fraksiyonunun da çıkar birliği, emek üzerinde süreklileşen baskıdan geçer. Bitmek bilmeyen otoriterleşmenin 
ekonomik nedeni burada yatmaktadır.

Erdoğanizmin ekonomi yönetimi

Kapitalizmin yapısal krizi sonucunda 
kendi gündemleri ve güçleri doğrul-
tusunda öne emperyal güçlerin Orta 
Doğu’da bulunmaları, Türkiye’nin 
bu güçlerin arasındaki çatlaklardan 
sızmasında oldukça büyük bir “avantaj” 
sağlıyor.
Fakat bu “avantaj”, Türkiye’nin kendi 
gücünden çok “dengelerden” faydalan-
maya yönelmesinden dolayı giderek 
“dezavantaja” dönüşmekte.
Türkiye’nin bu yönelimin farkında olan 
emperyal güçler, hem Türkiye’yi güncel 
konjonktürde yönlendirip azami fayda 
sağlamaya hem de uzun vadede zayıf 
düşecek “hasta adam”dan paylarını 
alabilmenin hesaplarını yapmaktalar.

Hesaplar-hedefler
“Batı” Türkiye’yi bir koçbaşı gibi Orta 
Doğu bataklığında kullanarak ken-
dilerine alan açmaya amaçlamakta. 
Türkiye’nin Batı’ya olan bağımlılığı 
kullanılarak askeri ve ekonomik yaptı-
rımlarla “çizgiler” çizilmekte, bunlara 

uyulmadığı takdirde de dozu arttırı-
lan yaptırımlarla gücü yıpratılmakta. 
Böylece Türkiye’nin kontrol altında 
tutulması hedefleniyor.
Rusya ise Türkiye’yi askeri ve ekono-
mik olarak “tam” anlamıyla kapsaya-
mayacağının farkında. Bu yüzden bu 
süreci olabildiğince uzatıp hem “Batı” 
içindeki gerilimleri arttırmayı hem de 
Türkiye’nin gücünü sönümlendirerek 
Orta Doğu’daki gücünü ve nüfuzunu 
büyütmeyi amaçlıyor.
Türkiye, emperyal güçlerin çatlakla-
rından “özerk” alan yaratmaya yönelik 
hamlelerine karşılık “var olduğu” alana 
dair hamlelerle de karşı karşıya. Bu 
diyalektik süreç, kendi özgücünden çok 
dengelere yaslanan Türkiye’nin aleyhine 
ilerlemekte. 
Bu aleyhteki süreç ise Türkiye’yi “Do-
ğu”ya yöneltmekten çok “Batı’ya” olan 
bağımlılığını arttırıyor. Ve bu da Tür-
kiye’yi eksen krizinden var oluş krizine 
yönlendiriyor.

Avantaj-dezavantaj

“Egemen sınıflar arasındaki itiş kakış son tahlilde alt sınıfların daha fazla baskı altına alınmasına yol açıyor.”
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15 Temmuz, başka yön-
lerinin yanı sıra, “strate-
jik ortak” ve “müttefik” 
bir NATO ülkesi olan 
ABD’nin doğrudan içinde 
olduğu bir darbe girişi-
miydi. 
Darbenin “başarısız” 
olarak doğrudan istediği 
sonucu elde edememe-
si/iktidara el koymayı 
başaramaması öne çıkmış 
olsa da, aynı zamanda ve 
bir dizi dolayım üzerinden 
“başarılı” olduğunu sapta-
malıyız.
Erdoğan/AKP’nin iktidar 
ortağı olduğu için inisiyatif 
alan Cemaat öznesinin, 
sanılandan oldukça fazla 
güç kazandığı, sadece 
Emniyet’te değil Ordu’da 
da epey alan ele geçirdiği, 
devletin başka birçok ku-

rumunda sadece açık değil 
esas olarak gizli faaliyetle 
ilk bakışta görülemeyen 
oldukça geniş bir alanda 
hakimiyet kurduğu darbe 
girişiminden sonra açığa 
çıkıverdi.
Açıktı ki, ABD, (Irak ya da 
Suriye’de yaptığından sade-
ce biçimsel olarak farklı bir 
yolla) zaten “kontrolünde” 
olan TC devletini “pürüz-
ler” yaratan bütün “bağım-
sız” ya da “özerk” ögelerini 
kesip atarak tümüyle ele 
geçirmek istemişti.
Devletin bütün “kozmik”/
gizli bilgileri Ergenekon 
operasyonunda aktif görev 
yapan Cemaat tarafından 
ABD’ye servis edilmişti. 
Devletin kritik noktala-
rındaki yetişmiş- tecrü-
beli kadroların önemli 

bir bölümü söz konusu 
çetenin elemanıydı. Üstelik 
bu kadrolar, uçakla Meclis’i 
ve MİT’i bombalayabilecek 
kadar gözü kara bir “bağlı-
lık” içindeydi.
Öte yandan, önceden 
haber alındığı belli olan 
darbe bir karşı-darbe 
düzenlenerek etkisiz hale 
getirilse de, ortaya çıkan 
Cemaat ağındaki devlet 
kadrolarının tutuklanması 
ya da iplerini elinde tutan 
ABD ve AB’ye kaçması, 
arkasında kolay doldu-
rulamayacak bir “yetiş-
miş-uzman” kadro boşluğu 
bıraktı. Emniyet ya da 
Ordu’nun zirvesinde yer 
alan “Cemaatçi” stratejik 
kadroların boşluğunu 
dolduracak yenilerin kolay 
yetişemeyeceği açıktır.

Olup bitenlere bütünlüğü 
içinde bakarsak, öyle ya 
da böyle devletin ağır bir 
darbe aldığı, olağanüstü 
bir dönemin içinde zaten 
zorlanırken oldukça fazla 
yetişmiş-uzman kadrosunu 
kaybederek “zayıfladığı” 
saptanabilir.
Sonuç, aniden kendisini 
var ediveren bir “devlet 
krizi” gerçekliği olmuştur.
İşte, her ne kadar öncesin-
de de birçok belirtisi var 
olsa da, aldığı ağır darbeyle 
esas olarak 15 Temmuz 
sonrasında aniden öne 
çıkan “devlet krizi”, sür-
dükçe daha da derinleşti ve 
“beka” sorununu gündeme 
getirdi.

Devletin bekası
Devletin “asabiyeti” zayıf-

lıyor, çözülme belirtileri 
gösteriyordu.
Öyle ki, devlet içindeki 
farklı güçlerin birbirlerine 
güvenmedikleri ve güven-
sizliğin devlet törenlerinde 
“protokolda” yer alan üst 
düzey görevlilerin bile 
silahlarının toplandığı bir 
noktaya dek yükseldiği, 
her devlet fraksiyonunun 
kendi özgün çıkarlarını 
esas alarak diğerlerine da-
yatmaya başladığı, devletin 
devletlerarası ilişkilerde 
kendisini var edebilmek 
için gereksindiği askeri gü-
cünün zayıfladığı, devletin 
esneme ve kapsama kapa-
sitelerinin hızla yıpranması 
ve düzeni sağlayıcı-güven-
ce veren kapasitesinin aşın-
ması üzerinden toplumsal 
meşruiyetinin de azalmaya 

başladığı özel bir ortam 
oluştu.
“Çivisi çıkan” bir siyasal ve 
toplumsal yaşam şekil-
leniyor, her yeri saran ve 
gücünü sürekli arttıran 
sarsılma ve zorlanma yıkıcı 
sonuçlar üretmeye başlıyor, 
sadece açık devlet şiddeti 
ile kontrol edilebilen bir 
ortam oluşuyordu. “Gü-
vence” ihtiyacının karşılan-
maması üzerinden “korku” 
oluşurken alışılagelen 
dengelerin kaybolmasıyla 
nereye “tutunacağını” 
bilemeyen geniş yığınlarda 
başlar dönüyordu.
Açıktı ki, süreç kontrol-
den çıkabileceği başıboş 
bir ortama/kaosa doğru 
sürükleniyordu. Bu ise, söz 
konusu ortamın oluşması 
için epey çaba gösteren 

ve bir “ameliyat masası” 
etrafında ellerinde aletle-
riyle “operasyon” yapmaya 
hazırlanan emperyalist 
çakalların önünü açıyordu.  
İşte, bir “fetret devri” 
tehlikesini gündemleştiren 
ve üstelik söz konusu “fet-
ret” tehlikesinin hasarını 
arttıracak biçimde ABD 
ile ilişkilerin de sarsılıp 
zorlandığı bir ortamda 
yaşanan devlet krizi; 
egemen güçlerin tümünde, 
ufkunda ışık gözükmeyen 
“karanlık bir tünele” giril-
diği, bir “beka” sorunuyla 
yüzleşildiği ve ancak 
aralarındaki iç-gerilimleri 
askıya alıp “ittifak” yaparak 
tünelden çıkılabileceği bi-
lincini beslemiş olmalıdır.

Erdoğan-”Ergenekon” 
ittifakı, tarafların kendilerini 
“aynen” sürdürmelerine 
izin verecek mi, yoksa fiilen 
yaşanan karşılıklı “etkile-
şim” tarafların aralarındaki 
gerilimi yok ederek ya da 
azaltarak özel bir ortaklaşma 
“asabiyeti” mi yaratacak, 
yaşanan ve yaşanacak olan 
karmaşık güncel olayların 
içinde belirlenecektir.
Tarih, onları “farklı egemen 
fraksiyonlar olarak içinde 
bulundukları” bir “despotik 
devlet” gerçekliğinin zıt uç-
ları olarak konumlandırıyor 
olsa da, aralarındaki farklı-
lıklar ve yaşananlar onları 
birbirinden kopartıp-düş-
manlaştırdı; bu gerçek, 

“tünelden çıkılabilinirse” 
aynen kalsalar ya da kısmen 
dönüşseler de birbirleriyle 
çatışmayı sürdüreceklerini 
işaret ediyor.
Ancak, güncel bazı gerçekler 
de söz konusu egemen güç 
alanlarının öznelerini yok 
olma, dönüşme ya da başka-
laşma gibi farklı konumlara 
itiyor.
ABD’nin “küresel hegemon 
güç” olma konumunun 
çözülmeye zorlanmasıyla 
ortaya çıkan küresel hege-
monya krizinin sert iniş-çı-
kışları ve büyük ölçüde söz 
konusu krizin izdüşümü 
olarak yaşanan bölgemizde-
ki sıcak savaşın Türkiye’ye 
de yansıyan yakıcı alevleri, 

kapsadıklarını olağanüstü 
zorlayan dünya-tarihsel bir 
anafor yaratıyor.
Her ne kadar kendileri 
hakkında epey gürültü 
koparılsa da, artık ne “yüce 
Abdülhamid Han Hazretle-
ri” ne de “ulu önder Atatürk” 
onları şimdi öne çıkaranlara 
pek yardımcı olmaz; ne 19. 
Yüzyılın son on yıllarında 
ne de 1920-30’lu yıllardayız; 
olağanüstü gerilimler üreten 
ve yoğunluğu ve çapı sürekli 
artan bir anaforda ayakta 
kalmak, nostaljik gevezelik-
lerle değil ancak kendisini 
yeniden üreterek gerçekle-
şebilir.
Ülkede gerçekliğindeki, 
başta Kürt sorunu olmak 

üzere şiddetini arttırarak sü-
reklileşen “iç-kanamalar” ve 
ekonomik krizin tahammül 
edilemez noktaya yükselt-
meye başladığı işsizlik ve 
yoksulluk, yıkıcı anaforun 
gücünü daha da arttırıyor.

Tarihsel tıkanma
İşte, güncel gerçeklik, küre-
sel ve bölgesel zorlanmalara 
karşı dayanma zorunluluğu-
nu ve aynı zamanda, bir “güç 
alanı” olarak gelişmelere 
kendisini dayatarak inisiyatif 
kazanma fırsatını yaratıyor. 
Ancak, söz konusu egemen 
fraksiyonları da içinde 
barındıran “despotik devlet” 
gerçekliğinin tarihsel bir 
tıkanma içinde olduğunu, 

“iç-kanama” yaratan ağır 
sorunlara “çözüm gücü” 
olma kapasitesini yitirdi-
ğini ve şiddeti esas alan bir 
“bastırma” pratiğiyle ayakta 
kalabildiğini vurgulamalıyız.
Öte yandan, şiddet yetme-
yince devreye sokulması 
hazırlığı yapılan etnik ve 
inanç farklılıkları üzerin-
den çıkacak iç-çatışmaların 
günümüz koşullarında 
“kontrolden çıkma” ola-
sılığının güçlü olduğunu 
tespit edebiliriz. Hem halk 
güçlerinin kendi birikim-
lerine ve ihtiyaçlarına 
dayanarak yapacağı hamleler 
onların güç kazanmasını 
sağlayabilir hem de kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda 

müdahale için fırsat kollayan 
emperyalist güçlerin böylesi 
çatışmaları kışkırtmaya ve 
yaratacağı yıkıcı sonuçlar-
dan faydalanmaya çalışacağı 
açıktır.
Sonuçta, şimdi ittifak 
yaparak iktidar öznesi olan 
güçlerin, aralarındaki çatış-
manın tarihsel derinliği ve 
gerçek tutumlara dayan-
ması üzerinden ilk fırsatta 
yeniden düşmanlaşmaları 
yaşanabileceği gibi; yaşanan 
dünya-tarihsel gerilim mo-
mentinin yüksek şiddetteki 
gerilimleri ve bu gerilimleri 
yerelde daha da şiddetlen-
diren ülkenin çıkmaz-çö-
zümsüz sorunları tarafından 
zorlanarak, bambaşka 

konumlanmalar üzerinden 
özneleşme ve yeni konum-
lara sıçrama olasılığını da 
vurgulamalıyız.
Ve elbette, yaşam şimdi üstte 
olan egemenlerden ibaret 
değil; muhalif halk güçleri 
de sürece kendi ihtiyaçla-
rını esas alarak katılabilir 
ve uygun örgüt biçimleri 
ve tutumlarla kendilerini 
ifade edebilirlerse inisiyatif-
lerini güçlendirebilir, hatta 
egemen hale gelebilirler. 
Demokratik bir anayasa ve 
demokratik bir cumhuriyet 
hedefi, muhalifleri ortaklaş-
tırabilecek bir “kutup yıldızı” 
olarak öne çıkıyor.

15 Temmuz ve devlet krizi

İttifakın kaderi

Her ne kadar öncesinde de birçok belirtisi var olsa da, aldığı ağır darbeyle esas olarak 15 Temmuz sonrasında aniden öne çıkan “devlet 
krizi” sürdükçe daha da derinleşti ve “beka” sorununu gündeme getirdi.

Tarih, onları “farklı egemen fraksiyonlar olarak içinde bulundukları” bir “despotik devlet” gerçekliğinin zıt uçları olarak konumlandırıyor 
olsa da, aralarındaki farklılıklar ve yaşananlar onları birbirinden kopartıp-düşmanlaştırdı; bu gerçek, “tünelden çıkılabilinirse” aynen kalsalar 

ya da kısmen dönüşseler de birbirleriyle çatışmayı sürdüreceklerini işaret ediyor.

( 1. sayfadan devam)

Ayrıca, küresel ve yerel 
düzeyde yaşanan olağanüstü 
gerilimlerin tarafları zorla-
dığını; bir yandan kendi-
lerini “aynen” sürdürmek 
isterlerken diğer yandan 
güncelliğin dayattığı zorunlu 
tutumları ürettikçe geçmiş-
lerinden farklı konumlara 
doğru sürüklendiklerini 
vurgulamalıyız. 
Sonuçta, hızla yapılan 
hamlelerle kuruluş süre-
ci aşılmaya çalışılan yeni 
siyasal sistem, son haftalarda 
yaşanan kimi gelişmelerde 
alınan tutumlarla yeni güç-
leri de kapsayarak ilerler-
ken, ilk başta olduğundan 

farklılaşmaya, halen önde ve 
belirleyici olsa da Erdoğan’la 
sınırlı olmayan ve egemen 
güçlerin bütününü kapsayan 
bir “kutsal ittifaka” doğru 
evriliyor.
Peki, nasıl?   

Yeni ittifak
17-25 Aralık “Yolsuzluk” 
operasyonlarından sonra 
eski ittifak gücü olan Ce-
maat’ten kopuşan Erdoğan, 
oluşan güç ve meşruiyet 
eksikliğini daha önce “Er-
genekon” operasyonlarıyla 
vurup düşürdüğü gedikli 
“düşmanı” Ordu merkezli 
eski iktidar gücünün ayakta 
kalanlarıyla gidermeye 
yöneldi.

Yönelim karşılıksız kalmadı 
ve iktidarın zirvesinde yeni 

bir oligarşik özne oluştu-o-
luşuyor.

İlk bakışta süreklileşerek 
özneleşme olasılığı düşük 

görülebilecek bu yeni özne 
potansiyelinin/ittifakın, ka-
rarlıca sürmesine, sürdükçe 
özneleşmesine, sonuçta da 
iktidarın zirvesine yerleşme-
sine şahit olduk-oluyoruz.
Peki, neden, ne oluyor da 
eski “düşmanlar” ortaklaşı-
yor, daha doğrusu ortaklaş-
mak zorunda kalıyor?
Evet, öyle anlaşılıyor ki, 
Cumhuriyet’in kuruluşun-
dan beri birbirlerine karşı 
oldukça güçlü bir gerilimle 
yüklü olan bu iki sistem-içi 
güç, ittifak yapmaya “zorun-
lu” kaldı. Bu güçlerin, devle-
tin özel bir iç kriz içinde sar-
sıldığı ve kapitalist sistemin 
de küresel ve yerel çok yönlü 
bir kriz ortamında çırpın-

dığı olağanüstü koşullarda 
ayakta kalabilmek için yan 
yana gelmeye, bu koşullarca 
belirlenip yapılandırılan bir 
“ittifak ekseni” oluşturmaya 
zorlandığını saptamalıyız.
İttifakın taraflarının (ki, 
taraflar ikiye indirgenemez, 
söz konusu iki ana güç kadar 
güçlü olmayan devlet-içi 
birçok farklı fraksiyonun 
da aynı eksende konumlan-
dıkları anlaşılıyor) iktidar 
bilinciyle davrandıklarını, 
önceliği “devleti korumaya” 
ve “devletin iç dengelerini 
yeniden inşa etmeye” vere-
rek, 15 Temmuz sonrasında 
ortaya çıkan “devlet krizini” 
aşmayı hedefledikleri anla-
şılıyor.

Cumhuriyet’in kuruluşundan beri birbirlerine karşı oldukça güçlü bir gerilimle yüklü olan iki sistem-içi güç, ittifak yapmaya “zorunlu” kaldı.

Saray rejiminin sancıları
17-25 Aralık “Yolsuzluk” operasyonlarından sonra eski ittifak gücü olan Cemaat’ten kopuşan Erdoğan, oluşan güç ve meşruiyet eksikliğini daha 

önce “Ergenekon” operasyonlarıyla vurup düşürdüğü gedikli “düşmanı” ordu merkezli eski iktidar gücünün ayakta kalanlarıyla gidermeye yöneldi.

Oğuzhan Kayserilioğlu
POLİTİKA

Sistem-içi güçler devletin bekası için ittifak yapmaya “zorunlu” kaldı.
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30 Ağustos’da resmen 
açıklanan yeni atamalar, 
Ergenekon davası üzerin-
den tutuklanarak uzun 
yıllar cezaevinde yatan 
birçok subayı Ordunun 
kritik mevkilerine getirdi. 
Atamaları bir gösterge alır-
sak, ki atamaların düzeyi 
onlara gösterge olabilecek-
leri bir ağırlık kazandırı-
yor, iktidarın zirvesindeki 
ittifakın Erdoğan dışındaki 
kanadının da elinin zayıf 
olmadığını saptayabiliriz. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Atatürk’ün ilkelerinin 
önemini vurgulayan 
genelgesi de bu saptamayı 
destekliyor.
İttifakta Erdoğan’ın ini-
siyatifinin güçlü olduğu 
açıktır, ama zaten şimdi 
ağırlıklı olarak devletin 
bekasını öne çıkardığı 
için kendi farklı eğilimini 
yeterince vurgulayamıyor. 
Üstelik, ittifakın “zayıf ” 
kanadının ihtiyaçlarını da 
gözetmek zorunda olduğu 
anlaşılıyor. O yönde atılan 
her adımın Perinçek tara-
fından allanıp-pullandırı-
larak parlatılması dikkat 
çekiyor.
Evet, Ağar-Soylu fraksiyo-
nundan MHP’ye oradan 
Perinçek’in sözcüsü 
olduğu fraksiyona uzanan 
Erdoğan’ın ittifak güçleri, 
öncelerde zaten vurgula-
nan bir süreci şimdi öne 

çıkarıyor ve “kılçıksız 
muhalefet” CHP’nin ittifa-
ka ucundan tutunması ve 
nihayet Cumhuriyet gaze-
tesinin el değiştirmesiyle 
alan genişletiyor. Kendisini 
Erdoğan’a seçenek olarak 
inşa eden İyi Parti ise, 
ittifakın yeni katılımlar-
la güçlenmesiyle hızla 
boşluğa sürüklenmeye 
başlayınca iç gerilimlerle 
sarsılıyor ve kimi istifalarla 
zorlanıyor.
Yeni rejimin eski rejimle 
bütünleşerek yeniden 
şekillenmeye/restorasyona 
zorlandığını, bu yönde 
çaba gösteren güçlerin 
“ulusalcı solu” da kapsa-
maya başladığını sapta-
yabiliriz. “Yem” olarak 
da, “o eski güzel günlere 
dönebilmek için şimdilik 
bu geri adımı atmak gerek-
tiği, günü gelince İzmir’in 
dağlarında çiçeklerin 
yeniden açacağı” anlatı-
lıyor olmalıdır. İttifakın 
“Ergenekoncu” fraksiyo-
nunun arkasında toplanıp 
tahkimat yapılarak güç 
kazanılacak ve sonra kaza-
nılan yeni güce dayanarak 
ittifaktaki Erdoğan ağırlığı 
zorlanıp geriye itilecek ve 
nihayet en sonunda da söz 
konusu “çiçekler” yeniden 
açacaktır!
CHP’nin 16 Nisan ve 24 
Haziran’daki sessizliği ve 
bolca gürültü çıkarsa da 

son tahlilde dara düşüp 
sıkıştığı her momentte 
hızla Erdoğan’ın yanına 
“koltuk değneği” olmaya 
koşturmasının, defalarca 
vurguladığım gibi “hata” 
olmadığı ve bir “mantığa” 
dayandığı, şimdi sürecin 
daha güçlendiği günümüz-
de iyice açığa çıkıyor.
CHP’nin arkasındaki “üst 
akıl”, muhtemelen artık 
nihayet son hamlesini 
yaparak kendi CHP’sini 
yaratmak için daha açık 
davranacaktır. “Pürüz” 
çıkaran, “solcu” ya da “de-

mokrat” olmakta samimi 
CHP’lileri zor günler bek-
liyor, önemsizleşecekler ya 
da biat edecekler.
Cumhuriyet gazetesinde 
yaşananlar da, çokça öne 
çıkarıldığı gibi doğrudan 
Erdoğan’ın bir eylemi 
değil, onun “bağımsız ve 
hür” mahkemeler üze-
rinden “desteği” olmuş 
olabilse de, esas olarak 
ittifak içindeki “Erge-
nekon” kanadının farklı 
nüanslar üzerinden farklı 
güçlere yayılmış Kemalist 
alanı kendisinin etrafında 

toplama girişimi olarak 
görülmelidir.
Evet, Cumhuriyet operas-
yonuyla, ittifakın siyasal 
yönelimine karşı olan AB 
yanlısı liberal demokratla-
rın ve demokratların sesi 
kısılıyor, “kutsal devlet 
ve ulu önder Atatürk” 
söylemlerinin hege-
monyası altında yeni bir 
mevzi inşa ediliyor ve bu 
mevziden üretilecek “sol” 
söylemle “bulanık” da olsa 
halkçı-demokratik bilince 
sahip olan halk güçleri 
yedeğe alınmak isteniyor.

Öyle anlaşılıyor ki, egemen fraksi-
yonlar, kendi aralarındaki çekiş-
meleri askıya alıp “ya devlet başa 
ya kuzgun leşe” diyerek “kutsal 
devletin” etrafında toplanıyor, içinde 
hep birlikte sürüklendiğimiz karan-
lık tünelden kendi egemenliklerini 
yeniden ve derinleştirerek üretme 
hedefiyle davranıyorlar. Öncelik, 
yıkılmadan tünelden çıkmaktır, 
sonrası sonra düşünülecektir.
Erdoğan’ın istediği gibi “Sultan” 
olamasa ve belli tavizleri vermek 
zorunda kalıp iktidarı paylaşmak 
zorunda kalsa da, ittifakın şimdiki 
hegemon gücü olduğu açıktır. Erdo-
ğan, iktidarı tek başına götüremeye-
ceğini anlamış olmalı ki, daha önce 
“yetmez ama evetçi” liberallerle ve 
Cemaatle yaptığı ittifakı, şimdi tasfi-
ye ettiği eski rejimin ayakta kalanla-
rıyla yaparak yoluna devam ediyor.
Kemalist-“Ergenekon” fraksiyon ise, 
iktidara tutunarak yeniden topar-
lanmak ve güç kazanmak peşinde. 
Cumhuriyet gazetesi ve muhtemel 
CHP hamlelerinin de kendi etra-
fında özel bir güç alanı oluşturmak 
için yapıldığı, o güce dayanarak 
ittifak içinde hegemonya mücadelesi 
verileceği anlaşılıyor.
Erdoğan yıktığı güce tutunarak 
şimdilik ancak kısmen oturabildiği 

saltanat tahtına tümüyle yerleşmek 
isterken, yıktığı Kemalist rejimin 
ayakta kalanları Erdoğan’a tutunarak 
zorla ellerinden alınan eski iktidar 
gücüne yeniden kavuşmak istiyor.
Ancak, gelin görün ki, tarih kendi 
hükmünü verirken içindeki özne-
lerin öznel isteklerini değil, ama 
onlara dayattığı nesnel koşullarda 
tutunup ilerleyebilme-önlerinde-
ki sorunları çözme kapasitelerini 
önemsiyor.
Dolayısıyla, şimdi kim hangi hesabı 
yaparsa yapsın, ayakta kalıp ilerleye-
bilmek için yapmak zorunda olacak-
ları onları bambaşka konumlara ve o 
konumlara özgü çok farklı hesaplara 
da sürükleyebilir. 

Devlet krizi çözülüyor mu
Peki, egemen fraksiyonların Erdo-
ğan öncülüğünde adeta bir “kutsal 
ittifak alanı” içinde yanyana gelme-
lerinin, “devlet krizini” çözdüğünü 
söyleyebilir miyiz?
Hem “Evet, çözdü” hem de “Hayır, 
çözemedi.”
“Evet, çözdüler”; çünkü egemen 
fraksiyonların bir ittifak alanında 
toplanmayı becerebilmeleri, onlara 
tüm güçlerini önlerindeki zorlu 
engelleri çözme yönünde kullana-
bilmeleri yönünde özel bir kapasite 
kazandırıyor.

Kutsal ittifak
Şimdi kim hangi hesabı yaparsa yapsın, ayakta kalıp ilerleyebilmek için yapmak zorunda olacakları onları bambaşka konumlara 

ve o konumlara özgü çok farklı hesaplara da sürükleyebilir.

Tarihsel olarak kendilerine yüklenmiş olan şahsiyetsiz, korkak ve vurguncu genetikle davranan sermaye güçleri de, ittifakın etrafında toplandı.

30 Ağustos’tan Cumhuriyet gazetesine
Cumhuriyet gazetesinde yaşananlar da, çokça öne çıkarıldığı gibi doğrudan Erdoğan’ın bir eylemi değil, onun “bağımsız ve hür” mahkemeler 

üzerinden “desteği” olmuş olabilse de, esas olarak ittifak içindeki “Ergenekon” kanadının farklı nüanslar üzerinden farklı güçlere yayılmış 
Kemalist alanı kendisinin etrafında toplama girişimi olarak görülmelidir.

Oğuzhan Kayserilioğlu
POLİTİKA

O arada, yeni seçilen 
Cumhuriyet yöneti-
mindeki İnan Kıraç 
özel önem taşıyor. 
Koç grubunun “beyin” 
takımından emekli olan 
bu kişi, ilerleyen yaşına 
rağmen demek halen de 
elinden geleni yapıyor. 
Koç grubunun da sürece 
onay verdiğini öğrenmiş 
olduk. Böylece, damat 
beyin gösterisinden 
sonra rahmetli amcası-
na özenerek şen-şakrak 
bir teatral şaklabanlıkla 
iktidarın/yeni rejimin 
methiyesini yapan 
Güler Sabancı’nın yalnız 
olmadığını da anlamış 
olduk.
Erdoğan’ın gezilerinde 
işlerine pazar bulmak 
için koşturan Tuncay 
Özilhan’ı ve (şimdi 
Cumhuriyet’te olup 
biteni seçimler öncesin-
de yaparak) gazetelerini 
Erdoğan’ın önce ağlatıp 
sonra hizmetine aldığı 
Demirören’e devre-
den Aydın Doğan’ı da 
Sabancı ve Koç ailesiyle 
bir masaya oturtursak, 
TÜSİAD’ın beyni olan 
Yüksek İstişare Kurulu 
çoğunluk sağlayarak 

toplantı yapabilir; ama 
şeytan diyor ki, kim bilir 
belki de yapıp kararlar 
almışlardır da birbirleri-
ni destekleyen hamleler-
le hayata geçiriyorlardır. 
Kim şaşırır?
İşte, tarihsel olarak 
kendilerine yüklenmiş 
olan şahsiyetsiz, korkak 
ve vurguncu genetik-
le davranan sermaye 
güçlerinin de, ittifakın 
etrafında toplanmaya 
başladığını özellikle 
vurgulamalıyız.
Sermaye, Erdoğan’ı 
kullanarak Ordu ege-
menliğini tasfiye etmeyi 
başarsa da, evdeki hesap 
pazara uymadı ve boşa-
lan iktidar alanına ken-
disi “mutlak egemen” 
olarak yerleşemedi. Ser-
mayenin siyasi güç ve 
savaşçı kapasite eksikliği 
yaşadığını, iktidarın 
oligarşik zirvesinde yap-
maya çalıştığı “temizlik” 
operasyonunda riskler 
çoğalınca geri adım 
attığını ve alışageldiği 
gibi bir “vasi” koru-
masında vurgunculuk 
yapmayı daha kolay bir 
yol olarak tercih ettiğini 
söyleyebiliriz.

Sermayenin tercihi

“Ulu önder Atatürk” söylemlerinin hegemonyası altında yeni bir mevzi inşa ediliyor.

Ama, aynı zamanda, 
“Hayır, çözemediler”; 
çünkü ittifak yapan güçler 
birbirlerine karşı gerilimle 
yüklendikleri bir tarih 
tarafından belirleniyorlar 
ve dolayısıyla ittifak henüz 
aşamadığı bu zaafla yete-
rince “güven” vermiyor, 
bir “geleceklerinin” olup 
olmadığı belli değil. Öte 

yandan, özellikle ittifakın 
neredeyse omurgası olan 
“Kürt sorunu, Suriye’de 
odaklanan bölge politi-
kaları ve yoğunlaştırılan 
neo-liberal uygulamalar” 
üçlüsündeki ortaklaşmış 
politikaları yıkıcı so-
nuçlar üretmeye yazgılı 
görünüyor; bu sonuçlar, 
henüz yeterince “derinliğe” 

sahip olamayan ve ancak 
“yüzeyde” konumlanabilen 
ittifakı “dağılma-bozulma” 
yönünde zorlayacaktır.
Öte yandan, çok farklı 
alanlara yayılmış olan 
muhalif halk güçleri, 
şayet acil ihtiyaçları için 
verdikleri mücadeleyi 
ortak bir siyasal-toplumsal 
hareket zeminine yerleş-

tirerek özneleşebilirse ve 
aynı zamanda bakışımlı 
ilerleyen bir süreç içinde 
acil-güncel olanı “tarihsel” 
olanla birleşeceği “Demok-
ratik Anayasa-Demokratik 
Cumhuriyet” hedefine 
yönlendirebilir-bu hedefle 
eğitebilirse, egemen güçle-
re alternatif olabilecek bir 
konuma yerleşebilir.

Neo-liberal uygulamalar yıkıcı sonuçlar üretmeye yazgılı
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Özgürlükçü Gençlik
Üniversitelerin yaz tatiline 
girdiği vakit memleketlerimize 
dönüp; mahallelerimizde ve 
köylerimizde çocuklar için alter-
natif bir dizi etkinlikler yaptık ve 
şimdi üniversitelerin açılmasına 
az kaldı. Peki bu dönemde bizi 
ne bekliyor ve biz ‘’Özgürlükçü 
Gençlik’’ olarak ne yapacağız?

Anti-kapitalist 
direniş odakları
Kapitalizmin küresel krizi, kâr 
oranının düşüşü ile 1970’lerden 
2007-8 sürecine kadar uzun 
bir dalga olarak devam etmiş 
ve bu krizden çıkış yolu olarak 
neo-liberal politikalar devreye 
sokulmuştur.
Fakat krizin günümüzdeki boyu-
tu kapitalizmin sorgulanmasına, 
kapitalizm karşıtı dinamiklerin, 
direnç odaklarının oluşmasına 
neden olmuştur.
Biz ise bu direnç odaklarına üni-
versitelilerin gözüyle bakalım.
Doğanın talan edilmesine karşı 
EKOLOJİ, yozlaştırılmış, ticari-
leştirilmiş sanata karşı alternatif 
KÜLTÜR-SANAT, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği, taciz, teca-
vüze karşı KADIN, homofobi, 
transfobi, bifobiye karşı LGBTİ+ 
gibi farklılaşan; kapitalizm karşıtı 
bir pozisyonda yer alan fakat 
salt komünist olmayan; hareket 
halindeki dinamiklerin içinde 
konumlanıyoruz, örgütleniyoruz.

Sistem tarafından, siyasal iktidar 
aracılığıyla doğrudan ötekileştiri-
len, kalan değerleri yok edilmeye 
ve çözülmeye çalışılan halklar ve 
inançların kültürünü; üniversiteli 
gençler içerisinde yaşatma adına 
mücadele yürütüyor, yok olmak 
üzere olan komünal-kolektif kül-
türel değerlerin canlandırılması 

için çabalıyoruz.

Her şey değişiyor
Gençlik mücadelesinde en önem-
li husus ve kavranamayan nokta 
eski dönemin metodu ile hareket 
edip başarı sağlamaya çalışılma-
sıdır. Oysaki daha önceki gençlik 
mücadelelerinden ve deneyim-

lerinden oldukça farklılaşan bir 
dönemdeyiz.
68’in birikimi ve deneyimini 
arkamıza alarak; bu dönemin 
özgün tarihsel koşulları içeri-
sinde hareket halindeki birçok 
farklı anti-kapitalist, devrim-
ci-demokratik alanlar içerisinde 
kendimizi var ediyoruz. Genç-

liğin ihtilalci, yıkıcı, komünist 
duruşunu merkezimize alan bir 
‘’hareketler hareketi’’ olma hedefi 
ile ilerliyoruz.
Özgürlükçü Gençlik ilişkide 
olduğu alanlar ile çok yönlü, 
gerekli olduğunda birbirleri 
arasında geçişken bir ilişki kurar. 
Bu alanların ideolojik-politik 

duruşunu ve devrimci bir temi-
natını sağlar. 
Fakat bu teminatı toplumsal 
gençlik hareketlenmeleriyle, 
politik gençlik hareketlenmeleri-
ni  indirgeyici olmayan bir tarzda 
ilişki kurarak sağlar.

Çözüm iradesi olmak
OHAL rejimi ile sermaye birikim 
süreçlerinin hızlandırılmasının 
bir sonucu olarak, üniversitelerde 
sermaye ve iktidarın hakimiyet 
alanlarını güçlendirdiği, üniver-
sitelileri bu alanın dışına ittiği 
özel bir süreçteyiz.
Akademik-demokratik mücadele 
zemininde eşit, parasız, bilimsel, 
anadilinde eğitim şiarı ile müca-
delemizi büyüteceğimiz bir dö-
nem açılıyor. Bu yeni dönemde, 
üniversiteye ilk adımı atacak on 
binlerce öğrenci için; barınma, 
ulaşım, sağlıklı gıda gibi sorunlar 
karşısında söz söyleyebileceği-
miz, tamamını üniversitelilerin 
oluşturduğu mekanizmalara 
ihtiyacımız var.
Bu yüzden üniversitelilerin öz 
sorunlarıyla ilgilenmek ve bir 
üniversitelinin günlük hayatta 
yaşadığı her sorunda çözüm ira-
desi inşa edebilmek için anti-ka-
pitalist, devrimci-demokratik 
alanlar içinde örgütlenip, aynı 
zamanda asıl probleme odakla-
narak yeni metotlar keşfetmek ilk 
hedefimiz.

POLİTİKA

Saray rejimine karşı mücadelenin araçları henüz yaratılamamış olsa da, tren henüz kaçırılmış değil

Halkların demokratik partisi 
olmak ya da olmamak
HDP kendi tabanının sosyal gerçekliğinden kopuşup,  genel ajitatörlükten vazgeçmelidir, zira bunu 
yapan yeterince siyasi eğilim var.

Meral Çınar
Hemen herkes HDP’nin son seçim-
lerden, onca baskıya rağmen başarılı 
bir şekilde çıktığı tespitini yaptı.
Gelin görün ki, “başarı” öyle sabit 
bir kavram değil. Bir şeyler ilerler 
veya gerilerken o durduğu yerde kök 
salmaz, salamaz.  Aksine, içerisinde 
bulunduğu koşullara göre sınırları 
yeniden belirlenir, şekil değiştirir ve 
yeni içerikler kazanır.
Dolayısıyla seçim günü alınan oylar, 
HDP’nin şimdiki başarısı veya başa-
rısızlığının ölçütü olamaz. 
HDP’nin seçimleri ve sonrasını 
bütün yönleriyle ele alıp ve hiçbir 
gerçeği gölgelemeden konuşaca-
ğı mekanizmaları oluşturmasını/
oluşturduğunu ve o mekanizmalar 
içerisinde olmayan bizlerin de 
söyleyeceği birkaç kelamı dikkate 
alacağını temenni ederek, siyaset söz 
konusu olduğunda her an tersine 
dönebilecek kadar “nankör” olan 
“başarı” olgusuna odaklanalım.

Şartların dipsiz kuyular
Evet, OHAL koşullarında belirlenen 
seçim takviminde, bin bir baskı ve 
tutuklama terörü altında örgütlenen 
kısıtlı bir seçim çalışmasıyla barajı 
geçmiş olmak bir başarıdır.
AKP/Erdoğan iktidarı; derinleştirdi-
ği toplumsal kutuplaşmanın yarattığı 

ve kontrol edemediği karmaşanın 
içerisinde, karşısında oluşan öfkeli 
kitlenin de giderek büyüdüğü ve 
keskinleştiği bir dönemde seçimlere 
gitti. Onca para, medya, polis, ordu 
desteği ve hatta MHP ile koalisyona 
rağmen eskisi kadar güçlü olma-
dıkları her söylemlerine ve hareket-
lerine yansıyordu. Nitekim, onca 
hileye rağmen yine de %49’dan 42’ye 
inen oyları azalan destek gerçeğini 
gösterdi.
Peki, HDP, devlet krizi içinde ger-
çekleştirilmeye çalışılan yeni rejim 
inşasının yarattığı karmaşanın ve 
ekonomik krizin çakıştığı seçim 
sonrası dönemde, kriz dinamikleri 
tarafından sarsılan ve zorlanan AKP/
Erdoğan iktidarının karşısında olu-
şan muhalefeti örgütlemek konusun-
da ne kadar başarılıdır?
Şartların dipsiz kuyularından çıkılıp, 
seçim sonrasındaki dönem toplum-
sal muhalefeti örgütlemek için bir 
avantaja dönüştürülemez miydi?
Çok şükür Bor’un pazarı geçmiş 
değil. Erdoğan karşısında ayakları 
yere basan örgütlü bir muhalefet 
oluşmasında HDP halen de önemli 
bir rol oynayabilir.
Başkalarını bir tarafa bırakıp sadece 
ekonomik kriz gerçeğinden yol 
alalım.

Faşizme karşı birleşik cephe

Temmuz sonunda Van’da gerçekleş-
tirilen kampın sonuç metinlerinden 
de anladığımız kadarıyla, HDP’nin 
içinde “faşizme karşı kurulacak 
birleşik cephe” tartışmaları öne çı-
kıyor. Yeni dönemin tahlili “Türkiye 
Erdoğan öncülüğünde faşizme doğru 
sürükleniyor” tespitiyle sınırlı olun-
ca, örgütlenecek olan mücadelenin 
de “antifaşist cephe” olduğunu söyle-
mekten daha doğal ne olabilir ki. 
Peki, Türkiye’nin güncel politik 
durumlarını analiz ederken sınırlı bir 
tespit yapmak ve bu tespit sonrasın-
da da  80 ve 90’lı yıllarda öne çıkan 
taktik ve stratejileri genel geçer bir 
doğru olarak önermek günümüze 
yeter mi?
Bugün Türkiye’de olduğu gibi sağ po-
pülizmin yükseldiği dünyanın birçok 
yerinde, Erdoğan gibi diktatörler ve 
kurmaya çalıştıkları yeni rejimler, 
geçmiş dönemin faşizm ve diktatör-
lük gerçeğiyle tıpatıp aynı karak-
terde mi, karşısında örgütlenecek 
mücadeleler de tıpa tıp aynı olmak 
zorunda mı?
Bu birleşik cephenin kimlerle nasıl 
örgütleneceği, bunun için hangi he-
deflerin nasıl bir program etrafında 
şekillendiği basınla aktarılmadığı 
için bilemiyoruz. Sadece tüm bunla-
rın tartışılıyor olduğunu umuyoruz.
Peki, bugünün koşullarında faşizme 

yönelen ama aynı zamanda etrafını 
saran gerilimler tarafından sıkıştı-
rılan bir iktidara karşı muhalefeti 
örgütlemeyi hedefleyen bir partinin 
güncel pratiğinin, şimdi çok yönlü 
bir kriz tarafından zorlanan sisteme 
bütünsel bir alternatif seçenek düze-
yine sıçraması gerekmez mi?

Ekonomik krizi 
örgütlemek
Türkiye sanayisi ve finans kapitali 
ciddi bir ekonomik krizle karşı karşı-
ya. Elimizi yakan market ya da pazar 
torbalarında, ay sonu cebimizi yakan 
faturalarda, kapanan esnaf, atölye ve 
fabrikalarda, işten çıkarmalarda, iş 
saatlerinin artmasında…. Günlük 
yaşantımızın her anında hissettiği-
miz bir kriz daha kapımızı kırarak 
evlerimizin içerisine giriyor.
HDP’nin tabanı tam da bu eli fatu-
ralardan yanan, işsizlikten canı tak 
eden ya da en kötü işlerde en ağır 
şartlarda neredeyse canı pahasına 
çalışan kitle değil mi?
O zaman partinin de ülke içinde 
veya ülke dışına kaçan sermayenin 
derdine düşen açıklamaları bir kena-
ra bırakıp, AKP/Erdoğan iktidarının 
ekonomik krizle kendiliğinden gi-
deceğini ummak yerine bu sorunlar 
etrafında biriken öfkeyi örgütlemesi 
gerekmez mi?

‘’Özgürlükçü Gençlik’’ yeni dönemi karşılıyor
Bu yeni dönemde, üniversiteye ilk adımı atacak on binlerce öğrenci için; barınma, ulaşım, sağlıklı gıda gibi sorunlar karşısında söz söyleyebile-
ceğimiz, tamamını üniversitelilerin oluşturduğu mekanizmalara ihtiyacımız var.

Krizler, toplumsal çelişkilerin üzerindeki 
örtülerin inceldiği ve bu çelişkilerin giderek 
görünür olduğu özel dönemlerdir. 
Görünür olmaya başlayan bu çelişkileri 
mahallelerde, iş yerlerinde, vd. alanlarda açığa 
çıkaracak çalışmalar yapıp, halkın bu alanlar-
da kendi örgütsel formlarını oluşturacağı bir 
hedefe yönlendirilmesinin önündeki engelleri 
aşmak imkânsız mıdır?
HDP kendi tabanının sosyal gerçekliğinden 
kopuşmaktan, genel ajitatörlükten vazgeçme-
lidir, zira bunu yapan yeterince siyasal eğilim 
var.
Evet, bu yönde çalışmaların olduğunu bili-
yoruz.  Ancak, bu çabaları boşa düşüren bir 
genel ajitasyonla yetinen ya da kendisine yapı-
lan eleştirileri veya  önerileri dikkate almayan 
ve giderek klasik bir parti bürokratizminin 
ve hiyerarşisinin içerisine sıkışan bir eğilimin 
varlığını da vurgulamalıyız. 
Bu durumun, liberal demokratların önemli 
temsilcilerinin HDP içerisinde kendilerince 
çok önemli yerlerde mevzilenmesiyle bir 
alakası olsa gerek. 

Sosyal gerçekliğe dayanmak

“Gençlik hareketi değişen dünya ve ülke koşullarına uygun örgütlenme formlarında hayat bulabilir.”
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Can çıkmayınca huy çıkmazmış

POLİTİKA

Özü itibariyle “devlet aklından” beslenmiş ve büyümüş CHP’de taht oyunları sürüyor

Değişen ve/veya yeni kurulan dengeler arasında, eski alışkanlıklarla devam edilebilecek, eski bedenin ve aklınla yeni ortama kendini dayatabi-
leceğin bir Türkiye kalmadı. İşte CHP’de yaşanan iç tartışmaların birçoğu bu değişim sancılarına dayanıyor.

Meral Çınar
Seçimlerin hemen ardından 
iç tartışmaların yeniden 
alevlendiği CHP’de “Olağa-
nüstü Genel Kurul” imzaları 
toplanmaya başlamıştı. Fakat 
Ağustos ayının başında CHP 
merkezi tarafından yapılan 
açıklamayla; 630’a yakın 
imzanın toplandığını, büyük 
bir kısmının belirli gerek-
çelerle kabul edilmediğini 
genel kurul talebinin hızla 
boşa düşürüldüğünü gördük.
Kılıçdaroğlu önderliğinde 
giderek sağa meyil eden 
CHP merkezinde hiç kimse-
nin, “CHP nereye gidiyor?” 
sorusuna cevap verecek, 
seçimleri, başarısızlıkları 
ve yeniden yapılanmayı 
konuşmak; bunu parti içinde 
demokrasi usulüne uygun 

ve parti tabanıyla birlikte 
organize etmek gibi bir derdi 
yok.
Fakat tabanda ciddi bir 
değişim talebi var. Bu 
değişim talebine cevap verip 
yönlendirmeye çalışan en 
güçlü konumlanmayı Mu-
harrem İnce sağlamış gibi 
görünüyor.
Bu gidişle, partinin tek 
gündemi haline gelen ve 
ciddi bir hazırlık halinde 
oldukları yerel seçimlerin 24 
Haziran’dan farklı olacağını 
gösteren bir gelişme yok.

Taht oyunları
Yeni rejimin formel kuru-
luşunun politik ortama ve 
toplumsal alanlara dayattığı 
dönüşümün sancılarını 
yaşıyoruz. Yakın zamanda 
büyük bir kaosun içeri-

sinde debelenen devlet ve 
soğumaya başlasa da devam 
eden krizi, dünya çapında 
yaşanan ekonomik krizin 
ülke ölçeğinde geçirdiği 
ataklarla birlikte güncellenen 
bir Türkiye gerçeğiyle karşı 
karşıyayız.
Akıllı telefonlarda belirli 
konular üzerine yapılmış 
değişik binlerce uygulama 
benim hiçbir zaman anlam 
veremediğim bir hızla sürek-
li güncellenir. Bu güncelle-
melerden sonra, o uygula-
mayı eski alışkanlıklarınla 
kullanmaya devam edemez-
sin. Temel mantığı aynı kalsa 
da birçok yeni özelliği olur, 
ayarları değişir.
İşte değişen ve/veya yeni 
kurulan dengeler arasında, 
eski alışkanlıklarla devam 
edilebilecek, eski bedenin ve 

aklınla yeni ortama kendini 
dayatabileceğin bir Tür-
kiye kalmadı. İşte CHP’de 
yaşanan iç tartışmaların 
birçoğu bu değişim sancıla-
rına dayanıyor.
Bir yandan yenilenen ve 
giderek sertleşen politik 
ortamda yeni muhalefet 
biçimi olarak konumlanma-
ya çalışan CHP; öte yandan 
yeni rejim içerisinde eskinin 
inisiyatifini kazanmaya 
çalışan TC devlet geleneği-
nin mayaladığı CHP; diğer 
yandan Ecevit ile birlikte be-
lirginleşen mevcut rejimde, 
mevcut iktidar politikalarıy-
la giderek sola kaymış olan 
ortanın solunun iki beden 
büyük bir kalıba sokmaya 
çalıştığı CHP… Ve onların 
taht oyunlarına sahne olan 
yeni rejim sahnesi.

Haydar Arıkuşu
24 Haziran seçim öncesinden 
cemevlerine yasal statü propa-
gandaları şu günlerde “Alevi 
dedelerine maaş” haberleriyle 
devam ediyor. 90 sonrası beş 
yılda bir; AKP iktidar dö-
nemindeyse her iki yılda bir 
güncellenip gelen “dedelere 
maaş” politikası yine Alevilerin 
gündemine oturdu.
Türk – İslamcı “Devlet aklı” 
bu, Alevileri asimile etme 
ve Sünnileştirmeyi kafasına 
koymuş bir kere. Aleviler, inanç 
özgürlüğünü kazanmadıkça, 
kendi yolunca kaderini eline 
almadıkça da egemen güçler 
bu zulüm politikasından vaz 
geçmeyecektir.

Dedelere maaş aldatmacası
Dedeler maaş verme tekrar 

eden bir aldatmaca olarak 
değerlendirilse de AKP/Erdo-
ğan iktidarı bu defa kararlılı-
ğını arttırmış görünüyor. Zira 
bin dedeye maaş verileceği 
fısıltılarla dile gelirken, 8 Bin 
dedenin adını yazdırdığı haberi 
olayın tuzu biberi oluyor.
Aleviler bu oyuna gelecek mi?
Zira “ dedelere maaş” meselesi 
bir pirimizin deyimiyle; “ pimi 
çekilmiş bomba” dır. Şimdi o 
bomba Alevilerin içine yeniden 
atılmıştır. Bir asimilasyon 
hamlesidir. Alevileri Sünnilikle 
terbiye etmektir.

Aleviler oyuna gelmeyecek
Biz Alevi toplumu olarak ne-
den “ Dedelere maaş bağlan-
masına” karşı olmalıyız?
Birincisi; amaç devletin Ale-
vi’sini, diyanetin Aleviliğini 
yaratmaktır. Devletin Türkçü, 

İslamcı, tekçi zihniyetiyle yeti-
şen Aleviler, hedeflenmektedir. 
Alevilerin, saray hizmetlisi, 
devletin kapıkulu görevlisi ol-
ması doğrultusunda bir adım-
dır. Böylece Aleviler, kendi 
dedesi ve piriyle asimilasyona 
tabii tutulacaktır.
İkincisi; bu ne yaman çelişkidir 
ki bir yandan Alevilerin inancı 
aşağılanıp, cemevleri de ibadet 
yeri olarak tanınmazken; Alevi 
dedelerine maaş bağlanıyor.
Sen hem Alevi inancını aşağı-
layarak onları yok sayacaksın 
hem de Alevilere” maaş boncu-
ğu” dağıtacaksın. Aleviler, yara-
tacağınız maaşlı imam dedeler 
oyununuza gelmeyecektir. 
Sizin haremi sofranızda,  Alevi-
lerin yeri yoktur. Çünkü onlar 
aydınlık yüzlü, doğruya sevdalı 
hakla bütünleşmiş topluluktur.

Dedeliğin lokması
Üçüncüsü Aleviler “rızalık 
lokması” alırlar. Bilgisi, ikrarı, 
yol ışığıyla; emeği ve hizme-
tiyle, taliplerinden “hakkullah 
lokması alırlar. Karşılık bekle-
meksizin.
Maaş rızasızdır, zorla toplanan, 
adaletsiz bir vergi sistemi ve 
sömürü mekanizmasından 
doğan bir ücretlendirmedir. 
Dedenin hizmetinin ise tek bir 
ölçütü vardır; talibin gönlü ve 
rızalığıdır.
Dördüncüsü; dedelik kurumu, 
sadece dedelerden ibaret değil-
dir. Onlar, talibi, mürşidi, piri, 
anası, ocağıyla bir bütündür. 
Dolayısıyla Alevi gerçekliğin-
den, yolun bütünlüğünden 
soyutlanmış dedeler yaratmak, 
Alevilik inancını yozlaşmaya 
itmektir. Ayrıcalık, kariyer, 

eşitsizlik Alevinin yolu olamaz. 
Çünkü Aleviler kendi yaşam 
üretim ve paylaşımını, tarihsel 
komün ruhundan alırlar.
Beşincisi; verilecek maaşlarla, 
bir “fukuha takımı” yani ayrı-
calıklı “fıkıh âlimi” yaratılarak, 
fetvalarla (güncellikten, ya-
şamdan, üretim ve taliplerden 
kopuk fetvalarla) yönetilen bir 
Alevi toplumu hedeflenmek-
tedir.

Alevileri kurtaracak olan
Tüm bu gerçekler ışığında 
Alevilerin, Alevi örgütlenmele-
rinin “dedelere maaş” projesine 
karşı durmaları hayati önem-
dedir.
Gerçek olan, Alevileri özgür-
leştirecek olan kendi özgün, 
meşru, bağımsız örgütlülüğü-
dür. Kendisini kurtaracak gücü 
ve kollarıdır. 

Diyanet kaldırılmadan Aleviler 
özgürleşemez.  Alevilik inancı 
tanınıp yasal güvenceye kavuş-
turulmadan, cemevleri ibadet 
özgürlüğü içinde kabul görme-
den Alevilere, Alevi dedelerine 
devlet tarafından verilen her 
“kırıntı” yozlaşma, yok etme, 
kölelik, zülüm mekanizmasıdır.
Aleviler tarihsel komün güçle-
riyle, inanç değerlerini oluştura-
rak bugünlere taşımıştır. Onlara 
eşit yurttaşlık hukukunu, inanç 
özgürlüğü zeminini meşrulaştı-
rıp, kurumsallaştıracak enerji de 
bu devrimci komün geleneğidir.
Alevilik, oyunlarla, maaş aldat-
macalarıyla, restorasyonlarla 
kurtarılamaz, özgürleştirilemez. 
Türkiye AKP/MHP ittifakıyla 
faşizme doğru giderken tek he-
def “Demokratik Cumhuriyet” 
olmalıdır.

Dedeler eliyle asimilasyon girişimi
AKP iktidar dönemindeyse her iki yılda bir güncellenip gelen “dedelere maaş” politikası yine Alevilerin gündemine oturdu. 
Türk – İslamcı “Devlet aklı” bu, Alevileri asimile etme ve Sünnileştirmeyi kafasına koymuş bir kere. Aleviler, inanç özgürlüğünü 
kazanmadıkça, kendi yolunca kaderini eline almadıkça da egemen güçler bu zulüm politikasından vazgeçmeyecektir.

Giderek köşeleri keskinleşen, kutup-
laştırıcı bir politik ortamda, tüm bu 
güçler veya tüm bu CHP’ler parti 
içi sağlıklı bir denge kurup bir arada 
kalabilirler miydi? Bir fanusta yaşamı-
yorlarsa biraz zor tabi. 
Bu durum değişmezse bu birden fazla 
veya birden fazla şekle bürünmeye 
çalışan CHP’nin parti içi dengesizlik-
leri devam edecektir. Kitleleri oylarına 
sahip çıkmak için sokağa çağırıp 
kazandık dedikten hemen sonra 
onlara kaybettik mesajları atacak. 
AKP/Erdoğan hükümetini dikta-
törlük yapmakla suçlayıp, iktidarın 
politikalarına koltuk değnekliğinden 
vazgeçmeyecek; başkanlığa “Hayır” 
dedikten hemen sonra başkanlık 
yarışına girecek.

Taht oyunları
Yine de dengelerin değiştiğini görebi-
liriz. Özü itibariyle “devlet aklından” 
beslenmiş ve büyümüş, bu yüzden 
“düzenin ve devletin bekası” derdinde 
olan CHP’nin partiyi kimselere bırak-
mayacağı belli ama kendilerinin de bu 
biçimde ne kadar ilerleyebileceği, yeni 
rejim ve yeni devlet içerisinde aldık-
ları konumların, yaptıkları hesapların 
tutup tutmayacağını bilemiyoruz.
CHP içerisinde, oy kitlesi olarak 
oldukça fazla ama parti içi yapılarda 
görevli az sayıdaki solcu, demokrat 
kesim ise, ya ibrenin ucunu başka 
yöne çevirmeyi başaracak veyahut 
parti içerisinde kalanlar giderek 
görünmez olacaktır. Fakat bildiğimiz 
tek şey bu taş çatlar.

Bu taş çatlayacak
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İdlib’te bölgesel ve küresel güçlerin elleri tetikte

İdlib’te gerilim had safhada
Herkes hesabını yapadursun, sayıları on binlere varan cihatçılar da kendi hesaplarını yapmaktalar. Kaçacak başka bir İdlib’in olmaması bu 
cihatçıların her birinin  ölüm makinesine dönmesine neden olmakta.

Hasan Feramuz
Suriye’deki savaşın İdlib’te 
açılan son perdesi, gerilimin 
yüksek olduğu bir seviyede 
devam ediyor. 7 Eylül’de ger-
çekleştirilen Tahran Zirvesi, 
beklenenin aksine gerilimin 
düzeyinin inmesine ilaç ola-
madı. Nitekim zirveden son-
ra bölgesel ve küresel güçler, 
silahlarının namlularının 
temizliğini bitirerek ateşe 
hazır hale getirerek yüksek 
gerilimin esas müsebbipleri 
olduklarını gösterdiler.

Eller tetikte
İdlib’in “ılımlı” muhalifin-

den selefi cihatçısına kadar 
bütün Esad karşıtların 
biriktiği son havuz olması, 
savaşın taraflarının “sert” 
olmalarına neden olmakta. 
ABD’den AB’ye, Türkiye’den 
Suudi Arabistan’a kadar çe-
şitlilik gösteren Esad karşıtı 
“koalisyon” İdlib’in kesin-
likle düşmemesi konusunda 
hemfikirken, Rusya, İran ve 
Çin ise zaman kaybetmeden 
İdlib’tekilerin  temizlenme-
sinden yanalar. Ve iki taraf 
da “kararlılıklarını” sahadaki 
askeri güçlerini arttırarak 
göstermekteler.
ABD-AB, İdlib’e yönelik 
kimyasal bir saldırı olduğu 

takdirde saldıracağını açıkla-
makla birlikte Akdeniz’deki 
savaş gemilerini arttırdılar. 
Buna karşılık Rusya da 
Akdeniz’deki askeri varlığını 
arttırmakla birlikte “kim-
yasal saldırı mizansenine” 
karşılık Suriye’yi savunacağı-
nı bildirdi.
Türkiye de gözlem nokta-
larındaki askeri varlığını 
büyütmekle birlikte, yerel 
kaynaklara göre İdlib’teki 
silahlı güçlere de cephane 
desteği sunmakta. İran ve 
Suriye de on binleri bulan 
seçkin kuvvetlerini çatışma 
bölgelerine yığmış durumda.

Herkes kazancının derdine
“Tetiklere” uzanmanın bir 
diğer nedeni ise elde edile-
cek “kazanç”.
ABD, İdlib’ten sonra sıranın 
kendi üslerine geleceğini 
ve böylece Orta Doğu’da-
ki varlığının tehlikeye 
gireceğini öngördüğü için 
İdlib sürecinin olabildiğince 
uzatılmasından yana. Ayrıca 
bu sürecin uzatılması ile 
ABD, kendisinin bölgeye 
kök salmasını ve tekrardan 
“muhalif ” güçlerin kon-
solide etmesini de sağla-
yacak süreyi “kazanmayı” 
hedefliyor.

Rusya ve Çin için ise önce-
lik, İdlib’teki Uygur ve Orta 
Asyalı cihatçıların kendi 
topraklarına dönmeden 
temizlenmeleri. Bu iç gü-
venlik “kazancının” yanı sıra 
İdlib’in temizlenmesi ile iki 
ülke savaştan sonra Suriye’de 
elde edecekleri “kazanca” bir 
an önce kavuşma arzusun-
dalar.
İran ise ABD’nin izole etme 
çabalarına karşılık hem 
kendi etki alanını hem de 
müttefiği Esad’ın alanını ge-
nişletmek ve derinleştirmek 
için İdlib’e yönelmiş durum-
da. İran, İdlib’ten sonraki he-
definin Fırat’ın doğusundaki 

ABD olacağını açıklayarak 
da Suriye’deki “kazancını” 
korumaya kararlı olduğunu 
ifade ediyor.
Türkiye ise İdlib’teki kontro-
lünü kaybetmemek, İdlib’ten 
sonra sıranın Afrin, Bab ve 
Cerablus’taki “kazançlarına” 
gelmemesi için operasyonu 
olabildiğince erteletmeye 
çalışmakta. Diğer yandan 
da İdlib’teki grupları Fırat’ın 
doğusuna yönlendirmeye 
çalışarak “kazancını” büyüt-
me amacında.

Cihatçılar ne olacak?
Herkes hesabını yapadursun, 
sayıları on binlere varan 

cihatçılar da kendi hesapla-
rını yapmaktalar. Kaçacak 
başka bir İdlib’in olmaması 
bu cihatçıların her birinin  
ölüm makinesine dönmesi-
ne neden olmakta.
Bunun farkında olan güçler 
ise bu “makineleri” olabil-
diğince kendi kazançları 
doğrultusunda bir diğerine 
karşı yönlendirmeye çalış-
maktalar.
Dolayısıyla önümüzdeki 
süreçte İdlib’te oluşacak 
sonuçta bölgesel ve küresel 
güçlerin “silahları” kadar bu 
cihatçıların nereye yönlendi-
rileceği  belirleyici olacak.

İran krizinin “çıkmazı”
Esas mevzu; laf dinlemeyen, siyasetini kendi ih-
tiyaçlarına göre tasarlayan rejime ders vermek 
ve aynı zamanda diğerlerine ibret olsun diye 
İran’a diz çöktürmek. 

Fiilen seçim öncesinde başlamış olan hükûmet kurma çalışmaları, aylardır “çekişme-
li” bir şekilde devam ediyor. Çekişmenin iç boyutunu koalisyonlar arasındaki “reka-
bet”, dış boyutunu İran ve ABD çekişmesi oluşturmakta.

Bağdat’ta hükûmet kurma “çekişmesi” 

Hasan Feramuz
12 Mayıs’ta gerçekleşen Irak 
milletvekili seçim sonuçları, 
nihayet Ağustos ayı sonunda 
Irak Federal Yüksek Mahke-
mesi tarafından onaylandı.
Onaylanan sonuçlarla 
Mukteda es-Sadr’ın öncülü-
ğündeki ve Irak Komünist 
Partisi’nin de bileşeni olduğu 
Sairun koalisyonun  
54 vekillikle birinciliği, Haşdi 
Şabi’nin öncülüğündeki Fe-
tih’in 48 vekillikle ikinciliği, 
Başbakan İbadi’nin Nasr’ın 
42 vekillikle üçüncülüğü 
kesinleşmiş oldu. Böylece 
hükûmet kurulma çalışmala-
rı “resmen” başlamış oldu.

Çekişme ve rekabet
Fiilen seçim öncesinde başla-
mış olan hükûmet kurma ça-
lışmaları, aylardır “çekişmeli” 
bir şekilde devam ediyor.
Çekişmenin iç boyutunu 
koalisyonlar arasındaki 
“rekabet”, dış boyutunu İran 
ve ABD çekişmesi oluştur-
makta.
Seçimi ilk üç sırada ta-
mamlayan gruplar arasında 
kurulacak hükûmetin yapısı 

konusunda anlaşmazlıklar 
bulunuyor.
Sadr Kürtleri ve Sünnileri 
de gözeten, dengeli ve Irak 
vurgusu öne çıkan bir hükû-
met yapısı isterken; Fetih 
Şii’leri esas alan ve çubuğu 
İran’a büken bir hükûmeti 
arzuluyor. Nasr ise İbadi’nin 
başbakanlığını önceleyen, 
İran’ı gözeterek çubuğu 
ABD’ye  büken bir yapıyı 
murat etmekte.
İbadi, Amiri, Sadr
Nitekim bu doğrultuda 
harekete ilk geçen İbadi oldu. 
Haydar İbadi hem Haşd 
Şabi’nin başkanlığını hem 
de Irak Ulusal Güvenlik Da-
nışmanlığı görevini yürüten 
ve Nasr’ın kilit isimlerinden 
olan Feyyad’ı görevinden 
alarak iktidarı bırakmayaca-
ğını gösterdi. 
İbadi’nin bu hamlesine Fetih 
grubunun lideri Amiri ile 
İran büyük tepki göstererek 
İbadi ve Nasr’ın olacağı bir 
hükûmete katılmayacaklarını 
bildirerek bütün Şii gruplara 
birleşme çağrısı yaptı. Fakat 
bu çağrı Iraklı Şii dini lider 
Sistani’nin, başta İbadi ve 

Amiri olmak üzere, adı geçen 
bütün başbakanlık adaylarını 
reddetmesi ile sekteye uğra-
mış durumda. 
Kürtler ile Sünnilerin de 
hükûmette olması gerektiğini 
vurgulayan Sadr iseKDP, 
KYB gibi Kürt partileri ile 
çoğunluğunu Sünnilerin 
oluşturduğu Vataniye ittifakı 
ile görüşerek “Irak” hükûme-
ti kurma konusunda ısrarcı.

Irak halkı belirleyici
Irak üzerindeki Kudüs Gücü 
Komutanı Kasım Süleymani 
ile IŞİD’le mücadele koor-
dinatörü Brett McGurk’te 
simgeleşen İran-ABD savaşı 
hükûmet kurma çabalarına 
yansımış durumda. ABD 
İbadi’nin başbakanlığında, 
iran ise Fetih’in öncülüğün-
deki bir hükûmet oluşturul-
masında ısrarcı. Bu durum 
Sadr’ı kilit konuma getiriyor. 
Sadr ise Amiri ile görüşmesi-
nin ardından Sairun ile Fetih 
Koalisyonu’nun büyük koa-
lisyonu oluşturarak, hükû-
meti kurması konusunda 
fikir birliğine vardığını ilan 
etti. Böylece Sadr ABD’ye 
karşı bir zeminde fakat İran’a 

da tabi olmadan ve seçimde 
kazandığı inisiyatifi kaybet-
meden hükûmetin kurulması 
yönünde önemli bir adım 
atmış oldu. Fakat Sadr’ın 
bütün Iraklıları kapsayan ve 
İran etkisinden olabildiğince 
uzakta bir hükûmet kurul-
ması konusunda diretmeye 
edecek olması, bu “adımın” 
alacağı şekli belirleyecektir.
Hükûmet kurma hamleleri-
nin yanı sıra Irak halkının 
Irak’ın zengin petrol kaynak-
larına sahip Basra kentinde 
ilk olarak 8 Temmuz’da 
başlayan, 3 Eylül’den itibaren 
tekrardan ortaya çıkan ve 
diğer kentlere de yayılan 
kitlesel gösteriler sürüyor. Su 
ve elektrik kesintilerine karşı 
başlayan bu gösteriler, Irak 
halkının acil ihtiyaçlarını 
elde etme konusunda kararlı 
bir direnişi sürdüreceğine 
işaret ediyor.
Böylece Irak’ta iktidarda 
kimin olacağı konusunda 
hükûmet oluşturma ham-
leleri kadar yoksulluğa ve 
yolsuzluğa karşı sokağa çık-
maktan imtina etmeyen Irak 
halkı da belirleyici olacaktır.

Evrim Muştu
Önümüzdeki süreçte, Orta Do-
ğu’daki gelişmeleri belirleyecek 
olan dinamikler, Suriye’nin yanı 
sıra İran’la yaşanan ve derinleşen 
çatışmalar olacak. Son aylarda 
İsrail-ABD birliği ve bu birliğin 
piyonu Suudi Arabistan İran’a karşı 
saldırılarını yoğunlaştırması da 
bunu gösteriyor.
Öne çıkan gelişmeyse; ABD’nin 
Mayıs ayında nükleer anlaşmasın-
dan tek taraflı çekilmesi ve yakın 
zamanda yürürlüğe girecek olan 
ekonomik yaptırımlar. ABD’nin 
hesabı, İran’ı çok boyutlu yaptırım-
larla küresel ticaretten tecrit etmek 
ve rejime böylece diz çöktürmek. 
Bu hesabın ne kadar doğru olduğu 
tartışılır tabii. Peki ABD anlaşma-
dan neden çekildi?

”Diz çök ya da öl”
Batıdaki ana akım medyalar ge-
nelde “Haydut Devleti” efsanesini 
savunuyorlar. İran’ın yayılma po-
litikasını abartıp, İran’ın varlığının 
bölgedeki “demokratik” ülkeler 
olan İsrail ve hatta ABD için tehdit 
olduğunu iddia ediyorlar. Buna ek 
olara ise “stratejik” nedenler öne 
sürülüyor; örneğin Orta Doğu’daki 
petrolü kontrol etmek, Rusya’nın 
etki alanını kısıtlamak vb. Fakat 
bunlar da pek tatmin edici değil; 
nasılsa petrol zengini Körfez Ülke-
leri kendi cephelerinde.
Öyleyse asıl sebep nedir? Saldırgan 
politikaların öznelerine baktığı-
mızda asıl sebep anlaşılıyor. İran’ın 
güvenlik açısından en büyük 
tehdit olduğunu kim savunuyor? 
Beyaz Saray ekibi ve Neoconlar 
ağırlığında ilerleyen ABD Dışişleri 
Bakanlığı; İsrail Başbakanlığı ve 
Suudi Arabistan’ın veliaht prensi. 
Bu aktörlerin siyasi ve ekonomik 
bağlantıları oldukça karışık ve iç 
içe geçmiş. Sebepleri farklı olsa da, 
bu grupları bir araya getiren neden, 
İran “takıntısı”.
Esas mevzu; laf dinlemeyen, 
siyasetini kendi ihtiyaçlarına göre 
tasarlayan rejime ders vermek ve 
aynı zamanda diğerlerine ibret ol-

sun diye İran’a diz çöktürmek. İran 
yola gelmediği takdirde gerekirse 
devlet olarak yok edilebilir. Yani 
söz konusu, ideoloji ve çıkardan 
öte, doğrudan güç meselesidir. Bu 
gruplar için anlaşma gibi bir dert 
yok; sınırsız hâkimiyetlerini kabul 
ettirip, söz dinletmek var. Peki, İran 
diz çökecek mi?

”Gericiler” öne çıkıyor
İran’da toplumsal gerginlik yük-
seliyor. Bir yandan siyasi alanda 
var olan çatlaklar gittikçe ortaya 
çıkıyor. En kritik nokta ise devlet 
içindeki militarist, radikal sağ ve 
muhafazakâr güçlerin, “diz çök-
türme” tablosu karşısında giderek 
harekete geçmesi ve güçlenmesi.
Ruhani öncülüğünde olan“ılımlı” ve 
reformist güçler ile hükümet, BM 
Güvenlik Konseyi’nin kalan üyele-
riyle yapılan anlaşmayı sürdürmeye 
çalışıyor. Fakat gerici güçler ve 
ABD tarafından sürekli baltalandı-
ğı için bu sürecin ne kadar başarılı 
olacağını kestirmek zor; kötümser 
yorumların gittikçe çoğaldığını 
gözlemleyebiliyoruz.

Askeri çatışma olasılığı
Diğer yandan ekonomik kriz de-
rinleşiyor. Özellikle İran Riyali’nin 
son aylarda gördüğü değer kaybı, 
döviz hesabını kurutup hükümetin 
hareket alanını ve pazarlık gücünü 
azalttı. Nükleer anlaşmasıyla birlik-
te yükselen ekonomik beklentilerin 
karşılıksız kalması, halk nezdinde 
genel bir hayal kırıklığına sebep 
oldu ve bu durum hükümetin 
meşruiyetini azalttı.
Bu gelişmeler İran’ın diz çökecek 
kadar zayıfladığı anlamına gelmi-
yor; tam tersine gerici öğelerin öne 
çıkabilmesini sağlıyor. 
Bu takdirde ABD-İsrail ve Suudi 
Arabistan’la olan çatışmanın askeri 
boyuta sıçrama olasılığı gittikçe 
yükseliyor. 
Geçmişte, İran toplumu ve devleti 
yoğun gerginliklere rağmen saldırı-
lara karşı yüksek boyutta birleşme 
kapasitesine sahip olduğunu gös-
termişti ve bunun değiştiğine dair 
bir işaret görünmüyor.

“Irak’taki kendiliğinden halk hareketi Irak’ın geleceğinde belirleyici olabilir.”
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Emperyalist güçler arası ticaret savaşlarının dozajı yükselirken, hegemonya boşlukları yeni ittifak alanlarını mümkün kılıyor

Emperyalist ticaret savaşı

Chemnitz’den öncesi ve sonrası

Alman emperyalizminin derdi elbette sadece ABD’nin yaptırımları ve korumacı iktisat politikaları değil. Asıl stratejik hedef hâlâ AB çatısı al-
tında emperyalist-kapitalist dünya düzeninin yönlendirici gücü olmak ve deniz aşırı piyasalar ile hammadde kaynaklarına engelsiz ulaşmak.

Murat Çakır
Trump’ın ABD başkanı seçilmesi 
ve 2017 Ocak’ında göreve başla-
masından bu yana emperyalist 
güçler arasındaki çelişkiler derin-
leşiyor. Özellikle Alman emper-
yalizmi, “Avrupacıların” Federal 
Hükümette ağırlık kazanmalarıy-
la, Trump’ın politik adımlarından 
mustarip olan diğer Batılı ülkeleri 
ABD’ne karşı yanına çekme çaba-
larına ivme kazandırdı.
Her ne kadar Şansölye Merkel 
ön planda durmasa da, ABD ile 
“balanslı partnerliği güvence al-
tına almak için, bir çok taraflılık 
ittifakına ihtiyacımız var” diyerek 
atağa geçen Dışişleri Bakanı Ma-
as’ı desteklediğini vurguluyor.
Maas’ın görevdeki selefi ve Maas 
gibi “Avrupacı” sermaye fraksi-
yonlarına yakın duran Sigmar 
Gabriel de geçen Haziran ayında 
“emperyal esneme fazlalığı” 
gösterdiğini söylediği ABD’nin 
“siyasî ve iktisadî öncü rolünü 
korumak için diğer Batılı ülkeleri 
ekonomik açıdan zayıflatmaya 
çalışıyor” suçlamasını yapmıştı.

Çok taraflılık ittifakı
Geçen Temmuz ayında Japon-
ya ve Güney Kore’yi ziyaret 
eden Maas, en son Pazar günü 
Kanadalı meslektaşı Freeland 
ile Berlin’de bir araya geldi. 
Görüşme sonrasında verdiği 
demecinde, kurulması planlanan 
“Çok Taraflılık İttifakına” Güney 
Kore, Japonya ve Kanada’nın yanı 
sıra Meksika, muhtemelen de 
Arjantin, Avustralya ve Güney 
Afrika’nın katılacağını açıkladı.
Almanya’nın bu girişiminin 
ardında Trump yönetiminin çelik 
ve alüminyum ithalatı için yü-
rürlüğe soktuğu gümrük cezaları 
ve otomobil ithalatı için düşün-
düğü yüksek gümrük vergileri 
duruyor. Sahiden de Berlin’in 
ilişkiye geçtiği ve AB üzerinden 
oluşturulması planlanan ittifaka 
sokulması düşünülen ülkeler 
istisnasız bu uygulamalardan 
olumsuz etkilenmekteler.
Kanada ve ABD arasında NAFTA 
tartışmaları sürer ve Japonya 
“Transpasifik Serbest Ticaret 
Antlaşması” TPP’nin feshedil-

mesiyle sorunlar yaşarken, başta 
Almanya olmak üzere önde gelen 
AB ülkeleri ABD’nin Rusya 
ve İran’a yönelik yaptırımları 
nedeniyle ciddi zararlarla karşı 
karşıyalar.

Dolaylı yaptırımlar
Trump yönetimi bir yandan Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne, diğer yan-
dan Rusya Federasyonu’na vurur-
ken, diğer yandan AB’nin patro-
nu Almanya’yı da zayıflatmaya 
çalışıyor. İran yaptırımları Alman 
tekellerinin Ortadoğu’ya yayılma 
perspektiflerine sınırlama geti-
rirken, Rusya Federasyonu’na ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik 
yaptırımlar Almanya’nın gelenek-
sel “Doğuya yayılma” politikasını 
sekteye uğratıyor.
ABD’nin gerek Çin Halk Cumhu-
riyeti’ne, gerekse de Rusya Fe-
derasyonu’na yönelik girişimleri 
Berlin’de “ABD’nin Almanya’ya 
yönelik dolaylı yaptırım çabaları” 
olarak okunuyor. Berlin aynı 
şekilde Trump’ın Türkiye’ye karşı 
geliştirdiği tavrı da eleştiriyor.

Alp Kayserilioğlu
26 Ağustos’ta Küba kökenli bir 
Alman vatandaşın henüz yeterin-
ce aydınlatılmamış koşullarda iki 
mülteci tarafından öldürülmesin-
den sonra, parlamentoda güçlü 
bir fraksiyon olan aşırı sağ AfD 
partisi (Almanya İçin Alternatif), 
faşist çetelerle beraber kışkırttığı 
bir “Alman” mobuyla, şehirde 
militan yürüyüşler örgütleyip 
sokaklarda göçmen kovalamıştı.
Ancak geçmişteki benzer olaylar-
dan farklı olarak, bu sefer antifa-
şist cevap çok güçlü oldu. Faşist 
kitlenin kendiliğinden sokağa 
dökülüşünden bir hafta sonra 
yaptığı örgütlü yürüyüşe Chem-
nitz’de beş bin kişi katılırken, bu 
yürüyüşe beş bin antifaşist cevap 
verdi ve faşistleri kovaladı.
Olay burada da bitmedi.
Faşistlerin her hafta tekrar tekrar 
yürüyüş düzenlemelerine karşı, 
Almanya’nın tümünde tepkiler 
baş gösterdi. Sonunda, 3 Eylül’de, 
Chemnitz’in ortasında, devrimci 
antifaşist birçok Alman rock, 
pop ve hip hop şarkıcılarının 
katılımıyla ve on binlerce kişinin 
coşkulu desteğiyle faşizme karşı 
saatlerce süren konserli etkinlik 
gerçekleşti.
Sadece faşist kitleyi değil, onu 
mümkün kılan Almanya’nın em-
peryalist ve göçmen politikalarını 
da eleştiren ve binlerce kişinin 
haykırdığı antifaşist sloganların 
bolca duyulduğu bu etkinli-
ğin, Almanya cumhurbaşkanı 
Frank-Walter Steinmeier tarafın-
dan olumlanması ve bütün devlet 
kanalları tarafından sansürsüz bir 
şekilde yayınlanması ise, dikkat 
çeken ilginç bir durumdu.
Ancak, bu ilginç durumun arka-
sında farklı güç dengeleri yatıyor.

Neoliberal otoriterizmin 
yükselişi
Chemnitz’deki olaylar yeni bir 
gelişme değil.
Benzer bir şekilde Clausnitz, 
Bautzen, Heidenau, Freital ve 
bir sürü başka Alman şehrinde 
son senelerde faşistler tarafından 
kışkırtılan kitleler, göçmenleri 
kovalamış, sığınmacı evlerini 
yakmış veya yakmaya çalışmıştı. 
Arka planda ise, Almanya’da 
kök salan neoliberalizm ve onun 
bıraktığı yıkıntılar yatıyor.
Avrupa Birliği içinde İngiltere 
dışında en sert emek rejimi ve en 
büyük düşük gelirli ve güvensiz 
istihdam sektörüne sahip olan 
Almanya, öbür yandan Avrupa 
ve gittikçe de dünya çapında reka-
betçi güçlü bir sermaye ve onunla 
beraber emperyalist özgüvenle 
masaya oturan bir devlete sahip 
oldu.
Almanya’nın bu yeni emperya-
list hamlesini mümkün kılan en 
önemli ön koşullarından birisi, 
içte inşa edilen çelik gibi kapitalist 
emek ve toplumsal düzen disip-
lini oldu. Sermaye ve elitler tara-
fından örülen bu ideolojik-po-
litik-kurumsal ağ içinde herkes 
görece bireyselleştirdi, neoliberal 
bir emek rejimi içselleştirildi.
Bu durum, örgütlü olmayan 
emekçilerin yaygın bir kısmında, 
düşmanı sistem ve sistemden en 
fazla yararlananlarda değil, güya 
“çalışmayanlarda” ve benzer bir 
biçimde neoliberal emek rejimine 
katılmayan “parazitlerde” görme, 
mesela göçmenlere karşı öfkelen-
me tutumlarına yol açtı.
Elbette, bu yönelim rastlantısal 
değil, öncesindeki bilinçli “yatı-
rımların” sonucuydu. “Yatırımcı-
lar” ise, medyanın ve siyasal elit-

lerin göz yumup yol almalarına 
izin verdikleri güçlerdi. Önce sos-
yal-demokrasinin içinde oluşan 
sağ sosyal-darwinist teorisyenler 
(T.Sarazin) belirdi, sonra da 
kurumsal-devlet içi orta sağdan 
kopan PEGiDA ve en nihayetinde 
AfD gibi faşist hareketlerle iç içe 
olan yeni aşırı sağ şekillendi.

Menfaat ilişkileri
Düzenin yeni aşırı sağa yaklaşımı 
karma. En temelde, bütün top-
lumsal tartışmayı sağa ve böylece 
daha sert bir neoliberalizme 
kaydırmakta ve aynı anda ken-
disini ondan ayırıp “demokrat” 
gösterme olanağı sunduğu için, 
aşırı sağa menfaatleri açısından 
olumlu bakıyorlar. Yer yer ajan-
daların örtüştüğünde – mesela 
emperyalist kârları “göçmenle-
re” karşı korumakta – daha da 
yakınlaşıyor. Mesela, Almanya’nın 
Federal Anayasa Koruma (VS) 
başkanının dönemin AfD şefi 
Petry’e, onları takip etmek isteme-
diklerini iletmişti.
Ancak bu sağa kayış halk içinde 
küçük burjuvazinin bazı kesimle-
rini de kapsayan bir şekilde farklı 
tepkiler yarattı. Önce Sol Parti’nin 
kuruluşu, sonra Blockupy gibi 
hareketlerde kendisini ifade eden 
bu derin demokratik toplumsal 
refleks, 2015 yılında yüz binlerce 
göçmenin Almanya’ya gelişinde 
onları spontan bir şekilde garlar-
da olumlu bir şekilde karşılayan 
yüz binler biçiminde kendisini 
yeniden ifade etti. 2015’ten sonra 
özellikle örgütlü solun eksikleri 
yüzünden AfD’nin yükselişi 
ortamı belirlemiş olsa da, 2018’de 
yine sol refleksler sokakları belir-
lemiştir.

Chemnitz’deki antifaşist yürüyüş ve etkinlikleri kitlenin baskısı ve ülke çapındaki demokratik-antifaşist mutabakat yüzünden de destekleyen 
düzen burjuvazisi, dün ve bugün devrimci sola en sert saldıran ve daha da sert saldırılara kapı açan yeni otoriter polis yasalarını 
kurumsallaştıran güçtür. 

Aslına bakılırsa Alman 
ekonomisinin atar damarları 
olan enerji, makina, silah ve 
otomotiv sanayii ile yüksek 
teknoloji ürünleri ve ham-
maddelere ulaşım konusunda 
yaşamsal önem taşıyan bu üç 
ülkeye yönelik ABD yaptırım-
ları, Alman tekellerini dolaylı 
değil, doğrudan olumsuz 
etkiliyor. Maas bu nedenle 
ABD’nin farklı ülkelerle yaptığı 
ikili ticaret antlaşmalarının 
“AB’ni” (Almanya’yı kastedi-
yor) “serbest dünya ticaretin-
den dışlama aracı” olduğunu 
söylüyor, ki AB’nin merkezi 
kararlarına giderek daha az 
uyan Polonya ve Macaristan 
örnekleri ABD’nin AB üyeleri 
arasına “nifak soktuğunu” 
gösteriyor.
Alman emperyalizmi, ABD 
otomotiv sektörünün “biz 
de zarar görebiliriz” itirazları 

nedeniyle Trump’ın tekrar çek-
meceye soktuğu otomotiv itha-
latı gümrüklerinden şimdilik 
kurtuldu. Ancak AB Komis-
yonunun yardımıyla AB’n-
deki tekellere “ABD’nin İran 
boykotuna uymayı yasaklama” 
girişimi boşa çıktı. Çünkü AB 
tekelleri İran ile olası ticareti, 
hâlen ABD ile sürmekte olan 
milyarlarca Dolarlık ticarete 
yeğlemek istemiyorlar.
Berlin bunun yanı sıra Trump 
yönetiminin, Rusya ile “Nord 
Stream 2” boru hattını inşa 
eden ve BASF tekeline ait olan 
Wintershall’e karşı yaptırım 
getirmesinden de çekiniyor. 
O açıdan, Trump’ın saldırgan 
korumacı politikalarından en 
fazla Alman tekellerinin zarar 
gördüğünü tespit edebiliriz.

Bedeli kim ödüyor?
Alman emperyalizminin derdi 

elbette sadece ABD’nin yap-
tırımları ve korumacı iktisat 
politikaları değil. Asıl stratejik 
hedef hâlâ AB çatısı altında 
emperyalist-kapitalist dünya 
düzeninin yönlendirici gücü 
olmak ve deniz aşırı piyasalar 
ile hammadde kaynaklarına 
engelsiz ulaşmak. Bu stratejik 
hedef, Türkiye’nin devamla Al-
manya’nın yanında kalmasını 
zorunlu kılıyor.
1915’de Rayh şansölyesi Theo-
bald von Bethmann Hollweg, 
“Önemli olan Türkiye’yi sava-
şın sonuna kadar yanımızda 
tutmaktır, bu uğurda Erme-
niler mahvediliyor olsalar da” 
demişti. Bugünkü Alman ege-
menlerinin emperyalist ticaret 
savaşında benzer bir söyleme 
tutunduklarını, Almanya’daki 
Kürt kurumlarına ve aktivist-
lerine yönelik politikalarında 
görüyoruz.

Trump ve Alman tekelleri

2018 yılı içinde Almanya’da 
toplamında yüz binlerce kişi 
otoriter polis yasaları ve gerici 
göçmenlik politikalarına karşı 
sokaklara döküldü.
İşte, tam da böylesi bir kon-
jonktür içinde, aşırı sağ-fa-
şistler ittifakı, Chemnitz şeh-
rinde sokakları ele geçirme 
girişiminde bulundu. Bu olay 
yükselen sol refleks içinde 
gericiliğe karşı biriken öfkeyi 
tetiklemiş, son dönemlerde 
aşırı sağcı-faşistler tarafından 
fiziki saldırılara maruz kalan 
basın mensuplarını da bu-
güne kadar ana akım medya 
tarafından görülmemiş bir 
netlikte antifaşist bir tavra 

motive etmiştir.
Burada düzen burjuvazisinin 
çıkarları devreye giriyor: 
Evet, düzen her ne kadar 
yeni aşırı sağın yükselişinden 
bahsedildiği gibi yararlansa 
da, onu fazlasıyla bağımsız 
ve iktidara oynamaya çalışan 
bir özne olarak en azından 
şimdilik kabul etmiyor. 
Özellikle yükselen kitlesel 
antifaşist tepkiler karşısında, 
yine özünde ona özgün olan 
oportünist antifaşist çizgisine 
konumlanıyor.
Onun için, “bütün Almanya 
birleşik bir antifaşist cephe 
oldu” tarzında düşünceler 
yanılsamadır. Chemnitz’deki 

antifaşist yürüyüş ve etkin-
likleri kitlenin baskısı ve ülke 
çapındaki demokratik-antifa-
şist mutabakat yüzünden de 
destekleyen düzen burjuva-
zisi, dün ve bugün devrimci 
sola en sert saldıran ve daha 
da sert saldırılara kapı açan 
yeni otoriter polis yasalarını 
kurumsallaştıran güçtür. 
Chemnitz’deki antifaşist 
cephenin ise, antifaşizmin 
liberal-oportünist-düzenci ve 
demokratik-devrimci yorum-
ları arasında bir hegemonya 
savaşının simgesi olarak 
görülmesi gerekiyor.

“Antifaşizm” içinde hegemonya savaşı
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Gamze Özkök
Chantal Akerman, Brüksel’de 
doğmuş kendini “Brüksel’de 
doğmuş Yahudi kız” olarak 
tanımlayan, ailesinin büyük 
kısmını Auschwitz Toplama 
Kampı’nda kaybetmiş, femi-
nist ve avan-gard sinemanın 
öncülerinden kadın yönetmen 
ve oyuncudur. Erken ölümüne 
rağmen neredeyse kırk filme 
imza atmış; filmleri, geçen onca 
yıla rağmen hala daha seyircisi-
ni beklenmedik tarzı ve cesaretli 
yapımı ile şaşırtıyor.
Chantal Akerman’ın çekmiş 
olduğu filmler gösterime girer 
girmez feminist başyapıtlar 
olarak anılmaya başlamıştır. 
Fakat hala erkek yönetmen-
lerden ve onların filmlerinden 
daha az biliniyor. Chantal 
Akerman’ın filmlerindeki me-
kanlara baktığımızda genellikle 
evleri ve evlerin içerisinde geçen 
yaşamı görüyoruz. Akerman, 

filmlerinde “özel alan politiktir” 
vurgusunu sürekli öne çıkarıyor. 
Her ne kadar kendini feminist 
sinemanın  yönetmeni olarak 
tanımlamasa da filmlerinde, 
feminist sinemayı biçimlendiren 
kamerasına şahit oluyoruz.

Diealman’ın can sıkıntısı
Henüz 25 yaşında yazdığı ve 
yönettiği, feminist sinemanın 
“başyapıtı’ olarak ilan edilen, 
201 dakikalık uzun metraj filmi 
Jeanne Dielman, 23 Commerce 
Quay, 1080 Brussels’de, 1970’ler-
de Belçika’da yaşayan orta sınıf 
bir “ev kadının” aralıksız üç gü-
nünü an be an anlatıyor. Filmin 
çekildiği 1975 tarihlerinde Bel-
çika’da işçi ve işveren temsilcile-
rinden oluşan “Ulusal Çalışma 
Konseyi” ilk kez Belçika’da da 
“eşit işe eşit ücret” üzerine toplu 
sözleşme imzalıyordu.  Aker-
man Jeanne Dielman filmiyle, 
bir kadının yaşamının gündelik 
akışını ve altında yatan kırıl-

ganlığını ortaya koymaktadır.  
Jeanne hayatını oğlu Sylvain’in 
bakımına ve ev düzenini devam 
ettirmeye adamıştır. Gün 
ağarırken rutin hayatına baş-
layan Jeanne, uyanır uyanmaz 
oğlunun ayakkabılarını parlatır, 
kahvaltıyı hazırlayıp oğlunu 
uyandırır. Oğlu Sylvain’i okula 
gönderdikten sonra, odaları 
toplar, eve alış verip yapar, 
yemek hazırlar, kendisine iki 
dakika ayırıp yemeğini yer ve 
ardından aynı rutin bir döngü 
içerisinde devam eder.

Bitmek bilmeyen 
“Normal” sinema filmlerinde 
hızla üstünden atladıkları ve 
“asıl” konuya geçtikleri bu sıra-
dan bölümler, Jeanne Dielman 
filminde tamamen yer değişti-
riyor. Yönetmen Akerman, se-
yircinin beklentileri ile oynayıp, 
gösterilmesi beklenen anları 
göstermeyip, göstermesini bek-
lemediğimiz anları olduğu gibi 

ekrana sunuyor.  
Böylece Akerman, Jeanne’nin 
“sıradan” hayatına getirdiği 
gerçekçi bakış ile, kadına çizilen 
sınırları, bunun yansımasının 
ev ve mutfak arasında sıkışmış 
bir çizgiden ibaret olduğunu 
seyirciye çok basit bir biçimde 
anlatıyor. 
Sinema tarihinde bir kadı-
nın, özellikle 60’larda bir ev 
kadınının, gündelik düzenine 
Akerman’dan önce böyle ger-
çekçi bir bakış getirilmemişti. 
Mutfağa sıkışmış bir kadının 
günlük hayatının rutin işlerini 
bir bir seyirciye aktarıp, bu 
sıkışmışlık halini bizlere göste-
ren Akerman, mutfakla kadını 
özdeşleştiren toplumsal cinsiyet 
rollerinin bir aynası oluyor.

Dağılan düzen
Ne var ki, Jeanne’ın disiplinli ve 
monoton düzeninin bir tür saat-
li bomba gibi işlemekte olduğu 
film ilerledikçe gerçek ortaya 

çıkmaya başlıyor. 
Bir akşam yemeğinin fazla 
pişmesi ile başlayan zincirleme 
sorunlar, Jeanne’ın saniyesi 
saniyesine planladığı günlerinin 
alt üst olduğu, düzeninin artık 
raydan çıkmaya başladığı ikinci 
yarıya taşınıyor. 
İşin ilginç yanı kısa bir süre son-
ra Jeanne ile birlikte biz de ken-
dimizi banyonun ışığını açarken 
ya da yatak odasında bir şeyleri 
düzenlerken; kahvenin, sütün, 
her şeyin tadının yanlış olduğu 
ve içerisinde kaybolmaya 
başladığımız kendi düzenimizi 
hissetmeye başlarız.

Sınırlarımız
Bu ani ve hiç beklenmedik 
zincirleme sorunlar sonucun-
da gelen değişim ve düzenin 
bozulması üzerinden Akerman, 
bir kadının o günlerde “normal” 
gözüken gündelik yaşamındaki 
kırılganlığını etkili bir şekilde 
ortaya koymaktadır.

Aslında Jeanne’nin yaşadığı 
kritik üç gününün sonunda bir 
nevi patlama eşiği olan o an, 
hepimize tanıdık gelse gerek. 
Toplumsal rollere baş kaldırışla 
birlikte evi konumlandıran yapı-
ya, yani erkek egemen sisteme 
karşı çıkmanın bu rolleri yeni-
den biçimlendirmek üzerinde 
oldukça büyük etkisi var.  
Toplumsal cinsiyet rollerinin 
kadınların hayatının her anını 
etkileyip şekillendirmesine inat 
kadınların içinde mayalanan ba-
ğımsızlık özlemini görüyoruz. 
Süreç içerisinde kadınların 
çevresine örülen duvarların bir 
bir yıkılışıyla yeni bir hayatın 
perdelerini aralamasının hika-
yesi aslında bu film. 
Bizim içimizden, hayatımızdan 
bir kesit bir çıkış örneği.  
Chantel Akerman orijinal, este-
tik ve görsel anlatım özellikleri 
ile Jeanne Dielman’ı feminist 
sinema tarihinde ön plana 
çıkarmayı başarmış.

Ekonomik kriz ve kadın emeğinin konumu

KADIN

Krizin en ağır yükünü kadınlar çekiyor

Kadınların yoksullaşma deneyimleri ve biçimleri erkeklerden farklıdır. Buradaki farklılığı görebilmek için erkek egemen sistemi çözümlemek ve 
bunun kapitalizm ile ilişkisini kurmak gerekir. 

( 1. sayfadan devam)

Hatice Göz
Krizin cinsiyeti olur mu?
Krizin, toplumsal yaşamı alt üst 
edici etkisi tartışılırken genellikle 
cinsiyet körü bir yaklaşım izlenir. 
Kriz yalnızca çalışan erkekleri 
etkilermiş gibi resmedilir.
Kadınların yoksullaşma dene-
yimleri ve biçimleri erkeklerden 
farklıdır. Buradaki farklılığı göre-
bilmek için erkek egemen sistemi 
çözümlemek ve bunun kapitalizm 
ile ilişkisini kurmak gerekir. 
Cinsiyet ve sınıf çatışmaları 
insanlığı birlikte yoğurmuştur. 
Kapitalizm ile birlikte kadın da 
erkek de fabrikalara sürülmüş ve 
erkek emek gücü “ana iş gücü” 
olurken kadın emeği “yedek iş 
gücü” olmuştur. Bu sistemin ken-
disi cinsiyetçi iş bölümü üzerine 
oturmuşken, krizinin cinsiyetçi 
olmaması mümkün mü?

Kriz karşısında kadın emeği
Krizler karşısında uygulanan 
politikalar ve yasal düzenlemeler, 
yeniden üretimi mümkün kılar. 
Kar oranlarını dengelemeye 
çalışır. Bu yolla sömürü artar, 
eşitsizlik derinleşir. 
AKP hükümeti, özellikle 24 
Haziran seçimleri sonrası çarptığı 
kriz gerçeği ile hesaplaşırken; 
zenginleri zengin yoksulları daha 
da yoksul hala getiriyor. Bu ham-
leler erkek iş gücünün emeğini 
sömürürken öbür yandan kadının 
karşılıksız emeğini üçe katlayarak 
dengelemeye çalışıyor.
Kadın emeği niteliksiz ve yedek 
statüsünde olduğu için kriz za-
manlarında ilk önce kadınlar işten 
atılır çünkü zaten kocalarının 
maaşı vardır. 

Görünmeyen emeğin 
iyice silinmesi
Kriz analizleri yapılırken, krizin 
yalnızca maaşları etkilediği, fabri-

kaların kapandığı, şirketlerin bat-
tığı tartışılır. Bu alanların çoğunda 
varlığı az olan kadınlarsa krizden 
etkilenmiyor gibi görünür. Oysa 
özellikle kriz dönemlerinde 
kadınların ev içi emek yoğunluğu 
artar. 
- En yakın gelişmeden ele alacak 
olursak bu durumu şöyle örnek-
leyebiliriz: Büyük şehirlerde okul 
servislerine zam yapıldı (İstan-
bul’da yüzde 12, Ankara’da yüzde 
13, İzmir’de yüzde 29). Doğrudan 
bakıldığında kadın emeğiyle ilgisi 
görülmeyen bu durum kadınların 
emeğini arttıran bir uygulamadır. 
Anne çocuğu her gün okula götü-
rüp getirir. Hem de ücretsiz. 
- Yaşlı bakım evleri ve kreşlere 
verilen kısmi bütçenin de azaltıl-
ması ile birlikte zaten kadın işleri 
olarak görülen bu emek alanı ev 
emekçilerinin omuzlarına yıkıldı. 
“Bu işler için dünyaya gelmiş 
olan kadın” her ikisini de severek 
yapar! Yapmadığı taktirde ataerki-

nin baskılarına maruz kalacağını 
bilir! 
- İşçinin ertesi gün tekrar işe 
gelmesini sağlayacak şekilde 
belirlenen maaşların tasarruf 
yükü her zaman kadınlardadır. 
Erkekler yalnızca kazanıp getirir; 
onu tutumlu harcamak, doğru 
yerlere vermek, harcamalarda 
en ucuz ve sağlıklısını bulmak, 
alınan gıdalardan zor zamanlar 
için ayırmak ve en önemlisi gelen 
bu para üzerinden birikim sağla-
mak kadınların görevidir. Krizle 
birlikte bu yük misliyle ağırlaşır 
ve zorlaşır. 
Bu işin kapitalist emek piyasa-
sında karşılığı muhasebecilik. Ev 
içinde karşılığı yok. 
- Pahalılık kadını ev içerisinde iki 
kat daha fazla çalışmaya zorlu-
yor. Salça’ya yüzde yüz zam mı 
geldi, hooop biberler domatesler 
ayıklansın; Ekmek fiyatları arttı 
mı, hadi un elensin hamurlar yoğ-
rulsun…. Tasarruf tedbirleri!

- Tam da kriz döneminde iktidar 
medyasının sürekli olarak na-
fakayı, dul ve yetim maaşlarını 
dillendirmesi de tesadüf değildir. 
İktidar bu yolla kadını erkeğe ba-
ğımlı hale getirmek isterken öbür 
yandan kendisini de bu maddi 
külfetlerden kurtarmaya çalışıyor. 
Ne zaman sıkışsa, gözünü kadının 
aldığı, üç kuruşu geçmeyen maaşa 
dikiyor.
Tüm bunlara ek, kriz dönemleri 
kadınlar üzerine yıkılan duygusal 
yük ve artan erkek şiddetini de 
görmek ve bunun tesadüf olma-
dığına kanaat getirmek gerekir. 
Dışarıda işsizlik, düşük maaş ve 
yükselen siyasal gerginlikle sava-
şan erkeği ev içerisinde hoşnut 
etmek kadına düşüyor. Tam da 
bunlar üzerinden artan “işten 
atılan kocaların karılarına şiddet 
uyguladıkları” haberleri, ekono-
mik krizin kadının konumunu 
nasıl gerilettiğini gösteriyor.

Kadınların direnci yükseliyor
İnsanlık tarihi boyunca, evin 
içinde saçlarını süpürge ederek 
resmedilen kadınların tarihi 
bundan fazlası. 1900’lü yıllarda et 
ve süt ürünlerindeki fiyat artışına 
karşı grev yapan kadınlardan 
Flormar direnişçilerine, Fransa’da 
eşit işe eşit ücret eylemlerine 
kadar uzanan bir ses yükseltme, 
tarihi var kadınların. 
Erkek egemen kapitalist sistemin 
bin yıllardır avuçlarını arasında 
sıktığı kadın emeği, son yıllarda 
feminist hareketin de yüksel-
mesiyle birlikte görünür olmaya 
başlamıştır. 
Dünya çapında girilen ekono-
mik kriz derinleştikçe eşitsizlik 
artmakta ama bunun karşısında 
tarihte ilk defa kadın direnci bu 
kadar yükselmektedir. 
Kadının görünmeyen ama ses 
yükselten emeği; kapitalist siste-
min çarklarını yağlamayacak o 
çarklara oklava sokacaktır.

Rutinin çöküşü: Jeanne Dielman ve feminist sinemadaki yeri
Mutfağa sıkışmış bir kadının günlük hayatının rutin işlerini bir bir seyirciye aktarıp, bu sıkışmışlık halini bizlere gösteren Akerman, 
mutfakla kadını özdeşleştiren toplumsal cinsiyet rollerinin bir aynası oluyor.

“Jeanne Dielman filmi kadınların 
gündelik yaşamlarındaki kırılganlığı 
çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.”
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Mithatcan 
Türetken
Sömürünün, açlığın, savaşın 
ve ölümün sürekli yeniden 
üretilip insanlara sunulduğu 
bu akıldışı düzenin, kitleler 
tarafından sorgulanmadan 
kabul edilişi bazen bizi hay-
rete düşürüyor. Nasıl olur da 
insanlar bu çürümüşlüğün 
bir bütün halinde bir parçası 
haline gelirler?
Bu duruma yanıt aramaya 
başlayınca, buna paralel 
olarak sistemin devasa 
büyüklüğü, baskı aygıtları-
nın gücü vs. cevaba dâhil 
olmaya başlar ve zihinsel 
şemalarımızda yaşantımız 
adeta böcekçilleşir.
Güç ve devlet tapıcılığı ya 
da tam tersi, öfkesinden ne 
yapacağını şaşırmış olmanın 
arkasında; yaşamımızın ne 
düzeyde değersiz, kendi-
mizin ne düzeyde zayıf ve 
iradesiz olduğumuza ikna 
olmamız yatıyor. Bu duruma 
rıza göstermemiz için iktida-
rın, kurumsallaşmış şiddetli 
ilişkiler hiyerarşisi vardır. 

Zincirin kritik halkası
Sermayenin gerici iktidar 
ilişkileri sistemin en küçük 
yapı taşlarında üretilir. De-
vasa olan, elbette parçalar-
dan oluşur. Küçük görü-
lerek çoğu zaman ciddiye 
alınmayan günlük yaşamın 
ayrıntıları, sermayenin gerici 
iktidarı tarafından belirlen-
diği ölçüde, insanlar ölüme 
de sıtmaya da razı edilebilir. 
Mahallede, fabrikada, 
okulda, evde inşa etmek 
istediğimiz özgürlükçü 
yaşam alanı ilk önce hâkim 
iktidar ilişkileri ile çatışmaya 
girer. Çünkü zincir orada 
kurulmuştur, oradan da 
parçalanmalıdır.

Huzursuzların fedakârlığı
Şimdilerde krizlerini 
aşabilmek için faşizme ve 
şefe ihtiyaç duyan büyük 
sermaye, toplumun yaşamını 
bu yeni biçime dönüştürebil-
diği ölçüde kendisini üstün 
kılabilir. İktisadî, hukukî, 
politik ve kültürel dönüşüm 
için özerk-tüzel kişilerin 
yerine sübvansiyonel-özel 
şeflere ihtiyaç duyulur.
Önümüzde ardımızda çokça 
karşılaştığımız şefçikler bu 
yüzdendir. Onlar yaşamın 
akışındaki çürüklüğün 
herhangi bir nedenle siyasal 
bir bilince sıçramasını 
önlemek için vardırlar. En 
büyük korkuları buradan 
gelir. ‘Onun çılgınlığında 
bile yararlı bir yan vardır. 
Ancak o (burada kastedilen 
faşist şefin kendisidir), şu 
ruhi mucizeyi gerçekleştir-
meyi hâlâ başarabilir: halk 
tabakalarının huzursuzluğu-
nu ve sefaletini, bir coşkun-
luk ve fedakârlık duygusuna 
çevirmek.’(1)

Devrimci kuruculuk
Örgütlenme faaliyetin-
de, genel sonuçları açığa 
çıkaran, en küçük toplum-
sal sorunlardan başlamak, 
kavranması basit bir adım 
gibi görünüyor olsa da bu 
adım ‘şehrin trafik sorunu 
çözümünü sosyalizme erte-
leyen’(2) burjuva devrimci-
lerinin ilgilenmediği önemli 
bir emek verme sürecidir.
Diğer yandan, bu biçim-
de örgütlenme faaliyetine 
verilen emek, egemen olan 
köhnemiş toplumsal ilişkile-
ri yenisi-özgürlükçü olanı ile 
değiştirmiş olsa bile yeterli 
değildir. Çünkü sermaye 
kendisini “yaşama iktida-
rını dayatmakla” varlığını 
korumuştur.

Hâkim iktidar ilişkilerinin 
yıkılması ancak alterna-
tif-özgürlükçü yaşamın 
inşası ve siyasallaştırılması 
ile mümkün olur. Mezhep-
çi, ırkçı, kadın-doğa-emek 
düşmanı iktidar hiyerarşisi 
protesto edilerek ancak 
teşhir edilebilir. Eskinin yı-
kılması yeninin kurulmasına 
sıkı sıkıya bağlıdır.
Devrimci öncü, yaratmak is-
tediği yeni alternatif-özgür-
lükçü yaşam alanında iktidar 
elde edemez ise kurulmuş 
olan korunaksızdır ve kalıcı 
değildir.

Kalıcılaşmanın iki 
düşmanı

Kalıcılaşmanın en büyük 
düşmanı olan ölçüsüzlük, 
burada iki eğilim biçiminde 
kendisini gösterir ve kurucu 
özneye inisiyatif kaybettirir.
Birincisi, yaşam alanında 
elde edilen özgürlükçü 
hâkimiyetin çapını görmez-
den gelerek siyasal çatışmaya 
odaklanma pratiğidir. Gün-
lük yaşamının içinde elde 
edilmiş devrimci-yapıcı ini-
siyatif kitlenin kendisi olarak 
harekete geçişini sağlamamış 
ise çok değerli olan politik 
argümanlar kitlede seyyar 
satıcı bağırtıları gibi algıla-
nır. Siyasal indirgemeciliğin 
böylesi, parlak yenilgilerin 
ve erimenin vuslatından 
öteye gidemez.

Diğer eğilim olan “kitleyi si-
yasallaştıramama” problemi 
benzer sonuçları doğurur. 
Günlük sorunların çözümü 
ile yetinme, örgütlenme 
metodunda tekrara düşme, 
eskiye bağımlılık, özneleş-
tirememe gibi tıkanıklıklar 
en başta devrimci öncünün 
iktidar bilinci ile hesaplaş-
masını gerektirir.
Küçük gibi görünen sorun-
ların ülke ve dünya üzerinde 
yaşanmakta olan krizler 
ile bağlantısını kurama-
mış olmak, öncünün bilgi 
zayıflığından kaynaklanmaz. 
Öncünün, gerici iktidarın 
düşünsel-davranışsal belir-
leyiciliğinden sıyrılamamış 
olmasından gelir.

Stratejik kişilik toplumsal gerçekliğin gözünün içine bakarak kendi tarihsel devrimci rolümüzü belirlemekten geçer

Stratejik kişilik ve hakiki duruş
Hakiki duruş, bireyin kendini gerçekliğin içinde konumlandırışıdır. Somut ve tarihsel olanın içinde, varlık koşulunu bulup geliştirmektir. 
Devrimci kadronun bilincinde; somut koşullar ve tarihsellik içinde, sınıflar savaşı “diyalektiğini çalıştırmasıdır”.

H. Arıkuşu
Stratejik kişilikte ısrar eden dev-
rimci, kendini kendi zamanında 
ve tarihselliğinde konumlandırır. 
Çünkü devrimciliği ancak, “haki-
katte”, “hakiki duruş” gösterebilen-
ler hak eder.
Devrimci kadro, hakikatte kendi 
varlığını konumlandırarak kendini 
gerçekleştirir. Bu nedenledir ki 
“hakiki duruş” devrimciliğin en 
önemli özelliklerinden biridir.

Gerçeğin içinde olmak
Hakiki duruş, bireyin kendini ger-
çekliğin içinde konumlandırışıdır. 
Somut ve tarihsel olanın içinde, 
varlık koşulunu bulup geliştirmek-
tir. Devrimci kadronun bilincin-
de; somut koşullar ve tarihsellik 
içinde, sınıflar savaşı “diyalektiğini 
çalıştırmasıdır”.
Duyuş, duygulanım ve imgele-
minde “Emek-Sermaye” çelişkisini 
özümseyerek içinin kıpırdanışıdır. 
İçindeki titreşen gerçekliğin, savaş-

çı melodisidir.

Gerçek ve hakikat
Hakiki duruş gösteren devrimci 
kişilik özelliğini “gerçeklik” ve “ha-
kikatin” kavramsal anlamlarındaki 
farklılık ve bağlantı açıklanırsa 
konu daha iyi çözümlenebilir.
Realitenin(gerçekliğin) insan 
beynine yansıyışı, algısı veritedir 
(hakikattir). Bizde genel olarak re-
alite ve verite karıştırılır. Her ikisi 
aynı anlama gelmek üzere özdeş 
olarak kullanılır. Gerçekliğe de 
gerçekliğin yansıyışı, algılanışına 
da gerçek/gerçeklik denmektedir. 
Oysa gerçek ve gerçeklik nesnel-
liği belirtir, hakikat ise gerçeği 
ve gerçekliği algıyı/yansıyışı yani 
öznelliği belirtir.
Hakikat, bilinçle, algı ve imgelemle 
bezenmiş gerçekliktir.
İşte kavramsal anlamlarla yola 
çıkıldığında gerçekliğin insan 
bilincine hakikat olarak sirayet 
edişi bilgi ve eylem etkileşimiyle 
gerçekliğin yeniden üretilmesidir. 

Bu üretim içinde “hakiki duruş” 
kök salar ve gövdelenir.

Kendine anlam yüklemek
Bireyin verili zamandaki, tarih-
teki, coğrafya ve toplumsallıktaki 
gerçekliği görmesidir. Kendine 
“anlam” yüklemesidir. Gerçekliğin 
bireye yüklediği misyonu, tarihsel 
rolü duyumsayışıdır.
Hakiki duruş; “gerçeğin gözünün 
içine bakma”tır. Bakıp, kendi tarih-
sel devrimci rolünü görmektir.
Aslında hakiki duruşta bilinç ve 
duyumun iradi etkileşimi kadar 
pasif kendiliğindenlik yan da 
vardır. Çünkü hakiki duruş her 
şeyden önce kendini gerçekliğin 
içine bırakıştır. 
Devrimci bireyin güvencesi, inancı 
ve tutunduğu nokta, gerçekliğin 
içinde saklıdır. Devrimci kadro, 
gerçeklik ırmağının içinde yüzerek 
devrim denilen  “deryaya” ulaşa-
caktır.
Söz konusu; savaşsa savaşçı, 
hapisse mahkûm, sanatsa sanatçı, 

sevgiliyse sevdalı olabilmektir.
İkinci Dünya Savaşını anlatan 
filmlerin belki de en iyisi “ Sobi-
bor’dan Kaçış” adlı filimdir. Orada 
geçen bir diyalog hakiki duruşu 
çok güzel anlatmaktadır.
Nazilere esir düşmeden önce piya-
nist olan kaçış eylemini örgütleyen 
bir mahkûm, plan gereği bombayla 
sabotaj yapacak bir mahkûmu 
gözüne kestirir ve ona  “kaçış 
planımızda sabotaj için dinamiti 
sen patlatabilir misin?” diye sorar. 
O da daha önce hiç böyle bir prati-
ğinin olmadığını söyleyerek redde-
der. Eylem örgütleyici mahkûm da 
ona “Olabilir, ben de savaştan önce 
piyano çalardım, sanatın saflığı ve 
narinliğiyle yaşadım ben de” der 
ve ekler: Oysa şimdi savaşmam 
gerektiğini biliyorum. Yaşamak 
için başka şansım yok.
Diğer mahkûm bu “gerçek yüklü” 
sözler karşısında görevi kabul eder.
İşte böyledir devrimcilik. Gerçekli-
ğin “ciğerini” yemektir.

Güncel sorunların çözümünde iktidarı yakalamak
Mezhepçi, ırkçı, kadın-doğa-emek düşmanı iktidar hiyerarşisi protesto edilerek ancak teşhir edilebilir. Eskinin yıkılması yeninin kurulmasına 
sıkı sıkıya bağlıdır.

KADRO

Dr. Hikmet Kıvılcımlı Anadolu’da yetişen en diren-
gen, en inatçı ve savaşçı devrimcilerdendir. Onun 
için dava arkadaşları “Kıvılcımlı  devrimcilikte 
‘Hakiki duruş’ u temel alır” derler.
Sıcak savaşta eli silahlı savaşçı, hapishanede üretken 
bir mahpus, eline geçirdiği burjuva edebiyatını eleş-
tiriye tabi tutan bir sanatçı, işkencede direnen inatçı 
ve cesur bir kişiliktir.

Kendine anlam yüklemek
Kıvılcımlı hakiki duruşu o kadar içselleştirmiştir 
ki; bunun en iyi açıklamasını siyasi şube polisleri-
nin onu gözaltına almaya geldiklerinde gösterdiği 
tavırda anlayabiliriz. Evde ya da işyerinde gözaltına 
almaya gelen polislerin kendisini yaka paça götür-
meye fırsat vermeden onlara yumrukla girişir. Ken-
dini hemen kavga ve işkence gerçekliğinin içine atar.
Gerçekliğin haleleri, daha dokunur dokunmaz dev-
rimci bilincine, zulmün acı rüzgârını hisseder etmez 
bedeninde; Kıvılcımlı yumruklarıyla girer işkence 
gerçekliğine. Dövüşe dövüşe işkence tezgâhlarında 
susar, direnir.

Kıvılcımlı ve hakiki duruş

“Gündelik yaşamda kalıcı bir iktidar ilişkisi kurmak var olanın yıkılıp özgürlükçü bir şekilde yeniden kurulmasıyla mümkün.”

Yıkıcılık ve kuruculuk 
Her şeyden önce başlı başına bir iktidar odağı 
olan devrimci kadro, varoluşunu bu düzeyde 
anlamlandırmalıdır. Yeni yaşam alanının orga-
nik bir parçası, kolektif iradenin ya da meclis 
iradesinin garantörüdür. 
Toplumsal dinamiklerin özgürleşme eyleminin 
önünü açtığı ve yaygınlaştırdığı ölçüde yıkıcı, 
güç ve enerji kollayarak özgürlükçü yaşam alan-
ları inşa ettiği oranda kurucu, kendisi için ve 
kendisi olarak harekete geçmiş kitlelerin güncel 
taleplerini bilince çıkardığı düzeyde iktidarcıdır.
(1) Daniel Guerin, Faşizm ve Büyük Sermaye, Bü-
lent Tanör (çev), İstanbul Habitus Yay. 2012 sy. 328
(2) Aydemir Güler’in Haziran 2018 seçimleri için 
verdiği seçim perspektifinden alıntıdır.
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Serkan NAR
Marx Kapital’in başında 
kapitalist üretim tarzının 
egemen olduğu toplumların 
zenginliğini “muazzam bir 
meta yığını’’ olarak tarifler. 
Eski toplumlarda insanların 
temel ihtiyaçlarını gidermek 
için uygulanan meta müba-
delesi insanların ihtiyaçları 
için yapılırken, kapitalist 
toplumda artık ihtiyaçların 
bir önemi yoktur. Önemli 
olan sermayedir ve onun 
ihtiyaçlarıdır.
Bu yüzden üretim, ihtiyaç-
ların karşılanması yerine 
sermayenin kaynağı olan 
kârı hedefleyerek yapılır. 
Metalar için kullanım 
değeri değil, değişim de-
ğeri önemli olmaya başlar. 
Sistem artık muazzam bir 
“meta birikimine’’ dönüşür.

Ama her şey sermayedar-
ların istediği gibi gitmez, 
dikensiz gül bahçesi yoktur. 
Sistem hastadır, sorunludur. 
Kapitalizmin tarihindeki 
1873, 1929, 1970, 2008, 
2010 krizleri sürekli biriki-
min mümkün olmadığının 
en açık ifadesidir. Dolay-
sızca söyleyecek olursak, 
kapitalist sistem krizlere 
gebedir.

Büyüme
Ulusların büyüme endeksle-
ri kapitalist sistemin işleyişi 
açısından en önemli temel 
veridir. Firmaların kendi 
büyüme endeksleri yük-
selişte olsa bile, ulusların 
bir bütün olarak büyüme 
verileri durgun, sınırlı veya 
düşüş halinde ise, kriz kapı-
nızı çalıyor demektir.

Türkiye’nin içinde bulun-
duğu ekonomik kriz ya da 
resesyon, dar anlamıyla, 
ekonominin iki çeyrek üst 
üste daralmasıyla tanımla-
nıyor. Bunun adı sermaye 
birikim rejimi krizidir.
Birikim rejimi ile, sermaye 
birikim sürecinin uzun 
bir süre içinde gösterdiği 
düzenlilikler, birikimin 
gerçekleştiği temel sektör-
ler ve bu birikim rejimi 
ile uyumlu olan ekonomi 
politikaların uyumsuzluğu 
kastediliyor. Buraya döviz 
şokları eklenince, ülke 
ekonomisinin uçurumun 
kenarına gittiğini söylemek 
kaçınılmaz hale geliyor. 
Artık IMF kaçınılmaz 
son olarak Reisin önünde 
duruyor.
IMF politikalarının, krizin 

faturasının emekçilere ke-
sileceğinin diğer bir ifadesi 
olduğunu söyleyelim. İşsiz-
lik, yoksulluk, daha büyük 
miktarda dolaylı vergi ve en 
önemlisi çalışma hayatına 
dair düzenlemeler gündeme 
geliyor. Artık az işçiyle çok 
iş dediğimiz, Çin çalışma 
rejimi hayata sokulmaya 
başlanıyor. Bu rejimde sade-
ce açlıktan ölmemek, ayakta 
durabilmek için çalışmak 
vardır.

Acil görevler
Ekonomik kriz aynı zaman-
da başta işçi sınıfı olmak 
üzere toplumsal muha-
lefetin önünü açarak salt 
ekonomik olmaktan çıkıp 
siyasal bir nitelik kazana-
bilir.
Tersinden kriz ortamında 

devlet daha fazla otoriterle-
şerek açığa çıkacak ‘kontrol 
dışı’ olasılıklara karşı önlem 
almaya çalışır. Tabiî ki bu 
önlemler işçi sınıfını ve sis-
tem dışı muhalefeti ezdiği 
oranda başarılı olur.

Reçetemiz belli
Bizler demokratik anaya-

sa inşa sürecine emekten 
yana halkçı bir programı 
hayata soktuğumuz oranda 
rüzgârı tersine çevirebiliriz. 
Bankalara bireysel borçların 
ödenmemesi, dolaylı vergi-
lerin tümünün kaldırılması, 
servet vergisinin uygulan-
ması, toplu olarak işten 
çıkartılmaların yasaklanma-

sı, sendikal hakkın önünde 
tüm engellerin kaldırılması, 
asgari ücretin yeniden 
düzenlenmesi ve vergiden 
arınması gibi düzenleme-
leri hayata geçirmek için 
yan yana gelmekten başka 
seçeneğimiz yok.

Volkan Yaraşır
2015 yılına gelindiğinde FED 
parasal genişleme politikaları-
na son verdi. Kademeli olarak 
faizleri artırdı. Bu durum küre-
sel dolar likitidesinde daralma-
ya yol açtı. Ayrıca uluslararası 
sermayenin merkez ülkelere 
dönüşü hızlandı.
 FED’in finansal daralmayı 
sürdürmesi kronik kaynak 
açığı olan ve sürekli borçlan-
mayla ekonomisini döndüren, 
gelişmekte olan piyasalarda 
sarsıcı sonuçlar yarattı.

Borç krizi sarmalı mı?
Döviz şokları, 2018 yılına gi-
rildiğinde döviz krizlerine yol 
açtı. Ardından borç çevrimini 
kıracak gelişmeler yaşandı. İlk 
olarak Arjantin sarsıldı. Kısa 
bir müddet sonra Türkiye’de 
yıkıcı kriz sarmalı içine girdi. 
Bu gelişmeler kapitalist krizin 
yeni bir evresi olarak değer-
lendirilebilir. Bu faz benzer 
özelliklere ve ekonomik 
göstergelere sahip, gelişmekte 
olan ülke piyasalarının bir 
borç krizi sarmalı içine girmesi 
şeklinde biçimlenebilir. Krizin, 
küresel konjonktürün de 
etkisiyle bulaşma ve yayılma 
ihtimali son derece yüksektir.
Kapitalist sistem doğası gereği 
enterkonnekte bir sistemdir. 
Kapitalist kriz bu özelliğin 
yarattığı etkiyle yayılıyor ve 
derinleşiyor.

Yıkıcı döviz ve borç krizi
Türkiye için 2018 yılı krizin 
yıkıcı etkilerinin açığa çıktığı 

yıl oldu. Özellikle yılın son 
ayları ve 2019’un ilk çey-
reğinde son derece sarsıcı 
gelişmeler yaşanabilir.
470 milyar dolar dış borcu 
olan, 57 milyar dolar cari açığı 
bulunan, ekonominin dön-
mesi için 228 milyar dolarlık 
finansal ihtiyacı bulunan, en-
flasyonun yüzde 18’e yükseld-
iği, işsizliğin kronikleştiği ve 
kitleselleştiği, parasının küresel 
piyasalarda hızla eridiği ve açık 
bir döviz krizinin yaşandığı 
Türkiye ekonomisi, yıkıcı bir 
döviz ve borç krizinin içinde.

Ekonomide yıkıcı döngü
Türkiye’de son 16 yıllık süreç 
inşaat kapitalizmi şeklinde 
biçimlendi. Crony (ahbap 
çavuş) kapitalizmi siyasal 
İslam’ın ekonomi-politiği oldu. 
Küresel konjonktürün etkisiyle 
sanal bir büyüme yaşandı. 
Ekonominin dışa ve ithal 
girdilere bağımlı üretim yapısı 
döviz talebini kronikleştirdi. 
Ekonomi sürekli döviz açlığı 
çekmeye başladı.
 Ama artık yolun sonuna gelin-
di. Türkiye ekonomisi hızla bir 
çöküşe doğru evriliyor.
Krizin yanında total devlet 
yönündeki düzenlemeler, 
izlenen dış politika ve bir dizi 
iç politik gelişmeler, küresel 
boyutta FED’in faiz artırımı-
na devam etmesi, benzer bir 
tutumu yıl sonunda Avrupa 
Merkez Bankası’nın izleme 
olasılığı, başta Suriye olmak 
üzere küresel jeo-politik 
riskler, ABD ve Çin arasında 
yaşanan ticaret savaşları, ABD 

ve AB arasında artan gerilim, 
emperyal özneler arasında he-
gemonya mücadelesi, petrol ve 
emtia fiyatlarının artış trendi, 
ekonomiyi yıkıcı bir döngünün 
içine sokuyor.

İki olasılık
Önümüzdeki süreç bir kriz 
senkronu şeklinde gelişebil-
ir. Yani döviz krizi ve onun 
tetiklediği emlak ve bankacılık 
krizi yaşanabilir. Diğer bir 
gelişme ise borç çevriminin 
kırılmasıdır. Bu durumda ya 
Yunanistan’a benzer borç krizi 
ve devlet iflası ya da 2001 
Arjantin ve 2011’de İspanya’da 
yaşandığı gibi döviz, bank-
acılık ve emlak krizinin birlikte 
gerçekleştiği bir kriz biçiminde 
gelişebilir.
Bu iki olasılığın bir başka 
anlamı ekonomik çöküştür. 
Önümüzdeki aylar ve özel-
likle 2019 yılının ilk çeyreği 
son derece kritik ve yaşamsal 
olacaktır.
Türkiye kapitalizminin 
krizinin lokal düzeyde kalma 
olasılığı yukarıda belirttiğimiz 
nedenlerden dolayı az bir 
ihtimaldir. Kriz, yükselen 
piyasalarda bir kriz dalgasını 
tetikleyebilir.
Koşullar bu olasılığı artırmak-
tadır. Bu süreç bir başka açıdan 
kapitalist krizin yeni evreye 
geçişini simgeleyecektir. Ayrıca 
kapitalizmin bugün ulaştığı 
entegrasyon düzeyi ve enter-
konnekte niteliği çevreden 
merkeze doğru yayılan yeni 
bir finans krizinin habercisi 
olabilir.

( 1. sayfadan devam)

Volkan Yaraşır
Eksik ve analitik yönleri zayıf 
olan bu açıklamalar krizin 
mahiyetinin ve içine girilen 
yüksek konjonktürün yeterince 
anlaşılmamasına yol açıyor.

Çoklu kriz
En başta belirtilmesi gereken 
şey yaşanan krizin bir birikim 
rejimi krizi olduğu ve yapısal 
karakter taşıdığıdır. Ayrıca 
kriz, kapitalizmin sistemik ya 
da organik krizinin bir parçası 
olarak gelişmektedir. Arjantin 
ve Türkiye’de yaşananlar kap-
italizmin genelleşmiş krizinin 
yeni bir faza geçişinin ilk işareti 
olarak yorumlanabilir.
2008 krizi kapitalizmin yapısal-
genelleşmiş krizinin dışa 
vurumu oldu. Kökleri 1970’le-
rin ortalarına dayanan ve kâr 
oranlarındaki düşme eğiliminin 
sonucu olarak ortaya çıkan ka-
pitalist kriz, her yapısal kriz gibi 
multi kriz özelliği taşıdı.
Küresel ekonomik krizin yanın-
da, emperyal özneler arası he-
gemonya “savaşı”, ekolojik kriz, 

bugün için potansiyel olarak var 
olan gıda krizi ve uygarlık krizi 
multi krizi belirleyen faktörler 
oldu. Her kriz dinamiği birbiri-
ni besleyen ve etkileyen içerikte 
gelişti ve gelişiyor. Kapitalizmin 
yeniden yapılanmasını koşul-
layan bu süreç, yeni sermaye 
birikim rejiminin önünü açtı.

Merkezden çevreye
2008 krizi kapitalizmin 
genelleşmiş krizinin 30 yıllık 
resesyon evresinden, depresyon 
sürecine geçişi ifade etti. Kendi 
içinde evreler geçiren kriz 
bugün yeni bir evresine giriyor.
ABD’de finansal kriz olarak dışa 
vuran 2008 krizi, 2010 ve 11 ‘de 
(Güney) Avrupa’ya sıçradı/bu-
laştı. ABD ve AB, FED ve Avru-
pa Merkez Bankası aracılığıyla 
krize karşı düşük faiz ve 15 
trilyon doları bulan parasal 
genişleme politikaları izledi.
Bu politikalar, özünde merkez 
ülkelerde yaşanan krizi periferi-
ye taşımayı ve sermaye ihracını 
içermekteydi. Küresel finans 
kapital olağanüstü spekülatif 
dalgayla çevrenin yeniden talanı 
ve sömürgeleştirilmesi hede-

fledi.

Kriz ve Türkiye
 Bu dönemde Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu yükselme-
kte olan piyasalar ya da ikinci 
kuşak kapitalist ülkeler bol ve 
ucuz döviz sayesinde sanal bir 
büyüme içine girdi. Yükselme-
kte olan piyasaların dış kaynağa 
“narkotik” bağımlığı bu süreçte 
derinleşti.
Kısa zamanda olağanüstü 
düzeyde borç içine girildi. 
Büyüme dünyada ve Türkiye’de 
inşaat sektörü eksenli gerçekleş-
ti. İnşaat sektörünün finans 
alanını beslemesi ve kredi siste-
minde yarattığı etki son derece 
önem taşıdı.
Tüketim terörü ve inşaat 
kapitalizmi döneme damgasını 
vurdu. Ne var ki 2015 yılının 
sonu kapitalist krizin yeni bir 
faza geçişini simgeleyecekti. 
Artık gelişmekte olan piyasal-
arda yaşanan sanal büyümenin 
sonuna geliniyordu. Ve kriz 
dalgası benzer sorunlar yaşayan 
bu ülkeleri içine almaya başlay-
acaktı.

2018 krizi, müstesna mı?
Türkiye için 2018 yılı krizin yıkıcı etkilerinin açığa çıktığı yıl oldu. 
Özellikle yılın son ayları ve 2019’un ilk çeyreğinde son derece 
sarsıcı gelişmeler yaşanabilir.

Sermayenin birikim krizi
Artık az işçiyle çok iş dediğimiz, Çin çalışma rejimi hayata sokulmaya başlanıyor. Bu rejimde sadece açlıktan ölmemek için çalışmak var. Bizler 
demokratik anayasa inşa sürecine emekten yana halkçı bir programı hayata soktuğumuz oranda rüzgârı tersine çevirebiliriz.

EKONOMİ

Rant ve spekülasyona dayalı büyümenin yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıyayız

Türkiye kapitalizminin krizi
Her kriz dinamiği birbirini besleyen ve etkileyen içerikte gelişti ve gelişiyor. Kapitalizmin yeniden yapılanmasını koşullayan bu süreç, yeni ser-
maye birikim rejiminin önünü açtı.

“Salt bir döviz krizinden öte, birbirlerini besleyen çoklu kriz dinamiklerinden bahsetmek mümkün.”
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