Irak, Şili, Lübnan, İran, Ekvador, Fransa halkları ayakta!

Ekim Devrimi’nin 102. yıl dönümünde dünyanın dört bir yanında isyanlar boy verirken, devrimci olasılık hala güncel
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İnsanca geçinecek ücret
onurlu yaşam!
Erkan Gökber
Sermaye krizi fırsata çevirmek amacıyla
emeğin son kalelerine saldırıyor. Sermayenin
ajandasında kölelik koşullarında bir çalışma
rejimini hayata geçirme planı var. Saldırı
mevzisi o kadar ileriye kurulu ki, işçilere
adeta “maaşınızı alabildiğinize şükredin” demeye getiriyorlar.

Emekçiye karşı omuz omuza!
Hükümetin Yeni Ekonomik Programı (YEP)
ve TİSK Başkanı aynı ağızdan konuşuyor,
aynı noktalara vuruyor. Kıdem tazminatının
gaspı, esnek istihdam, açlık sınırında ücret,
patronları teşvik...
>> Devamı 8. sayfada

Öfkeyi doğru yere
yöneltelim
Juliana Gözen
Sokak sokak, mahalle mahalle dayanışma
ağları kurarak; işçilerin, kadınların, Alevilerin, Kürt halkının, ekolojistlerin... kendi
gündemleriyle yan yana geleceği ve beraber
hareket edeceği birliktelikleri var etmek,
içinde bulunduğumuz karanlıktan bizi çıkarabilir ancak. Başka bir hayat biz onun için
mücadele etmedikçe mümkün olmayacaktır.
>> 3. sayfada

Çare de Umut da Örgütlü Mücadelede!
Çıkışsız değiliz, çaresiz değiliz. Şimdi öfkemizi yoksulluk, yıkım ve ölüm yaratan bu düzenin kendisine
yükseltmenin vaktidir.
Enflasyon, zamlar, düşük ücretler, işsizlik ve
yoksulluk milyonlarca
insanın yaşamını derinden etkiliyor. Milyonlar
geçim derdi içinde çıkış
yolu arıyor.
Milyonlar yoksullukla,
enflasyonla, zamlarla, işsizlikle, açlık ve sefaletle,
borçla mücadele ederken,
hükümet yetkilileri çıkıp
hiç utanmadan pişkince ülkede yoksul kimse
olmadığını iddia ediyor.
Bu arada zenginler krizden kârlı çıkarak daha da
zenginleşiyorlar.

Krizi inkâr ediyorlar
Yüksek enflasyon rakamları bizlerden gizlenmeye
çalışılıyor, oysa günlük
yaşamda gerçek enflasyonla her gün karşı
karşıya kalıyoruz.
İnsanları yoksulluğa iten
düşük asgari ücret zaten
zamlar ve enflasyon
yüzünden eriyor. Kısa
bir süre sonra gündeme
alınacak olan asgari ücret
zammı ise açıklanan
hayali enflasyon hedefi
üzerinden hesaplanmak
isteniyor. Bu yolla krizi

inkâr etmeye, öteleyebildikleri kadar ötelemeye
çalışıyorlar.
Bu arada krizi iliklerine
kadar hisseden milyonlar
çıkış yolu arıyorlar. Çıkış
yolu arayıp da bulamayanlar intihar ediyor.
İnsanlar tahammül edilemez hale gelen yaşamlarına son veriyorlar.
Yoksullaşıyoruz, geçinemiyoruz, borçlanıyoruz,
ölüyoruz.

Bizlere yıkım, onlara sefa
Açıktır ki biz işçi ve
emekçilere, yoksullara

yıkım ve ölümden başka
bir şey vaat etmiyorlar.
Bilinmelidir ki intiharların ve ölümlerin
sorumlusu bu işsizlik ve
açlık rejimini sürdürmek
isteyen ve buradan ikbal
peşinde olanlarındır.
Bilinmelidir ki intiharlar
nereden bakılırsa bakılsın krizin ve düzenin
kendisinin ağırlaşan
koşullarının yarattığı
çıkışsızlık ve çaresizlik
duygusunun ürünüdür.
Ve bilinmelidir ki bu
ölümler intihar değil,
düzenin ve onun tem-

silcilerinin işledikleri
cinayettir.
Çıkışsız değiliz, çaresiz
değiliz. Şimdi öfkemizi yoksulluk, yıkım ve
ölüm yaratan bu düzenin
kendisine yükseltmenin
vaktidir.
Şimdi kendi kaderimizi
elimize almanın, haklarımız için mücadele
etmenin zamanıdır.
Birlikte mücadele etmek,
öfkeyi doğru yere yönlendirmek için bir araya
gelelim. Mücadeleyi yükseltelim. Çare de umut da
halkın örgütlü birliğinde.

Alevi hareketi ve
hakikatin inşası

Deprem öldürmez
kapitalizm öldürür

Lübnan “yeniyi” arıyor
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Aleviler “mazlumun yanında,
zalimin karşısında
olma” düsturunu
inşa edebilmeli.

CHP’ye neler oluyor?
Oğuzhan Kayserilioğlu
Bahçeli, hasta yatağından yaptığı açıklamayla,
Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin yargılanmasını
önerdi. Her zora düştüklerinde iktidar
bloğunun önünü açan Kılıçdaroğlu, yine
de Bahçeli’ye yaranamamış olacak ki, yerel
seçimlerde HDP’nin “gizli” desteğini kabul
ettiği için suçlandı ve ilgili yargı makamlarına
adeta emir verildi.
İktidarın şimdiye dek yaptıkları, Bahçeli’nin
pek de “blöf ” yapmadığını göstermiyor mu?
>> Devamı 4. sayfada

Çare, devlet ve sermaye
ikilisinde değil 		
kendimizde, halkın
örgütlülüğünde...

Ekonomik taleplerle iki senedir
sokaklarda olan Lübnan halkı,
işsizliğe ve yoksulluğa
karşı adil, eşit ve halkçı
bir düzeni arıyor.

İktidarın çıkış parolası: Krizi millileştirmek
Devlet krizi mi, Erdoğan ve AKP’nin krizi mi? Türkiye'nin çoklu kriz gündeminde bu soru çok soruldu...
Perihan Koca
Devlet krizi mi, Erdoğan ve
AKP’nin krizi mi?
Türkiye siyasetinin çoklu
kriz gündeminde bu soru
çok soruldu, üzerine çok
yazıldı, çizildi ve belli ki
kriz gündemi bertaraf

edilmedikçe daha epey
ülke gündemindeki yerini
korumaya devam edecek.
Erdoğan partisinin 17 yıllık
iktidar pratiğinde karşılaştığı tüm krizlerde, partinin
ve devletin ihtiyaçlarını
iç içe geçirip birbirine

endeksleme politikaları ile
krizi aşmaya, aşamıyorsa
bile erteleme ve geriye-ileriye kaçma taktikleriyle, olağanüstülük halini
kendine yontarak, krizin
gündemini kendi rotasına
uydurarak krizi yönetmeye

çalıştı. Bu AKP’nin despotik devlet geleneğinden
devraldığı krizi yönetme
stratejisi.

Kullanışlı bir enstrüman
olarak: Milliyetçilik
31 Mart-23 Haziran tak-

vimi, kuşkusuz bir kırılma
momenti oldu.
Ardından açılan yeni dönemde ise, iktidarın pratik
adımlarına baktığımızda,
karşı karşıya kaldığı çoklu
kriz zemini içerisinde (...)
Devamı 2. sayfada
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AKP krizini beka ve milli güvenlik politikalarıyla ertelemeye çalışıyor

İktidarın çıkış parolası: Krizi millileştirmek
Türkiye kapitalizminin lümpen karakteri, ana akım muhalefetteki despotik devlet geleneği
doğrultusunda politika yapma genetiği restorasyon güçlerini iktidarın arkasına diziveriyor.
Öbür taraftan soldaki inisiyatifsizlik ve boşluk hali de iktidarın işine yarıyor ve alabildiğine
daralan manevra alanının genişlemesine fırsat veriyor.
Perihan Koca
1. sayfadan devam

(...) rotasını milliyetçilik ile

bulmaya çalışan, bugünkü
krizini milliyetçi pratik ve
söylemle aşmaya çalışan bir
Erdoğan takvimi olduğunu
görüyoruz.
Yerel seçimler takvimi kapanır
kapanmaz başvurulan izlekler,
Suriyeli mülteciler, kayyımlar
ve Suriye’nin kuzeyine operasyon hamleleri oldu. Bunlar
şimdi keşfedilmeyen ama ülke
genetiğinde önemli kökleri
bulunan ve çoğu zaman ülke
yönetiminin emniyet sibobu
işlevini görmüş başat enstrümanlar.
Krizin yarattığı çözülmeyi;
beka ve milli güvenlik politikaları örtüsü altına gizlenerek,
palyatif reçetelerle de olsa öteleme ve bir şekilde muhalefeti
de arkasına sıralama politikaları daha evvel de defalarca
denenmiş ve öyle ya da böyle iş
görmüş bir yöntem.
Elbette bu enstrüman, her dönemde, kendisinden beklenen
etkiyi karşılayamayabiliyor da.

Olağanüstülük hali
Yerel seçim döneminde, tüm
stratejilerini “devletin bekası”
propagandası üzerine kurmuş olan Cumhur İttifakının
stratejisinin nasıl çözüldüğüne
tanıklık ettiğimiz gibi.
Ancak milliyetçilik denilen
olgu ve propaganda oldukça
zengin ve köklü aparatları

içerisinde barındıran bir enstrüman.
Ekonomik krizin ülke genelinde gündelik yaşamda
hissedilmeye başladığı Ağustos
2018’ten itibaren, soğan deyince mermi, ekmek deyince füze,
geçinemiyoruz deyince savaş
ile takas edilen bir gündem
belirleme propaganda savaşını
yaşadık, yaşıyoruz.
31 Mart-23 Haziran’da yaşanan
kırılma; devletteki, ekonomideki, iktidardaki mevcut krizi
derinleştirdi, bu bir gerçek. Ve
Erdoğan iktidarının kurmak
istediği yeni rejimin kök

salacağı toprak daha kurulamadan alabildiğine aşınmış
oldu, meşruiyet ve rıza üretme
kapasitesi daraldıkça daraldı,
bu da bir gerçek.
Öyle ki, kriz yönetiminde iktidarın elinde tuttuğu başat güç
olan gündemi belirleme gücü
muhalefetin eline geçmiş oldu.
Ancak Erdoğan iktidarı, kendisini de doğuran olağanüstülük
koşullarını, kendi krizini fırsata çevirebilmenin kullanılabilir
ve işlevli bir aparatına çevirmeye girişti.
İşte o olağanüstülük halini
kendi krizinin perdeleyicisi

ve millileştirilen gerekçesine
dönüştürerek zamanı ve krizi
yönetmeye, rüzgarı tersine
çevirmeye çabalıyor.
Zira olağan akışına bırakılırsa,
iflasa doğru sürüklenen bir
iktidar gerçekliği var.
Ancak, Türkiye kapitalizminin
lümpen karakteri, ana akım
muhalefetteki despotik devlet
geleneği doğrultusunda politika yapma genetiği restorasyon
güçlerini iktidarın arkasına
diziveriyor.
Öbür taraftan soldaki inisiyatifsizlik ve boşluk hali de
iktidarın işine yarıyor.

Evdeki hesap
AKP kuruluşundan bu yana
üç önemli olgu ile anıldı: Açılım, istikrar, normalleşme...
Açılım ve istikrar dönemi
kapanalı çok oldu, ancak
iktidara ilk geldiği günden
itibaren “Türkiye normalleşiyor mu” sorusu ile de özdeşleştirilen “Erdoğan-AKP ve
normalleşme” parantezi hala
açık ve bir türlü kapatılamadı. O parantezi açık tutan ise
sözde açılım-istikrar politikaları dolayımıyla üreyen
‘yetmez ama evetçi’ zihniyetten beslenen liberaller,
ulusalcılar ve soldaki boşluğa
çarparak boşlukta salınan
muhalefet ekseni.
İşte o parantez kapatılmadıkça, Erdoğan, krizi millileştirerek iktidarda kalma yöntemi ile karşımıza geçiveriyor.
Açılan savaş başlığı; işte tam
da krizin ihtiyacına göre
şekillendirildi.
Suriye operasyonuna kitle
desteği yüzde seksenlerde
dendi, operasyonun Erdoğan’a oy olarak geri döneceği
üzerinden hesaplar ve milliyetçi propaganda ile taban
konsolidasyonu yapılmaya
girişildi.

İktidarın çelişkileri
Şimdi operasyon ABD ve
Rusya ile kimi pazarlıklar
yapılarak kağıt üstünde bitti,
ama Türkiye’nin ilan ettiği
zaferin içi doldurulamadı.
Eksen krizi giderek genişliyor, Erdoğan soluğu bir
ABD’de bir Rusya’da alıyor.
Ekonomik kriz, Merkez

Bankası Başkanı’nın değiştirilmesi ve enflasyon-faiz
endeksli para politikaları
ile durdurulamıyor, Berat
Albayrak’ın yeni ekonomi
paketi gündelik yaşamdaki
temel ihtiyaçların alımını
kolaylaştırmıyor, meclis gündemindeki yeni vergi yasası
zenginleri vergilendiriyoruz
manipülasyonu ile meşrulaştırılmaya çalışılsa da zengin
ile fakir arasındaki makas
giderek açılıyor.
Parti içerisindeki yarık da
durduğu yerde durmuyor.
Milli birlik propagandası ile
yeni parti açılımları ve içerideki huzursuzluk bertaraf
edilemiyor. Mustafa Yeneroğlu’nun istifası; partinin
içerideki kapsama-esneme
yeteneğinin kalmadığını iyice açığa vururken, Babacan
ve Davutoğlu ile anılan yeni
parti girişimlerinin 2019
kapanmadan kurulacağı deklarasyonları ve yapılan ittifak
ve koalisyon hesapları Erdoğan ve teşkilatını içeriden de
kuşatıyor.
Dolayısıyla Erdoğan’ın
öncelikli hedeflerinden biri,
karşısındaki bloğu parçalamak, olası yan yana gelişlerin
önüne set çekmek, kendi
sözleriyle “Adı Millet İttifakı
ama milletten nasibini alamamış ittifakın zayıflaması,
parçalanması çok çok önemli” diyerek teşkilatına ne
yapılması gerektiğini açıktan
bildiriyor.
Çünkü restorasyon da erken
seçim de olası bir gündem.

CHP’nin refleksleri: Siyasi hata mı, karakter mi?
Kazandığı İstanbul seçimi ile halk güçlerini kendi etrafında toplayan ve ciddi bir moral üstünlük elde eden CHP, her seferinde siyaseten
iktidar bloğunun yedeğine düşerek seçim dönemi elde ettiği güveni boşa çıkarıyor.
Arzu Küçük
Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde Osmanlı’dan devralınan
despotik devlet geleneği, sermaye fraksiyonları ve devlet
sınıflarının çatışmalı koalisyonu şeklinde biçimlenen
bir iktidar oluşturdu. Her ne
kadar birbirlerine karşıymış
gibi görünseler de AKP ve
CHP bu iktidarın farklı fraksiyonlarını temsil ediyor ve
aralarındaki gerilim, daha çok
hangi fraksiyonun egemenlik
kuracağı üzerinden ilerliyor.
Kuruluşundan beri, Osmanlıdan devralınan despotik
devlet geleneğinin öz evladı
olan CHP’nin siyasi reflekslerini, bu tarihsellikten ayrı
düşünmemek gerekiyor.

CHP tarihsel rolünü oynuyor
Yakın zamanda CHP’nin savaşa olan desteği, bu tarihsel
reflekslerin en net örneğiydi.
CHP’nin savaş sürecindeki bu
tutumunun, İstanbul seçim-

leriyle birlikte CHP’nin HDP
seçmeninden aldığı desteği
oldukça olumsuz etkilediği
ve seçimlerde CHP’ye destek
vermiş halk güçlerinin güvenini sarstığı bir gerçek. Ayrıca
savaş, siyasi dengelerin AKP
lehine değişmesi demek.
Tüm bunlara rağmen, söz konusu olan sermaye fraksiyonlarının çıkarı olunca CHP’nin
savaşa kolayca uyum sağlayabildiğini görüyoruz. Ayrıca
CHP’nin AKP’ye muhalefetinin, söz konusu despotik devlet geleneğinin hücrelerine
kadar sinmiş Kürt düşmanlığı
olunca, savaş destekçiliğine
nasıl da kolayca dönüşüverdiği hepimizin malumu.
Ancak, söz konusu, iktidarda
hangi sermaye fraksiyonunun
sözünün geçeceği olunca,
iç politikada işler kızışıyor.
Özellikle İstanbul yenilgisiyle
aldığı darbeyi unutmayan
iktidar, kendi zeminini sağlamlaştırmak için yoğun bir
asabiyet içerisinde.

Buna bir de İmamoğlu’nun
2023 cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde aday olma ihtimalinin eklenmesi ipleri iyice
geriyor.
İktidar, İstanbul’da inisiyatifi İmamoğlu’na kaptırmak
istemiyor. İstanbul Belediye
Meclisi’nin çoğunluğunu
elinde bulunduran ve KHK
çıkarma yetkisi ile iktidarın
tüm olanaklarına sahip olan
Erdoğan, bu gücünü İstan-

bul’un yönetimini fiili olarak
İmamoğlu’ndan geri almak
için kullanıyor. Bu durum,
özellikle İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin milyon dolarlık
ihaleleri söz konusu olduğunda oldukça sertleşiyor.

CHP’yi etkisizleştirme
hamleleri
Sermaye ise, bir yandan kendi
çıkarına uygun olan savaşı
desteklerken, öte yandan

kendi politikalarıyla daha
uyumlu bir iktidar arayışı
içinde görünüyor. AKP’nin
aşırılıklarından arındırılmış,
sermaye çıkarlarına birebir
uyumlu yeni bir başkanlık
sistemi öngören sermaye,
şimdilik bunu içinde CHP’nin
olduğu bir restorasyon süreciyle götürme alternatifini
masada tutuyor.
Güç kaybettikçe CHP’nin sermaye için değerlendirilecek
bir seçenek haline geldiğini
gören iktidar ise, CHP’yi pasifize etmek için adımlar atıyor.
CHP’nin İstanbul seçim
zaferinde ciddi payı olan
Canan Kaftancıoğlu’nu büyük
bir hukuksuzlukla yargılayan
AKP ve Kılıçdaroğlu’nun yargılanması gerektiğini söyleyerek tehditler savuran MHP
lideri Bahçeli bu sürecin bir
parçası.
Özellikle, Canan Kaftancıoğlu’na yönelik artan saldırı ve
tehditleri, CHP’nin sosyal
demokrat kanadının etkinli-

ğine yönelik bir tehdit olarak
algılayabiliriz.
Yakın zamanda ise CHP içinde Kaftancıoğlu ve İmamoğlu
ekseninin oluşmasını önleme
amaçlı olduğu düşünülebilecek hamlelere girişildi.
AKP’nin yandaş gazetecilerinin yazdıklarından, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasındaki
söylem farkları kaşınarak
CHP içi gerginlik yaratılmaya
çalışıldığı anlaşılıyor.
Halk güçleri nezdinde ise
İstanbul seçim galibiyeti
sonrası, AKP’nin iktidarını
sağlama alma asabiyetine
karşılık sadece basit savunma rolünde kalan, AKP’nin
hamlelerini boşa düşürmekte başarısız olan bir CHP
izliyoruz. Kazandığı İstanbul
seçimi ile halk güçlerini kendi
etrafında toplayan ve ciddi
bir moral üstünlük elde eden
CHP, her seferinde siyaseten
iktidar bloğunun yedeğine
düşerek seçim dönemi elde
ettiği güveni boşa çıkarıyor.
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Başka bir hayat biz onun için mücadele etmedikçe mümkün olmayacak

Öfkeyi doğru yere yöneltelim
Ülkeye yayılan çürüme, kendini Aksaray’da bir okulda otizmli çocukları yuhalayan veliler
gerçeğinde, Rabia Naz’ın ve Şule Çet’in tırnaklarındaki bulgularda gösterebiliyor.
Juliana Gözen
İktidar terzilerinin
faşizmi kurumsallaştırma dikişleri tutmuyor,
zorlanıyor ve sökülmeye
yüz tutuyor.
Ekonomiden, dış politikaya kadar her alanda
iktidarın “görüş açısı”
kayboluyor.
Krizle beraber yoksulluğun derinleştiği, işsizlik
oranının rekor düzeye
ulaştığı şu günlerde,
halkın geçim derdinin iç
politikayı belirleyen bir
noktaya gelişini izliyor ve
yaşıyoruz.

Rejimin tutmayan
dikişleri
Esnek çalışmanın yaygınlaştırılması, verginin
tabana yayılması, ücret
artışlarında gerçekleşen
enflasyon yerine YEP’te
hayal edilen enflasyonun
baz alınması, ardı arkası
kesilmeyen zamlar...
Sadece son bir yılda
elektriğe ve doğalgaza
on kez gelen zam; enerji
şirketlerinin borcunun
halka fatura edilmesinden başka bir şey değil.
Geçen ay batmak üzere
olan Ağaoğlu, YDA
ve İntaş firmalarının
borçları -tamamen kamu
kaynağından oluşan- Varlık Fonu’ndan ödenerek
kurtarıldı.

Görülüyor ki, iktidarın
ekonomik programı sermayeyi korumaya, krizin
bedelini ise emekçilere
ödetmeye endeksli.
AKP/Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine yönelik
hamlesi, bölgedeki paylaşım savaşında “bende
varım” iddiasının yanı
sıra esasen içerdeki sıkışmadan kaynaklanıyor. Şu
an için girdiği yerde bir
konumlanma sağlayıp yol
katetse de Türkiye, yola
çıkış iddiasından oldukça
uzakta.
Bölgedeki Kürt ve Arap
halklarının, cihatçı çetelere karşı direnişi, Şam’ın
devrilmeyip güçlenmesi,

Rojava gerçekliği; kazanan ve kaybeden tarafları
belirliyor. Türkiye kaybeden tarafta.

Çürüme ve çözülme
Dikişin tutmadığı yerde
ise, çürüme ve çözülme
başlıyor.
Gündelik hayatın en ufak
ayrıntılarında toplumsal çürüme ve çözülme
yaşanıyor. Tepeden
tırnağa ülkeye yayılan bu
çürüme, kendini Aksaray’da bir okulda otizmli
çocukları yuhalayan
veliler gerçeğinde, Rabia
Naz’ın ve Şule Çet’in tırnaklarındaki bulgularda
gösterebiliyor.

Ez cümle, kendi çözülme
ve çöküşünü durdurma
rotasını, halkın insanca yaşamasının önüne
koyan; halkı açlık ve çaresizlikle mahkum eden bir
iktidarla karşı karşıyayız.

“Açlık çoğunluktadır...”
Önce Fatih’te dört kardeşin, ardından Antalya’da
dokuz aydır kirasını
ödeyemeyen ailenin
hayatlarına son vermesi;
başkentte “işsizim, açım”
diyerek kendini yakmaya
çalışan yurttaş, İzmir’de
maaşını almak için vince
çıkan inşaat işçileri...
“Öfkenin kişinin kendine dönmüş hali” olarak

tanımlanıyor intihar.
Toplumun içerisinde
yükselen öfkeyi esas
adresine yönlendirmek
için olaylara tek tek değil;
bir bütünlük içerisinde
bakmak gerekiyor.
İktidarın uyguladığı
politikaların, ideolojisini
yeniden ürettiği eğitimin,
medyanın dilinin toplumda yarattığı çürüme
gözlerimizin önünde.
Çürüme ve çözülme karşısında yan yana durmak,
dayanışmayı büyütmek,
eşitlik ve adalet ilkeleri
üzerine kurulu “alternatifler” yaratmak artık bir
zorunluluk.
Sokak sokak, mahalle
mahalle dayanışma ağları
kurarak; işçilerin, kadınların, Alevilerin, Kürt
halkının, ekolojistlerin...
kendi gündemleriyle yan
yana geleceği ve beraber
hareket edeceği birliktelikleri var etmek, içinde
bulunduğumuz karanlıktan bizi çıkarabilir ancak.
Başka bir hayat biz onun
için mücadele etmedikçe
mümkün olmayacaktır.
Ve şimdilerde Türkiye
halklarının kulağına
çalınan, dünyayı kasıp
kavuran isyan dalgasının
sesi şu dizeleri akla getiriyor: “Açlık çoğunluktadır.
Ve ezecektir gücüyle
dünyayı.”

Alevi hareketi ve hakikatin inşası

Aleviler gündelik yaşamın içinde inancını yaşarken temel düsturlarından biri olan
“mazlumun yanında, zalimin karşısında olma” düsturunu sadece hatırlamamalı onu inşa etmeli.
Sema Doğan
Alevi inancında hakikat aslında hem yolun
kendisi hem de yolda en
çok ulaşmaya çalıştığınız
durumdur. Hakikat hem
bir arayış hem de bir
kavrayıştır.
Dünyaya bugünden
baktığımızda bir kaosun
içinde şekillenen kimlikler, cinsiyetler, halklar,
inançlar yani yok sayılan
tüm ezilenler kendilerine
yol açma istemiyle her
zamankinden daha güçlü
bir arayışın içinde.
İşsizlik ve pahalılık, yoksulluğu ve umutsuzluğu
beraberinde getiriyorken,
hayatlar siyanürün mü
yoksa başka bir şeyin mi
çözüm olduğunu tartışmaya kadar geldi.
Demokratikleşme ve
laikliğin temel toplumsal
güçlerinden biri olan
Alevi kimliği de bu
tartışmalardan nasibini
alıyor. Alevilere yönelik
saldırılar ve asimilasyon
çalışmaları her geçen gün
kapsam alanını genişle-

tiyor.
Aleviliği yok sayanlar oy
için Alevileri gündemleştiriyor, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın en üst yetkilileri Mersin Cemevi’ni
ziyaret ediyor, Kars Sarıkamış’ta bir Alevi köyü
olan Aşağısallıpınar’a
cami yaptırılıyor, Adıyaman Belören Beldesi’nde
bulunan çok programlı
lise müdürü öğrencilere
Menzil tarikatının yayını
olan Semerkant dergisini
dağıtıyor, Alevi öğrencilerine namaz kılmaları için baskı yapılıyor,
İzmir’de Alevi yurttaşların evine çarpı atılıyor,
AABK Onursal Başkanı
Turgut Öker’e “Yurtdışı
çıkış yasağı” veriliyor,
Star yazarı Ahmet Kekeç
CHP’deki Alevi kimlikli siyasetçileri sayarak
“CHP’deki terör damarı
mezhepçi bir gruptan
besleniyor” diyerek hedef
gösteriyor ve daha onlarca asimilasyon, baskı ve
hak gaspı.
Tüm bunlar, Alevilere
ve Alevi hareketine bir

hakikati dayatıyor, Aleviler yeni dönemi nasıl
tanımlayacak ve yeni bir
ruhla tekrardan nasıl
konumlanacak?

Alevi hareketinin
sınırları
Aleviler uzun zamandır,
90’larla birlikte somutlaşan mücadele yönteminin
o dönem için geçerli
olduğu ama bu döneme
yetmediğinin tahlilini
yapıyor, bir kazanım olan
dernekleşmenin aynı
zamanda mücadeleyi sığlaştırdığını da konuşuyor.
Veyahut egemen sistemi
değiştiremeyeceğine

inanan yol düşkünlerinin olduğunu hatta
bunların Aleviliği devlet
güdümünde Sünniliğin
gölgesinde bir sığıntı
yaptığını, Aleviliğin birikmiş tepkilerini devlet
karşısında pazarlık gücü
yaptığını, egemen güçlere
yedeklendiğini de tahlil
ediyor.

Yeni bir yol nasıl inşa
edilecek?
Alevi toplumu ve kurumları sıkıştığı-sıkıştırıldığı
“Asıl Alevilik nedir, Alevi
kimdir?” tartışmasının
çok ötesinde bir hakikatten bahsetmeli.

Sorduğumuz sorular yeniyi keşfetmekte önemli.
Aleviler bugün Gezi
ruhunu kendi mücadele
hattında nasıl var edecek?
Demokrasinin esamesinin okunmadığı Türkiye’de kimle/lerle yan yana
yürüyecek?
Kendi kurumlarında bile
rızalığı inşa edemiyorken
varolan bürokrasiyi nasıl
ortadan kaldıracak?
En çok benim adım geçsin, en çok bana kültür
merkezi görünümlü
Cemevi devredilsin -yasal
statüsü bile verilmeyentartışmasından çıkıp,
Alevi toplumunun gerçek
taleplerini nasıl gündemleştirecek?
Tam da bu nedenle hakikat gizlenemeyecek kadar
kutsalsa, onu ortaya çıkarmak için yeni bir yola
ihtiyaç varsa, Aleviler
gündelik yaşamın içinde
inancını yaşarken temel
düsturlarından biri olan
“mazlumun yanında,
zalimin karşısında olma”
düsturunu sadece hatırlamamalı onu inşa etmeli.

Kayyımlar ve Türkiye’de
yerel yönetimler
CHP, kayyımların
Kürt düşmanlığının getirdiği
ortaklıkla kendisini vurmayacağını
zannediyorsa yanılıyor. İstanbul’da
yaşanan Boğaz sorunu Türkiye’nin
batısına doğru bu sürecin
hızlandırılacağının işareti değil mi?

Meral Çınar
2016’da 95 belediyeye
kayyım atanmıştı. 31
Mart seçimlerinden
hemen sonra, yeniden,
halkın kendi oylarıyla
seçtiği belediye yöneticilerini bir bir görevden
alıp tutuklatmaya ve
yerlerine kaymakam ve
valileri atmaya başladılar bile.
Şimdiye kadar, 16 belediyeye kayyım atandı.
HDP’li belediyeler üzerinden gerçekleşen bu
sürecin HDP ve onun
etrafında şekillenen
muhalefeti zayıflatmak,
Suriye’de yürütülen
savaşla birlikte Türkiye’de de yaratılan Kürt
düşmanlığını derinleştirmek, devlet ve Kürtler arasında süregiden
savaşta psikolojik bir
üstünlük kazanmak gibi
amaçları var elbette.
Fakat oldukça önemli
bir diğer yönüyle de,
demokrasinin kilit unsurlarından biri olarak
yerel yönetim anlayışı
ve kurumları ilga edilmek isteniyor.

Türkiye’de yerel
yönetim anlayışı
Osmanlı’da şimdiki
anlamıyla olmasa
da, vilayet, sancak
ve kazaların özerk
yerel yönetimini elinde
bulunduranlar valiler
ve sancakbeyleriydi.
3. Murat döneminde
sancak beyleri ve valiler
hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, halkın
yoksulluğa ve yolsuzluğa karşı ayaklanmaları
ve Osmanlı Devletinin
yaşadığı çözülme ve gerileme süreci, merkezi
yönetimden özerk olan
valilik ve kaymakamlık
kurumlarının merkeze
bağlanmasıyla sonuçlandı.
O dönemden 4. Murat’a
kadar halk ayaklanmalarına çözüm arayan
Osmanlı Devleti; batıda

gerçekleşen burjuva devrimlerinin ve
demokrasi anlayışının
bir parçası olan yerel
yönetim fikrinden esinlenmiş ve fakat özerklik
konusunda asla taviz
vermemiştir.
Yani Türkiye’de yerel
yönetimler merkezi
güçlendirmek, halk
isyanlarını bastırmak
gibi nedenlerle uygulamaya konuldu ama
tamamen merkeze bağlı
bir biçimde. Cumhuriyet döneminde ise
yerel yönetim anlayışı
doğrudan Osmanlı
devletinden devralındı,
valilik ve kaymakamlık
kurumlarıyla birlikte.

Yerel yönetimlerin
ilgası
Türkiye, 1992 “Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” anlaşmasını
imzalamış olmasına
rağmen, yerel yönetimlerin özerkliğinden her
zaman rahatsızlık duymuş dolayısıyla merkezi
hükümete bağımlı
kalmıştır.
Fakat bugün yapılan
bunun çok daha ötesine
geçmektir. Sözde bir
burjuva demokrasinin
en asli unsuru, seçme
ve seçilme hakkı yok
sayılıyor. Demokratik
kurumların tek tek
iflas ettiği ve tek bir
kişinin yasama yargı
ve yürütmenin bütün
unsurlarını kendine
bağladığı bir ortamda,
seçme ve seçilme hakkı
da ortadan kalkarsa,
buna 21. yüzyılın faşizmi demekten başka ne
çare kalır.
Ola ki, CHP bu kayyımların Kürt düşmanlığının getirdiği ortaklıkla
kendisini vurmayacağını zannediyorsa büyük
yanılıyor. İstanbul’da
yaşanan Boğaz sorunu
Türkiye’nin batısına doğru bu sürecin
hızlandırılacağının bir
işareti değil mi?
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Devlet ve sermaye ilişkilerinin farklılaşma eğilimlerinin bir ürünü olarak değişim içinde olan CHP, sermaye ile daha uyumlu bir partiye evriliyor

CHP’ye neler oluyor?

Erdoğan’ın tutumunun nasıl olacağı, CHP’ye laf çarpmaların ötesine geçip yumruğunu indirip
indirmeyeceği, olayların akışına ciddi etki yapacaktır. “Reis”, böyle bir hamlenin ağırlığını ve
sonuçlarını kaldırıp kaldıramayacağını hesaplamakla meşgul olmalıdır.

1. sayfadan devam (...)

HDP’nin “Kayyum” yoluyla el koyulan belediyelerine CHP’nin “utangaçça”
da olsa sahip çıkması
sonrasında yapılan bu “el
yükseltme” hamlesi, şayet
gerçekleşirse oluşacak
toplumsal öfkenin göze
alındığını gösteriyor.
Kaftancıoğlu’na bütün
yargılama kriterlerini
ezip geçerek verilen ceza,
şimdilik “yargı sürecinin
devam ettiği” gerekçesiyle uygulanmıyor olsa
da, neden olmasın, bir
sabah kalktığımızda onun
da tutuklanıp cezaevine
gönderildiği haberini
alabiliriz.
Kim şaşırır?

Faşizmin kullanışlı
muhalefeti olmak
Faşizmin iktidarlaşma
sürecinin tıkanıp bir türlü
aşamadığı nokta başka
nasıl aşılabilir; bir biçimde
saldırıp ezmeleri gerekiyor
yoksa kaybediyorlar-kaybedecekler, belli değil mi?

Ama işler oraya kadar gitmeyebilir, sadece tehditle
de sonuç alabilirler.
Evet, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ekseni ve
(pek sanmıyorum ama)
Kaftancıoğlu siner,
sürekli darbelenen HDP
yalnızlaştırılırsa, CHP’nin
iktidarlaşan faşizmin “kullanışlı muhalefeti” olarak
ortalıkta gezinmesine
neden izin verilmesin?
Hatta “Reis”le birlikte
namaz kılmak, yasal
yetkilerine keyfi olarak
el koyulmasını yutkunup
sindirmek, arada tokatlanmayı ve sıkça hakarete
uğrayıp aşağılanan bir
“şamar oğlanı” olmayı kabullenmek kaydıyla, İstanbul belediyesinde neşeyle
hoplayıp zıplamalarına
da izin verilebilir. Böylesi
bir sefilleşme, faşizmin

kendisini gizleyebileceği
faydalı bir “asma yaprağı”
olmaz mı?

üzere, bir yandan içindeki Cemaatçi ajan ağı
ile çürütülen Ordu, diğer
yandan CHP gibi toplumsal ve siyasal iletişim
kanallarından koparılarak iyice zayıflatılıyordu.
Aynı zamanda, kendi
mutlak iktidarının peşinde bir zafer yürüyüşü
yapan sermaye güçleri,
önemli bir politik mevzi
olan CHP’de dümene
geçiyordu.
CHP, ülkedeki değişime
bağlı olarak, artık Ordu
ve devlet bürokrasisinin
güdümünde olmaktan
çok sermaye ile iç içe bir
siyasal oluşumdur.

gibi, “Uzlaşma” oyalanmaları sürecinde yeterli
güç kazanıldığını düşünen

Bahçeli’nin, “gaza basarak”
ilerlemekten, faşizmin
inşası sürecinin önündeki
“son” engelleri de ezip
geçmekten yana bir tutum
geliştirdiği anlaşılıyor.
Erdoğan’ın tutumunun
nasıl olacağı, CHP’ye laf
çarpmaların ötesine geçip
yumruğunu indirip indirmeyeceği, olayların akışına ciddi etki yapacaktır.
“Reis”, böyle bir hamlenin
ağırlığını ve sonuçlarını
kaldırıp kaldıramayacağını hesaplamakla meşgul
olmalıdır.

CHP’nin hesapları
CHP, seçimlerde kazandığı
mevzilere yerleşerek güç
toplamak istiyordu.
AKP’nin Babacan ve
Davutoğlu tarafından
zayıflatılmasını kolaylaştırıcı bir ortam hazırlamak

CHP’nin yeni kimliği
CHP, devlet içi ve devlet-sermaye ilişkilerinde
oluşmakta olan yeni dengelerin bir ürünü olarak,
eskisinden farklı yeni bir
yapı kazandı-kazanıyor.
Cemaat’in/ABD’nin
düzenlediği anlaşılan bir
“kaset” operasyonuyla
Baykal’ın düşürülmesi ve
boşalan parti liderliğine
daha önceleri tanınıp
bilinmeyen Kılıçdaroğlu’nun adeta “paraşütle
indirilerek” geçirilmesi,
Türkiye’de yapısal zeminde yaşanan dönüşümün
CHP’ye dayatılması
olarak görülmelidir.
Sonradan ortaya çıktığı

Arınç’ın bitmeyen
mızıldanmalarına öfkeli
tepkisinin de gösterdiği

Kılıçdaroğlu, bu dönüşümün biraz da ikircikli
ilk hamlesidir, İmamoğlu
ise sürecin netleşme ve
kararlılık gücü kazandığını gösteriyor.
Neden?
İlkin, sermayenin ülkedeki gücü arttı; ikincisi,
hala devam eden bir dizi
“iç çatışma” sonrasında
devletin alışılmış Ordu
merkezli yapısı dağıldı.
Dolayısıyla, CHP istese
de “eski” haliyle kalamazdı, “yeni” bir yapıya bürünerek “yeni” dönemde
de kendisini sürdürmeye
çalışıyor.

ve sürekli güç kaybettiği
mevcut durumun bir
müddet daha devam etmesi için, sakin ve kontrollü
olunuyor, “karşı” taraf da
aynı zemine çekilmeye
çalışılıyordu.
Ama hepimizin de gördüğü gibi, iktidar güçleri de
“ahmak” değil. İstanbul’da
yedikleri darbenin ilk
etkilerini atlatabilmek ve
özellikle de yaşanan “devlet krizi” koşullarının zorlamasıyla pek de istemeden yaptıkları “uzlaşma”,
sadece kendilerine hizmet
ederse ve hizmet ettiği
biçimiyle korunacaktır.
İktidar, savaşta kazanacağı açık ve net başarılarla
konjonktürel avantajlar
elde edebilirse, Kılıçdaroğlu’nun tutuklanması ya da
HDP’nin kapatılması gibi
hamlelerle atak yapabilir.
Ya da, savaşın ağır aksak
ilerlemesi ve açık başarı
kazanılamaması gibi durumlar, iktidarın “uzlaşma” zeminine sığınmasını
belirleyebilir.

CHP, ülkedeki değişime bağlı olarak, artık Ordu ve devlet bürokrasisinin
güdümünde olmaktan çok sermaye ile iç içe bir siyasal oluşumdur.
Kılıçdaroğlu’nun 		
misyonu
CHP, özellikle Kılıçdaroğlu yönetiminde, her
kritik kavşakta AKP ile
birlikte oldu, Erdoğan
her sarsıldığında hemen
arkasından koşup destek
olarak düşmesini engelledi.
Suriye savaşında da aynı
gerçeklik hükmünü
sürdürdü. Kazanılması
imkânsız ve üstelik orta
vadede ağır sonuçlarıyla
yüzleşilecek bir savaşın
içindeysek (tıpkı daha
önce Afrin’de olduğu
gibi) CHP’nin açık deste-

ği sayesinde oldu.
Peki, bu durum Kılıçdaroğlu’nun şahsi seçimi
mi?
Hayır, artık temsilcisi olduğu güç alanı, devletin
ve sermaye birikiminin
ciddi riske girdiği bir özel
dönemde, her ne kadar
Erdoğan’ın “Padişahlık”
dayatmasından rahatsız
olsa da, Erdoğan’ı ayakta
tutmak zorunda olduğunu düşünüyor. Kılıçdaroğlu bu tutumun politik
sözcüsüdür.
Bu tutumun değişmesi,
İmamoğlu seçeneğinin
güç kazanmasına ya da
Babacan’ın başarısına

bağlı.

İmamoğlu’nun misyonu
Aslında tipik bir “sağcı” burjuva politikacısı
özelliklerine sahip olan,
dindar-laik, muhafazakar-demokrat ve
neo-liberalizme iman
etmiş bir kimlikle sivrilen İmamoğlu ile, yeni
CHP’nin oluşmasında bir
adım daha atılmış oldu.
Kendisi de bir sermayedar olarak sermaye
güçlerinin açık sözcüsü
olmaya uygun bir kişilik
taşıyan İmamoğlu, Erdoğan’ı zorlayabilir. Bu-

günlerde küresel sermaye
güçlerinin zirvelerini
ziyaret etmekle “meşgul”
olması, belediye başkanı
koltuğuyla yetinmeyeceğini, başka hedeflere
tırmanmaya çalıştığını
açıkça gösteriyor.
Elbette, şimdi seçildiği
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı sınavını başarıyla vermesi
gerekiyor. Bu konuda
elinden geleni yapacağı,
arkasında kurduğu Koç
grubu kökenli ekiple
birlikte İstanbul’un kimi
sorunlarını çözerek
sivrilmeye çalışacağını
tahmin edebiliriz.

Yeni CHP ve Kaftancıoğlu

Yeni CHP’de, şimdiye dek dik durmayı başaran Kaftancıoğlu gibi halkçı-demokratların parti içindeki konumları zorlanacak; ya yeni durumla
uyumlu olacakları bir dönüşüm yaşayacaklar ya da en azından etkisiz olmayı kabullenecekleri bir konuma sürükleneceklerdir.
Kılıçdaroğlu’nun ilk işaretini verdiği, İmamoğlu’nun netleştirdiği gerçeklik, CHP’nin ülkedeki
yeni gelişmelerle uyumlu
yeni bir yapıya sokulmuş
olmasıdır.
O, artık ağırlıklı olarak
sermaye ve sermaye ile
uyum içindeki devlet
güçlerinin oluşturduğu
bir güç alanı tarafından
belirlenen yeni bir yapıya
büründü.
Eski yapının kalıntıları
da elbette kendilerini
ifade edeceklerdir, ama
artık parti içinde dar bir
alana sıkışmış olarak ve

partinin yeni iktidar alanının himayesi ve kontrolünde olmak şartıyla!
Erdoğan’ın sermaye adına becerdiği Ordu’nun
devlet içindeki egemen
rolünün tasfiyesi, eski
halini tümüyle Ordu’nun
eski konumu üzerinden
yürüten CHP’yi yeni bir
yapıya girmeye zorladı
ve zaten devlette yaşanan yapısal dönüşümün
önemli momentlerinden
birisi de, Cemaat eliyle yürütülen pespaye
“kaset” operasyonuyla
CHP’de başlatılan dönüşüm süreciydi.

CHP, pek de önemli
olmayan kimi söylemlerine ve görünümlerine
aldanmamak kaydıyla,
artık ağırlıklı olarak
TUSİAD odaklı sermaye
güçlerinin “sol” görünüm
veren merkez-sağ bir
partisidir.
Yeni CHP, kendi yeni konumunu kabullenmeyenlere kapıyı göstermekte
tereddüt etmeyecektir.
Gün, İmamoğlu ve benzerlerinin günüdür, kendilerini netçe ifade edip
merkezi iradeyi tümüyle
belirleyeceklerdir.

Kaftancıoğlu’nun açmazı
Yeni CHP’de, şimdiye dek
dik durmayı başaran Kaftancıoğlu gibi halkçı-demokratların parti içindeki
konumları zorlanacak;
ya yeni durumla uyumlu
olacakları bir dönüşüm
yaşayacaklar ya da en
azından etkisiz olmayı
kabullenecekleri bir konuma sürükleneceklerdir.
İmamoğlu ve Kaftancıoğlu
arasında oluşmaya başlayan gerilim ekseni kişisel
değil, solculukla sağcılık
arasında bir gerilimdir.
Kaftancıoğlu’nun CHP

içinde kazanma şansı
neredeyse imkânsızdır. Ya
yeni duruma uyum gösterdiği bir konuma çekilecek
ya da halkçı-demokratik
bir yeni siyasal oluşumun
onurlu öncülerinden birisi
olmayı tercih edecektir.
Kaftancıoğlu, bir şahıs
değil, özel bir toplumsal
dokunun siyasallaşma
hallerinden birisidir.
O, Gezi isyanında somutlaşan özgürlük arayışının,
olası bütün çirkinliklerini
sergilemekten çekinmeyeceği bir politik ortamı
bulduğu için azgınca
saldıran erkek egemenli-

ğine karşı direnen kadın
kurtuluş hareketinin
etkisi altındadır. Gücü,
arkasına alıp kendisine
göre yorumladığı bu iki
güncel halkçı güç alanıdır
ve o güçlere bir biçimde
sadık kaldıkça daha da
öne çıkmaya yazgılıdır.
Kendisini CHP’nin etki
alanından kopararak halkçı-demokratik bir siyasal
zemine yerleşme sancıları yaşayan Alevi halk
hareketi, Gezi’den sonra
içine düştüğü boşlukta
sosyalizme kadar sıçrayabilecek bir arayış içinde
olduğu açıkça görülebilen

Gezi-gençliği, DİB’de
kısmen kendisini ifade
eden tutarlı demokratlar
da, tıpkı Kaftancıoğlu gibi,
deneye-yoklaya kendi
durdukları yerden hareket
ederek bir araya gelip
ortaklaşacakları bir zemine doğru kendiliğinden
hareket halindeler.
Bakalım Kaftancıoğlu ne
yapacak; CHP tarihinde öğütülüp-içerilerek
paçavralaştırılan ya da
en iyisinde çekilip yok
olanların alın yazısını mı
paylaşacak, yoksa tarihin
ona sunduğu onurlu misyona sadık mı kalacak?
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AKP/Erdoğan’ın dış politikadaki iflasının gerçekleşme ihtimali yükseliyor

AKP’nin her ‘zaferi’ bedelleri ağırlaştırıyor
Askeri başarısızlık, savaş suçluluğu, gayrimeşruluk gibi “olumsuz” olgulara rağmen AKP/Erdoğan,
önce Kobane ve Cizire kantonları arasındaki bağı koparma ardından da teker teker kantonları ele geçirme
stratejisi uyarınca ilk hedefini de gerçekleştirmiş oldu.
Hasan Feramuz
Büyük bir şovenist ve milliyetçi
dalga eşliğinde gerçekleştirilen
Barış Pınarı Harekâtı, AKP’nin
“zafer” çığlıklarıyla şimdilik
sona ermiş gözüküyor. Ancak
çığlıkların şiddetinin azalmasıyla birlikte kazanılan “zaferin”
niceliği ve niteliği hakkında
soru işaretleri ortaya çıkıyor.

Askeri başarısızlık
Harekât başlamadan önce,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gösterilen haritada
belirtildiği üzere, Cerablus’tan
Irak sınırına uzanan bölgede 30
km derinliğinde güvenli bölge
oluşturulması ve yaklaşık 2
milyon Suriyeli mültecinin buraya yapılacak bahçeli dubleks
evlere yerleştirilmesi planlanmaktaydı.
Harekât başlangıcında Girê Spî
(Tel Abyad) ve Serêkanîyê (Resulayn) üzerinden bölgeye girilmiş, fakat ABD ile yapılan anlaşmaya kadar sadece Girê Spî
ve çevresindeki birtakım köyler
ile Serêkanîyê çevresindeki
birkaç köy alınabilmişti. Bu da
hedeflenen bölgenin anca yüzde 15’ine denk geliyordu. Dolayısıyla anlaşmaya kadar süren
onca bombardıman ve saldırıya
rağmen askeri başarının sağlanamadığını gördük.

Ağır bedel
Bununla birlikte önce ABD,
sonrasında Rusya ile varılan

anlaşmayla TSK ve Suriye Milli
Ordusu (SMO) Serêkanîyê
merkezine girebilmiş ve Girê
Spî (Tel Abyad) ile Serêkanîyê
arasındaki bölgede 30 km
derinliğinde bir bölge edinilmiş
oldu.
Elde edilen bölgenin,

hedeflenilene kıyasla küçük
olmasının yanı sıra bedeli de
büyük oldu.
SMO askerlerinin sivillere
yönelik işlediği savaş suçlarının
bütün dünyada izlenmesi
ve bu suçlardan Türkiye’nin
sorumlu tutulabileceğine

dair iddialar, ileride iktidarın
önüne konulacak bir “şantaj”
malzemesi olacaktır.
Öte yandan Ankara’nın,
ABD ve Rusya ile yapılan
anlaşmalarla, “terörist”
dediği YPG’nin belkemiğini
oluşturduğu Suriye Demokratik

Güçleri(SDG)’ni de fiilen
tanımış olması ve SDG
komutanı “General Mazlum’un”
Trump ve Lavrov ile görüşmesi
de Türkiye’nin Rojava’daki
varlığının uluslararası
düzlemde gayrimeşruluğunu
“resmen” ilan etti.

Kazanımlar
ve
hedefler
Askeri başarısızlık, işlenen
savaş suçları, gayrimeşruluk gibi “olumsuz” olgulara
rağmen AKP/Erdoğan, önce
Kobane ve Cizire kantonları
arasındaki bağı koparma
ardından da teker teker
kantonları ele geçirme stratejisi uyarınca ilk hedefini
gerçekleştirmiş oldu.
Ayriyeten 10 km derinliğinde Rusya ile yapılan ortak
devriyeler de bu iki kantonu
ele geçirme stratejisi açısından önemli bir kazanım.
Bu nedenle AKP/Erdoğan’ın, her ne kadar ABD ve
Rusya anlaşmış olsa da bu
kazanımları konsolide eder
etmez iki kantonu hedef
alacağı görülüyor.
Fakat Barış Pınarı Harekâtı’nın gösterdiği üzere
elde edilen her “kazanım”
altından kalkılmasının her
geçen gün zorlaştığı “bedellere” yol açıyor ve Türkiye’nin bu bedelleri karşılama gücü giderek azalıyor.
Buna ek olarak ortak devriyelere Kürt köylülerinin
gösterdiği direniş de AKP/
Erdoğan’ın hayallerinin
gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Fakat AKP/Erdoğan,
siyaseten var kalabilmek
için bu “zoru” başarmak
mecburiyetinde.

AKP’nin “dışarıdaki” alanı daralıyor
ABD ve Rusya’nın “müdahalesi” nedeniyle Barış Pınarı
Harekâtı’nda hedeflenilen
bölgenin çok azının ele geçirilmesi, uluslararası tepkiler, silah
ambargoları AKP’nin izlediği
dış politikanın “iflasının” göstergeleri olarak duruyor. Fakat
bu göstergelerin AKP/Erdoğan’ı
somut zarar vermekten çok soyut “uyarılarla” sınırlı kalması
iflasın ertelenmesiyle birlikte
yeni hamlelerin yapılabilmesini
sağlıyor.

Tepkilerin “sınırı”
Barış Pınarı Harekâtı’na yeterli
sayıda olduğunu düşündüğü
yeşil ışıkla başlayan AKP/Erdoğan, ilk günlerden itibaren
başlayan tepkiler nedeniyle
yine “kandırıldık” söylemine
başvurmuştu. Özellikle AB ve
ABD’den gelen tepkiler Erdoğan’ın bu söylemine yol açmış
olsa da harekâtın durdurulmasını sağlayamamıştı. Nitekim
Avrupa’daki Kürt halkının ve
devrimci-demokrat güçlerin
eylemleri ve Serêkanîyê’de
gösterilen direniş AB ve ABD’yi
harekete geçmeyi zorladı.
Neticede önce ABD ile sonra
Rusya ile yapılan anlaşmalarla
hedeflenen bölgelerin bir kısmı,

Erdoğan ve ailesinin mal varlığını araştırmaya yönelik yaptırım
tasarısı ile Ermeni Soykırımı ve Türkiye’ye uygulanacak
yaptırımlara dair tasarıların Temsilciler Meclisi’nden ezici
çoğunlukla kabul edilmesi, Bağdadi’nin Türkiye’ye haber verilmeden
sınıra yakın bir yerde öldürülmesi AKP/Erdoğan’ın belli sınırlar
çerçevesinde hareket ettirilmeye zorlandığını gösteriyor.
ki bunun da önemli bir kısmı
SDG’nin direnişi nedeniyle
alınamamıştı, Türkiye ve Suriye
Milli Ordusu’nun kontrolüne geçti. Dolayısıyla Batı’dan
“tepkilerin” somut kazanım
elde edilmesini engellemediği
ortada.

Hesaplar ve çerçeve
Her ne kadar “tepkiler” somut
kazanımların elde edilmesini engellemese de AKP/
Erdoğan’ın ödeyeceği hesabını
şişirmeye devam ediyor. Erdoğan ve ailesinin mal varlığını
araştırmaya yönelik yaptırım
tasarısı ile Ermeni Soykırımı
ve Türkiye’ye uygulanacak
yaptırımlara dair tasarıların
Temsilciler Meclisi’nde ezici
çoğunlukla kabul edilmesi;
Bağdadi’nin Türkiye’ye haber
verilmeden sınıra yakın bir

yerde öldürülmesi, AKP/Erdoğan’ın belli sınırlar çerçevesinde
hareket ettirilmeye zorlandığını
gösteriyor.
Bu çerçeve ise Türkiye’nin
özellikle Orta Doğu’da ABD’nin
işini madden kolaylaştıracak
görevleri üstlenmesi ile Rusya’nın bölgede artan inisiyatifinin genişlemesine ve derinleşmesine destek olmayacak bir
biçimde ilişkilenmesi şeklinde
çizilmiş durumda.
Bununla birlikte S-400’ler aktif
edilmediği takdirde Türkiye’nin
tekrardan F-35 programına alınacağının belirtilmesinin gösterdiği üzere Ankara’nın belli
bir güç kaybına uğramamasının
da istenmediği ortada.

Alan ve güç kaybı
Diğer yandan S-400 meselesi,
İdlib’deki durum ve Suriye or-

dusunun TSK ve MSO’nun bulunduğu sınırlara ulaşmasıyla
birlikte karşı karşıya gelmeleri;
Türkiye-Rusya ilişkisinin, Batı’nın çizdiği sınırları aşmasına
neden olacak potansiyele sahip.
AKP/Erdoğan’ın, kendisine
çizilen çerçevenin sınırlarını
zorlayıp içeride ve dışarıda alan
kazanmasını sağlayan Rusya ile
ilişkisi ise giderek bağımlılık
durumuna dönüşmüş durumda. Bu potansiyel ve bağımlılık
hali, Rusya ve ABD arasındaki
“çekişmeden” kaynaklı AKP/
Erdoğan’ın hamle yapabilmesini sağlayan alanının giderek
daralmasına ve gücünün yıpranmasına yol açıyor.
Alan daralması ve güç kaybı
ise yeni hamlelerle ertelense de
AKP/Erdoğan’ın dış politikadaki iflasının gerçekleşme
ihtimalinin yükseldiğine işaret
ediyor.
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Sermaye lehine kurulan ırk hiyerarşinin bozulacağı zemin sınıf politikasıdır

Irkçılık ve milliyetçilik neye hizmet ediyor?
Kriz koşullarında yoksullaşan, işsiz kalan ve pahalılıkla mücadele etmek zorunda kalan kitlelere kurban gerekiyor. Bu kurban “Türk işçinin
yaptığı işi daha ucuza yapan” ve böylece Türk işçinin işini bozan Suriyeli ya da Kürt işçi oluyor.
Hasan Durkal
Suriyeli göçmenlere
yönelik dönem dönem
yükseltilen nefret ve uzun
yıllardır zaten toplumun
en azından bir kesiminin
içine nüfuz ettirilen Kürt
düşmanlığı, ekonomik
krizle birlikte egemenler
açısından işlevsel bir araca
dönüşüyor. Kriz ortamında bozulan sınıflar dengesi, krizin bedeli alt sınıflara ödetilerek yeniden
sağlanmak isteniyor. Bu
amaçla zaten sermayeye
içkin olan ırk hiyerarşisi
kullanılmak isteniyor.
Bir ilişki olarak sermaye,
çarklarını döndürebilmek
için her daim yapay hiyerarşiler üretmek, bunları
yaygınlaştırmak ve olağanlaştırmak zorunda.
Sermaye için herkes eşit
derecede bir değere sahip
değil. Çarkların dönebil-

mesi için “bazılarının”
“diğerlerinden” birtakım
yönlerle ayrılması gerekir.
Böylece düzen için gerekli
çelişki yaratılmış olur. Bu
bağlamda ırkçılık ve milliyetçilik kapitalizmin doğal
bir parçasını oluşturur.

Üstün ırkın imtiyazı
Yükseltilen ırkçılık ve faşizm aynı zamanda Türk
kimliğinde buluşan işçilerin imtiyazlı görünmesine
hizmet eder. Böylece çıkar
birliğine sahip işçi sınıfı
ve yoksullar bu hiyerarşi
çerçevesinde bölünür.
Emek ve sermaye arasındaki konumları aynı
olmasına rağmen, yani
aynı sermaye ilişkisi tarafından sömürülmelerine
rağmen, Türkiye’de Türk
olmak Kürt olmaya oranla,
Almanya’da Alman olmak
Türk olmaya ya da ABD’de

beyaz işçi olmak siyah ya
da göçmen olmaya oranla
daha değerli addedilir.
Ne de olsa Türkiyeli işçinin durumu Suriyeli işçinin ya da Kürt işçinin du-

rumundan iyidir(!). Türk
olmanın “imtiyazları” ise
devlet/polis şiddetine daha
az maruz kalma, linç ya da
işyeri/ev yağmalanmasına daha az maruz kalma

gibi yine şiddetin dozajı
üzerinden tanımlanır. Bu
ulus hiyerarşisinde üstte
olan tarafa mensup işçinin
daha iyi hissetmesine neden oluyor.

Irk ve medeniyet

işçi oluyor.

Suriyeli mültecilere ve
Kürt göçmen işçilere
uygulanan ırkçılığın sermaye açısından diğer bir
işlevi ise, bizzat sermaye
tarafından toplumsal
alanda yaratılan tahribatın sorumluluğunun bu
kesimlere yüklenmesinin
dayanılmaz hafifliği.
Toplumsal çürüme mi
dediniz? “Suriyeliler geldi
ve toplumu bozdu.” Hayat pahalılığı mı? Kürtler
kaçak elektrik kullanıyor
da ondan kabarık geliyor
elektrik faturası.
Kriz koşullarında yoksullaşan, işsiz kalan ve pahalılıkla mücadele etmek
zorunda kalan kitlelere
kurban gerekiyor. Bu kurban “Türk işçinin yaptığı
işi daha ucuza yapan” ve
böylece Türk işçinin işini
bozan Suriyeli ya da Kürt

Savaş ve siyasal kriz
Yalnızca ekonomik kriz
değil, siyasal, meşruiyet
krizleri de ırkçılık ve milliyetçiliğin yükseltilmesini
zorunlu kılıyor egemenler
açısından.
Savaş toplumsal meşruiyet gerektiren bir olgu.
Hem büyük mali kaynak
gerektiren, hem toplumsal
huzuru bozan hem de
can kayıplarına yol açan,
sermaye/devlet açısından
zorunlu olan savaşlara,
toplumsal meşruiyet üretmek gerekir. Bu durumda
yoksulların ve zenginlerin
aynı “gemide” ortak ulusal
çıkarlarda(!) buluşmaları
gerekir.
Sermaye lehine kurulan bu
ırk hiyerarşinin bozulacağı
zemin ise sınıf politikası
olacaktır.

Eğitimde yeni
ortaöğretim modeli
MEB “Küresel Güç Türkiye” seferberliğiyle
öğretmenlere savunma sanayi eğitimi veriyor.
Akabinde ilk savunma sanayi lisesi ASELSAN Meslek
Lisesi açılıyor.
Haydar Arıkuşu

Deprem öldürmez kapitalizm öldürür
Deprem öncesi ve sonrası ne yapmalı sorusunun cevabını ararken, sadece
bireylere düşen görevlerin öne çıkarılması; devletin, belediyelerin ve inşaat
burjuvazisinin sorumluluklarının üzerinin örtülmesini kolaylaştıracaktır.
Zeki Öztürk
Afetler ve özellikle depremler, bu zamana kadar
şehirleri sayısız kere test
etti, yeniden ve yeniden
inşa etti.
Kapitalizm, medeniyete
hâkim olduğu kabaca son
200 yılda depremi bir tür
yeniden-ilkel birikim fırsatı olarak değerlendiriyor.
Proletaryanın birikmiş
emeğiyle yükselen kentleri,
inşaatçılar ve devlet sınıfları normal zamanlarda
olduğu gibi, depremlerle de
yıkıp yeniden inşa etmek
için fırsat kolluyor.

Sermaye ve kentler
Neoliberal çağda kentleri
sanayisizleştirilmiş toplu
konut ve finans alanları
olarak tanımlayabiliriz.
Kentler, büyük bir inşaat,
finans ve hizmet mekânı
olarak tasarlanır.
Bu mekânda yaşamaya
çalışan proletaryanın en
büyük giderlerinden biri
kira ya da ev kredisidir. İn-

şaat burjuvazisi açısından
ise konut talebini sürekli
tutmak hayati önem arz
eder. Zira konut talebinin
nüfus artış hızından çok
daha yüksek olması gerekir
ki kâr oranları düşmesin.
Sermaye açısından bu noktada iki sorun vardır: Barınma ihtiyacı, gıda ihtiyacı
gibi sürekli satın alınmaz.
İhtiyaç, bir kere giderildi
mi uzun süre için yeterlidir. Bir diğeri, mekân, sonsuz değildir.
Burjuvazi, bu iki sorunu,
talep arttırma çalışmalarının yanında mekân
arttırarak çözmeye çalışıyor. Şehirler m² hesabıyla
yayılırken, m³ hesabıyla da
büyüyor.

Allah’ın lütfu: Deprem
1999 depremlerinden sonra
Düzce-İstanbul hattındaki
yeniden inşa süreci; sermaye için muazzam bir
kâr alanına dönüşürken,
sermaye parantezi dışında
kalanlar için ise daha az
ücret için daha çok çalışma

ve güvencesizlik getirdi.
Şimdiki büyük inşaat burjuvazisinin temellerinin
1999 depremlerinden sonra
atılması bir tesadüf değil.
Vurgunlarla birikiminin
devamını garanti altına
almaya çalışan Türkiye
Burjuvazisi için devlet, inşaat sektöründe bir kasıtlı
körlük taktiği uygulamakta. Burnumuzun dibindeki
akaryakıt istasyonlarının
ruhsat süreçleri, yoksul
halkı kentsel dönüşümle
kent dışına itme, imar
afları gibi uygulamalar
devletin kendi kurallarına
uymamasıyla hayata geçiriliyor.
Peki ya arama-kurtarma
faaliyetleri? AFAD’ın kaç
müdahaleci personeli var?
Depremden hemen sonra
gerçekleşecek olan yangınlara, patlamalara, tecavüzlere, çocuk kaçırmalarına,
organ mafyasına karşı kim
ne yapıyor?
Son depremden sonra
geleneksel medyada gördüğümüz tek şey tekil olarak

üzerimize düşen görevler:
Deprem çantası hazırlamak, eşyalarımızı sabitlemek, panik yapmamak.
İstediğimiz kadar deprem
çantası hazırlayalım, dibimizdeki akaryakıt istasyonunun patlamayacağını
garanti edebiliyor muyuz?
Deprem öncesi ve sonrası
ne yapmalı sorusunun
cevabını ararken, sadece
tek tek bireylere düşen
görevlerin öne çıkarılması
ancak devletin, belediyelerin ve inşaat burjuvazisinin
sorumluluklarının üzerinin
örtülmesini kolaylaştıracaktır.
Felaket kapitalizminin
mantıksal döngüsünü ve
tarihsel olarak dünya ölçeğinde yaşanan felaketleri
kapitalizmin fırsata çevirme pratiklerini düşününce,
devlet ve sermaye ikilisinden depreme çare olmasını
beklemek abesle iştigal
olacaktır.
O yüzden çareyi kendimizde ve halkın örgütlü ağlarında aramak gerek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, “Yeni Ortaöğretim Modeli”ni kamuoyuna duyurdu.
Yeni model, AKP’nin
“2023 Eğitim Vizyonu”nun içeriğiyle birlikte
değerlendirildiğinde
sermaye yanlısı eğitim
anlayışının “şifrelerini”
görebiliriz.
Açıktır ki yeni eğitim
modeli kamusal eğitim
anlayışıyla değil sermayenin ihtiyaçlarına göre
biçimlendirilmiştir.
Modelin ana maddelerinden biri “ kariyer ofislerinin” kurulacağı bilgisi.
“Kariyer ofisleri”, rekabet,
küresel piyasa vurgusu
okulların birer işletme
mantığıyla yönetilme isteğidir. Ki kariyer ofisleri,
“okul rehberlik hizmetini” mesleki kariyer edinmeye indirgeyecektir.
“Özel okulları” destekleyip daha da yaygınlaştırma perspektifi ise,
yine sermayenin çıkarları
doğrultusunda hareket
etme kararlılığının bir
başka ifadesi.
Bağlaşık olarak, AKP’ nin
“2023 Eğitim vizyonu”nda savunma sanayi için
meslek liseleri önemli bir
yer tutuyor Bunun pratik
adımları atılmaya başladı
bile. MEB “Küresel Güç

Türkiye” seferberliğiyle
öğretmenlere savunma
sanayi eğitimi veriyor.
Akabinde ilk savunma
sanayi lisesi ASELSAN
Meslek Lisesi açılıyor.
Yeni ortaöğretim modeliyle birlikte bakanın
açıklamalarında açıkça
meslek liseleri özendirilip
ve savunma sanayi vurgusu yapılıyor.
Savunma sanayinin AKP
dilindeki adı; savaş sanayi olarak okunmalı.

Kadrolu öğretmenlerin
tasfiyesi
Ders sayısının azaltılmasının AKP iktidarının
eğitimde neoliberal politikalarındaki karşılığı
öğretmenin norm fazlalığına düşmesidir. “Yeni
sistemi öğretmenler üzerine kuruyoruz” diyorsa
da; kadrolu öğretmeni
destekleyen ekonomik,
kültürel, mesleki bir
yaklaşım sergilenmiyor
aksine öğretmenlerin
güvencesizlik koşulları
artırılıyor, sözleşmeli öğretmenliğin yaygınlaştırılacağı beyan ediliyor.

Yetenek sınavları
kaldırılıyor
Yeni modelde en tartışmalı en ağır sonuçlar doğuracak uygulamalardan

biri yetenek sınavlarının
kaldırılması olacaktır.
Bu doğrultuda ilk adım
YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan geldi. 14 tasarım
bölümünde “Yetenek
sınavına” bağlı olmadan
Üniversiteye Giriş Sınavı’yla öğrenci alınacağı
ilan edildi. Ancak öğrencilerden ve meslek sahiplerinden tepki alınca bir
yıl ertelendiği söylenerek
geri adım atıldı. Şimdilik
tehlike ötelense de iktidarın niyeti açıkça ortada.

Alevi Liseleri
Asimilasyon ve yok
sayma politikasının bir
yansıması olarak eğitim
sistemin bir boyutu da
“Alevi İmam Hatip Liseleri” projesidir. “Yeni
model”de de Türklüğün,
İslamlığın dışında başka
bir “Özgürlük” tanımam
deniliyor.
İstanbul Halkalı’da yapımı tamamlanan ve gelecek yıl eğitime hazırlanan
lise kapsamlı bir “Alevi
Asimilasyon Projesi’dir.
Bakan; “çağımız “tekillik
çağı”, biyolojinin, fiziğin
dijitalleşmesi çağı ve eğitimde buna göre biçimlenmelidir” diyor. Siz onu
“Türk-İslam Sentezinin”
neoliberal politikalarla
dijitalleşmesi diye anlayın.
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POLİTİKA
Kapitalizm geleceğin tüketicilerini şimdiden tasarlıyor

Çocukların istekleri neden mi hiç bitmez?
Kapitalizm çocukların var olan merakını, cesaretini, dikkat ve yaratıcılığını, sahip olma isteğini kullanır ve hatta bunu sürekli kamçılar.
Tüketim toplumunun içerisindeki bu küçük varlıklar birer tüketim çılgınına dönüştürülürler.
Hatice Göz
Farklı dönemlerde olduğu
gibi kapitalist dönemde de
çocuk algısı değişti. Kapitalizm kendi döneminin
çocuğunu yarattı/yaratıyor. Ve bu çağla birlikte
çocukluk farklı bir kategoriye evirilmiş durumda.
Yetişkinlerden keskin
sınırlarla ayrılmış, apayrı
bir kategori.
Neo-liberal dönemle çocuk, sermaye için, önceki
dönemlerden farklı olarak
sadece ucuz işgücü olmaktan çıkmış; bir pazar alanı
haline gelmiştir.
Evet, Ortaçağ’dan ya da
sonraki yakın süreçlerden
farklı olarak çocuklar,
bu yüzyılda pek çok hak
kazandılar. Ancak, kapitalizmin kıskacında bir
tüketim objesi olmaktan
da kurtulamadılar.
Neo-liberalizm, yaşamın
her alanına olduğu gibi
çocuklara da böyle yaklaşacaktı elbette. Bunun
tersini düşünmek saf
bir hümanizm olur. Ne
“saflıkları” ne de “korunmasızlıkları” onları
kapitalizmin pençesinden
kurtaramazdı.
Böyle olmasa, o devasa çocuk piyasası nasıl oluşur,

nasıl bu kadar çeşitlenir ve
en çok kazandıranlardan
olurdu ki?
Yaratılan çocuk algısı
gereğince, toplumun en
küçük parçaları, masum,
savunmasız ve kesinlikle
“her şeyin en iyisi”ni hak
eden canlılardan oluşan
bir pazar. Şekillendirilmeye, kullanılmaya ve denetlenmeye uygun bir kesim.

Çağın çocukları
Tüketim merkezlerinin
başında aile kurumu geliyor. Harcamalar garanti
altına alınıyor, ihtiyaçlar
uzayıp gidiyor bu kurumla
birlikte. Ailenin merkezinde ise çocuk yer alıyor. Bir
çocuk dünyaya geldikten
sonra her şey onun merkezinde, onun ihtiyaçları ve
geleceği üzerinden hesaplanıp planlanıyor.
Kapitalizmin krizi, kentleşme, neo-liberal saldırılar, krizle birlikte derinleşen toplumsal çürüme,
baskıların sonucunda
yayılan korku iklimi ve
katlanarak artan şiddet…
Bunların ortasında giderek
daha çok eve kapatılan-koruma isteğiyle-, kendisi
gibi çocuklarla yan yana
gelebilecek çok az ortam
bulabilen; doğalında dört

duvar arasında büyümeye
çalışan çocuklar. Ve onları
evde “zapt etmeye çalışan”
ebeveynler.
Çağımızın çocuklarının
televizyon ya da tablet başından ayrılmayışı, sürekli
sıkılıp hiç tatmin olmayışları… Bunlar başka bir yazının konusu olacak kadar
derinlikli ve tartışmalı konular. Bu yazıda daha çok
tam da bu ortamda kapitalizmin çocuğa bakışına
değineceğiz. Çocukluğun
da aslında gayet siyasal bir
mevzu olduğuna ve kapitalizmin, elleriyle yarattığı
bu çocuklardan nasıl kar
elde ettiğine.

Tüketim toplumu ve
çocuklar
Kapitalizmin durduğu
yerden bakınca bu durum ağız sulandırıcı olsa
gerek. Zira bütün gün
çizgi film kanallarından
reklam verebiliyor, hiç
durmadan tablet satabiliyor, sitelerden tonla para
kazanabiliyor, oyuncaklar
dünyasıyla sınırsız bir
alanı kullanıyor; çocuğun
doğumundan yaş gününe,
okulundan cinsiyetine
kadar bütün zaman dilimlerini kar alanına çeviriyor. Yakın bir örnek: Baby
Shower.

Kapitalizm çocukların var
olan merakını, cesaretini,
dikkat ve yaratıcılığını,
sahip olma isteğini kullanır ve hatta bunu sürekli
kamçılar. Tüketim toplumunun içerisindeki bu küçük varlıklar birer tüketim
çılgınına dönüştürülürler.
Her gördüğünü isteyen,
alındıktan kısa süre sonra
sıkılan ve yenisine yönelen, arzuları asla dinmeyen
çocuklar…
Sistem aynı zamanda bunu
normal olan olarak da
zihinlerimize yerleştirmek
için çalışır. Ebeveynlerin
merkezinde duran çocuklar üzerinden kendi çı-

karlarını süzer. Reklamlar
hep aynı mesajı verir: Çocuğunuz için en iyi olan
bu, onu mutlu etmek için
bunu alın, bu oyuncak olmadan bir çocuk düşünülemez, yeni nesil bunlarla
büyümeli…
Özellikle işçi sınıfı ve orta
sınıf, “çocuklar için” tüketmeye mecbur kalan ya
da alamadığı için zorlanan
kesim. Sürekli çalışan,
çocukla vakit geçiremediği
için “alarak” onu mutlu etmeye çalışan yoksul aileler.
Kendi çocukluğunda sahip
olamadıklarını çocuklarına almak için çalışıp duran
ebeveynler profili. “Biz
göremedik onlar hiçbir
şeyden eksik kalmasın”
düşüncesi. Yakından bakınca bunların çocuğun
iyiliğine değil de kapitalizmin çıkarına hizmet ettiğini anlayabiliyoruz.
Biz yetişkinler tüketim
toplumuna bu kadar adapte olmuşken çocukları
sürekli istemekle suçlayamayız değil mi? Ya da bizler bu nesneler dünyasında
doymazken; çocuklara hiç
tatmin olmuyorlar diye
kızamayız. Biz bile bu alışveriş dünyasında almadan,
istemeden yapamazken
çocuklara ne diyebiliriz ki?

Çocukların isteklerine
başka yerden bakmak
Kapitalizm yarattığı çocukları, aynı zamanda geleceğin tüketicileri olarak
tasarlıyor. Hem şu anın
hem de geleceğin tüketicileri. Şimdiden tüketmeye,
tükettikçe mutlu ve var olmaya alışan çocuklar…
Buralardan bakıp sorgulamakta fayda var. Çocukların istekleri gerçekten
bitmez mi? İsteyen onlar
mı yoksa şirketler mi?
Şekillendirilmeye müsait
canlılar olarak çocukların
sistemin elindeki yeri değişebilir mi? Biz bu konuda ne yapabiliriz?
Buradan bakınca belki
çocuklarla kurduğumuz
“nesne” ilişkisini yeniden
düşünür ve kendimizin de
sistemden etkilendiğimizi
unutmadan; tüketmeden
de mutlu olabilen, üreten,
arayan ve böylece mutlu
olan çocuklar görebiliriz.
Çocuklar varlıklarıyla,
geleceğe ve değişebilir
olmaya olan inancımızı
tazelerler. Bu yüzden kıymetlidirler. Mümkün olan
başka geleceğin insanları,
şimdinin içinde büyüyor;
unutmayalım!

Hürriyet operasyonu: Bir dönem kapanırken
Aydın Doğan’ın bizzat kendisi gazetesini “Devlet Gazetesi” olarak tanımlıyordu. Kemalist klik ile İslamcı klik arasındaki savaşımın
simgelerinden biriydi Hürriyet. Deniz Feneri davasında yarattığı yüksek gerilim zamanla Aydın Doğan’a karşı büyüyen bir tehdide dönüştü.
Hasan Durkal
70 yılı aşkın bir süredir
devletin medyadaki sözcülüğünü üstlenen Hürriyet,
geçtiğimiz yıl el değiştirdi.
Kamu bankalarından -yani
dolaylı olarak halkın cebinden- sağlanan yüksek
meblağlı kredi ile AKP iktidarının medya sözcülüğünü
üstlenen Demirören medya
grubu gazeteyi satın aldı. İlk
başta çizgisinde köktenci bir
değişiklik gerçekleştirmeyen
gazete, 31 Ekim tarihinde
örneğine Türkiye tarihinde
sıkça gördüğümüz bir operasyon gerçekleştirdi. Şu ana
dek 50’ye yakın gazetecinin
işine son verildi. Ne var ki
bu işten çıkarmaları daha
öncekilerden farklı kılan bir
nokta var. Bu işten çıkarmalar ve buna bağlı olarak yaşanan istifalar bir dönemin
sonuna işaret ediyor.
Hatırlanacağı gibi daha
önce Aydın Doğan ve AKP
iktidarı arasında yaşanan
yüksek gerilim ve Doğan’ın
Kemalist devlet refleksleriyle
yaptırdığı haberler iktidarın
ciddi tepkisini çekmişti.
Örneği çok elbette, ancak
Şubat 2017’de ordunun Siyasal İslam üzerindeki baskısının en az düzeye ulaştığı

dönemde bile “Karargâh Rahatsız” manşetiyle çıkan gazete, artık son kozlarını oynamaktaydı. Hatırlanacağı
gibi haberde Genelkurmay
içerisinde “ayarı kaçmış”
eleştirilerin ve gerçekdışı
bilgilerin karargâh içerisinde yarattığı huzursuzluk
yedi konu başlığı altında verilmişti. Aslında bu olaydan
bir yıl önce Abdülkadir Selvi
Hürriyet gazetesine aldırılarak bir çeşit denge operasyonu güdülmüştü. Ama bu
durum gerilimin azalmasına
yetmemişti.

Devletin amiral gemisi
batarken
Aydın Doğan’ın bizzat
kendisi gazetesini “Devlet
Gazetesi” olarak tanımlıyordu. Kemalist klik ile İslamcı
klik arasındaki savaşımın
simgelerinden biriydi Hürriyet. Deniz Feneri davasında
yarattığı yüksek gerilim
zamanla devletin el değiştirmesiyle Aydın Doğan’a
karşı büyüyen bir tehdide
dönüştü.
Gazeteye verilen vergi cezaları ve diğer sektörlerde
ticari faaliyetine yaşanacak
olanların fragmanıydı. Nazlı

Basında yeni dönem mi?

Ilıcak’ın başına gelenlerin
kendisinin de başına gelmesi
an meselesiydi ki, medyadan
çekilmek zorunda olduğunu
anlayarak gazetesini sattı.
Yukarıda bahsi geçen ve
iktidar cenahında darbe tehdidi olarak algılanan haber
belki de sonun başlangıcı
olmuştu. Haberden bir yıl
sonra AKP eliyle yürütülen
bir operasyonla gazete Demirören grubuna aldırıldı.
Evet, aldırıldı çünkü satış
operasyonunun bizzat iktidar tarafından organize
edildiği, Ziraat Bankası’ndan olağanüstü büyüklükte
bir krediyle bu satışın
gerçekleştirildiği sır değil.
Gazeteyi alanlar “Paramız
var ki aldık” diyecek kadar
güç sarhoşluğu yaşıyorlardı

ama olsundu. Ne de olsa
arkalarında kapı gibi iktidar
vardı.
Satış sonrası gazetenin çizgisinde çok radikal bir değişiklik gözlenmedi. Sadece
iktidar aleyhtarı haberler artık gazetede yer bulmamaya
başladı. Ta ki bu yılın Ekim
ayına kadar.
Ekim ayının sonunda 47
gazetecinin işine son verildi.
Bunun üzerine yıllardır gazetede çalışan kimi isimler
de görevlerinden istifa etti.
İstifalara satış sonrası gazetenin başına getirilen genel
yayın yönetmeni Vahap
Munyar da katıldı. Vahap
Munyar’dan boşalan koltuğa
da Ahmet Hakan getirildi.
Böylece Hürriyet operasyonu tamamlanmış oldu.

Ülke tarihinde devlet içi
fraksiyonların birbirleriyle mücadelesi sık sık
basın operasyonlarına
da yansıdı. Gazeteler zaman zaman el değiştirdi,
zaman zaman gazetelere
el kondu, zaman zaman
gazeteciler, genel yayın
yönetmenleri, çalışanlar
işten çıkartıldı. İktidarların değişmesi, gazetelerde
de değişime neden oldu.
Ancak Hürriyet 70 yılı
aşkın bir geçmişte eskiden
devlete egemen olan kurucu Kemalist kliğin sözcüsüydü. Bu yüzden ona
“Basının Amiral Gemisi”
deniyordu.
Bugünlerde Hürriyet’in
başına gelenleri ağzındaki
salyalarla takip eden Pelikan gazeteci Ersoy Dede
bir zamanlar Hürriyet’i
şöyle özetlemişti:
Hürriyet Gazetesi bir şey
söylüyorsa bakarım. Zira
şaşmaz. Ya operasyondur
yani hangi ülke servisi
tarafından bu topraklara
ameliyat yapılmak isteniyorsa, onun değirmenine

su taşıyordur. Ya da yalandır. Birini bitirmek, karalamak, itibarsızlaştırmak,
kamuoyu önünde küçük
düşürmek için yapılıyordur.
Gerçekten de Hürriyet
öyle bir gazeteydi. O “eski
Türkiye’nin” operasyonlarının habercisiydi.
Son operasyonla birlikte o da artık “havuz”a
dâhil edildi. Artık “Yeni
Türkiye”nin operasyonlarını haberleştirecek. Bu
yüzden bu satış basit bir
ticari anlaşmanın ötesinde
bir anlam taşıyor. Öyle ki
iktidar güçleri bu satışı
“22 Mart Devrimi” olarak
nitelendiriyorlardı.

Asıl devrim: Sol basının
halkla buluşması
Olan basın emekçilerine
oluyor şüphesiz. Ama
bu konuyu tartışırken
Hürriyet operasyonunu
basındaki muhalif sesleri
susturmak olarak okuyan
liberal ağızların aksine,
bunun bir devlet içi hesaplaşma olarak okunması

gerektiği açık.
Şimdi Erdoğan öncülüğündeki ittifak, basın
alanında güçlü bir silaha
kavuştu. Çıkan gazetelerin zorunlu dağıtımı ve
önemli ölçüde ücretsiz
dağıtımı ve güçlü reklam
gelirleri olmasa pek okunduğunu, takip edildiğini
söylemek güç. Ama yine
de bilmeliyiz ki artık yazılı
basının tam tamına yüzde
95’i Cumhur İttifakı’nın
korosu şeklinde çıkıyor.
Geriye kalan gazetelerin
zaten önemli bir kısmını
sol basın oluşturuyor.
Koro halinde çıkan iktidar basınına karşı halkın
alternatiflerini ise hiçbir
devlet fraksiyonuna
dayanmadan, halk güçlerinin sesi olan ve kendi
imkânlarıyla yayın faaliyetini sürdüren irili ufaklı
sol basın oluyor. Sol basın
şimdi ekonomik sorunlarla zorlansa da, halkın gerçek alternatifi olduğunun
farkında. Şimdi sol basını
daha da sahiplenme zamanı.
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EMEK
Kriz ortamında yoksullaşma ve sınıfsal çelişkiler derinleşirken, hükümetin tavrı patronları korumak ve alt sınıfları ezmek yönünde şekilleniyor

Asgari değil! İnsanca geçinecek ücret ve onurlu yaşam
“Devlet katında itibardan tasarruf olmaz” diyenlere ve “yerli ve milli dolar milyarderi” patronlara karşı işçi sınıfı haklarını savunmak zorunda.
Erkan Gökber

1. sayfadan devam (...)

Hedef belli sermayenin kârını
ne pahasına olursa olsun korumak.
Krizin yükü açıkça emekçilere
fatura edilirken, bir yandan seri
intiharlar yaşanıyor, öte yandan
işçiler yollara dökülüyor, öfke
ve direniş yükseliyor.
Pahalılık ve işsizlik bu kadar
göz önündeyken, “Ekonomi
uçuşa geçti” diyerek davul zurna çalınıyor. Apaçık gerçeklerin
üzeri örtülüyor!

9 milyon işçinin kavgası
Krizin sonuçlarını karartmaya
çalışırken hükümet ve sermaye

Pelin Kahiloğulları
Ekonomik kriz derinleşerek devam ederken
fatura işçi sınıfına,
emekçilere kesiliyor.
Patronlar ise “rekabetteki
üstünlüğü kaybetmeme,
büyümeyi sürdürme”
masalıyla kârlarını artırmayı sürdürüyor.
Yatırımlarını aralıksız
sürdürdüğünü belirten
“KOÇ CEO’su, Koç
Holding’in 2019’un ilk
9 ayındaki karını net 3,3
Milyar TL olarak açıkladı. TÜPRAŞ’ın 9 aylık
üretim miktarının ise
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla
21,2 milyon tona ulaştığını söyledi. Bu veriler
“ekonomik kriz” gerekçesiyle başta TÜPRAŞ
sözleşmesi olmak üzere
sırasıyla imzalanan diğer
TİS’lerde, işçi sınıfının
mahkûm edildiği açlık ve
yoksulluğu gözler önüne
seriyor.

TÜPRAŞ sözleşmesi
münferit değil
Koç Holding ve Petrol-iş
arasında yürütülen
görüşmelerin “uyuşmaz-

aslında en kapsamlı toplu sözleşme görüşmesi için hazırlanıyor. Aralık ayında asgari ücret
görüşmeleri başlıyor.
Türkiye’de 2 milyon 136 bin işçi
asgari ücretin altında, 7 milyon
87 bin işçi ise asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret görüşmeleri
9 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiriyor.
Berat Albayrak yaptığı açıklamalarda “Ücretlerde enflasyon
yerine YEP enflasyon hedefine
göre ayarlama yapılacak” diyerek hükümetin teklifini göstermiş oldu.
Sermayenin “amiral gemisi”
TİSK’in çiçeği burnunda başkanı, Koç Holding’in gözde

prenslerinden Özgür Burak Akkol sermaye saldırısına komuta
eden kişi konumunda. Akkol,
patronlara ödenen asgari ücret
teşvikinin devamını, kıdem
tazminatının gaspı ve esnek çalışma konusundaki düzenlemelerin yapılmasını
talep ediyor.
YEP’in enflasyon hayalleri 2020’de
yüzde 8,5
ve 2021’de
yüzde 6
ve 2022’de
de yüzde
4,9.
Yani 2020

yılı asgari ücreti 2.192 TL olarak belirlenmek isteniyor.

İşçiye asgari, temel
ihtiyaçlara azami zam
Elektriğe, doğalgaza, suya, ulaşıma, çaya ve şekere yüzde 15 ila yüzde 50
zamlar yaparken
hayali enflasyon hedefi
gözetilmiyor. Temel
ihtiyaçlara
fahiş zamlar yapılırken, halka
yoksulluk
dayatılıyor.

Ayrıca zamma zam yaparcasına,
yeni vergilerin getirilmesi ve
vergi oranlarının artırılması
gündemde. Zenginden az,
yoksuldan fazla vergi toplanan
adaletsiz bir sistem işliyor.
Milyon dolarlık tekneye yüzde
1, 1,5 liralık simide yüzde 8
KDV ödeniyor. Dolaysız vergiler zenginlerin tüketim sahasını
teğet geçip, emekçileri ve yoksulları vuruyor.
Krizin yükünü çeşitli biçimlerde emekçinin sırtına yıkmak
istiyorlar.

İnsanca çalışmak onurlu
yaşamak için
“Devlet katında itibardan ta-

sarruf olmaz” diyen devletlûler
ve her yıl sayıları artan “yerli ve
milli dolar milyarderi” patronlar sınıfı, yoksulların ve emekçilerin ekmeğini kesmeyi hesap
ederken işçiler kendi haklarını
savunmak zorunda.
Asgari ücret görüşmelerinde masada oturacak Türk-İş
Başkanı Ergün Atalay gibileri
sınıfın haklarını koruyamaz!
Atalay’ın masada yeni ihanete
imza atmak için olduğunu görmeliyiz.
Asgari ücret görüşmelerini,
işsizlik, pahalılık ve yoksulluk
rejimine karşı bir hesaplaşmaya
çevirebilirsek, ekmeğimizi ve
geleceğimizi savunabiliriz.

İşçi sınıfının karşısında Koç- metalde MESS
Sermaye işçi sınıfına dönük saldırılarda çok yönlü ve bütünlüklü bir hat izliyor. Esnekliğin
arttırılması, deneme sürelerinin uzatılması ve çalışma sınırlarının kaldırılması hedefleniyor.
lık’la” sonuçlanmasının
ardından TÜPRAŞ
sözleşmesi, Yüksek
Hakem Kurulu’na gitti.
İşverenlerin taleplerinin
de ilerisinde işçilerin
kaybıyla sonuçlandı.3 yıllık sözleşme ve
hafta tatilinin 3 ayda bir
belirlenmesi şeklinde
ayarlanan vardiya sistemi, 3 haftada bir hafta
tatilinin belirlenmesi
şeklinde vardiya sistemi
de değiştirildi.
TÜPRAŞ sözleşmesinin
tarafı Koç Holding bugün aynı sözleşme koşullarını Metal işçilerine de
dayatıyor.
Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü, MESS
ve TİSK başkanı Özgür
Burak Akkol, sermaye
adına oldukça “başarılı”
bir performans sergiliyor.
2020 Bütçe görüşmele-

rinde, TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonunda
tartışılan Yeni Ekonomi
Programına dair sunduğu öneriler de esnekliğin
arttırılması ve işçilerin
daha da sömürülmesi.
İşsizliğe “çözüm” öne-

risi ise, deneme sürelerinin uzatılması ve iş
kanunundaki çalışma
sınırlarının kaldırılması.
Sermaye işçi sınıfına
dönük saldırılarda çok
yönlü ve bütünlüklü bir
hat izliyor.

Metalde işçi 		
sendikalarının durumu
130 bin metal işçisini
ilgilendiren 2019-2021
toplu sözleşme görüşmeleri Eylül ayında başladı.
MESS ile yetkili işçi sen-

dikaları, Türk Metal, Birleşik Metal ve Özçelik-iş
arasındaki görüşmelerin
3’sü gerçekleşti.
Birleşik Metal zam talebini yüzde 34 olarak
açıklarken, Türk Metal
yüzde 26 istedi.
Şubat ayına doğru tamamlanacak görüşmelerde önceki TİS’lerden
farklı olarak MESS, “ücret zammı ve sözleşme
süresi” gündemlerini öne
çekti ve gerilimi buradan
yükseltti.
Birleşik Metal “3 yıllık
sözleşme tartışma dışıdır” derken, Türk Metal
gündemi sonra tartışmak
üzere erteledi.
Türk Metal’in önerdiği
düşük zam ve 3 yıllık
sözleşme tartışmasındaki tutumu, sözleşmeyi
masada imzalayacağına
işaret ediyor. Öte taraftan

Birleşik Metal’in de bu
sürece dönük “mücadele
programı” belirsiz.
Geçtiğimiz Mayıs ayında
Türk Metal ve Birleşik
Metal sendikaları arasında “Diyalog ve İşbirliğine
Dair Ortak Anlaşma “
protokolü imzalanmıştı.
Protokol, sendikaların
birbirlerinin örgütlü
olduğu işyerlerine karışmamasını öngörüyor.
2015’teki fiili metal grevini tetikleyen süreç Türk
Metal’in işçileri satması
sonucu başlayan istifalar
ve Birleşik Metal’e geçiş
süreciydi.
Peki, bu durumda Birleşik Metal bu sözleşme
döneminde kendi örgütlü olduğu fabrikalar
dışında nasıl bir yol
izleyecek? Türk Metal’i
nereden sıkıştıracak?
Grev yasağına karşı nasıl
bir yol izleyecek? Sözleşme MESS’te mi, Yüksek
Hakem Kurulu’nda mı
imzalanacak? Metal işçileri 2015 fiili grev sürecinin benzerini tekrar nasıl
örgütleyebilecek? Bir
başka yazıda tartışmamız
gereken önemli sorular.

Şirketleşen sendikalar ve patronları
Emrah Arıkuşu
Sendikalar ilk olarak 19.
yüzyılda işçilerin birleşik
mücadele örgütleri olarak
ortaya çıktılar.
Bu ortaya çıkış sürecinde
birlikte hareket etme,
ortak çıkarları savunma,
dayanışma ve kardeşlik
temel sloganlar oldu.
İşçilerin mücadele ederek
sermaye sınıfına zorla
kabul ettirdiği sendikalar bugün de işçilerin
en önemli araçlarından
birisi. İşçileri sermaye
sınıfının saldırılarından
korumak, işçilerin haklarını genişletmek ve bu
hakların anayasal güvence
altına alınmasını sağlamak sendikaların temel

Patronlardan farksız, yüksek kazanç, lüks içinde yaşayan bir sendikacılar güruhu oluşmuş durumda.
Patronlarla oturup kalktıkça ve kaynaştıkça işçiliklerini unutarak patronlaştılar.
işlevidir. Ancak sermaye
her şeyin içini boşalttığı
gibi sendikaların da içini
boşaltarak kendi güdümüne sokmayı beceriyor.
Buna çanak tutan sendikacılar da günden güne
artıyor.

Patron sendikacılığından
sendika “patron”luğuna
Son zamanlarda sendikacıların işbirlikçiliğin de
ötesinde davranışlarını
daha yakından görür
olduk. Sendikacılar mücadeleleri ile değil maaşlarıyla ve lüks harcama-

larıyla anılıyor. İşbirlikçi,
gangster ve sarı sendikacılıkta ulaşılan seviye sendika patronluğuna vardı.
Memur-Sen Konfederasyonu Başkanvekili ve Sağlık Sendikası Genel Başkanı Semih Durmuş 17
bin 340 lira olan maaşını
26 bin 94 liraya yükseltti.
Ayrıca kendisine 800 bin
liraya Audi A6 makam
aracı da aldı. Ayrıca 6 yönetim kurulu üyesine 230
bin liraya 6 adet Passat
marka araç satın alındı.
Hak-İş Genel Başkan
Yardımcısı ve Özçelik-İş

Sendikası Başkanı Yunus
Değirmenci ise 1,8 milyon lira değerinde süper
lüks makam aracı aldı.
Maaşının ise adeta bir
şirketin CEO’su gibi 30 ile
50 bin lira arasında olduğu belirtiliyor.
Başka sendikalarda da
durumun bundan farklı
olmadığını biliyoruz.
Patronlardan farksız,
yüksek kazanç, lüks ve
şatafat içinde yaşayan
bir sendikacılar güruhu
oluşmuş durumda. Patronlarla oturup kalktıkça
ve kaynaştıkça işçilikleri-

ni unutarak kendileri de
patronlaştılar. Patronlar
işyerlerinde işçileri sömürürken bu sendikacılar
güruhu da sendikalarda
işçilerin kanını emiyor.

Devletin fideliğinde
sendikacılık
Bu durumun siyasal anlamı ise sermaye iktidarının
devlet aygıtı ile sendikalara müdahalesi ile
anlaşılabilir. Bu müdahale
özellikle devlet eliyle üye
sayıları semirtilen, şişirilen HAK-İŞ, TÜRK-İŞ
ile doğrudan yapılmakta.

Üye sayısı demek aidat almak ve şirketlerde olduğu
gibi kazanç demek.
Bu durum sadece dışarıdan müdahale ile açıklanamaz. İşçi mücadelesinin ufkunun ekonomik
temelde sendikal mücadeleye indirgenmiş olması,
sermayeye ve sermaye
devletine karşı bir mücadele şekillenmiyor olması,
sınıfın öncülerinin yetişip
sendikalarda yer almaması sendikaların ve sendikacıların bu hallerinin
esas nedenidir.

İşçiler ne yapabilir?
Sendikacılar işlerine karışan ve hesap soran birileri
olmadığı sürece bu anlayıştan vazgeçmeyeceklerdir. İşçilerin masaya
yumruğu vurması ve sendikalarına sahip çıkmaları
denetimi ve yönetimi ele
alması gerekiyor.
Ayrıca sendikaların dışında da bir mücadele anlayışına sahip olmak sermayeyi karşısına alacak
şekilde kapitalist düzeni
yıkmak için mücadele
ederek farklı mücadele
araçlarını kullanmak işçilerin önünü açacaktır.
Son zamanda yaşanan
direnişler de bunun en iyi
göstergesi.
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Orta Doğu halklarının, savaş haline ve statükoya karşı isyanları büyüyor

Suriye’de savaş “bitmiyor”
Suriye’deki savaşın son perdesinde çatışmaların, bölgesel güçlerin daha fazla müdahil olmasıyla
şiddeti artıyor. Küresel ve bölgesel güçler çıkar sağladıkları bu savaşı harlamaya devam ederek,
bölge halklarına ölüm, kan, zulüm dışında bir şey sunmayacaklarını tekrar tekrar gösteriyorlar.
Hasan Feramuz
Suriye’de savaşın son
perdesi, farklı alanlarda
farklı aktörlerin değişken rolleriyle dinamik
bir şekilde devam
ediyor. Türkiye’nin Barış
Pınarı Harekâtı da bu
son perdenin gidişatını
az da olsa etkilemekle birlikte Ankara’yı
ateşten çemberin içine
çıkılamaz bir şekilde
soktu.

Söylemler ve gerçekler
Rusya ve Suriye’nin
İdlib’e sıkışan cihatçılara yönelik kısmi
saldırısının ardından
gerçekleşen Türkiye’nin
harekâtı, öncelikle hem
küresel hem de bölgesel
güçlerin Suriye’deki savaşı bitirmemeye niyetli
olduklarını açığa vurdu.
ABD, Avrupa, Rusya
ve İran’dan harekâta
karşı gelen söylemsel

tepkilerin pratiktekilerden fazla olması bunun
göstergesi.
Trump’ın sürekli değişen
pespaye söylemleri,
ABD’de harekâta ve
savaşa yönelik farklı tutumların devlet içindeki
krizle paralel olduğunu
göstermektedir.
Bir taraf esas gündem
olarak İran’ı görüp doğrudan harekete geçme
yanlısıyken diğer taraf
Orta Doğu’da çeşitli
yerlere konumlanarak
hegemonyayı herhangi bir küresel güce
kaptırmadan sürdürme
taraftarı.
İki tarafın da ortaklaştığı nokta ise Suriye’deki
savaşın devam etmesi.
Böylece ABD “imparatorluğunun” somut
varlığı hem bölgede
caydırıcı güç olacak hem
de İran’ın Suriye’de yıpratılmasını sağlayacak.

Çekişmeler ve 		
olasılıklar
Rusya ise savaşla Orta
Doğu’da tekrar kazandığı inisiyatifi en az
maliyetle sürdürmeyi
başarmakta. Bunun
nedeni ise Türkiye, İran,
Suriye ve SDG arasındaki dehşet dengesini
sağlayabilmesi. Rusya
bu güçlerin birbirleri ve
ABD-İsrail ile aralarındaki çekişmelerden yararlanarak “uzlaştırıcı”
rolünü oynayabiliyor. Bu
rolün ayrıca Türkiye’nin
“Batı” ile olan gerilimlerinden Moskova’nın
faydalanmasını sağlaması da cabası. Dolayısıyla
savaş, Rusya için de bir
nimet.
Suriye’deki savaşla bölgesel nüfuzunu arttırma
imkânı bulan İran,
savaşın devamından
yana olmakla birlikte
Türkiye’nin harekâtın-

dan rahatsız. Bunda
Türkiye’nin ve onun
desteklediği cihatçıların Suriye’deki savaşı
tekrardan alevlendirme
ihtimalinin payı büyük.
Buna karşılık İran’ın
gücünü konsolide
edebilmek ve verimli
kullanmak açısından
Türkiye karşıtı güçlerle
kısmi bir ittifak yapması
büyük bir olasılık.

Savaşa devam
Bu olasılık Suriye için
daha hayati bir önem taşıyor. Harekâtla birlikte
uzun bir aradan sonra
kuzeydeki sınırlarına
ulaşan Suriye, hem Türkiye’nin varlığına hem
de cihatçılara karşı koyabilmek için çok sınırlı
bir güce sahip. Bunun
için de başta SGD olmak
üzere “ekstra” güçlere
ihtiyacı var.
Türkiye ise harekâtla

birlikte Suriye masasına güçlü oturma ve
Esad’ı devirme inadını
sürdürme şansını yakalamış durumda. Fakat
Türkiye’nin yaşadığı
ekonomik ve siyasal
krizin yanı sıra neredeyse bütün cihatçıların
sorumluluğunu almış
olması, savaşı ilerletmesini zorunlu kılıyor.
Ve bu da sınırlı olan
gücünün giderek yok
olmasının önünü açıyor.
Sonuç olarak Suriye’deki
savaşın son perdesinde
çatışmaların, bölgesel
güçlerin daha fazla müdahil olmasıyla birlikte
şiddeti artıyor. Küresel
ve bölgesel güçler de
çıkar sağladıkları bu
savaşı harlamaya devam
ederek, bölge halklarına ölüm, kan, zulüm
dışında bir şey sunmayacaklarını tekrar tekrar
gösteriyorlar.

Halkın isyanı Bağdat’ı sarsıyor
Saddam’ın ABD tarafından devrilmesinden sonra inşa edilen mevcut siyasal ve sosyal
sistem, yaşanan bu çok boyutlu krizinin karşısında iflas etti. Eylemciler, iktidardaki güçlerin
sözde uzlaştırıcı adımlarına inanmayıp, her şeye rağmen sokaklara akarak ve zafere kadar
direneceklerini belirterek iradelerini ortaya koymuş durumdalar.
Evrim Muştu

Hegemonya krizi

Irak’ta haftalardır süren
halk ayaklanmaları küçük bir protesto olarak
başlamıştı. 1 Kasım’da
geleceklerine dair
umudunu kesemeyen
veya kesip isyan eden
ve her şeyden önce genç
öğrencilerden oluşan az
bir kitle, iki aydır süren
isyanlarını Bağdat’ta
hükümetin bulunduğu
Yeşil Bölgeye taşımaya
çalıştı.
Dünyanın en zengin
petrol yataklarından
birine sahip olan bir ülkenin vatandaşı olarak,
sefaletin dibine vurmuş
koşullarda yaşıyor
olmak protestocuları
sokağa çıkaran temel
sebeplerden biri.
Devlet aparatlarında
“dayısı olmayan” kimse
iş bulamıyor, emekçi
halkın ve gençliğin
hemen hemen yarısı
işsiz ve insanların su,
cereyan, konut, sağlık
gibi en temel ihtiyaçları
giderilmiyor.
Bunların yanı sıra, en
büyük işveren olan
devlet kurumlarının koridorlarında 2003’ten bu
yana 450 milyar dolar
olduğu tahmin edilen
para yok oldu. Ve herkes
bunun farkında.

Polis güçleri protestolara en sert şekilde
yanıt verdi. Üç gün
içerisinde 38 eylemciyi
katledip yüzlerce kişiyi
yaraladılar. Böylesi bir
gerçeğe karşı geri adım
atmayan protestoculara
kısa sürede, yoksul halk
kitleleri ve orta sınıfların
bazı kesimleri de katıldı.
Bu durum derin ve çok
boyutlu bir krizin de
önünü açmış oldu.
Şiddetten başka cevap
vermeyen-veremeyen
(eski Komünist Partili) Adil Abdülmehdi
hükümeti, bu yolu hızla
almış oldu. Son haberlere göre 300’e yakın insan
katledildi, 8000 üzerinde kişi de yaralandı.
Mevcut iktidar alanını
oluşturan dengenin bu
süreçte gittikçe çözüldüğü anlaşılıyor.
Sadr-Hareketinin lideri
Muqtada el Sadr, bu
düzenden en fazla çıkarı
olan biri olsa da hükümete karşı tavır almak
zorunda kaldı. Şii’lerin
üzerinde manevi otoritesi yüksek olan ruhban
Ayetullah Ali Sistani
de hükümeti ve emniyet güçlerini eleştiren
açıklamalar yaptı. Siyasi
ve askeri HaşdiŞabi’nin

Lübnan “yeniyi” arıyor
Özellikle ekonomik taleplerle son
iki senedir sokaklarda olan Lübnan
halkı, işsizliğe ve yoksulluğa çözüm
sunamayan statüko yerine koyacakları
adil, eşit ve halkçı bir düzeni el
yordamıyla aramaya devam ediyor.
Ufuk Sultanoğlu
İçinden geçtiğimiz günlerde dünyanın farklı ülkelerinde sermayenin krizi
ve kapitalizmin sınırlarına
dayanması nedeniyle
egemenlerin neo-liberal
politikaları bir çöküş
yaşıyor.
Ekonomik kriz ile hegemonya krizinin paralel
şekilde derinleşiyor. Bu
krize karşı halkın isyanlarını gözlemliyoruz.
Lübnan da bu isyanların
yoğun yaşandığı önemli
yerlerden birisi.
Lübnan, dinsel ve mezhepsel bir siyasal yapıya
sahip olmakla birlikte
ekonomik ve toplumsal
yaşamda feodal kalıntıları da barındırmakta.
Lübnan’da siyasal düzen,
din ve mezheplere göre
düzenlenmiş; ekonomik
düzen de bu mezheplerin
önde gelen birkaç ailesinin
egemenliği altında. Dolayısıyla iktidardakiler de
ekonomide önemli güce
sahipler ve ayrıca ülkedeki
yabancı sermayenin de en
büyük ortağı durumundalar. Bu durum Lübnan’da
mezhep, din ve aile yapılarının devlet içinde devlet
haline gelmesine yol açmış
durumda.

Ekonomik ve siyasal
talepler

karargahına ve bir şekilde bağlı olduğu İran’ın
büyük elçiliğine saldıran
protestocular İran’ı da
hedef aldı.
İran’ın Irak’taki siyasi nüfuzunun büyük
bir kısmı “uzlaştırıcı”
rolünden geliyor. Bu
fonksiyonunu yerine
getirmekte zorlanıyor.
Çözülen alanı toparlamak için Kasım Süleymani, İran’ın Irak’taki
belli başlı adamı ve
İranlı Kudüs Güçleri
komutanı, inisiyatif alıp
merkezi aktörler arasında bir uzlaşma süreci

başlatabildi.
Göründüğü kadarıyla,
cephe şeklinde kitleye
uygulanan şiddet bu
sefer azalıp tek tük
gözaltılar biçimine dönüşecek; aynı zamanda
kitlelerin gazını almak
için yüzeysel reformlar
uygulanacak.

Halk isyanı
Alt ve orta sınıflardan
oluşan kitleler Irak’ta
artık normal sayılan
mezhep çatışmalarını
kenara bırakarak ortak
mücadele sürecinde
muazzam bir dayanışma

sergiledi. Bu Irak gibi
yerler için çok önemli
bir olay.
Lideri olmasa da mevcut
sisteme karşı olan
örgütlerin kendi adı
altında hareket etmeden
katıldığı biliniyor. Fakat
isyanın karakteri ve
dinamiği spontane ilerliyor. Mevcut düzenin
Şii ve milliyetçi ideolojisine karşın henüz daha
“saf ” bir Irak milliyetçiliği koymakla beraber
halkın isyanı Irak’ta sol
ve demokratik hareketlerin de güçlenmesini
sağlıyor.

17 Ekim tarihinde başlayıp bugünlerde de devam
eden protestoların hedefinde iktidarın ekonomi
politikalarının yanında bu
yapılar da bulunmakta.
Bu nedenle halkın geniş
bir kesiminin katıldığı
protestolar her zamankinden farklı içerik taşımakta.
Farklı din ve mezhepten
insanların yurttaşlık
bilinciyle hareket ettiği ve
ortak talepler oluşturduğu
bir durum söz konusu.
Başlangıçta Whatsapp
kullanımına vergi getirilmesine karşı patlayan
eylemler genel ekonomi
politikalarına yöneldi.
Başta elektrik olmak üzere
ülkenin altyapı ağını yok
eden, işsizliği ve yoksul-

luğu arttıran ekonomi
politikaları, kitlelerin akın
akın sokağa çıkmasının
önünü açtı.
Kitlelerin sokakları
doldurması, ekonomik
taleplerin yanına siyasal
taleplerin de dile gelmesini sağladı. Hükümetin
istifasını, yeni bir hükümetin kurulmasını, dinsel
ve mezhepsel kotalardan oluşmayan laik bir
seçim kanunu üzerinden
erken seçime gidilmesini,
yolsuzluk yapan bütün
liderlerin yargılanmasını
ve onların yağmaladıkları
paraların geri alınmasını
talep eden kitleler; hükümetin yeni ekonomik politikalarını geri çekmesini
ve başbakan Saad el-Hariri’ye istifasını sağlayarak
ilk kazanımları elde ettiler
bile.

Halkın ısrarı
Devletin ilk andan itibaren uyguladığı sert müdahalelere ve baskılara rağmen kitlelerin sokağı terk
etmemesi ve taleplerinde
ısrarcı olmaya devam etmesi, Lübnan’daki yapısal
durumun değişmesine
yönelik ciddi bir isteğin
olduğunu gösteriyor.
Nitekim Hizbullah lideri
Nasrallah’ın protestoları
“komplo” olarak nitelemesine gösterilen tepkilerle
birlikte dinsel ve mezhepsel statükodan nemalanan
bütün liderlerin aynı
kefeye konulması, Lübnan
halkının “başka bir şey”
istediğine işaret ediyor.
Geçmişin acılarını taşıyan
Lübnan’da bıçak kemiğe
dayanmış durumda.
Özellikle ekonomik
taleplerle son iki senedir
sokaklarda olan Lübnan
halkı, işsizliğe ve yoksulluğa çözüm sunamayan
statüko yerine koyacakları adil, eşit ve halkçı
bir düzeni el yordamıyla
aramaya devam ediyor.
Lübnan sokaklarındaki direniş de bunu elde
etmek için halkın sonuna
kadar mücadele etmeye
niyetli olduğunu açıkça
gösteriyor.
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EKOLOJİ - GENÇLİK- KÜLTÜR
Ekoloji mücadelesini bugünün koşullarında büyütebilmek için savaş karşıtlığı büyük önem taşıyor

Savaş tüm gezegeni tehdit ediyor
Savaşlarda yaşanan kayıplarda yalnızca insanlardan bahsedilir ama savaşlar arka planda tüm canlı yaşamını ve ekolojik dengeyi etkiler.
Utku Şahin

Tahribat büyük

Modern kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların kullanıldığı savaşlar
yok edici potansiyele
sahip.
Dolayısıyla mesele
insan hayatını tehdit etmekten çok daha fazlasını barındırıyor. Savaşlarda yaşanan kayıplarda yalnızca insanlardan
bahsedilir ama savaşlar
arka planda tüm canlı
yaşamını ve ekolojik
dengeyi etkiler.
Çatışma ortamında
çok sayıda insanın
yaşamı sonlanırken,
aynı zamanda etik ve
ahlaki değerlerin çoğu
unutulur. Böylece doğal
yaşamın korunabilmesi
gittikçe zorlaşır.
Hidrojen bombası, füze
sistemleri gibi yüksek
tahribat gücüne sahip
çeşitli silahlar gezegenin
birçok noktasında test
ediliyor.
Bu silahların test edilmesi, kullanılması ve
taşınması toprak ve su
üzerinde etkiler bırakarak doğada kalıcı hasara
sebep oluyor.
Yani savaşın doğa üzerindeki etkileri henüz
tatbikat aşamasındayken başlıyor.

Fiziki çatışma ve silah
kullanımının başlamasıyla birlikte doğa tahribatı artıyor. Örneğin:
Körfez Savaşı sırasında
hedef alınan petrol tankerleri ve petrol üretim
tesislerinin neden olduğu kirliliğin bölgede
30 bin deniz kuşunun
ölümüne, mercanların
yüzde ellisinin yok olmasına neden olduğu
biliniyor.
Hava saldırılarında kullanılan bombalar patladıkları zaman yaklaşık 3
bin derecelik bir sıcaklık yaratıyor. Bu sadece
o bölgedeki hayvanların
ve bitki örtüsünün değil
toprağın alt katmanları-

nın da ölümü anlamına
geliyor. Ve toprağın
tekrar sağlıklı yapısına
kavuşması için en az
1500 en fazla 7 bin yıl
geçmesi gerekiyor.
Taraflar savaşın gidişatını değiştirebilmek,
ekonomik/yapısal zararı
yükseltmek için sanayi
tesislerini ve günlük
yaşamın devamlılığını
sağlayan yapıları vuruyor. Örneğin IŞİD
çeteleri defalarca Dicle
Nehri’ni kirletecek çeşitli saldırılarda bulundular.
Bölgede kullanılan
silahlardaki zehirli
maddeler, evlerin tahrip
olması, çöp ve atıkların
toprağın derinliklerine
katılmasıyla birlikte yer

altı suları inanılmaz
ölçüde kirlendi. Bilim
insanlarına göre Suriye bölgesinin çevresel
düzeyde bir nebze onarılması için en az 25 yıl
süre gerekiyor.

Göçlerle gelen yeni
sorunlar
Savaş nedeniyle milyonlarca insanın, bambaşka
nüfus dengelerinin
bulunduğu yerlere toplu
şekilde göç etmesi ekolojik krizi büyüten diğer
bir faktör. Yoğun nüfus
baskısı oluşan yerlerde
çevre/doğa koşulları
sarsılıyor ve sürdürülebilirliği kısıtlanıyor.
Saydığımız tüm gerilimler sonucunda BM
2001 yılından itibaren

6 Kasım tarihini, “Savaş
ve Silahlı Çatışmalarda
Çevrenin İstismarının
Önlenmesi Günü” olarak adlandırdı. Ancak
dünyanın birçok ülkesinde ezilen halkların
kitlesel halde katliamını
planlayıp hayata geçiren
BM bileşeni devletlerin
kendi yarattıkları çatışma ve katliam ortamını
engellemeleri imkansız.
Ekoloji mücadelesini
bugünün koşullarında
büyütebilmek için savaş
karşıtlığı önemli bir turnusol kâğıdı. Savaşlarla
sadece insan varlığı tehdit edilmiyor; gezegenin
yok oluş sürecini hızlandıran bir dönemin
de kapılarını aralıyoruz.

Başka bir dünyanın ve geleceğin mümkünlüğüne inanan gençlik ancak kolektif
dayanışma pratikleriyle, sonuç alıcı kazanımlar ve kendine yeni kapılar, yeni
kazanımlar açacak ilkelerle hareket ederek kitlesel karşı koyuşları örebilecektir.
Ali Çadırcı

Gençlik: Yakıcı, yıkıcı,
yaratıcı
Özellikle de her tarihsel
momentte inisiyatif
alarak süreci sıçratan
iradesi, cesareti ve
enerjisiyle muktedirlere
korku salan gençlik
hareketi de bu korku
imparatorluğundan

Arthur’un Joker’e
Dönüşümü
Son kertede Joker’in ciddi bir sistem
eleştirisi olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak sonuç olarak bir alternatif
üretmediğini de görebilmekteyiz.
Emin Taşdemir

ilk adımını da atar.

Geçtiğimiz ay Joker filmi
Türkiye ve dünyada gösterime girdi. Gösterime
girdiği andan itibaren de
film üzerine birçok tartışma
ve inceleme yapıldı.
Burada Joker’in önceki
Joker’lerden farklı olarak
içinde bulunduğu sınıf daha
ön plana çıkmış durumda.
Yani bu filmde Arthur Fleck’i Joker’e yani seri katile
dönüştüren şey: Zizek’in
de dile getirdiği gibi içinde
bulunduğu sınıfın, sistem
içinde yaşadığı nihilizm
olduğunu söyleyebiliriz.

Sınıfsal farkların bilinci

Arthur’dan Joker’e

Bu kuşatma gençliği zapt eder mi?

Otoriteleri, sürekli bir
yenisi eklenen krizlerle,
yoksulluk ve yoksunluk halinin yol açtığı
tepkisel ve ani öfke
patlamalarıyla sarsılan
ve yetmezlikler yaşayan
egemenler toplumsal
rıza üretmede sıkıntı
yaşıyorlar.
Bu sıkıntıyı, devlet şiddetiyle örülü bir abluka
ile ve medya üzerinden
gerçeği eğip bükerek
ürettikleri yanılsamalarla bastırmaya çalışıyorlar. Bu bastırmanın
arkasında, toplumsal
dinamiklerin iktidarları söküp alabileceği
korkusu yatıyor.

Trajediden Komediye:

payına düşeni alıyor.
Gençliğin, içinden
geldiği/geçtiği tarihi ve
toplumu yakıcılığıyla,
yıkıcılığıyla ve yaratıcılığıyla değiştirip dönüştürdüğünü, dönemsel
hareketlerin başını çekip süreci göğüslediğini
ve sıçrattığını tarihten
biliyoruz.
68’den Gezi’ye bunun
pek çok örneği gördük.
Görüyoruz.
Gençliğin sorgulama ve
isyan etme eğilimlerinin
farkında olan dünün,

bugünün ve yarının
iktidarları gençlik hareketini sönümlendirmek
için üniversitelere özel
olarak yöneldiler. Bugün de durum böyle.

Üniversitelerdeki
neo-liberal kuşatma
Dünya genelinde
neo-liberal genişleme
sürecinin eğitime etkisi,
Bologna Süreci ile
uluslararası karaktere
sokulmak istenmiş ve
birçok ülkede başarılı
olunmuştur.

Türkiye’de ise 12 Mart
askeri darbesiyle provası yapılan, 12 Eylül
faşist askeri darbesiyle
de YÖK adı altında
merkezileştirilen, 1982
anayasasıyla muhafaza
edilen ve sermayenin
eğitimdeki beklentileri
adına yeniden yapılandırılan üniversiteler
neo-liberal kuşatmaya
tabi tutulmuştur.
Böylece üniversiteler,
sermayeye artı değer
üretmenin yeni yollarının arandığı hatta
teknoparklar, AR-GE
çalışmaları ile bu yolların doğrudan yaratıldığı mekanlar haline
getirilmiştir.
Sermayenin bizzat
yerleştiği üniversitelerde gençliğin tüm vakti
kapitalist üretim ve
tüketim ilişkiler ağına
kanalize edilmiştir.
Aynı zamanda sonsuz
rekabet ortamı bireyler
arasında güvensizlik
iklimini yaratmış,
kariyerizm bataklığı

ise gençliğin dinamik
duruşunu bireysel hırs
ve öfke duygularıyla
pasifize etmiştir.

Başka bir üniversite
mümkün
Başka bir dünyanın ve
geleceğin mümkünlüğüne inanan gençlik
ancak kolektif dayanışma pratikleriyle, sonuç
alıcı kazanımlar ve
kendine yeni kapılar,
yeni kazanımlar açacak
ilkelerle hareket ederek
kitlesel karşı koyuşları
örebilecektir.
Çelişkileri ortaklaşıp
derinleşen gençliğin
çıkış işaretleri, farklı
dinamiklerin getirdiği
mücadele pratiklerini
örgütlemesi, akademik
demokratik mücadele
içindeki tüm alanların
ortak hatta buluşarak
yürüteceği pratiklerde,
deneyimlerde saklı
olacaktır. Ortak hatta
buluşulacak alan ise
belli: Özgür demokratik
halk üniversiteleri.

Arthur Fleck, filmin
başlarında her anlamda
ötekileştirilen, nöropsikolojik hastalığı yüzünden
dışlanan, alay edilen buna
rağmen annesiyle birlikte
sade bir hayat yaşamaya
çalışan, yaptığı işte yükselme hayalleri olan sade bir
vatandaş.
Aynı zamanda Arthur’un,
“Amerikan Rüyası”na kendini kaptırmış yoksul bir
insan olduğunu görüyoruz.
Arthur’un, bunun sadece
bir rüyadan ve kandırmacadan ibaret olduğunu yavaş
yavaş anlaması ve rüyadan
uyanması onu Joker olmaya
doğru sürükleyecektir.
Filmdeki metaforları okuyabilmek için filme Aristoteles’in Poetika’sının ışığında
bakmaya çalışacağız.
Bu filmde karşımıza çıkan
cinayetlere sadece psikolojik rahatsızlığı olan
birinin işlediği cinayetler
olarak bakmak mümkün
değil. Çünkü her cinayetin
başka bir alt anlam birimi
oluşturduğunu görüyoruz.
Arkadaşının verdiği silahı,
çocuklara palyaço gösterisi yaptığı yerde düşmesi
Arthur’un trajik hatasının
başlangıcı olur.
“Sahnede gözüken silah
patlar” kuralı gereği Arthur
kendisini darp eden 3
kişiyi o silahla öldürür. Bu,
Arthur’un burjuvaziye ilk
karşı duruşudur. Arthur’u
burjuvazinin en güçlü temsilcisi olan Thomas Wayne’e
bağlayan tek bağ annesidir.
Annesinin gerçek annesi
olmadığını öğrenen Arthur
bilgisizlikten bilgiye geçişin

Arthur annesini öldürerek
de burjuvaziyle olan zincirinin son halkasını koparır.
Arthur’un bir sonraki cinayeti ise onunla aynı sınıfa
mensup olmasına rağmen
onu ötekileştiren ve ona
ihanet eden eski iş arkadaşıdır. Bu sahnede kendisi
gibi öteki olan cüceye hiçbir
şiddet uygulamadan diğer
arkadaşını makasla öldürmesini Arthur’un artık
faşist düşünceye olan öfkesi
olarak okumak mümkün.
Bu cinayetten hemen önce
Arthur artık tam anlamıyla
Joker’e dönüşmüştür. Bu
baht dönüşümü de şu sözlerle ifade eder:
“Eskiden hayatımın bir
trajedi olduğunu düşünürdüm. Ama artık bir komedi
olduğunu anladım.”
Aristoteles Poetika’sında
tragedya ve komedyayı
tanımlarken; tragedyanın
ortalamanın üstündekileri,
komedyanın ise ortalamanın altındakileri konu aldığını söyler. Yani Aristoteles
komedya ile tragedyanın
konuları arasındaki farkı
sınıf farkına dayandırır. Joker bu sözle aslında bir sınıf
bilincine vardığını anlatır.
Bu sözlerin ardından Joker
kendisi için baba figürü
olan Murray Franklin’i öldürür. Çünkü Joker onu da
sistemin aygıtlarından biri
olarak görür.
Joker, arabada giderken
isyanı seyreder. Fitilini
ateşlediği toplumun onu
önderleştirdiğini fark eder.
Burada Vandetta’dan farklı
olarak Joker topluma önder
olma amacı gütmemiş,
kendi uyanışı toplumun
uyanışına toplumun uyanışı
ise kendi uyanışına sebep
olmuştur.
Joker’in ciddi bir sistem
eleştirisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sonuç olarak
bir alternatif üretmediğini
de görebilmekteyiz. Filmin
yapımcısı DC Comics’in bir
“entertainments” (eğlence
sektörü) olduğunu göz
önünde bulundurduğumuzda filmden tam anlamıyla
Marksist bir yapı oluşturmasını da beklemek pek
mümkün olamamaktadır.
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KADIN
Kadınlar, mücadelelerinden gelen yaptırım gücü ve direngenlikleri ile ilerlemeye devam ediyor

Savaş, nafaka karşıtlığı ve
korunan aile
Kadınlar, savaş zamanlarında, barış isteyip haklarına sahip çıktıklarında vatan haini ilan
edilirlerken aynı savaş ortamında iktidar, kadın ve çocuk düşmanı yasaları geçirmeye çalışıyor.
Hatice Göz
Savaş dönemleri, kadına
yönelik ataerkil politikaların şekillenmesi ve
uygulanmasında özel
önem taşır.
Çünkü savaş gündemi
bütün dikkati kendinde
topladığı gibi bütünlüklü
bir toplumsal/siyasal politikanın da parçasıdır.
Bir yandan askeri sevkiyatlar yapılırken öbür
yandan kurulmaya çalışılan toplumun inşası, savaş
naralarının gölgesinde
hızlanarak devam eder.
Hızlanır çünkü “normal”
zamanlarda önüne engel
olan toplumsal muhalefetin tüm gündemi geri plana itilmiş ve savaş temel
mevzu olmuş olur. Bunun
dışındaki gündemlerden
bahsetmek, vatan millet
karşıtlığı, hainlik olarak
lanse edilir. Top sesleri altında toplumsal denetim
artar.
Kadın düşmanı politikalar tam da bu dönemlerde tavan yapar. Çünkü
ataerki, savaş gündemi
altında, eril politikalarını uygulayabileceği en
meşru zemine kavuşmuş
olur. Erkek egemenliği en
vahşi biçimine bürünür,
her şey mübah sayılır.

Ailenin denetimi
Bu süreçte toplumsal

denetim artarken kadının
üzerindeki baskı da artar.
Savaş zamanlarında da erkek egemenliği denetimi
elinden bırakmaz, hatta
bunu daha da şiddetlendirir. Erkek egemen
toplumsal yaşam ve iş
bölümü devam etmelidir. Dışarıdaki hedeflere doğru ilerlenirken
içerdeki toplumsal inşa ve
dönüşüm de sürer.
Böylece, savaş ya da ordu
tartışılmaz konular olurken kadınlara saldırının
adımları da meşrulaşmış
olur. Kadınları denetim
altında tutmanın en iyi
yolu ise her zaman olduğu
gibi ailedir.

Söz konusu olan devlettir
ve güçlü devlet “güçlü
ailedir.”
AKP iktidarının kadın
politikalarının temelini
de işte bu söylem oluşturuyor.
Bütün iktidarlar gibi AKP
iktidarı da patriyarkal
kapitalizmin çıkarları gereğince, kadını aile içine
hapsederek denetlemeye
devam ediyor. Aile güçlendikçe kadınlar zayıflarken erkekler/erkeklikler
sırtlarını erkek egemen
devlete yaslayarak daha
da perçinleniyorlar.
Bu militarize ortamda
kadına karşı şiddet katlanarak artarken iktidar

eliyle uygulanan saldırılar
da savaş örtüsü altından
kendini gösteriyor.

Nafaka saldırıları
Suriye operasyonu
sürecinde nafaka tartışmalarının şiddetlenmesi
ve bir askerin “cephe gerisindeki kadına” nafaka
veriyor olmasının mağdur
edebiyatıyla sunulması
zamanlama açısından hiç
de tesadüfi değil.
Bu ve benzeri süreçlerde
erkekler ulusu, vatanı
korumakla görevli birinci
sınıf vatandaşlar olurken
kadınlar aileyi, yuvayı
koruyarak “ikinci” cins

olmaya devam ederler.
Bunun dışına çıkan kadınlar/kadınlıklar şiddetle
reddedilir.
Hatırlayalım ne demişti
Süresiz Nafaka Platformu
kurucusu: “And olsun
ki onlar seferde cihat
ederken biz de aile kurtulsun diye mücadelemize
devam edeceğiz.”
Süresiz nafakaya yönelik saldırılar her koldan
devam ededursun; temel
meselenin ailenin korunması olduğu apaçık. Aile
korunursa, boşanmalar
azalır ve kürtaj yasaklanırsa, iktidarın tahayyülüne uygun bir kadın profili
çizilmiş olur.
Mesele kadının emeği
olunca yumulan gözler,
erkeğin cebi söz konusu olduğunda-hele de
o erkek bir askerse- bir
anda açılıveriyor! Çünkü
askerin cebi ülkenin cebi!
Kadınlar, savaş zamanlarında, barış isteyip haklarına sahip çıktıklarında
vatan haini ilan edilirlerken aynı savaş ortamında
kadın ve çocuk düşmanı
yasaları bir gecede geçirmeye çalışan iktidarın
gayesi açık: Yaratmaya
çalıştığı toplumsal yapıya
uygun, aile içinde ve erkeğe tabi kadını yaratmak.
Savaşın alevleri yanarken,
haklarımızı ayaklarımızın
altından çekip almak!

Direnişlerin asi kadınları
Marx’ın dediği gibi “Şimdiye kadarki tüm toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.” Bu sınıf
savaşımlarına yakından
baktığımız zaman, her
dönem en önde mücadele
eden kadınları görüyoruz.
Kapitalizmin ilksel birikim sürecinden Fransız
İhtilali’ne Paris Komünü’ne, Latin Amerika halk
isyanlarından günümüze
kadar tüm halk direnişlerinde kadınlar hep en ön
saflarda yer aldı.
Yakın zamanda Brezilya,
Kolombiya, Arjantin,
Ekvador, Şili, Venezuela,
Bolivya, Uruguay, Haiti,
Lübnan, Irak, Mısır gibi
birçok ülkede halklar,
kitleler halinde sokaklara
çıktığında da aynı durumla karşılaştık.
Dünya genelini etkisi
altına alan bu kitlesel protestoların arka planında:

Sermayenin içine girdiği
yapısal kriz ile birlikte
halka dayatılan neoliberal
politikalar, yolsuzluk,
özelleştirmeler, zamlar,
artan hayat pahalılığı var.
Tüm bu protestoların en
önünde de yine direngenlikleri ve mücadele
azimleri ile dikkat çeken
kadınlar yer aldı.

Kadınların mücadelesi
tesadüfi değil
Kadınların, direnişlerin
en önünde yer alması
tesadüf değil elbette.
Patriyarkal kapitalizmin,
kadınlara uyguladığı özel
sömürü biçimleri bu durumun önemli nedenlerinden biri. Bu kapsamda
devlet, sermaye ve erkek
işbirliğinin kadınları
maruz bıraktığı emek ve
beden sömürüsü, onları
bedenlerini, emeklerini ve
yaşamlarını korumak için
sürekli mücadele içinde

bulunmaya
itiyor.
Dünyanın
birçok
yerinde
neoliberal
politikalarla kadınlara
dayatılan esnek,
güvencesiz, çalışma koşulları,
parça başı işçilik,
düşük ücretler ile
kadınların geçinebilmek
için erkeklere ve aile
kurumuna bağımlılıkları
arttırıldı.
Kriz dönemlerinde görünmeyen emeğin yükü
de ağırlaşıyor elbette.
Kadınlar, eve giren paranın tüm aieye, ay sonuna
kadar yetebilmesi için
sürekli hesap yapmak,
birçok şeyi evde kendisi
yapmak, kendi ihtiyaçla-

rın-

dan kısıp ev bütçesine
harcamak zorunda
kalıyorlar.
Bu durum yoksulluğun
gittikçe daha çok kadınlaşması anlamına geliyor.

Kadınlar, 		
ikili bir mücadele içinde
Tüm bu süreçler, kadınları ikili bir mücadelenin
içinde ilerlemeye sevk

Nadira Kadirova
Göçmen kadınların ağır işlerde,
en kötü koşullarda, uzun saatler
boyunca, güvencesiz, sendikasız,
ucuza çalıştırıldığı göz önüne
serildiğinde, sermayedarların
kazanç kaynaklarından biri
aydınlanmış oluyor.

Cemile Baklacı
Yoksulluk ve işsizlik,
öfke ve isyanı büyütüyor. Devlet ve iktidar
baskı, şiddet ve tehditlerini savurmaya devam
ediyor.
Ama ‘Kral çıplak!’
sesleri mutfaklardan
sokaklara taşıyor.
Sömürülen topraklarda
mülksüzleştirilen ve
emeklerine el koyulanlar göçe zorlanıyor, yeni
sömürü yollarına sevk
ediliyor.

Farklı dillerde, ortak
ezilme biçimleri
Patriyarkanın binlerce
yıllık köklü gücü ile kadın emeğini, bedenini
değersizleştirdiği oranda kadının toplumdaki
konumunun kalıcılığını
ve böylece sermaye birikiminin devamlılığını
sağlıyor.
Kadınlar, bir yandan
toplumun devamını
sağlarken öbür yandan
kapitalizme artı değer
kazandıran işçinin öbür
gün tekrar işe gitmesini
sağlıyorlar. Hem de
karşılıksız!

Göçmen kadınlar

Kadınların, tüm direnişlerin en önünde yer alması tesadüf değil elbette. Patriyarkal kapitalizmin,
devlet, sermaye ve erkek işbirliği ile kadınları maruz bıraktığı emek ve beden sömürüsü, onları
yaşamlarını savunmak için sürekli mücadele içinde
bulunmaya itiyor.
Arzu Küçük

Yolları kesişen kadınlar
ve göçmenlik:

ediyor.
Kadınlar bir yandan, sürekli olarak
devletlerin, failleri
doğrudan veya
örtük biçimde
koruyarak desteklediği taciz,
tecavüz, şiddet
sarmalında hayatlarını savunmak
için dünya genelinde
grevler, kitlesel protestolar düzenliyorlar.
Öte yandan erkeklere
oranla daha fazla etkilendikleri; yoksulluk,
yolsuzluk, işsizlik ve açlığa karşı yükselen isyan
ve mücadelelerin en ön
safında yer alıyorlar.
Direnişlerin öğreticiliği
içinde mayalanan, kadınların mücadelelerinden
gelen yaptırım gücü ve
direngenlikleri, dünya genelindeki halk hareketlerinin gücüne güç katmaya
devam ediyor.

Kadınlar, erkekler ve
sermayedarlar için ne
yüce nimet değil mi?
Bir de işin içine göçmen
kadınlık olgusu eklenince bu nimet katlanıyor elbette.
Göçmen kadınların
ağır işlerde, en kötü
koşullarda, uzun saatler
boyunca, güvencesiz, sendikasız, ucuza
çalıştırıldığı göz önüne
serildiğinde, sermayedarların kazanç kaynaklarından biri aydınlanmış oluyor.
Göçmen olarak geldiği
ülkede çoğunlukla
yalnız kalan kadın,
boşluğun içinde yaşama
tutunmaya çalışıyor.
Nadira Kadirova’nın
hikayesini o boşluktan önümüze düşüren
gerçeklik de buradan
başlıyor.
Despotik devlet geleneğinin Türk-Sünni-erkek
kodları, göçmen kadın
olgusuyla birleşince
insanca yaşam koşulları
sıfıra indiriliyor.
Göçmen kadın için güvence yok, sendika yok,

çalışma izni yok, yasal
haklar yok! Üstelik
‘arıza’ çıkarırsa sınır dışı
edilme tehdidi kapıda.
Kadınlara biçilen rol ve
ortak sömürü biçimleri kadınları birbirine
yaklaştırırken iktidar
kullandığı dil ve politikalarla bunu engellemeye çalışıyor. Göçmenler
ötekileştirilip, kazanılan
ekmeğe rakip ve yoksulluğa neden gösteriliyor.
Yoksulluğun ve krizin
faturası daha da ucuz
iş gücü olan göçmen
kadınlara kesiliyor. Erkek egemen toplumda
göçmen kadınlar, ülke
kadınları için “eşlerini
ellerinden alabilecek”
kadınlar gibi gösteriliyor.
Göçmen kadınların
emeği ve bedenini sömüren egemen erkekler,
bu algılar sayesinde
cezasız kalıyorlar.

İntihar değil cinayet
Bunların ışığında
Nadira’nın ölümüne
baktığımızda, ardını da
görmeye başlarız.
AKP milletvekili
Şirin Ünal’ın evinde
silahla öldüğü bilinen
Nadira’nın günlüğü
ortada yok. Silahtan
çıkan “swag analizi”nde Nadira’nın el izine
rastlanmadığı ortaya
çıkıyor. Olay günü Nadira’nın evden kaçmaya
çalıştığını söyleyen
görgü tanıkları olduğu
biliniyor. Nadira’nın
ölmeden önceki gün
yine göçmen olan yakın
arkadaşı Leyla’ya ‘taciz
ediliyorum, abimin yüzüne bakamam’ dediği
öğreniliyor. Nadira’nın
cenazesi apar topar iki
gün içinde Özbekistan’a
gönderiliyor.
Bütün bunlar, adil bir
hukuk sisteminde, vekili fail olarak tutuklamaya yeterdi! Ama hukuk,
erkek egemen. Ve kadın
göçmen!
Tüm bunlara karşı,
farklı ülkelerde yolları
kesişen ve dayanışan
kadınların oluşturduğu
enternasyonel bir kadın
hareketinin de doğduğunu görüyoruz. Erkek
egemen dünyada kadınlar birbirlerinin yurdu
olmayı sürdürüyorlar.
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Dünya genelindeki ekonomik, hegemonik ve ekolojik krizler isyan dalgasını büyütürken, karşı devrimci güçler de harekete geçiyor

Latin Amerika’da
devrim ve karşı devrim

Yerkürede isyanlar ve hegemonya krizi
ABD hegemonyasının krizi, ABD devletinde ortaya çıkan çatlaklar ve farklı fraksiyonlar
değişen güç dengelerinin sebebidir. ABD’nin özellikle ekonomik anlamda en büyük rakibi
artık açık arayla Çin.
Kapitalist sistem çoklu kriz
ortamında debeleniyor, siyasi
alanda dünya çapında uçlaşma
eğilimleri güç kazanıp statükoyu derin bir krize sokuyor.
Tarihte her geçiş döneminde
olduğu gibi, bugün de mevcut
geçiş döneminde canavarlar
kol geziyor. Bu canavarların
pek çok çeşidi var, kimileri
dışsal görünüş itibariyle de canavara benziyorlar, tıpkı ABD
Başkanı gibi.
Sağın yükselişi, otoriter kriz
yönetimi, askeri darbeler, faşist
ya da en azından faşizan siyasi
aktörlerin yanı sıra ekonomik eşitsizlik, yoksullaşma,
ırkçılık, toplumsal çürüme,
özellikle kadınlara, çocuklara
ve azınlıklara yönelik şiddet ve
ekolojik yıkım dünya çapında
çoğalıp yayılıyor.
Şimdi ise, 2019 güz döneminde bütün yerküreyi sarsan

bir isyan dalgasına tanıklık
ediyoruz.

İsyan dalgasının ekonomi
politiği
İsyanların önemli benzerliklerinden bir tanesi, hatta en kritik olanı, çoğu zaman gündelik
hayatın ekonomik meselelerinden patlak vermeleri ya da
bu minvalde olan taleplerin
hızlıca ön plana çıkması idi.
Şili protestoları toplu ulaşım
ücretlerine görece küçük bir
zam yapılması üzerine başladı.
Lübnan ve Irak’ta yolsuzluğun
yanı sıra, işsizlik de kritik öneme sahip. Ekvador’daki direniş
akaryakıta uygulanan devlet
desteğinin kaldırılması sonucu
hızlıca yayıldı.
Öte yandan Arjantin’de bir önceki seçimleri kazanan ve seçim başarısı Latin Amerika’da
neoliberal sağın önemli bir

zaferi olarak görülen Macri’nin
politikaları tamamen iflas etti
ve Macri 2019 seçimlerinde
Peronist blok tarafından yenilgiyi uğratıldı.
IMF’nin bir raporuna göre
küresel büyüme oranı bu sene
yüzde3 civarında olacak. Bu,
2008-9 yıllarından sonraki en
düşük seviye. Ayrıca IMF özellikle üretim alanında düşük
aktivite kaydediyor. Credit Suisse’in küresel zenginlik raporu
ise, en zengin yüzde 1’in bütün
küresel servetin yüzde 45’ine,
en zengin yüzde 10’luk kesimin ise küresel servetin yüzde
82’sine sahip olduğunu yazdı.

Hegemonya savaşları
Dünya sistemi açısından bir
hegemonya krizinden ve git
gide açık şekilde yürütülmekte
olan hegemonya savaşlarından
söz etmek mümkün. ABD

hegemonyasının krizi ve ABD
devletinde ortaya çıkan çatlaklar ve farklı fraksiyonlar değişen güç dengelerin sebebidir.
ABD’nin özellikle ekonomik
anlamda en büyük rakibi artık
açık arayla Çin. 2017 Küresel
GSYİH’de Çin’in payı yüzde
23,1 olarak, ABD’ninki ise yüzde 19,5 olarak kaydedildi.
Fakat salt üretim gücü tek başına dünya sisteminde liderlik
anlamına gelmez ve ABD hala
birçok önemli alanda (finans,
teknoloji, asker-silah) önde
gelen güç.
ABD hala en güçlü emperyalist ülke olsa da güç dengeleri
aleyhine değişiyor ve Trump
başkanlığında yürütülen
politikalar bu eğilimi tersine
döndürmeyi hedefleyerek
yapılıyor. ABD-Çin ticaret
savaşının arkasında böyle bir
tablo var.

Devrimci olasılıklar canlanıyor
Mevcut isyan dalgasının ana taşıyıcıları, 2007/8 itibariyle kriz yıllarında büyüyüp siyasi
anlamda yetkinleşmiş insanlar. O kriz yıllarının getirdiği umut kaybı ve tahayyülsüzlük
bugün dünya çapında gençler tarafından artık kabul edilmiyor.
Hiç kuşkusuz, yerküreye yayılan isyan dalgasını incelerken,
her toplumsal formasyonun ve
tarihsel çerçevenin özgün bir
karakteri olduğunu ve bundan
dolayı isyanların da özgün
olduğunu vurgulamak şart.
Hong Kong’daki protestolar
ya da Katalonya’da bağımsızlık uğruna devam eden
mücadele Latin
Amerika’daki
devrim-karşı devrim
döngüsüyle
ya da Orta
Doğu’nun
ayaklanmalarıyla
eş tutulamaz. Her
durumun
sınıf ilişkileri ve
toplumsal aktörleri
tarihsel bağlamında detaylı bir
tahlil gerektiriyor.
Buna rağmen, isyanların kimi

ortak noktaları ve benzerliklerini görebiliyoruz. Ve bu
benzerliklerden de önümüzdeki dönemin devrimci olasılıklarını ve dinamik toplumsal
güçlerini daha iyi anlayabiliriz.

Çoklu kriz döneminin çocukları
İsyanların ön cephesinde
gençler ve kadınlar var.
Sadece son haftalarda gördüğümüz şiddetli
patlamalara
bakmamak
gerek.
Çağımızın
önde gelen
protesto
dinamiği kadın
hareketidir ve
hareket, yeniden
üretim boyutunu
gündeme getirerek kadın grevi
taktiğiyle dünya çapında ivme
kazanmış durumda. Her geçen

yıl, 25 Kasım ve 8 Mart’ta daha
fazla ülkede, daha coşkulu
geçiyor. Diğer önemli dinamik
ise, gençlerin öncülüğündeki
iklim/ekoloji hareketidir.
Mevcut isyan dalgasının ana
taşıyıcıları, 2007/8 itibariyle
kriz yıllarında büyüyüp siyasi
anlamda yetkinleşmiş insanlar. O kriz yıllarının getirdiği
umut kaybı ve tahayyülsüzlük
bugün dünya çapında gençler
tarafından artık kabul edilmiyor. Neoliberalizmin simgesi
olan Margaret Thatcher’in o
ünlü sözü, “Alternatif yoktur!”u, kabul etmek istemeyen
bir kuşak sahne alıyor. O kuşak
ne de 1990’dan sonraki “özgür
dünyanın zaferi” ve “tarihin
sonu”nu ikna edici bulmuyor.
Çünkü yaşadıkları gerçek
bambaşka.

Yaratıcılık ve irade
Barikatlara çıkan genç kuşaklar arasında küresel protes-

to mizahı hızlıca yayılıyor.
Çağdaş kapitalizm tarafından
yaşamın bütün alanları ve
boyutları kuşatma altındayken,
yaşamın bütünlüğünde de
direniş doğuyor.
Ekonomik sistemin krizi
birçok yerde otoriter bir “kriz
yönetimi”ni iktidara getirdi.
Sermaye git gide şiddet ve
baskıya dayanarak kontrolünü
sağlamaya çalışıyor. O yüzden protestoların bir özelliği
de, kitlelerin hem kapitalizme hem de otoriter rejim ve
devletlere karşı büyük riskler
alarak, kendi hayatlarını riske
atarak sokağa çıkmalarıdır.
Bu dalganın sonuçlarını henüz
bilmiyorsak da, muazzam bir
potansiyelin ortaya çıktığı açık.
Neoliberalizm krizle birlikte
zombi şeklinde yaşamaya başladı. Fakat direnişler ve halkçı
güçlerin örgütlü gücü artarsa,
zombi yaşam da sona doğru
yaklaşabilir.

İsyan dalgasının ve toplumsal
çatışmanın odak noktalarından biri Latin Amerika
idi. Özellikle son haftalarda
neredeyse bütün kıtada tarihin
akışı olağanüstü derecede hızlandı. Haiti’nin uzun süren ve
çözülmeyen hegemonya krizi,
Kolombiya’da sekteye uğrayan
barış süreci, Venezüella’nın
senelerce süren çoklu krizi ve
Arjantin’de neoliberal-sağcı
Macri’nin seçimi Peronist güç
odağına karşı kaybetmesi…
Ekvador’da yerli halkın ve yoksulların, “solcu” olarak seçilmiş olan Lenin Moreno hükümetine ve uygulanmak istenen
kemer sıkma politikasına/
IMF programına karşı direnişe
geçmesi, sosyal demokrat eski
Brezilya Başkanı Lula’nın hapisten çıkması, Bolivya’da Evo
Morales’in seçimleri yüzde 10
farkla kazanmasına rağmen
aşırı sağcı, gerici bir darbeyle
devrilmesi…
Gerçek anlamda büyük altüst
oluşlara gebe bir dönemden
geçiyoruz.
Ve elbette ki, süreç bitmiş
değil. Bu olağanüstü ve devam
eden süreç ancak tarihsel çerçevede anlam kazanıyor.

“Pembe Dalga”nın yükselişi
ve inişi
Kısaca özetlersek, Venezüella
öncülüğünde 1990’ların sonu
itibariyle Latin Amerika’da
sol-sosyal demokrat hareketler
ve partiler ivme kazanıp, iktidara gelmeye başladı. 2000’lerin başında bu “pembe dalga”
başarılı olabildi.
Konjonktür uygun, hammadde fiyatları yüksek idi. 2007/8
krizi ile birlikte de Latin
Amerika’da hemen bir düşüş
olmadı, çünkü ağırlıklı olarak
hammadde ihraç eden kıta
daha çok dünya konjonktürün motoru olan ve muazzam
derecede hammadde ihtiyacı
olan Çin ekonomisinin dalgalarına bağlıydı.
2012 itibariyle kıta ekonomisi
yavaşladı. Ülkeler arasında
önemli farkları gözetmeden,
2012’den bu yana kıtanın yıllık
büyüme oranları şu yönde: 2.8
(2012), 2.9 (2013), 1.2 (2014),
-0.2 (2015), -1.0 (2016), 1.3
(2017), 0.9 (2018).
Bu gidişatta sol-sosyal demokrat da olsa, sağcı da olsa bütün
hükümetler bir tür kemer
sıkma politikası uygulamak
zorunda kaldı. Olup bitenlerden dolayı Latin Amerika sağı
ve özellikle ABD cesaretlenip
saldırıya geçti. Birçok yerde
açık ve kapalı darbe girişimine
ya da seçimlerde sağ zaferlere
tanık olduk. Trump başkanlığında karşı devrimci güçler ve
destekçileri daha fazla azgınla-

şıp saldırganlaştı.

“Neoliberalizm bir daha
asla!”
Ne var ki, “pembe dalga” söndü söneceği ve karşı devrimci
güçlerin döneminin başlayacağı tahmin edildiyse de, 2019
güz isyanları ve seçimleri bu
dönüşümün bu kadar basit ve
net olmadığını gösterdi.
Mevcut isyanların sloganı
“Neoliberalizm bir daha asla!”
olmuştur. Şili bu bağlamda
olağanüstü simgesel önem taşıyor. 1973’te seçilmiş sosyalist
Allende hükümetine karşın
askeri darbe ile iktidara gelen
Pinochet rejimi altında Şili
bir laboratuara dönüştürüldü.
ABD emperyalizminin isteği
ve desteğiyle şiddet ve baskıyla
neoliberal politikalar uygulandı ve Şili kıtada bu politikanın
levhası olarak kurgulandı.
Zaman içinde Şili Latin
Amerika’nın “en zengin” ülkesi
oldu, fakat aynı zamanda en
eşitsiz ülkeydi. Yaratılan bu
imaja karşı birkaç sene önce
de güçlü bir öğrenci hareketi
sokağa çıktı, ama Şili’yi neoliberalizmin ellerinden almayı
başaramadı.
Mevcut devlet başkanı, sağcı
milyoner Pinera bu imajı sürdürmeye çalıştı. Ekvador’daki
olaylara benzeyen bir şey
Şili’de mümkün değildir dedi.
Ve ama bir süre sonra ülke
yanıyordu.

Latin Amerika ‘da solun
açmazları
Bütün farkları ve özgünlükleri
bir yana, sol-sosyal demokrat
siyasetin kıtada kimi sorunları
ve açmazları ortaktır. Başta,
ekonomik açıdan devletçi
kalkınma modelinin ötesine
geçemediler. Hammadde
ihracatı üzerine dışa bağımlık
azaltılmadı, yerel elitlere pek
dokunulmadı.
Bunun bir başka göstergesi zaten bu elitlerin halen
Venezüella ya da Bolivya’da
bile darbe yapma kapasitesine
sahip olmaları.
Ekonomik durum kötüye
giderken, radikalleşme yerine
sol-sosyal demokrat hükümetler genel olarak elitlerle ve
emperyalizm ile kısmen anlaştılar, kemer sıkma politikaları
uygulamaya başladılar. Bu
yüzden de seçimleri kaybedip,
darbe girişimlerine karşı çoğu
zaman etkin bir halk mobilizasyonu yaratamadılar.
Fakat son aylarda kıta yeni bir
döneme girdi ve sınıf savaşlarının çoğalan ve şiddetlenen
yeni bir döngüsü başladı.
Latin Amerika’nın geleceği
toplumsal mücadelelerin sonucunda ortaya çıkacak.

