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“Cumhur”un birliği ve
çatlakları
Hasan Feramuz
Dışarıya verilen “birlik ve beraberlik” mesajı,
damadın istifasının da gösterdiği üzere,
kuvveden fiile geçen gerilimlerin yaratacağı
çatlakları örtmeye yetecek durumda değil.
Bununla birlikte yüzde 30’lara düşse
de önemli bir kitlenin desteğine sahip
Erdoğan’ın varlığı ile paramiliter-mafyatik
güçlerin varlığı müttefikleri birbirine
bağlamaya devam ediyor. >> 5. sayfada

Daha yüksek sesle Demokratik Cumhuriyet
ABD seçimleri ardından
Max Zirngast
Trumpgiller tam da böylesi bir kriz
ortamında bu sorunları çarpık bir şekilde
ele alıp, gerçek derde sahte deva satarak
yükselebildiler zaten. Liberal statükocular
bu nesnel durumda sadece “olağan” akışı
biraz daha tatlı dille ve “akıllıca” yürütüp
gerçek krizi geçiştirmeyi düşünüyorlarsa,
ileri süreçte Trump’a ya da yeni, belki de
daha vasıflı Trumplara yol açmış oluyorlar..
>> 9. sayfada

Şimdi halk güçlerinin en dikkatli olması gereken bir dönemece girdik. Ne istiyorduk?
Demokratik, halkçı bir cumhuriyet. Şimdi onu yüksek sesle dillendirmenin, uğrunda mücadele
etmenin zamanıdır. Aksi halde irademizi çalıp bizi bir kenara itecekler.
Her şey hızlandı. Berat
Albayrak’ın istifası Ayasofya’daki şovun efsununu bozmuşa benziyor.
Reis’in karizması çizildi,
büyüsü bozuldu.
Erdoğan ve ortağı Bahçeli
yolun sonunun göründüğünü anlayınca paniğe
kapıldılar. Devreye çete
liderleri de girdi, güçlendirilmiş parlamenter sistem sevdalıları da cesaret
alarak hamle yapıyor.
İstifa, süreklileşen ve bir
döngü halinde gelen iç
krizlere bir yeni halka
ekledi. Her yeni döngü

Hayvan hakları yasası
neden çıkmıyor?

İktidar güçleri “ağaca, bitkiye,
hayvana değer veren
bir gelenek” olduğunu
söyleyedursun...
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daha şiddetli ve daha yıkıcı bir etkide bulunuyor
iktidardaki koalisyona.
Erdoğan, ekonomide ve
yargıda reformlardan(!)
bahsederek zaman
kazanmaya çalışsa da,
hiç öyle bir niyetinin
olmadığı kısa zamanda zaten ortaya çıktı.
Kürt hareketine yönelik
operasyon, İmamoğlu’na soruşturma, çete
liderlerinin tehditleri ve
diğerleri… Bildiğimiz
Erdoğanist rejim tüm
hızıyla devam ediyor.
Büyük sermayedarları

sevindiren faiz kararı
bu yeni reform döneminin(!) alamet-i farikasını
oluşturuyor.

Halka yine hiçbir şey
düşmedi
Kendince, muhalefetin
üstlenmek istediği rolü
oynayarak, eğer sermaye lehine bir değişim
olacaksa, düzen restore
edilecekse, bunu da
kendisinin yapacağının
mesajını vermeye çalışıyor. İpleri büyük sermaye ile büyük emperyalist
güçlere veriyor.

Erdoğan ipleri büyük
sermayedarların eline
veredursun, anlaşılan
halka yine sefalet, yine
pahalılık, yine işsizlik,
yine salgın hastalık ile
imtihan düşüyor.
Tanımladıkları bu ucube
reform döneminde halkın hiçbir derdine derman üretmek niyetinde
değiller. Girişecekleri
düzenlemeler nafile.
Şimdi halk güçleri en
kritik sınavlarından
birini verecek. Halkın
öfkesini arkalarına
yedeklemeye çalışarak

birbirlerine horozlanan
iktidar ve muhalefet,
diğer yandan büyük sermayedarlara kimin daha
halk düşmanı olduklarını kanıtlama peşindeler.
Şimdi halk güçlerinin en
dikkatli olması gereken
bir dönemece girdik.
Ne istiyorduk?
Demokratik, halkçı bir
cumhuriyet. Şimdi onu
yüksek sesle dillendirmenin, uğrunda mücadele etmenin zamanıdır.
Aksi halde irademizi
çalıp bizi bir kenara
itecekler.

Alevilerin kolektif
hafızasındaki katliamlar

Çoklu kriz ve ekonomik
çöküşe doğru Türkiye’nin
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Alevi hareketinde hafızanın
katliamlar üzerinden
canlı tutulduğu da bir
gerçekliktir.

çoklu krizi, devlet, rejim,
ekonomik ve sosyal
kriz biçiminde
derinleşerek sürüyor.

Pandemi kadınlara
baskının bahanesi

Halk güçleri çıkış için yol gösteriyor

Pelin Songül Çiçek

Perihan Koca

Pandeminin yarattığı olumsuz koşullara
rağmen, iktidarların gerici ve kadın düşmanı
politikalarına karşı kadınlar dünyanın her
yerinde haklarına sahip çıkmaya devam ediyor.
Şimdi kadın hareketinin takviminde 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü var. >> 10. sayfada

Siyasi iktidarın tüm baskı
ve şiddet aygıtlarını halka
karşı yöneltmesine, her
türlü devlet imkânını
sınırlarını aşındırarak
sonuna değin kullanmasına
rağmen teslim alınamayan bir halk gerçekliği var

karşımızda.
Bugün, parça parça ve dağınık da olsa; halk güçleri
tepkisini aktif ya da pasif
biçimlerde ortaya koymaya
ve güç biriktirmeye devam
ediyor ve her geçen gün
halkın tepkisi ve arayışı
daha da derinleşiyor. Bu

arayış henüz politik bir
özneyle buluşamamış olsa
da, halk güçlerinin aktif
direnişlerinde bir kımıldanma hali var şimdilerde.

Halkın belirleyiciliği
Başta kadın hareketinin
giderek kitleselleşen çıkışı

olmak üzere, Kirazlıyayla
ve Ünye’deki köylü direnişlerinden, Soma ve Ermenek’teki madenci direnişine, sağlık emekçilerinden,
eğitim emekçilerine,
sanayi işçilerinden, hizmet
sektöründeki geniş yığınlara uzanan işçi sınıfının

dağınık, kendiliğinden ama
etkili itirazlarına kadar söz
konusu tepki ve taleplerin
hemen hepsi halkın çıkış
arayışlarının somut tezahürleri olarak karşımızda
beliriyor ve çıkış için yol
gösteriyor. (...)
Devamı 5. sayfada
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POLİTİKA
İktidar güçleri, hayvanlar üzerinden rant elde edenlerden oluştuğu için hayvan hakları yasasının çıkmasını engelliyor

Hayvan hakları yasası neden çıkmıyor?
İktidar güçleri “ağaca, bitkiye, hayvana değer veren bir gelenek” olduğunu söyleyedursun. Lobicilik faaliyetleri ile hayvanlar üzerinden rant
elde edenlerin, yasanın çıkmasını engelleyenlerin iktidar güçleri olduğunu biliyoruz.
Utku Şahin
Hayvanlara işkence, kötü
muamele gibi eylemler
2004 yılında yürürlüğe
sokulan 5199 sayılı yasa
ile Kabahatler Kanunu
kapsamında değerlendirilmekte. Özetlersek
hayvanlara karşı yönelen her türden şiddetin
sonucunda sorumlulara
para cezası kesiliyor. Yasa
içerisinde incelenmesi
gereken çok sayıda madde
olmakla birlikte, bu kısa
yazıda konuya genel bir
giriş yapmış olacağız.
Mevcut yasa sahipli/
sahipsiz tanımı yaparak
hayvanları mal statüsünde
görüyor. Sahipli hayvana
zarar verildiğinde, hayvan
mal statüsünde olduğu
için eylemi gerçekleştiren
kişiye mala zarar vermekten Kabahatler Kanunu’na
göre işlem yapılıyor.
Bu durumda “sahipsiz”
hayvanlar çok daha riskli
ve tehlikeli bir yaşam
sürüyor. Sosyal medya
araçlarının güçlenmesiyle birlikte, hayvanlara
uygulanan zulmün daha
fazla görünür olduğu bir
dönem yaşıyoruz.
Toplumun büyük çoğunluğu bu sistematik şiddet
sürecinin sonlanmasını ve
hayvan hakları yasasının
değiştirilmesini istiyor.
Hayvan refahı doğrudan
insan yaşamının refah
düzeyiyle de bağlantılı
halde. Hayvanlara yönelik

sistematik şiddet eylemleri, tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi,
cezalandırılmadıkça artarak devam ediyor. Elbette
sadece şiddet uygulayanı
cezalandırmak yeterli
değil. Doğa üzerindeki
tüm canlılarla uyumlu
bir yaşamı savunuyorsak,
hayvan özgürlüğünü güçlü bir biçimde savunmak
gerekir. Ekolojik yıkım
büyüdükçe bize bu mesajı
daha güçlü bir biçimde
veriyor. Günlük yaşamın
içerisinde hayvanların sahip olduğu hakların güçlü
bir şekilde savunulması ve
güvence altına alınması
gerekir. Sadece sokaklarda
sıkça gördüğümüz kedi
ve köpeklerle sınırlı değil,
tüm hayvanların refahını
savunmak gerekir.
Peki halkın büyük çoğunluğunun talep etmesine
rağmen hayvan hakları
yasası neden çıkmıyor
veya kimler istemiyor.

Dövüş ve Bahis
Ülke genelinde azımsanmayacak kadar fazla
hayvan dövüşü organizasyonu yapılıyor. Mevcut
hukuk sisteminde yasadışı
olan horoz, köpek ve deve
gibi hayvanların dövüştürüldüğü epeyce geniş bir
“bahis piyasası” mevcut.
Çeşitli paravan dernek
isimleriyle kendisini var
eden bu organizasyonlar
hayvan hakları yasasının

çıkmasını istemiyor. “2
milyon oyumuz var, yasa
çıkarsa AKP’ye oy vermeyiz” demekten çekinmiyorlar.

Hayvanat Bahçeleri
Hapishanedir
Hayvan hakları yasası hali
hazırda açılmış, faaliyette
olan yunus park, hayvanat bahçesi gibi çok
sayıda mekânın statüsünü
değiştirebileceği için,
bu kurumların sahipleri
tarafından engellenmek
isteniyor. Güçlü lobicilik
faaliyetleri ile birlikte
iktidar içerisine yerleşmiş
isimlerin bu alanın rantını

yediğini, derin ilişkiler
içerisinde olduğunu
tahmin etmek zor değil.
Çocukların veya yetişkinlerin hayvanları tanıması
için açıldığı iddia edilen
bu yerler, hayvanlara
tutsaklığı dayatmaktan
başka bir işlev görmüyor.
Hayvan sirklerini de bu
zulüm sürecinin içerisine
dahil edebiliriz. Doğada özgürce yaşayan çok
sayıda hayvana bu zulüm
mekanizmalarında işkence yapılıyor.

Avcılık Spor Değil
Cinayettir!
Çeşitli zamanlarda

merkez av komisyonu
tarafından açılan ihaleler
ile duyduğumuz avcılık
faaliyetleri çok sayıda
hayvan türünü tehdit
ediyor. Mevcut komisyon
bölgesel ve takvimsel
düzenlemeler yaparak,
avlanacak hayvanlar
üzerinden ihaleler açıyor.
Elbette avcılık faaliyeti
doğrultusunda öldürülen hayvanlar ihalelerde
belirtilen hayvanlarla
sınırlı değil. Tüm bu süreç
ülke genelinde çeşitli
isimlerle örgütlenmiş
dernekler aracılığıyla açık
bir biçimde yapılıyor. Çok
sayıda hayvan bu gruplar
aracılığıyla katlediliyor.

TBMM ne yapıyor?
Mecliste bulunan tüm
partilerin uzlaştığı
hayvan hakları yasa
teklifini AKP’li meclis
başkanı Mustafa Şentop, yaklaşık 1 yıldır
bekleterek yasanın
çıkmasını engelliyor.
İktidar güçleri “ağaca,
bitkiye, hayvana değer
veren bir gelenek”
olduğunu söyleyedursun. Lobicilik faaliyetleri ile hayvanlar
üzerinden rant elde
edenlerin, yasanın çıkmasını engelleyenlerin
iktidar güçleri olduğu-

nu biliyoruz. Hayvanların duygu ve hislere
sahip canlılar olduğunu, hayvan sömürüsüne karşı mücadeleyi
kazanmadan ekolojik,
eşitlikçi bir toplumu
kuramayacağımızı düşünmenin tam zamanı
değil mi? Doğal yaşam
alanlarına yönelik
müdahaleler arttıkça
artan hastalıklar, kentler beton ve asfalt ile
kaplandıkça karşılaştığımız zorluklar bizlere
gerekli cevabı veriyor
olmalı.

Salgının sınıfsallığı vol.2 “aşıya erişim haktır”
Salgın ilk çıktığı zamanlardan bugüne daha çok alt sınıfların bir sorunu olarak sınıfsal niteliğini ilk baştan ortaya koymuştu. Şimdi ise
virüse karşı gerçekleştirilen aşıya erişim olanaklarından yoksun milyarlarca insanın olduğu gerçekliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte
salgının sınıfsallığının ikinci boyutu açığa çıkmış oldu. Ücretsiz aşı hakkı mücadelesi kelimenin gerçek anlamıyla hayati bir önemde.
Hasan Durkal
Afrika’daki yoksul
çocuklar üzerinde
yaptığı ölümcül deneylerle meşhur olan
ABD’li Pfizer ilaç tekeli,
Kasım ayının başında,
koronavirüs aşısının test
aşamasının yüzde 90’ın
üzerinde bir başarıyla
tamamlandığını ilan
etti. Koronavirüs aşısını
bulduğunu ilan eden
Pfizer, insan sağlığının
bir sermaye birikim alanı
haline getirilmesinin yarattığı korkunç boyutlar
konusunda oldukça fazla
vukuata sahip bir tekel.
Tekel diyoruz, çünkü bir
ilaç tekeli olmasının insanlar üzerinde birtakım
etkileri var. Bu, bir ilaç
ya da aşının üretiminin
başka hiçbir firma ya da
hükümet tarafından üretilememesi anlamına ge-

liyor. Patentini aldığı ilaç
veya aşının başka hiçbir
ülke tarafından üretilememesi, formülünün
parasız kullanılamaması
ya da pandemilerde ilaç
veya aşının tedarikinin
yalnızca bir ya da birkaç
kapitalist firma tarafından sağlanması anlamına
geliyor.

aşıyı üretme hakkına(!)
sahip olan iki şirketten
biri olan Pfizer, aşının bir
dozunu 59 dolardan satıyordu. Yoksul ülkeler bu
yüzden bu aşının toplam
maliyetini karşılamakta
zorlanıyordu.

Felaket kapitalizmi
ve virüs

Koronavirüs aşısını bulma yarışını büyük güçlerin dünya genelinde moral üstünlük kurmaktan
fazlasını amaçladıklarını
bu örnekten anlıyoruz.
Bu belki de dünyanın
en büyük pazarlarından
birini oluşturacak bir
birikim alanı.
Şimdi aşının gerçekte
hangi fazda olduğunu
bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa, o da
aşıya erişimin ucuz ya
da parasız olmayacağı.

Kapitalizmin bir etiği
yok ve böylesi bir felaket
pekâlâ bir sermaye
birikim alanı olarak görülebiliyor. Buna felaket
kapitalizmi deniliyor. Bir
salgın, deprem, ekolojik
bir felaket, büyük bir savaşın ardından yaşanan
yıkım bunların hepsi
kapitalistler için birer
sermaye birikim fırsatları
olarak görülüyor.

Ücretsiz aşı hakkı
mücadelesi

Bir zamanlar işçi sınıfının mücadelesinin sonucunda kazanılmış olan
sağlık hizmeti hakkı,
ticarileştikten sonra alınıp satılabilen bir metaya
dönüştü. Bir çocuğun
tüm salgın hastalıklardan
korunmasının maliyeti
son 17 yılda 68 katına

çıkmış.
Tekelleşen sağlık konusunda zatürre aşısı
dikkate değer bir örnek.
Şu anda yeryüzünde
milyonlarca insan,
insanlığın aslında çok
uzun bir süredir bilimsel
olarak üstesinden geldiği
zatürre hastalığıyla bo-

ğuşuyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün
açıklamalarına göre
geçen yıl tüm dünyada
zatürre aşısı olamayan
55 milyon çocuk vardı.
Çünkü bu hastalığı önleyecek aşıların maliyetini
karşılayabilecek durumda değiller. Çünkü bu

Kapitalistleşmiş sağlık
sistemi aşıya yalnızca
parası olanların ulaşabileceği bir düzen. Kimi
ülkeler aşıyı parayla
satın alıp vatandaşlarına
ücretsiz yapacak. Ancak
bizim ülkemizin de
içerisinde olduğu birçok
ülke aşıyı paralı yapacağa
benziyor. Salgın ilk çıktığı zamanlardan bugüne
daha çok alt sınıfların
bir sorunu olarak sınıfsal
niteliğini daha ilk baştan
ortaya koymuştu. Şimdi
ise virüse karşı gerçekleştirilen aşıya erişim
olanaklarından yoksun
milyarlarca insanın olduğu gerçekliğinin ortaya
çıkmasıyla birlikte salgının sınıfsallığının ikinci
boyutu açığa çıkmış
oldu. Ücretsiz aşı hakkı
mücadelesi şimdi kelimenin gerçek anlamıyla
hayati bir önemde.
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Despotik devletin alternatifi, özgürlükçü halkçı bir iktidarın ifadesidir. Gezi isyanı sonrası oluşan toplumsal bilincin siyasal ifadesidir

Yerin altından fışkıran Demokratik Cumhuriyet
Demokratik cumhuriyet çözülmesi gereken acil bir çelişkinin çözümünün adıdır. Şimdiki despotik devletin aşılması ve devletin halkın
çıkarları çerçevesinde yeniden örgütlenmesinin adıdır.
HasanDurkal
Demokratik cumhuriyet
fetişleştirilmiş bir siyasal
kavram değil, şimdi ve
burada, halkın güncel
taleplerinin karşılanmasının adıdır. Despotizme
karşı özgürlüğün, sermaye
düzenine karşı halkın
çıkarlarının yaşama geçmesidir.
Demokratik cumhuriyet
sınıflar mücadelesinin
güncel görevi, halkın
güncel ihtiyaçlarının
karşılanması, işçi sınıfı
ve halkçı dinamiklerin
öznelik kapasitelerinin arttırılmasının ön koşuludur
ve bu yüzden sosyalizme
giden en kestirme yoldur.
Demokratik cumhuriyet
ve sosyalizm arasında “Çin
Seddi” yoktur ve sosyalizme geçiş ancak bu yolla
mümkündür. Demokratik
cumhuriyet çözülmesi
gereken acil bir çelişkinin çözümünün adıdır.

Şimdiki despotik devletin
aşılması ve devletin halkın
çıkarları çerçevesinde
yeniden örgütlenmesinin
adıdır. Bu yeniden örgütlenme, halkın iradesini
sürekli baskılayan antika
kökenli valilik ve kaymakamlık makamlarının
tasfiyesini önüne koyar
ve yerine halkın özgür
meclislerinin iradesini
esas kılar.

projesidir. Böyle bir özgürleşme, serpilmeyi, sınıf
mücadelesini ileriye taşımayı, işçi sınıfının nicelik
ve nitelik olarak gelişmesinin ön koşuludur.

Demokratik cumhuriyet
gökten yeryüzüne inmiş
bir mefhum değil, aşağıdan yukarıya yükselmekte
olan mücadelenin sonucudur. Topraktan fışkı-

rırcasına ortaya çıkan ve
toplumu saran özgürlükçü
bilincin yaşam bulmasıdır.
Şimdiki despotik düzeni
ortadan kaldıracak olandır. Merkeziyetçi ve tek-

Özgürlükçü bilincin ürünü

Gerçek bir hareket olarak
demokratik cumhuriyet

Despotik devletin alternatifi, özgürlükçü halkçı
bir iktidarın ifadesidir.
Gezi isyanı sonrası oluşan
toplumsal bilincin siyasal
ifadesidir. Halkın özgürlük
arayışına verilecek cevabın
adıdır. Özgürlük soyut bir
kategori değil, bugünün
ihtiyacıdır. İşçi sınıfının,
Alevilerin, Kürtlerin ve
diğer halkların despotik
devletin baskılamalarına
karşı özgürleşmelerinin

Bu oluşturulması gereken
bir durum değildir. Ya da
mevcut toplumsal gerçekliğin kendisini uydurmak zorunda olduğu bir
ideal de değildir. Bugünkü
despotizmi, baskıcı devlet
aygıtını, faşistleşmekte olan rejimi ve onun
restorasyonunu çabalayan
gericiliği ortadan kaldıracak olan gerçek harekettir.

Pandemi ve kriz sarmalında
iktidar politikaları
İktidar, emekçilere yönelik sömürüyü derinleştirerek, kadınların
kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışarak, toplumsal
muhalefetin sokağa çıkmasını engellemeye çalışarak, sermayeye
yeni kar alanları açarak pandemiyi fırsata çevirmek istiyor.
Arzu Küçük
İktidar koalisyonunun uzun
süredir; kapitalizmin yapısal
krizi, devlet içindeki klikler
arası krizler, hegemonya ve
meşruiyet krizleri ile sarsılarak yönetme kapasitesinin
daraldığını tespit ediyorduk.
Yönetme kapasitesindeki bu
daralma, özellikle pandemi
sürecinde açık bir yönetememe krizi olarak gözler
önüne serilmiş oldu.
Türkiye’de de 18 yıllık
iktidarı süresince neoliberal
politikaların uygulayıcılığını misyon edinmiş olan
iktidar, şimdiye kadar hayata
geçirdiği politikalar ile,
pandeminin yarattığı yıkımı
katmerlendirdi.

İktidar yönetemiyor
Pandeminin başından beri
sermayenin çıkarlarını
önceleyen politikalarla, göstermelik önlemlerle virüsün
yayılmasına göz yuman
iktidar, 1 Haziran itibariyle
bu önlemleri de gevşetmişti.
Aradan geçen sürede,
pandeminin yayılım hızı,
binlerce insanın yaşamını
tehdit eder duruma geldi.
Hasta sayısı, sağlık sisteminin kaldıramayacağı noktaya
doğru ilerliyor.
TTB raporuna göre 23 ilde
günlük ortalama Covid-19

pozitif sayısı yirmi binin
üzerine çıkmış durumda. İstanbul’daki günlük ortalama
ise on bin.
Bu rakamların yarattığı
gerilimi düşürmek için,
geçtiğimiz günlerde “yeni
önlemler” açıklandı.
Bu önlemler çerçevesinde,
göstermelik olarak kimi kısıtlılıklar getirilmiş ve fatura
yine emekçiye kesilmiş oldu.

Pandemi tehdidi sınıfsal
Fabrikalar, atölyeler, iş
yerleri, kurumlar, çalışma
alanları önlemlere tabi değil.
Her şey patronların insafına
bırakılmış durumda. Binlerce insan, salgın ve açlık cenderesinin içine terk edildi.
Sermayenin ihtiyaçlarını
önceleyen iktidarın, ekonomide ve siyasette derinleşen
kriz alanı içinde pandemi ile
etkin mücadele edebilmesi
mümkün görünmüyor.
Neoliberal politikaların bir
parçası olarak sağlık sisteminin oldukça niteliksiz hale
getirildiği, metalaştırıldığı,
her alanda güvencesiz çalışmanın yeni normal haline
geldiği bir süreci yaşıyoruz. Hastaneler ekipman ve
personel sıkıntısı çekerken,
pandemi ile mücadelenin
tüm yükü sağlık emekçilerine bırakılmış durumda. Her

çiliğe karşı yerel iradenin
ve çoğulluğun iradesidir.
Despotik anayasanın karşısında özgürlükçü halkçı
anayasanın sonucunda
ortaya çıkacak olandır.
Paralı ve pahalı sağlık, eğitim, ulaşım hizmetlerinin
ücretsiz olmalarıdır. İnanç
ve kimlikleri baskı altında
tutulan Alevilerin, Kürtlerin, Lazların, Arapların
inançlarını ve kimliklerini
özgürce yaşamalarıdır.

geçen gün pandemiden
etkilenen sağlık emekçilerinin sayısı artıyor. “Covid-19
meslek hastalığı sayılmalı”
talebi aylardır görmezden gelinirken, hayati risk
altında çalışmak zorunda bırakılan sağlık emekçilerinin
özlük hakları da iktidarın
saldırısı altında. Güvencesiz,
esnek çalışma koşulları içinde çalışan binlerce emekçi
pandemi sürecinde açlığa ve
hastalığa terk edildi.

Halk güçleri pandemiye
rağmen sokakta
Faşist bir rejim inşa etmeye
çalışırken, her seferinde
yeni krizlere, güç eşiklerine
çarpan iktidar; pandemi
ile artan sıkışmışlığını yine
pandemiyi bahane ederek
aşmaya çalışıyor.
Emekçilere yönelik sömürüyü derinleştirerek, kadınların kazanılmış haklarını
ellerinden almaya çalışarak,
toplumsal muhalefetin sokağa çıkmasını engellemeye
çalışarak, sermayeye yeni
kar alanları açarak pandemiyi fırsata çevirmek istiyor.
İktidarın her hamlesine karşı sokakları dolduran halk
güçleri, pandemiye rağmen
haklarını savunmaya devam
ediyor.

Demokratik cumhuriyetin
koşulları bugün mevcut
olan öncüllerden doğuyor.
O, güncel olan her sorunun çözümünde somutlaşıyor. Yeni bir anayasa,
doğrudan halk demokrasisi, herkese güvenceli ve
insani koşullarda iş, inanç
ve kimliklere özgürlük, kapitalizm ve patriyarkanın
baskılanması ve egemenliklerinin kısıtlanması,
herkese eğitim, sağlık ve
ulaşımın parasız sağlanması gibi mücadelelerin
çözümünden doğuyor.
Gezi isyanı sonrası oluşan
özgürlükçü halk bilincinin siyasal bir programda
ifadesinden başka bir şey
değil o. Elimizi uzattığımız
anda bir ucundan yakalayacağız o somut siyasal
gerçeklik, restorasyon ve
faşizm onu teslim almadan
önce onu yaşama geçirmemizi bekliyor.

Yeni “normal”de yeni emek rejiminin inşası
Hatice Göz
Pandemi ile birlikte, üretimin nasıl süreceği, çalışma
ve mesai saatlerinin nasıl
düzenleneceği, evde çalışmanın biçimleri, istihdam ve
emeğin, ihtiyaçlar üzerinden
nasıl yeniden düzenleneceği
tartışmaları kuvvetlendi.
Yeni normalde yeni emek
rejimi nasıl olacaktı?
Salgın, sermayenin ve aslında
kapitalist üretim sisteminin
uzun zamandır içerisinde
debelendiği ekonomik krizde
nefes almasını sağlayan bir
“gerekçe”ye dönüştü neredeyse. Kapitalizmin krizinin üzerine gelen pandemi, sermayenin yeni denetim arayışlarını
da beraberinde getirdi.
Dünden bugüne bambaşka
bir emek rejiminin inşa olduğu söylenemez elbette ama
sermaye, daha da vahşi, kendi
çıkarlarının şekillendirdiği,
esnek ve güvencesiz çalışmaya
dayalı, kontrol mekanizmaları arttırılmış bir yeni emek
rejimini adım adım kurmanın
peşinde. Daha önce yapılamayan birçok şey şimdi pandemi
perdesi altında yapılmaya
çalışılıyor.

Denetim ve kontrol çemberi
Pandeminin başında “izole
üretim tesisi” adıyla açıklanan “çalışma kampları”,
kapitalist üretimin özü. Kar
odaklı bu öz, dönem dönem
farklı biçimlere bürünse de
aynı kaldı. Sermaye sıkıştığı
her dönemde, işçiyi daha da
sömürüp artı değerin akışını
hızlandırmanın yollarını
aradı. Pandemide de açığa
çıktı ki, düşünülen toplum ya
da işçi sağlığı değil; iş sağlığı,
üretim! Yani her koşul ve

durumda üretimin sürmesi.
Benzer bir şey, yoğun ve uzun
saatler evde çalışanlar için de
geçerli.
İnşası süren bu yeni emek
rejiminin bir ucunda, talanlardan paramparça duruma
gelen doğa var. Zira üretimin
sürmesi demek doğayı kazmaya, delmeye, suları ve havayı kirletmeye devam etmek
demek. Bu nedenle yeni emek
rejimini düşünürken, tam da
kapitalizmin doğa talanının
sonucu olan pandemiyi yaşarken, onun doğa üzerindeki
vahşi sömürüsünün arttığını
da görmek gerekir.
Öbür yandan, sermaye pandemi bahanesiyle “mesafeli”
çalışmadan bahsetse de işin
özü emek üzerindeki denetim
ve kontrolü arttırmak. İşçinin
her koşulda baş eğmesi, kabul
etmesi, razı olması arzulanır.
İşçi kuşatılır. Haklarından
yani sermaye açısından
pürüzlerden arındırılmaya
çalışılır. Sermaye ister ki işçi,
kılçıksız balığa dönsün.

Kuşatılmış emek, kuşatılmış
sınıf
Bu yeni emek rejiminde, eskinin “kusurları”na saldırılar

da sürer elbette, sürüyor da!
Son yasa tasarısıyla, emeklilik
ve kıdem tazminatına gelen
saldırılar bunun açık göstergesi. İşçi sınıfının elindeki her
hak, her kazanım sermaye
için kayıp. Şimdilik bundan
vazgeçilmiş olması, tamamen
vazgeçildiği anlamına gelmez.
Bu saldırılar ve kuşatma, diğer
taraftan da, dışarıda çoğalan
işsizler ordusuyla çevrelenir.
Sıkıysa şartları kabul etmesin
işçi, emekçi! O zaman işsizler
ordusuna katılır, ücretsiz izin
köleliğine tabi olmak zorunda
kalır…
Ancak inşa olan yalnızca
sermayenin, ağzı sulanarak
emeğin boynuna yapışan
yeni emek rejimi değil. Öbür
tarafta, irili ufaklı eylemlerle,
grevlerle yol alan, yayılan ve
güçlenen bir işçi hareketi var.
Sermaye için yeni emek rejimi, denetim, esneklik, güvencesizlik, baskı ve zor ise; işçi
sınıfı için durum “Öyle mi
alay komutanı” sesidir. Emek
rejimi inşa olurken, attığı her
adımda, kapitalizmin külleri
altında parıldayan, cılız da
olsa yanmakta olan işçi sınıfı
çekirdeğinin korlarına da
üfler çünkü.
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Erdoğan odaklı iktidar alanının “devlet krizini çözmek” için bulduğu “çözüm” tam tersine çözümsüzlüğü derinleştirecek bir yapıda gerçekleşiyor

Büyü bozan 27 saat…

Erdoğan’ın sermaye güçleri ve onların sistemi açısından en önemli rolü, tıpkı dünyadaki benzerleri gibi, on yıllardır sürüp gelen
neoliberalizmin vahşi saldırısına karşı halkta oluşan büyük öfkeyi, hedefinden saptırabilmektir.
Ayasofya’nın etrafında
dönen oyunlarda simgeleşen bir dönem/“Ayasofya süreci”, Albayrak’ın
istifasıyla sönümleniverdi.
Kamuoyu yoklamalarındaki açık düşüşü önlemek
isteyen Erdoğan, Ayasofya
üzerinden dinî inançları
istismar edip, askeri yayılmacılık hamleleriyle de
“vatan, devlet, ulus, millet”
hassasiyetlerini kışkırtarak
kaybetmeye başladığı inisiyatifi yeniden kazanmak
istemişti.
Erdoğan, Ayasofya sürecinde, istediği başarıyı
kazanamasa da, düşüşü
durdurmuş hatta küçük de
olsa bir destek artışı sağlayabilmişti. Ancak, “ekonomi” ve “devlet” gibi iki ana
kolonda yaşanan ağır kriz,
yüzeyde sağlanan kimi
kazanımlarla giderilemeyecek kadar travmatik bir
ağırlık taşıyordu. Başka bir
dizi krizle birlikte desteklenen bir çoklu krizin
belirlediği kaotik ortam,
aynı zamanda ülkeyi bir
kaos ortamına sürükleme

potansiyeliyle yüklüydü.
Yine de, Ayasofya sürecinde koparılan dinbaz
ve şovenist karması gerici
gürültü üzerinden ve
“seçimleri bekleme” tutumundan başkasını üretemeyen resmi muhalefetin
de yardımıyla, Erdoğan’ın
bir müddet daha “ayakta
kalma” olasılığı oluşuyordu. “Ayakta kalabilme”,
düşüşe doğru sürüklenen
Erdoğan için bir kazanım
olacak, sonrası sonra düşünülecekti! Gelin görün
ki, yapılıp edilenler faşizmin inşasına tuğla döşeme
açısından anlam taşısa da,
iktidar alanının içinde çırpındığı sorunların ağırlığı
karşısında oldukça hafif
kalıyordu.
Mahşerin atlıları iktidarın
etrafında koşturuyordu:
Biden’ın seçilme olasılığı
ve seçilmesi, pandeminin
kâbusa dönüşmesi, askerî
hamlelerle yürütülen
yayılmacı politikaların bir
sınıra gelip çarpması ve
“kazanılan” mevzilerin “faturasını” ödeme zamanı-

bir anda gösteriverince,
olanlar oldu! Mahşerin
ekonomi alanında adeta
dörtnala koşturan atlısı
mızrağını iktidarın zayıf
yerine saplamıştı!

Fareli köyün kavalcısı

nın geldiğinin anlaşılması,
“Yalıkavak fotosu” ile ortaya çıkıveren iktidar içi “diş
gösterme” üzerinden bir
türlü aşılamayan “devlet

krizinin” derinleşme olasılığı gibi olgular, “hiçbir şey
olmadıysa bile bir şeylerin
olduğunun” ya da her an
olabileceğinin işaretleriy-

di. İşte, “Ayasofya sürecinde” koparılan gürültülerle
üstü örtülmek istenen
“gerçek” kendi hükmünü
fırlayan döviz fiyatlarıyla

Erdoğan’ın son hamlesi
Önemli olan, Erdoğan’ın iktidar alanının sivri ucunda konumlanmasıdır;
iktidarın kalıcılaşması için şimdi var olan birçok şey değişebilir!
Damadın istifası önceden
hazırlandığı belli olan hamleleri tetikledi. “İktidarıma
muhalefet olacaksa onu da
ben yaparım” tutumunu benimsediği anlaşılan Erdoğan,
öncekinden farklı bir söylemle çıkış yaptı. Erdoğan’ın
yeni oyunu, “her şeyin aynı
kalması için her şeyi değiştirir gibi yapmalıyız” zemininde oynanacak!
Önemli olan, Erdoğan’ın
iktidar alanının sivri ucunda
konumlanmasıdır; iktidarın
kalıcılaşması için şimdi var
olan birçok şey değişebilir!
O, restorasyoncu muhalefete
“Hadi len-diyor, sizden bir
cacık olmaz, bu memlekete
bir restorasyon gerekiyorsa,
onun da en iyisini ben yaparım!” Eh, neden olmasın?
Restorasyoncu muhalefetin
önderi CHP acizlik bataklığında geviş getirmeye devam
ettikçe, arkadan gelen İYİP
şovenizm konusunda iktidarla yarıştıkça, her ikisi de Kürt
düşmanlığı ve bölgede askeri
yayılmacılık konusunda Erdoğan’ın bir işaretiyle hemen
hazır ol vaziyetinde hizaya
girdikçe, neden olmasın?
Ekonomi alanında, “kalkınmacılığa” özenen “marazi”
tutumlar terk edilecek, IMF
ve TÜSİAD’la aynı dilden
konuşulacak, hizaya girilerek
sermaye birikiminin rasyonellerine tümüyle uyumlu bir
konuma gelinecektir. Ancak

“keyfi”-marazi, vurguncu,
ahbap-çavuş kayırmacılığının
yapısallaşmış-sistemik hale
dönüşmüş uygulamalarından
sonra böylesi bir yeni tutuma
sıçranabilir mi? O durumda,
önceki dönemde yapılanların
nasıl sürdürüleceği ya da
sürdürülemezse yaratacağı
sonuçlarla ayrı bir sorun alanı olacağı açık değil mi?
Sözgelimi, “zombi şirketler”
özellikle ahbap-çavuş çevresinde yer alan şirketler ne
olacak, “havuz sermayesine”
sağlanan ayrıcalıklar sürdürülecek mi? Sürdürülmezse
bu “zombiler” hızla iflas edeceğine göre, iktidar alanının
kendi eliyle kendisine böyle
bir öldürücü darbe vurması
mümkün mü? Dolayısıyla,
kaçınılmaz olarak “makyaj”
yönelimlerle yetinileceği, o
durumun da şimdi hedeflendiği iddia edilen “çözümü”
engelleyeceği açık değil mi?
Öte yandan, diyelim ki
bütünüyle sermayenin rasyonelleriyle uyum sağlandı;
nitekim faizler beklenen
oranda arttırıldı! Rantiyenin kazanacağı, büyümenin
duracağı, işsizliğin artacağı
böylesi bir durumda, “acı
ilacı” içmek halka düşecek;
nasıl ödeneceği belli olmayan “borçlar” için gereken
kaynak bu yolla sağlanacak
ve emperyalist metropollerin vurgunu için “kolaylık”
sağlanmış olacaktır. İyi de,

daha fazla yoksulluk anlamına gelecek bu “çözümün”
halkta öfke yaratacağı ve bağlı
olarak kaybedilen toplumsal
desteğin yeniden kazanılması
yoluyla iktidarın yeniden
sağlama alınamayacağı açık
değil mi?
Ya da, “hukuk devleti” mi
olacağız yoksa? O durumda şimdi hukuk dışı devlet
terörüyle sindirilen toplumsal güçlerin binbir biçime
bürünen öfkeli tepkileri ne
olacak? Böyle bir “hukuki-yasal” ortamın, şimdi yoksullaşma-daha da yoksullaşma
cehenneminde yakılan halkın
öfkesinin sokaklara taşarak
iktidarı sarsması olasılığını güçlendireceği için asla
kabullenilmeyeceği bellidir.
Öyleyse, şu “hukuk reformu”
sakın sadece sermaye yatırımlarının, kâr transferlerinin
ve emperyalist “borç ödeme”
soygununun daha yüksek bir
güvenceye kavuşturulması
anlamına gelmesin?
Sonuçta, iktidar alanı kendi
yarattığı ekonomik ve siyasal
gerilimler tarafından belirleniyor ve hangi yola yönelse
başka bir açmazla karşılaşılacaktır! Kimi “makyaj”
önlemlerle bir “reform” ve
“dönüşüm” hatta “restorasyon” görünümü verilse de,
şayet halk muhalefeti belli
eşikleri aşabilen bir güçle
devreye girmezse, faşizmin
kurumsallaşması süreci hük-

münü sürdürecek, Erdoğan/
Saray önderliğinde ilerleme
iradesi hep devrede olacak,
fırsatını bulduğu her an kendi
ivmesini verecektir.
Evet, ilkin, Erdoğan’ın
“restorasyonu”, kimi aldatıcı
görünümlerle süsleyerek
faşizmin kurumsallaşması
sürecine hizmet etmeye yazgılıdır. İkincisi, Erdoğan şayet
kendi “restorasyon” sürecinde
yeterince sonuç alamazsa,
sırf ve sadece “ayakta-iktidarda” kalabilme hedefiyle bir
müddet çırpınacaktır! Aslına
mevcut koşullarda en “rasyonel” gelişme de belirli bir
süreyle sınırlı kalmak şartıyla
bu yönde yaşanabilir. Üçüncüsü, Erdoğan/Saray’ın artık
böylesi bir sürece “önderlik”
edebilecek kapasitesi olmadığı hızla açığa çıkarsa, “erken
seçim” ya da “büyük koalisyon” tarzında bir “yumuşak
çözülme” yaşanacaktır.
Elbette, anlaşılır olmak için
yapılan farklılaştırmalar
hayatın akışı içinde “melez”
bileşimlerle gerçekleşebilir.
Her üç olasılıkta da, siyasal
ve toplumsal yaşamın devlet
terörü yoluyla “kontrol” edilmesi hep devrede olacaktır.
Küresel ve yerel sermaye güçlerinin tepkileri, Erdoğan’ın
(aslında en “başarılı” olduğu)
manevra yapma kapasitesi
ve halk muhalefetinin gücü/
zenginliği sürecin akışında
belirleyici olacaktır.

Erdoğan’ın sermaye
güçleri ve onların sistemi
açısından en önemli rolü,
tıpkı dünyadaki benzerleri
gibi, on yıllardır sürüp gelen neo liberalizmin vahşi
saldırısına karşı halkta
oluşan büyük öfkeyi, hedefinden saptırabilmektir.
Ama o da yetmez, o halkçı
öfkeyi çıkmaz yollarda
çürütüp o hale sokmalıdır
ki, kendisini soyan sisteme
hizmet etsin!
İşte, “Fareli köyün
kavalcısı” olarak Erdoğan, sermayenin vahşi
soygununa karşı halkta
biriken öfkeyi, “laik
elitlere” karşı “özel” bir
savaşa yönelterek, halkın
öfkesinin gerçek muhatabı
olan sermaye düzenine
yönelmesini engelliyordu.

O desteği arkasına alan
Erdoğan-Cemaat ittifakının, “Laik elitler” denilen
“Ordu odaklı iktidar
alanının” oligarşik iktidar
alanındaki “saltanatını”
tasfiye etmesiyle, sermayenin mutlak iktidarının
önündeki “engel” ortadan
kaldırılıyordu. Bu yolla,
sermaye düzeni tarafından
(elbette ordunun koruyucu şemsiyesi altında)
yoksullaştırılan halkta
biriken öfke, sermayeye
hizmet edeceği bir kimliğe
sokularak çürütülüyordu!
Peki, Trump ya da Bolsonaro veya Johnson gibi
sermaye palyaçoları da,
kendi ülkelerinin özgün
koşullarına uygun biçimlere bürünerek aynı şeyi
yapmıyor mu? Erdoğan
iktidara bu yoldan yürüyerek geldi, 18 yıldır iktidarda olmasına rağmen ve artık o “laik elitlerle” iktidar
ortağı olmasına rağmen,
halen de kavalından aynı
nağmeleri çalarak halkı
yeni yoksullaşma hallerine
doğru sürüklüyor.

Erdoğan odaklı iktidar alanının
“devlet krizini çözme” için bulduğu
“çözüm” tam tersine çözümsüzlüğü
derinleştirecek bir yapıda gerçekleşiyor.

Devlet krizi
Yaşanan “devlet krizi”, yarattığı zaaflarla Erdoğan’ın yeni
sürecinin “kontrollü” akışı
konusunda egemen güçlere
zorluk çıkaracaktır. Erdoğan
odaklı iktidar alanının (Erdoğan, MHP, “Ergenekon’un”
NATO’cu ve “Avrasyacı” kanatları) savunduğu devletin
kapitalizmin ulaştığı güncel
düzeyin yarattığı karmaşık
sorunlara artık çözüm gücü
olamayan “genetiği”, özellikle
“Kürt düşmanlığı” üzerinden
yarattığı yüksek gerilimle ön
tıkayıcı olacaktır. Çünkü Erdoğan odaklı iktidar alanının
“devlet krizini çözmek” için
bulduğu “çözüm” tam tersine
çözümsüzlüğü derinleştirecek bir yapıda gerçekleşiyor.
İçindeki her fraksiyon kendi
egemenlik alanını büyütmeye çalışan ve sürekli değişen
dengelerle zar zor tutunabilen bir iktidar koalisyonunun, bu yapısını değiştirmediği ölçüde, sadece
“olağanüstü” koşullarda ve
o koşulları sürekli yeniden
üreterek kendisini sürdürebileceği açıktır. Bu sürecin,
her fraksiyonun diğerleriyle
yarış içinde adeta nefes
nefese “hukuk dışı” yollarla
parsa-alan kapma, sermaye
biriktirme ve “bağımsız askerî güç oluşturma” yönünde

yol aldığı, bu yolda ilerledikçe “çeteleştiği”, bu “devlet
çetelerinin” yaptığı koalisyonun da devletin merkezinde
“çeteler koalisyonu” yapısını
kazandırdığı, böyle bir yapının da kalıcı bir “çözüm”
olamayacağını saptayabiliriz.
Dolayısıyla, evet, “devlet krizi” konusunda bir “çözüm”
az çok gerçekleşiyor da, hem
hiç “güven” vermiyor hem de
çözüm gücü olma kapasitesine sahip değil, ancak “çözüm
görüntüsü” yaratabiliyor!
Malum “Yalıkavak fotosu”
devletin mevcut halinin
önemli bir “bileşenini” göstermesi açısından ibretliktir.
Üstelik Ağar’ın etrafında
toplanan ve Çakıcı üzerinden Mafya ile ilişkilerini
de açıkça gösterme ihtiyacı
hisseden bu güç alanının, söz
konusu fotoyu herhâlde “hatıra” olsun naifliğiyle değil,
kendilerine yakışan amaçlarla çektirdikleri ve sosyal
medya üzerinden yayılmasını sağladıkları, “mesaj”
verdikleri açıktır! Nitekim
Çakıcı üzerinden Kılıçdaroğlu’na yapılan tehdit, aynı
zamanda, koalisyondaki
ortaklara da bir “ayar verme”,
iktidar koalisyonu içindeki
kendilerine ait alanı genişletme hamlesidir.

Kasım-Aralık 2020 / sayfa 5
POLİTİKA
İktidardaki koalisyon, sıkışmışlığı öteleyerek iktidarda biraz daha kalmayı hedeflerken, halktan gelen muhalefet açılan çatlakları derinleştiriyor

Halk güçleri çıkış için yol gösteriyor
ABD’nin öylesi bir duruma nasıl müdahale edebileceğini araştırdığı
anlaşılıyor. Hazırlanan rapordan anlaşıldığına göre, “Restorasyon” sürecinin
“silahlı güvenliği” ordu ve devlet içinde halen varlığını sürdüren “Batıcı”
güçlerle sağlanacaktır.
Perihan Koca
(...) 1. sayfadan devam

İktidar blokunun yeni bir
müjde olarak allayıp pullayıp önümüze getirdiği
ve ama işçi sınıfının kazanımlarını tasfiye etmeye
ve yeni emek rejiminin
ayaklarını sağlamlaştırmaya yönelik olarak hazırlanmış olan son torba
yasadaki maddelerin geri
çekiliş süreci toplumsal
tepkinin belirleyiciliğini
bir kez daha gözler önüne
sermiş oldu.

eğitimde sistem çökmeye
yüz tutarken, toplum
hastalığa ve ölüme terk
ediliyor.
Ama yetmiyor bizzat
ülkeyi yönetenler tarafından halka yeni bir “acı
reçete” tarifesi çıkartılı-

yor, halk cehennemi bir
yıkımın içerisine doğru
hızla sürükleniyor. Ülkeyi yönetenler dediysek
de, bakmayın, bizzat muhatabı oldukları felaketleri siyasi söylem ve şovla
bertaraf etmeye çalışma

dışında, ne ekonomiyi
ne salgını ne depremi
ne de topyekûn ülkeyi
yönetebiliyorlar. Hepimiz gözlerimizle gördük,
birebir içinde yaşayıp
tanıklık ettik, düpedüz
yönetemiyorlar!

Erime ve “reformlar”
Berat Albayrak’ın istifa
süreciyle birlikte daha
çıplak bir netlikle açığa
çıktığı üzere, derin bir
yönetememe kriziyle
karşı karşıyayız. İktidarın içerisinde çırpındığı
kriz sarmalı yeni gedikler açılarak genişliyor.
İktidar koalisyonu

sermaye sınıfı ile emekçi
sınıfın talepleri arasında
iyiden iyiye sıkışıyor.
Üzerindeki basınç hem
içeride hem de dışarıda
giderek artıyor, güç
alanı daralıyor, krizler
kontrol edilebilir sınırları aşındırıyor.
Son kamuoyu yoklama-

Acı reçeteye karşı, halkçı
örgütlü duruş
İşsizlik ve güvencesizlik
tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, istihdam giderek daralıyor,
hayat pahalılaşıyor, alım
gücü düşüyor, borç yükü
ağırlaşıyor, geçim sorunu
bir krize dönüşüyor,
pandeminin vardığı yeni
aşamayla ise sağlıkta ve

larında oy oranlarının
yüzde otuzların altına
düştüğünü de hesaba
katarsak, tabanındaki
erime de giderek hızlanıyor. Albayrak istifası
sonrasında gündeme
getirilen ekonomide
ve hukukta reform
söyleminin ise şimdilerde konuşulduğunun
aksine bir yumuşama ya
da demokratikleşme ile
bir ilişkisi yok, zira bu
inşa ettikleri “cezasızlık
rejiminin” mayasına
ters ki reform söylemleriyle eş zamanlı olarak
İmamoğlu’na Kanal İstanbul üzerinden açılan
soruşturmayı, Kurkut
davasında gelen beraat
kararını, Çakıcı’dan ardı
ardına gelen tehditleri
gördük.
Bu cehennemi gidişattan çıkış, ancak ve ancak
halk güçlerinin yürüyüşüne bağlı. Halkın kendi
kaderini ele almaktan
başka çaresi de alternatifi de yok.

“Cumhur”un birliği ve çatlakları
Hasan Feramuz

MHP, seçim yasasıyla hem
kendini hem de ortağını garanti almayı hedefliyor.
Diğer yandan MHP “dişini”
göstererek, gitgide derinleşen
ekonomik krizin olası sonuçlarına ön alıyor. Ekonomik
kriz nedeniyle oluşacak karşı çıkışlara verilecek “sert”
tepkiyi en iyi kendisinin
uygulayacağını göstermekle
kalmıyor, kriz nedeniyle daralan pastadaki payını korumak
için “sertliğini” göstermekten
çekinmeyeceğini ortaya koyuyor.

Kıbrıs’tan Azerbaycan’a milli
coşkular içerisinde koşturan
Cumhur İttifakı, dışarıya birlik ve beraberlik içerisinde oldukları mesajı vermeye devam
ediyor. Verilen bu mesajın bir
boyutu daha var ki o da “gayrı
millî” olarak tanımlananlara
gösterilen “yumrukta” kendisini gösteriyor.

Gerçekler ve kozmetikler

Halkın öfkesi
Oğuzhan Kayserilioğlu
Tarihin Gezi’de simgesel başlangıcını yapan özel bir dönemi,
sistem karşıtı güçleri, hem
devrimci-komünist hem de
halkçı-demokratik zeminde harekete geçmeye çağırıyor. Ülkenin somut-tarihsel koşulları, söz
konusu farklı siyasal zeminleri
uygun bir zeminde ortaklaştıran bir politik öncülüğü tarih
sahnesine çıkmaya çağırıyor!
Şayet harekete geçilirse, harekete geçen çok yönlü toplumsal
ve siyasal güçlerle ortaklaşarak
kendisini güçlendirme, bu güçlerin hareketlerine sadece katılmakla yetinmeyip ön açarak
yardımcı olma görevi-imkânıyla
yüzleşilecek. Nitekim bu yönde
atılan her adım gerçek yaşamda karşılığını buluyor. Üstelik
sadece pratik değil, söz konusu

hareketlenmelere politik öncülük de yaparak, kazanabilmek
için el yordamıyla mücadele
edilen asgari ihtiyaçların netleştirilerek güçlenmesine destek
olmak gerekiyor.
Aynı zamanda bu mücadelelerin politikleşmesi, politikleşme sürecinin halk güçlerinin
ihtiyaçlarını anayasal güvenceye
kavuşturacak bir demokratik
cumhuriyet hedefiyle koordineli
ve motive hale dönüştürülmesi
yönünde çok yönlü müdahalelerde bulunulması gerekiyor.
Deyim yerindeyse, halk onun
öncüsü olabilme iddiası taşıyan
politik eğilimlerden daha ilerde
bir konuma yerleşmiş, oradan
devrimci-komünist güçlere çağrıda bulunuyor! “Gelin bizimle
ortaklaşın” ya da “gelin ortaklaşa bir şeyler yapalım” denilen
çağrıyı duymamak imkânsız.

Son günlerde Erdoğan’ın dilinden “reform”, “yeni dönem”
vb. gibi lakırdılar düşmüyor.
Fakat Kıbrıs’taki yasaklı bölge
olan Maraş’ta verilen poz,
Dağlık Karabağ meselesinde
Azerbaycan’a verilen askeri
destek, 2017’deki Newroz’da
Kemal Kurkut’u vuran polisin
beraat ettirilmesi vb. “gerçeklerin” gösterdiği üzere bu lakırdılar “kozmetik” bir içeriğe
sahipler.
Cumhur ittifakının küçük
ortağı MHP’nin ise bu “gerçeklerin” sürekliliği için kimi
“kozmetiklere” -bir seviyeye
kadar- gürültü etmediği görülüyor. Bununla beraber MHP,
mafyatik-paramiliter güçler
aracılığıyla sözünü söylemeye
devam ediyor. Yalıkavak’ta poz
veren asker eskileri, Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Alaattin
Çakıcı MHP’nin yaptıklarının
yapmak isteyeceklerinin teminatı olduğuna işaret ediyor.
MHP’nin poz ve tehdit aracılığıyla verdiği mesajın muhattabı büyük oranda “gayrı
millî” olanlar olsa da, “birlik
ve beraberlik içerisinde” oldu-

Çatlaklar devam edecek

Dışarıya verilen “birlik” mesajı,
damadın istifasının gösterdiği üzere,
kuvveden fiile geçen gerilimlerin
yaratacağı çatlakları örtmeye yetecek
durumda değil. Yüzde 30’lara düşse
de önemli bir kitlenin desteğine sahip
Erdoğan’ın varlığı ile paramilitermafyatik güçlerin varlığı, müttefikleri
birbirine bağlamaya devam ediyor.
ğu müttefikine de ayrılan bir
bölüm var.

Gerilimler ve sadakat
Başta af yasası olmak üzere geçmişte birçok konuda
“gerilimler” yaşadığı AKP/
Erdoğan’ın birçok müttefikine yaptıklarını “unutmayan”
MHP, çeşitli önlemler almaya
çalışmakta. Erdoğan’dan önce

erken seçim olasılığını reddeden, hatta Erdoğan’ı şimdiden
cumhurbaşkanı adayı ilan
ederek “sadakatini” ortaya
koyan MHP, bunların karşılığında seçim yasasıyla kendini
korumanın derdinde. Son
anketlere göre oy oranı yüzde
7’den yukarı çıkmayan, kitlesinin önemli bir bölümünü İyi
Parti’ye kaybettiği aşikâr olan

Dolayısıyla dışarıya verilen
“birlik ve beraberlik” mesajı,
damadın istifasının da gösterdiği üzere, kuvveden fiile
geçen gerilimlerin yaratacağı
çatlakları örtmeye yetecek durumda değil. Bununla birlikte
yüzde 30’lara düşse de önemli
bir kitlenin desteğine sahip
Erdoğan’ın varlığı ile paramiliter-mafyatik güçlerin varlığı
müttefikleri birbirine bağlamaya devam ediyor.
Düzen içi muhalefetin “iktidarı
değiştirmeyi” zamana bırakması da Cumhur İttifakı’nın
gerilimlerinin değil bağlarının
artmasına zaman tanıyor. Fakat
düzen içi muhalefetin “beceriksizliğine” karşı kımıldanmaya başlayan halk güçlerinin
her harekete geçişi Cumhur
ittifakında çatlaklara yol açmaya devam ederek, ittifakın
kaderini belirleyen önemli bir
etmen olmayı sürdürüyor, sürdürecek.
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Alevilerin katliamlar tarihi karşısında aldıkları tutum ırkçılık ve gericiliğin önünde bir barikat olmayı sürdürüyor

Alevilerin kolektif hafızasındaki katliamlar
Alevi hareketinde hafızanın katliamlar üzerinden canlı tutulduğu da bir gerçekliktir. Ve bunun gelecekte yaşanması muhtemel saldırılara karşı
da bir engelleme çabası olduğu aşikârdır.
Şilan Sürmeli
Katliamlar tarihin lineer
akışını parçalar ve bunu
yaşayan kişiler, kimlikler
dünyanın bir daha eskisi
gibi olmayacağını düşünür
ve buna inanırlar. Ama elbette ki tarihin lineer akışı
içindeki bu kırılmalar
sadece verili yaşamın sonu
değildir. Aynı zamanda
yeni yaşamın da varoluşunun doğuş sancılarıdır.
Alevi toplumu da tarihsel
sürecinde kitlesel saldırılara maruz kalmış ve
yaşadığı her bir katliam Alevilerin kolektif
hafızasında önemli bir
yer edinmiştir. Katliamlar
Alevi tarihinde değişmez
bir unsur olmuştur.
Her bir katliamın oluşum,
gelişim ve sonuçları başka
bir yazının konusu, bunu
bilen yerden bu katliamların hepsinin Alevi kimli-

ğine tarihsel bir süreklilik
kazandırdığına dair bir
tespit yaparsak yanılmış
olmayız.

Alevi hareketinin
katliamlara bakışı
Bu yüzdendir ki Alevi
hareketi ve onun bileşenleri -katliamların yarattığı
travmayı da es geçmeyelim- bu birdenbire olmuş
gibi görünen olayları, acıları bir kamusal duyarlılığa oturtup, sosyo-politik
hareketliliğin oluşumunda
ve yaygınlaşmasında bir
dinamik haline getirmişlerdir. Oluşan tepkisellikler Alevi kimliğine yönelik
sahiplenmeyi artırarak,
Alevi hareketinin kitleselleşmesine katkıda
bulunmakla kalmamış,
Alevi politikleşmesinin
dilini şekillendiren yapısal
unsurlardan biri haline de

gelmiştir.
Elbette kolektif hafızanın
inşası çok boyutludur.
Ama Alevi hareketinde hafızanın katliamlar
üzerinden canlı tutulduğu
da bir gerçekliktir. Ve bunun gelecekte yaşanması

muhtemel saldırılara karşı
da bir engelleme çabası
olduğu aşikârdır.

Katliamlar tarihine
yeniden bakmak
Alevi tarihinde dinamik
unsurlardan biri olan kat-

Moskova ve Bakü kazanırken
halklar kaybediyor
C.Malatya
SSCB’nin dağılmasına yakın
başlayan, son 30 yılda çeşitli
savaşlara neden olan Dağlık
Karabağ meselesi, son aylarda
yaşanan çatışmalarla başka
bir noktaya ulaştı. Ulaşılan
bu nokta meselenin çözümü
için önemli olasılıkları barındırmakla birlikte halkların
kardeşliğinin sağlanmasını
“şimdilik” içermiyor.

“Kazanan” Moskova
Nüfusu büyük oranda Ermeni
olan Dağlık Karabağ bölgesi
ve Azerbaycan’a ait 7 rayon
(ile denk gelen idari birim)
SSCB’nin dağılmasının hemen
ardından Ermenistan ordusunun kontrolüne geçmişti.
1994’teki Bişkek Protokolü ile
ateşkes sağlanmış ve 2008’deki
Mardakert çarpışması dışında
ufak çatışmalarla süreç bugüne gelmişti. Temmuz 2020’de
başlayan ve Eylül ayında hızlanan çatışmalar sonucunda
ise Azerbaycan başta tarihi
kent Şuşa olmak üzere çok
sayıda bölgeyi ele geçirerek
tarihi bir ilerleme kaydetti. Şuşa’nın alınmasıyla Rusya araya
girerek 9 Kasım’da ateşkes
anlaşmasının imzalanmasını
sağladı.
Bu anlaşmaya göre Dağlık
Karabağ’da sadece Rus askeri
gücü konumlandırılırken
(Türkiye ise Laçin koridorunu
kontrol eden merkeze sınırlı
sayıda sivil personel yollayacak), Ermenistan da işgal ettiği
Azerbaycan’a ait 7 rayondan
1 Aralık’a kadar çekilecek.
Bunun yanı sıra Ermenistan
ile Dağlık Karabağ arasındaki

liamlar, Alevi Hareketinde
kimliğin politikleşmesi
için önemli ise, bu tarihi
iyi değerlendirmek ve
doğru bir zemine oturtmak oldukça önemli.
Özellikle son dönem artan
iç asimilasyon (Alevi kim-

Kaybeden halklar
Öte yandan 2019 yılındaki
protestolarla sarsılan Aliyev
hanedanlığı “zaferle” iktidarını
sağlamlaştırıp hanedanlığın
sürmesini bir süre daha garantiye aldı. “Renkli devrim”
ile iktidara gelen ve AB/ABD
ile daha yakın bağlar kurmayı
hedefleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın ise devrilmesi
an meselesi. Paşinyan’ın yerine
ise halktan çok Rusya yanlısı
birisini gelmesi ise yüksek
olasılık. Dolayısıyla savaşın
dumanı ortadan kalktığında,
ekonomik kriz ve pandeminin
esas sıkıntısını çeken halklar
açısından ise değişen bir şeyin
olmadığı ortada. Hatta savaş
nedeniyle halkların kardeşliğinin yara aldığı da ortada.
SSCB döneminde “Homo Sovieticus” bağlamında kardeşleşmenin önemli bir boyutunu
yaşayan Ermeni ve Azerbaycan halkları, Dağlık Karabağ
meselesi ve “hanedan” iktidarların etkisiyle bu kardeşliği
uzun zamandır “unutmuş” durumda. Fakat ekonomik kriz,
pandemi ve savaşın yaralarını
sarmanın yolu da “unutulanın”
hatırlanmasından geçtiği de
gün gibi açık.

egemenlerin olası seçeneklerinden biri olduğunu
tekrar anlamış oluruz.

Son olarak
37/38 Dersim Katliamı’nın
ve 111 kişinin öldüğü,
binden fazla insan yaralandığı, 552 dükkân, 289
ev de yakıldığı 78 Maraş
Katliamı’nın yıldönümleri
yaklaşıyorken, belki bu
politikleşme unsurunun
yarattığı kolektif hafızayı,
Alevilerin genel talepleriyle buluşturup mücadele
sürecindeki konumunu
tekrar hatırlamış oluruz.
Çünkü şunu gayet iyi biliyoruz ki; hâlâ hiçbir talebi
karşılanmamış, demokratikleşme ve laikliğin temel
toplumsal güçlerinden
biri olarak Alevi kimliği
ve örgütlülüğü, topluma
dayatılan ırkçılık ve şeriatçılığa karşı toplumsal bir
barikattır.

Güneyde hareketlilik
ve “ulusal birlik”
KDP’nin son girişimi karşısında, Kürdi parti ve kurumlarının
hemen hepsi, Kürtler arası savaşa karşı ortak tutum aldı ki
özellikle YNK ve Goran hareketlerinin alacağı tutum önemliydi.
Perihan Koca

ulaşımı sağlamak üzere Laçin
koridoruna 3 yıl içerisinde
yeni bir yol inşa edilirken;
Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşımın sağlanması
için de bir koridor açılacak. Ve
bu koridorların kontrolünden
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Sınır Muhafız
Birimi sorumlu olacak.
Anlaşmanın maddelerinin de
gösterdiği üzere Rusya Azerbaycan’la birlikte süreçten en
“kârlı” çıkan ülke. Deyim yerindeyse tek kurşun atmadan
bölgeye askeri gücüyle geri
dönen Moskova, Kafkasya’daki
hâkim gücün kendisi olduğunu bir kez daha gösterdi.
Diğer yandan Rusya 2018’de
Ermenistan’da gerçekleşen bir
başka “renkli devrimi” öncekilerin aksine salt askeri ve
sert güçle değil “diplomatik”
ve “yumuşak” bir güçle geriletmeyi başardı. Bu da Rusya’nın
kendi “yaşam alanındaki”
sorunları “rahatça” çözebilme
yeteneğini kazandığını ve bölgedeki sorunları çözebilecek
kapasitede bir küresel güç olduğunu gösteriyor. Bu durum
bölge ülkelerinin Rusya ile
olan ilişkilerini geliştirmelerine “ivme” verme ihtimalini
arttırıyor.

likli bireylerin belli çıkar
ilişkileriyle yaptığı zedelemeler) ve dış asimilasyon
(devletin ve sermayenin
kendi çıkarları için bire
bir yaptığı müdahaleler)
gerçekliğini gören yerden
Alevi hareketinin, Alevi
toplumunun kolektif hafızasında yer edinmiş olan
tüm katliamların sebep
ve sonuçlarıyla yeniden
yüzleşmeli.
Bu tarihsel olgunun yeni
dönemi anlama ve örgütleme sürecinde önemli bir
yerde durduğunu bilmemiz gerekir.
Ancak bu yeni bakışı
keşfetme sürecinde, Alevi
hareketinin uzun zamandır katliamlara yönelik
oluşturduğu mağduriyet
söyleminden sıyrılmasını
sağlar, katliamları sadece bir anma töreninden
çıkartıp, günümüz politik
atmosferinde devletin ve

Kürt Özgürlük Hareketi’nin(KÖH) gündeminde
bir süredir KDP’nin “ulusal birlik” karşıtı tutum ve
pratikleri yer tutuyordu.
Son süreçte özellikle Nisan
ayında KDP’nin, Zînê
Wêrte’yi tutması ile başlayan
süreç, Haziran’da Türkiye’nin
Haftanin’e girişi ile devam
etmiş ve Ağustos ayında bu
süreç tüm Bradost bölgesine
yayılmıştı. Ağustos’ta ABD
heyetinin Irak seyahati,
sonrasında KDP’nin Ankara
ziyaretiyle ve de Ekim sonunda Barzani konutundaki
kimi görüşmelerle belli ki
yeni dönem ortak hesaplarında bir süreç şekillendirilmiş oldu.

Karşılıklı el yükseltme
Öyle ki, son birkaç haftadır
süren Garê’ye dönük askeri
kuşatma politikası ve Barzani-KDP’nin KÖH’ü karşısına
alan açıklamalarıyla bu
süreç yeni bir boyut kazanmış oldu. Zira söz konusu
demeçlerde, KÖH’ün “güney
bölgesinin çıkarları için
tehlike oluşturduğu, halktan
haraç alarak ve halkın mallarına el koyarak, IŞİD’den
boşalan yerlere kendisini
konumlandırdığı ve de sivil
halkın bölgelerine dönmesini engellediği” beyanlarıyla
olası bir savaşa meşruiyet
gerekçeleri üretilmişti. Bar-

zani ve KDP’nin pozisyon
alışlarına diyalogla çözüm
ve ulusal birlik çağrılarıyla
karşılık veren KÖH son
kertede “sabrımızın sınırı
var” açıklamasında bulundu
ve karşılıklı olarak mevcut
gerilim zemininde el yükseltilmiş oldu.
Uzun zamandır Türkiye’nin
politikalarında “terör ile
mücadele” adı altında
güneyde kalıcılaşma ve özellikle de KDP ile kimi ortak
hesaplar üzerinden güney
Kürt siyasetini baskılama,
Kürt güçlerini birbirine karşı
kullanma ve parçalı duruşu
derinleştirme hamleleri
adım adım sürdürülüyordu.
Buna yönelik olarak iktidar
koalisyonu son iki yılda, bu
hesaplar üzerinden güneyde
40 askeri üs konumlandırılmış ve eskisinden farklı olarak da bu bölgelerde yerleşik
bir konumlanma edinilmişti.
Bu konumlanış şimdi güneyde tampon bölge oluşturma
hamleleriyle sürüyor.

Kürtler arası savaşa karşı
ortam tutum
KDP’nin son girişimi karşısında, Kürdi parti ve kurumlarının hemen hepsi, Kürtler
arası savaşa karşı ortak
tutum almış oldu ki burada
özellikle YNK ve Goran
hareketlerinin alacağı tutum
önemliydi. Öte yandan sadece kurumların değil aydın-

ların sanatçıların kampanyaları ve halk eylemleri ile
sürece karşılık verilmiş oldu.
Aynı zamanda sadece güney
bölgesinde değil Avrupa’nın
çeşitli ülkelerinde yapılan
eylemlikler ve de geçtiğimiz
gün Diyarbakır’da DBP’nin
yapmış olduğu “ulusal
birlik” açıklamasıyla da
ortak açıklamalar KÖH’ün
tüm bileşenleri tarafından
genişletilmeye başladı.

Şengal’deki hareketlilik
Öte yandan, güneyde Êzîdîlerin bölgesi olan Şengal’deki
son gelişmeler de bölgedeki
hareketlilikten bağımsız
değil. Başûr-Rojava sınırına
yapılan karakollar ve ardından gelişen Şengal anlaşmasıyla, 3 Ağustos’ta Şengal’in
IŞİD işgalinden kurtarılması
ardına oluşan öz yönetim
ve öz savunma gücünün
tasfiyesi planlanıyor. Ancak,
bu anlaşmaya karşı, Şengal
özerk yönetiminin tanınması ve Şengal’in savunmasının
Şengallilere bırakılması için
güney hattında sokak eylemleri örülüyor.
KÖH hâlihazırda dört parçalı Kürdistan’daki pozisyonunu bölgede oyun kurucu
aktör konumunda ilerletmeye devam ederken, özellikle
güneydeki hareketlilik ve
karşılıklı olarak atılacak
hamleler yeni dönemin
belirleyici ögelerinden biri
olacak.
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EMEK
İşyeri komiteleri, sendikal örgütlenmeler ve mahallerde kurulacak dayanışma meclisleri sınıfın birleşik mücadelesinin araçları haline gelebilir

Emeğin esnekleştirilmesine karşı insanca yaşam
İşçilerin iş kolu, havza ve yaşam alanlarını ve işsiz işçilerin örgütlenme zeminini inşa etme, bununla beraber işçilerin yaşam alanlarında barınma,
ulaşım, gıda eşitsizliğinin karşısında anayasal bir hak olarak “asgari yaşam standardı” talebini yükseltme mücadelesi önümüzde duruyor.
Pelin Kahiloğulları
Kapitalizmin içinde bulunduğu kriz, çok katmanlı ve süreğen. Krizden çıkış
için emeğe dönük saldırılar yoğunlaştırılmış ve
süreklileştirilmiştir. İşçiler,
açlık ve kölelik kıskacında bir yaşama mahkûm
ediliyor.
Emek-sermaye mücadelesi, bir bakımdan
çalışma zamanı üzerinden
sürdürülen mücadelenin
tarihidir. Emeğin denetlenmesinde, çalışma
saatlerinin uzatılması,
ücretlerin düşürülmesi ve
iş güvencesinin ortadan
kaldırılması sermayenin başat hedeflerinden
olmuştur. Esnekleşme ve
güvencesizleşmenin iş
piyasalarında yaygınlaşmasının önünü açma, bu
denetimin sağlanmasının
ve sömürünün yoğunlaşmasının esas biçimi olarak
uygulanıyor.

Emeğin denetlenmesinde
OHAL ve pandemi
2016’dan beri yaşanan
OHAL süreci, sermayenin
birikimi ve emeğin denetlenmesi üzerinden sermaye-iktidar işbirliğinde
oldukça verimli biçimde
değerlendirildi. Zorunlu
bireysel emeklilik sistemi-

nin yasalaşması, Türkiye
Varlık Fonu A.Ş.’nin
kurulması, özel istihdam
büroları eliyle kiralık
işçilik uygulaması, KHK
ile binlerce emekçinin
ihracı, grev yasaklamaları
hayata geçirildi. Yine aynı
dönemde iş cinayetlerinde
büyük bir artış yaşandı,
sadece OHAL’in ilk yılında
2000’e yakın işçi hayatını
kaybetti.
Sermaye, krizden çıkış
için, işçi sınıfının kazanılmış haklarına dönük
saldırıları, pandemiyi
fırsat bilerek yeniden
yoğunlaştırdı.
Pandeminin başından
itibaren üretim, işçilerin
canları pahasına devam
etti, sokağa çıkma yasaklarında dahi işçiler özel
izinlerle çalışmak zorunda
bırakıldı. Salgının girdiği
işyerlerinde üretim sürdü,
işçiler iş yerine kapatıldı. Sermaye, Mess-sefa
uygulaması ile işyerinde
denetimin arttırılması ve
“kapalı devre, izole üretim
tesisleri” ile üretimin her
koşulda devam etmesini
sağlarken, aynı zamanda
emeğin kontrolünü sağlayacağı hamleleri gündeme
getirdi.
İşverenin işçiyi işten
çıkarma yasağı altında

Çok biçimli
örgütlenme

ücretsiz izin uygulamaları
ile milyonlarca işçi istihdamın dışına itilerek açlık
koşullarına mahkûm edildi. Kısa Çalışma Ödeneği,
birçok patronun ödeneği
alıp işçileri daha uzun
saatler daha ucuza çalıştırmasını kolaylaştırdı. Yine
birçok işyerinde işveren,
işçilerin sendikalaşma
mücadelesine karşı işçileri
ücretsiz izne çıkardı.

Artı-değer sömürüsünün
boyutlanması
Sermaye, genel eğilim
olarak emek gücünün
istihdamını en aza indirip,
çalışma süresinin uzatılması ve düşük ücret
uygulaması üzerinden
hareket eder.
Geçtiğimiz günlerde,

işçilerin kıdem ihbar
tazminat hakkını sınırlandıran, 25 yaş altındaki
işçinin emeklilik hakkını
zora sokup kayıt dışı
çalışmayı ödüllendiren
bir “torba yasa” teklifi
gündeme getirildi. Torba
yasada gündeme gelen,
belirli süreli iş sözleşmesi,
kısmi süreli çalışma gibi
maddeler, işçilerin istihdamda yer alma biçiminin
sermayenin hareketine
uygun şekilde düzenlemesi anlamı taşıyor.
Sermaye, “güvenceli
esneklik” kavramsallaştırmasıyla yumuşatmaya
çalıştığı yeni çalışma
düzenini, işçilerin istihdama ara ara dâhil edilen
köleler olarak hazır ve
nazır beklemeleri üzerin-

den planladı. Torba yasaya
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK
ortak açıklamayla karşı
çıktı. DİSK’in öncülüğünde birçok fabrikada
gerçekleşen eylemlerle
esneklik ve kıdem tazminatının gaspını hedefleyen
maddeler geri çektirildi.
Fakat sermaye hükümetle işbirliği yaparak hız
kesmeden yeni saldırılarla
karşımıza çıkmaya devam
edecek. Sermayenin
kâr oranlarının düşme
eğiliminin kalıcılaşması
ve emek-sermaye çelişkisinin derinleşmesi emeğin
denetlenmesine dönük süreçleri sertleştirecektir. İş
güvencesi mücadelesi bugün aynı zamanda insanca
yaşama hakkı mücadelesiyle iç içe geçmiştir.

Sermayenin toplumsallaşmasıyla bugün,
toplumun büyük çoğunluğunun işçileştiği
bir sürecin içindeyiz.
Üretimin küreselleşmesiyle işyerleri
düzeyinde parçalanması ve milyonlarca
insanın üretim dışına
itilerek “çöp nüfus”
haline gelmesi at başı
gitmekte.
Kapitalizmin geldiği
aşamadaki yaygınlaşma, derinleşme
ve parçalanmanın
boyutları karşısında
çok yönlü ve çok
biçimli örgütlenme ve
bunun bütünleşmesi
zorunluluk haline
gelmiştir.
Türkiye’de farklı iş
kollarından farklı
mücadele pratikleri
inşa oluyor. Bunlardan biri, son dönem
öne çıkan Bağımsız
Maden-İş öncülüğündeki maden
işçilerinin direnişi ve
öğrettikleri... Haklara

sahip çıkma mücadelesini kararlı bir
biçimde savunma…
Aynı zamanda eylemin yürütülme biçimindeki sorumluluk
ve esneme yeteneği ile
güçlü bir toplumsal
meşruiyet üretme…
Aynı anda işçilerin iş
kolu, havza ve yaşam
alanlarının ve işsiz
işçilerin örgütlenme
zeminini inşa etme,
bununla beraber işçilerin yaşam alanlarında barınma, ulaşım,
gıda eşitsizliğinin
karşısında anayasal
bir hak olarak “asgari
yaşam standardı”
talebini yükseltme
mücadelesi önümüzde duruyor.
İşyeri komiteleri,
sendikal örgütlenmeler ve mahallerde
kurulacak dayanışma
meclisleri sınıfın
birleşik mücadelesinin araçları haline
gelebilir.

Eve ekmek götürememe gerçekliği ile keyif çayı pişkinliği
Bir yanda patronlara yapılan kıyaklar, bir yanda ise Malatya’da dile gelen, ülkenin her yerinden yükselen “Evimize ekmek götüremiyoruz.”
gerçekliği. Gerçeklik kör göze parmak sokarcasına tüm hayatımızı kuşatırken, işçilerin gündelik yaşamlarında sınıfsal bir bilinç oluşmakta.
Juliana Gözen
Bir taraftan ekonomik krizin
yol açtığı yıkım, öte yandan
pandeminin tüm faturasını
emekçilerin sırtına yüklemek
için yapılan ve uygulanan
düzenlemeler; işçi sınıfı başta
olmak üzere tüm emekçiler için
içinden geçilen zorlu ve sert bir
dönemi işaret ediyor.
Salgının başından itibaren
tam zamanlı olarak hatta fazla
mesai zorlamasıyla çalıştırılan
milyonlarca işçi, virüse karşı
mücadele önlemlerinin gündeminde değil, hatta tamamen
dışında.
Birer virüs yayma merkezine
dönüşen fabrikalarda neredeyse
hiçbir önlem alınmadan milyonlarca işçi ölümüne çalıştırılıyor. Virüse yakalanmasına
rağmen çalıştırılmaya devam
eden işçiler ve fabrikalardan
ölüm haberleri yükseliyor.
“Ne olursa olsun, çarklar dönsün” parolasıyla hareket eden
patronlar, en büyük desteği iktidardan alıyor. Salgın sürecinde iktidarın bütün politikaları,
pandemiyi de gerekçe göstererek, işçi sınıfının kazanılmış
haklarını ortadan kaldırmak,
patronlara sınırsız teşvikler

sağlamak ve emek üzerindeki
denetimi artırmak üzerine
kuruldu.
Üretim aksamasın diye salgının
ilk günlerinde kendini kapatan,
kapalı devre ve toplu çalışan
Dardanel Ton fabrikası, virüsün
Manisa’da merkez üssüne
dönmesine rağmen üretime ara
vermeden devam eden Vestel
fabrikası bu politikaların hayata geçen hallerinden birkaçı
sadece.
Yani terazinin bir ucunda işçinin canı, bir ucunda kapitalistin karı.. Hangisinin daha ağır
geldiğini söylememize gerek
yok sanırım.

Acı reçetenin anlamını
biliyoruz
Ekonomik krizin tüm faturasını
emekçilere yıkmaya çalışan
iktidar, 25 yaş altı ve 50 yaş
üstü çalışanlar için sözleşmeli
çalışmanın önünü açan torba
yasa ile esnek ve güvencesiz
çalışma koşulunu anayasal
güvenceye alıp aynı zamanda
işçilerin son kalesi olan kıdem
tazminatı hakkını gasp etmenin
önünü tam olarak açacaktı.
İşçilerin ve sendikaların açığa
çıkan tepkisi sonucu şimdilik

bir adım geriye attığı görülse
de kıdem tazminatının gaspı
için yeni torbaların önümüze
geleceğini biliyoruz.
Nitekim cumhurbaşkanının
geçtiğimiz günlerde yaptığı
acı reçete konuşması bunu
doğrular nitelikte. “Acı

reçete” ifadesinden, iktidarın
bir taraftan patronları teşvik
etmesi artarken; diğer taraftan
bütçe açığının kapatılması
için başta asgari ücret zammı
olmak üzere, zam oranlarının
düşük tutulacağı, vergi artışları
ve temel tüketim ürünlerine

zamların ard arda geleceğini
tahmin etmek zor değil.
“Acı reçete” mesajının karşılığını, önümüzdeki ay milyonlarca
işçiyi ilgilendiren asgari ücret
görüşmelerinde, yine milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaşlara yapılacak zam miktarında somut olarak göreceğiz.

Patrona teşvik, işçiye zulüm
Şu sıralar TBMM’de bu ülkede
yaşayan milyonlarca insanı
ilgilendiren ama iktidarın ve
patronların çıkarları doğrultusunda belirlenen bütçe
görüşmeleri sürüyor. Merkezi
yönetim bütçeleri, yıl içinde
gelirlerin kimlerden ne kadar
ve nasıl toplanacağı, toplanan
bu gelirlerin nerelere nasıl
aktarılacağını gösterir.
2021 bütçesinde patronlara
destek için 50.6 milyar lira
kaynak ayırılırken, buna ek
olarak yine patronlar tarafından SGK’ye ödenmesi gereken
27.7 milyar tutarındaki işveren
primi bütçeden, daha doğrusu
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan
karşılanacak.
2021 Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu’na göre 2021’te 230
milyar 770 milyon TL; 2022’de

257 milyar 873 milyon TL ve
2023’te 286 milyar 725 milyon
TL’lik vergiden sermaye lehine
vazgeçilmesi hedefleniyor.
2021’de 230 milyarlık vergi
kaybı, 922 milyarlık toplam
vergi gelirlerinin dörtte birine
denk geliyor.
İşte, iktidar sermayeye her
türlü kolaylığı sağlarken, bütçe
yükünün önemli bölümünü
yine ücretli emekçilerin sırtına
yıkıyor.

İnsanca ve onurlu yaşamak için
Bir yanda patronlara yapılan kıyaklar, bir yanda ise Malatya’da
dile gelen, ülkenin her yerinden
yükselen “Evimize ekmek götüremiyoruz.” gerçekliği. Gerçeklik kör göze parmak sokarcasına tüm hayatımızı kuşatırken,
işçilerin gündelik yaşamlarında
sınıfsal bir bilinç oluşmakta.
Patronlarla, onun çıkarlarını
koruyan iktidarla aynı gemide
değiliz bilinci…
O zaman, kendi gemimize
emekçilerin insanca ve onurlu
bir yaşam sürdürme ihtiyacından açığa çıkan tüm talepleri
alarak, en geniş kesime ulaşarak; birleşerek mücadele etme
becerisini göstermeliyiz.
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Volkan Yaraşır

Başta işçi sınıfı olmak üzere yoksulların öfkesinin biriktiği ve her an patlayacağı bir konjonktürün içine girdik

Çoklu kriz ve ekonomik çöküşe doğru
Yeni döviz şokları, hatta döviz krizinin yaşanması yüksek bir olasılık. Ekonomide yaşanan daralma sürüyor.
Bu faktörlerin bir düzeyde kontrol edilememesi finansal bir krizin önünü açabilir.
Volkan Yaraşır
Türkiye’nin içinden geçtiği
çoklu kriz derinleşerek sürüyor.
Devlet, rejim, ekonomik ve
sosyal kriz biçiminde gelişen,
birbirini tetikleyen ve besleyen
karakterdeki bu krizler, yaşanan her kritik momentte kendini sarsıcı sonuçlar yaratarak
dışa vuruyor. Her kriz faktörü
bir yandan krizin öznesi olurken, diğer yandan krizin nesnesine dönüşebiliyor. Bu durum
hızla sistemin tıkanmasına yol
açtığı gibi yüksek bir meşruiyet
kaybını beraberinde getiriyor
ve sistemin kendini yeniden
üretme mekanizmalarını kilitleyebiliyor.
Yeni rejim bir nevi kartel niteliğine dönüşürken, zaten bu mekanizmalar aşınmış, bir anlamda devlet-şirket ya da devletin
şirketleşmesi yönünde radikal
düzenlemeler yapılmıştı. Aslında kartel yapısı ve işleyişiyle
yeni devletin kendisi olarak
karşımıza çıkıyor. Bu durum
rejim ve devlet krizi olarak
tanımladığımız olguyu canlı
tutuyor. Sürekli kriz üretimini
beraberinde getiriyor. Çünkü
artık karşımızda klasik anlamda ve normlardaki burjuva
devlet yapılanması yok. Bir ağ
şeklinde örgütlenen bir kartel
yapılanmasıyla karşı karşıyayız.
Bu durum aynı zamanda sistemin kırılganlığını artırdığı gibi
esneme kabiliyetini zayıflatıyor
ve çoklu kriz üreten bir yapıyı
koşulluyor. Bu noktada özelikle
ekonomik kriz bütün dengeleri
bozacak ve kontrolsüz gelişme-

Türkiye’nin makro ekonomik görünümü son
derece kritik bir tablo
oluşturuyor. Türkiye’nin
dış borcu 430 milyar dolara yaklaştı. Dış borcun
GSYH’ye oranı yüzde
56,1’e yükseldi. Bu durum Türkiye’nin küresel
piyasalar nezdinde risk
kategorisinde bir ülke
olarak algılanmasına yol
açıyor. Bu oran geçen yıl
yüzde 52,4’tü. Var olan
dış borcun yüzde 38,7’si
kamuya ait. Geçen yıl bu
oran yüzde 32,9’du.
Özel kesim geçen yıl
287,9 milyar Dolar olan
borçlarını 238,9 milyar dolara indirdi. Bu
tablo dikkat çekici bir
şekilde kamu borçları
arttığı gösteriyor. Ayrıca
Türkiye’nin kısa vadeli
borç stoku 132,8 milyar
Dolara ulaştı. 1 yıl içinde
ödemesi gereken dış borç
miktarı ise 181,3 milyar
dolar. Cari açıkla birleştiğinde miktar 210 milyar
dolara ulaşıyor.
Küresel konjonktür kısa
vadede bulunması gereken böylesi yüksek bir
miktarın karşılanmasına

lerin önünü açacak bir nitelik
taşıyor. Kartelin varlığını yağma, talan, rant ve spekülasyon
üzerinden inşa etmesi, hatta bir
rant koalisyonu olması krizin
ne derece sarsıcı olabileceğini ortaya koymaktadır. Ya da
başka bir ifadeyle süreç iktidar
blokunda savaşın şiddetlenmesi
anlamına geliyor. Daralmalar,
yeni tasfiyeler ve yeni ittifak
arayışları kaçınılmazlaşıyor.
Süreç aynı zamanda ciddi bir
meşruiyet kaybı yanında bir
yönetememe krizini de açığa
çıkarıyor.

Döviz şoklarından 		
döviz krizine
Türkiye ekonomisi 2018’de
yaşanan döviz kriziyle sert

bir türbülansın içine girmişti.
2018-2019 krizinin etkileri
sürerken, pandemi ve yarattığı
sağlık krizi ekonomiyi sarsmaya başladı. Ekonomi sert bir
durgunluk içine girdi ve bunun
doğal sonucu olarak küçülme
yaşandı. 2020 sonunda ekonomide yüzde 3’e yaklaşan bir
daralma bekleniyor. Küresel
krizin farklı fazlar geçirerek
sürmesi ve resesyon ve depresyon salınımı yaşanan sorunları
şiddetlendiriyor. Sermaye hareketlerinde görünen sert çıkışlar
yıkıcı bir krizin tüm dinamiklerini açığa çıkarıyor.
Senkronize döviz şokları bu
sürecin ayrılmaz parçası olarak
yaşanıyor. Ocak 2020 ile Kasım
2020 arasında TL yüzde 30’a
yaklaşan değer kaybı yaşadı. TL

küresel piyasalarda en çok ve
en hızlı değer kaybeden para
olarak dikkat çekiyor. Dolar ve
Euro bir kaç defa kritik eşikleri
geçti. Euro 10 TL gibi bir eşiği
aşarken, Dolar 9 TL’ye yaklaştı.
Döviz şoklarının her an bir
döviz krizini dönüşme olasılığı
var.
Dövizi kontrol altına almak
ve bir sınırda tutma için Merkez Bankası rezevrleri, ciddi
bir şekilde devreye sokuldu.
Rezervlerin kısa vadeli baskılandırma için kullanılması olası
gelişmelere karşı ekonomiyi bütünüyle savunmasız bırakıyor.
Swap gibi geçici kaldıraçlarla
dövizdeki oynaklık kontrolde
tutulmaya çalışıldı. Ayrıca konjonktürel olarak yılın üçüncü
çeyreğinde ucuz ve bol krediyle

ekonomi yapay olarak canlandırılmak istendi. Siyasi iktidarın organik sermayesi olan
inşaat oligarşinin ihtiyaçlarına
uygun bu hamleler iç piyasada
kısmi bir hareketlenme yarattı.
Sonuçta ekonomide kırılganlık
arttı ve yılın dördüncü çeyreğinde kontrolsüz gelişmelerin
yaşanmasını beraberinde getirdi.
Aktüel olarak sermaye çıkışları devam ediyor. Yeni döviz
şokları, hatta döviz krizinin
yaşanması yüksek bir olasılık.
Ekonomide yaşanan daralma
sürüyor. Bu faktörlerin bir
düzeyde kontrol edilememesi
finansal bir krizin önünü açabilir. Türkiye hızla bir finansal
kriz içine girebilir.

Fiili dolarizasyon dönemi
Sistem yoksul yaratıyor. Ardından kendi meşruiyetini kaybetmemek, bunun sorgulanmasını
engellemek için de “yoksullukla mücadele” gibi şirin görünen yollara başvuruyor.
Yoksulluğun esas nedeni kapitalist üretim ilişkileridir.
olanak vermiyor. Daha
önceki yıllarda devreye
sokulan petro-dolarla ve
kayıt dışı parayla sorunu
çözmek de pek olanaklı
görünmüyor. Kuveyt dışında bütün diğer Körfez
ülkeleriyle yaşanan Ortadoğu eksenli jeo-politik
ve jeo-stratejik sorunlar
önemli finansal girdileri
sınırlıyor.
Kuveyt’in de yeni süreçte Türkiye ile mesafelenmesi beklenmeli.
Benzer durum spekülatif
sermaye girişleri için de
söylenebilir. Pandemi
koşullarının yarattığı küresel ortam ve istikrarsız
ve yüksek risk taşıyan bir
ülke görünümü spekülatif sermaye akımlarında
sınırlılığa yol açıyor.
2021’in bu manada kritik bir yıl olması yüksek
bir olasılıktır. Birbirini

etkileyen ve tetikleyen
kriz sarmalı ekonomiyi
durma noktasına getireceği gibi dış finansman
sorunlarını ağırlaşması
sarsıcı sonuçlar yaratabilir. Böylesi bir tıkanma
borç çevrimini kırabilir
ve Türkiye hızla dış borç
krizi içine girebilir. Bu
dinamiği besleyen birçok
faktör bugünden devreye
girmiş durumda.
Türkiye ekonomisi ciddi
cari açık veren bir yapıya
sahip. Cari açığın yıl sonunda 30 milyar doları
bulması bekleniyor. Bu
durum aslında Türkiye
ekonomisinin dış kaynak
olmadan büyüme gerçekleştiremediğini gösteren somut bir veri olarak
dikkat çekiyor. Cari
açığın yükselmesinin
dış finansman sorununu
artıracağını yukarıda be-

lirtmiştik. Döviz şokları
ve olası döviz krizinin bu
problemi de derinleştireceği ortadadır.
Bu sorunları siyasal iktidarın yarattığı güven
bunalımı izliyor. Ülkede
fiili bir dolarizasyon
yaşanıyor. TL fonksiyonlarının bir kısmının
bugün Dolar kullanılarak
ikame edildiği ortadadır.
Bankalardaki mevduatın yüzde 60’ının döviz
cinsinden olması (Ekim
ayında bankalarda bireylerin mevduat ve fonlardaki toplam döviz miktarı 156,2 milyar Dolara
ulaştı, kurumların ise
83.1 milyar Dolar’a yükseldi) piyasada Dolar’ın
aktif olarak kullanımı bu
olgunun ilk akla gelen
göstergeleridir.
Tabii ki bu olgunun
somut yansımalarından

biri enflasyonun hızla
yükselmesidir. TÜİK
rakamlarına göre enflasyon yüzde 11.77 diye
açıklansa da gerçek enflasyon oranı bu rakamın
iki katını aşıyor. İşsizlik
de ciddi bir noktaya yükseldi. Yine devletin resmi
açıklamalarına göre toplam işsiz sayısı 4 milyon
250 bin. İşsizlik oranı ise
yüzde 13,4 olarak ilan
edildi.
Bu veriler dar tanımlı
işsizliğe tekabül ediyor.
Geniş tanımlı işsizlik
ise 10 milyon 370 bine
ulaşmış durumda. Yani
gerçek işsizlik oranı yüzde 29,1’e tırmandı.
Bütün bu verilere
jeo- politik riskler eklendiğinde Türkiye
ekonomisinin çoklu
kırılganlığının her an
yıkıcı bir krize dönüşme

olasılığını yükseltiyor.
2021 bu anlamda kritik
bir yıl olacak.

Rıza mekanizmaları
etkisizleşiyor
Özellikle 2018-2019 döviz krizi Türkiye’de yeni
bir konjonktürün önünü
açtı. Pandemi süreci ve
ekonomik durgunluk
konjonktürü derinleştirici etkiler yarattı. Artık
AKP iktidarına uzun
dönemden beri rahat
hareket etme olanağı
sağlayan siyasal ortam
dağılıyor.
AKP iktidarının Siyasal
İslam’ın sağladığı ideolojik zemin ve “hayırsever”
kapitalist uygulamalarla
alt sınıflar üzerinde kurduğu rıza mekanizmaları
hızla etkisini yitirmeye
başladı.

Kriz bulaşabilir, bankacılık
krizi
Olası bir döviz krizinin çok
yönlü etki yaratması kaçınılmaz
gözüküyor. En başta Merkez
Bankası’nın böylesi bir gelişmeyi
kontrol edecek mekanizmaları
devreye sokması zor. Rezervlerin ciddi biçimde erimesi
problemlerin en başında geliyor.
9 ayda rezervlerde 42,6 milyar
dolar erime yaşandı. Döviz baskılanması için yapılan bu palyatif hamleler, kısa vadeli etkinin
dışında hiçbir sonuç vermedi.
Döviz tarihi eşiklerine ulaştı.
Diğer manevra kabiliyetleri
ise bir yandan siyasal iradenin
tekelleşmesi, diğer yandan bürokratik kalibrasyon düzeyinden dolayı etkisiz oluyor. Döviz
krizinin direkt sirayet edeceği
sektörlerin başında bankacılık
sektörü geliyor. Kamu bankalarının siyasal patronaj ilişkileri
sonucu finansal kırılganlığı
artarken, özel bankalar da istikrarlı bir görünüm vermiyor.
Hem kamu hem de özel bankaların kredi riskleri yükselmiş
durumda. Moody’s, Fitch ve
S&P gibi kredi değerlendirme
şirketleri sektörün taşıyıcı bankalarının kredi notlarını düşürdü. Yayımladıkları raporlarda
sektörün farklı zafiyet noktaları
üzerinden eleştirel yorumlar
yaptılar. Yorumlarındaki ortak
payda ise bankacılık sektörünün kritik safhaya geldiği
açıklamaları oldu. Ayrıca iç
faktörlerle birlikte olası bir küresel şoka sektörün hazırlıksız
olduğu bildirildi.

Kitlelerin kültür ve
kimlik politikaları içinde
kontrol edilmesi, farklı
patronaj ilişkileri içine
sokularak atomizasyonu
ve finanslaşma sürecinin
parçası haline getirilerek
borçlandırılması ve sanal
büyümenin yarattığı
tüketim olanaklarından
yararlandırılarak
yaratılan sanal refah hali,
rıza imalatını sağlayan
temel olgulardı. Yeni
süreçte siyasal iktidar
bütün bu olanaklarını
kaybetti.
Geniş kitleler bugün
çıplak bir gerçeklikle
yani açlık, yoksulluk
ve geleceksizlikle karşı
karşıyalar. Bu kaygıları
şiddetle hissediyorlar.
Siyasal İslam’ın kültür
ve kimlik politikaları bu
aşamada hızla aşınıyor ve
tutmuyor. Ekmeğini ve
işini kaybetme korkusu,
yarattığı tedirginliğin
yanında öfkeyi besliyor.
Başta işçi sınıfı olmak
üzere yoksulların
öfkesinin biriktiği ve
her an patlayacağı bir
konjonktürün içine
girdik.
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Trump yenildi ama “Trumpizm”in geri dönüşünü engelleyebilecek tek güç örgütlü sol olacak

ABD seçimlerinin ardından

Trumpgiller tam da böylesi bir kriz ortamında bu sorunları çarpık bir şekilde ele alıp, gerçek derde sahte deva satarak yükselebildiler
zaten. Liberal statükocular bu nesnel durumda sadece “olağan” akışı biraz daha tatlı dille ve “akıllıca” yürütüp gerçek krizi geçiştirmeyi
düşünüyorlarsa, ileri süreçte Trump’a ya da yeni, belki de daha vasıflı Trumplara yol açmış oluyorlar.
ABD’deki siyasi gelişmeler
ABD imparatorluğunun
dünya sistemindeki konumundan kaynaklı sadece
ABD içinde politik bir
anlam taşamıyor, aynı
zamanda bütün dünyayı
bir şekilde etkiliyor. Ve
Joe Biden’ın başkan seçilmesiyle birlikte, ABD
imparatorluktan vazgeçmeyecek.
Biden’ın siyasi geçmişinde
istikrarlı bir şekilde savaşperver bir şahin duruşa
sahip olduğu önemli bir
gerçekliktir. Onu destekleyenler arasında silah
sanayisinden finans kapitale, büyük bankalardan
güvenlik mensuplarına
kadar neredeyse her sermaye kesimi var.
İmparatorluklarını tam
olarak nasıl sürdüreceklerini ve AB, Çin ve Rusya
ile ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini göreceğiz.
Trump’ın zırvalarından ve
ani çıkışlarından kurtulup
“klasik” tarzla dış politika
yapacakları için mutlu
olanlar da var elbette
ABD’nin ilgili kurumlarında. Ancak bunun sadece nüans farkı olacağına

değinmekle yetinelim.

Trump ne yapmaya 		
çalışıyor?
Biden’ın galibiyeti artık
resmiyet kazanmış olsa
da, Trump, özellikle
Twitter hesabı üzerinden,
seçimlerde hile yapıldığını ve aslında kendisinin
kazandığını, bunun için
hukukî mücadeleyi sürdüreceğini açıklıyor. Bu
açıklamaya ihtiyaç duyan
bir husus.

Trump’ın kişisel zaafları
ortada. Şüphesiz pespaye
bir kişiliktir. Fakat her
pespaye kişilik ABD başkanı seçilip, dört senelik
başkanlığının ardından 73
milyon oy almıyor.
Diğer yandan, kimilerinin
iddia ettiği gibi, gerçekten
darbe yapmayı düşünmesi
pek olası değil, güç dengeleri öyle bir hamlenin
aleyhinde duruyor.
Ancak süreci uzatıp rakibine zarar kendi kampına

yarar yaratma derdinde
olabilir.
Bu ısrarın nedeni ise
Trump hem kişisel çıkarlarını hem de kitle mobilizasyonunu sürdürmenin
peşinde olmasıdır.
Kendisi, Cumhuriyetçi tabanda epey sevilen ve aşırı
sağda saygı gören biri. Bu
hamlelerini ilerideki siyasi
ve toplumsal mücadeleler
için hazırlık olarak anlayabiliriz. Tam da o yüzden
birçok Cumhuriyetçi

Trump’ı hala destekliyor. Çünkü önümüzdeki
seçimleri kazanmak istiyorlar.
Ve unutmamak gerekir
ki Trump momentini
hazırlayan sağdaki örgütlenme çabaları Obama
seçildikten sonra ivme
kazandı. Siyah bir başkan
sağcı örgütlenme için iyi
bir kozdu. Obama ise onu
seçtiren taban hareketini
demobilize edip Trump’a
yol açmış oluyordu.

Trumpizm yenildi mi?
Liberal anlatıya göre,
Trump tarihin bir
kazasıdır, tanrının bir
hıçkırık tutmasıdır.
Artık her şey normale
dönecek, kapitalizm ve
burjuva demokrasisi
bildiğimiz, alışkın olduğumuz kurallar çerçevesinde ilerleyecek.
İstikrarlı bir şekilde
siyasi merkezin çözüldüğünü görmezden
gelmeyi tercih ediyor
bu anlatı. Trumpvari
figürlerin Brezilya’dan
Hindistan’a kadar
birçok yerde iktidara
geldiklerini görmezden
gelip, otoriter-faşizan
sağın küresel çapta
yükselişte olduğunu
açıklamakta zorlanıyor
aynı zamanda.
Liberal anlatı devamında şimdiden baş
hedef olarak Biden ve
Demokrat Parti statükosunu soldan eleştirilenleri seçti. Hâlbuki
bu sol bir sürü soruna
işaret ediyor: Çoklu

kriz içinde debelenen
kapitalizmden dolayı
halkın yoksullaşması
ve/veya borçlanması;
gençliğin geleceğe
dair umutsuzluğu ve
kendilerini güvencesiz
görmeleri vb.
Trumpgiller tam da
böylesi bir kriz ortamında bu sorunları
çarpık bir şekilde ele
alıp, gerçek derde sahte
deva satarak yükselebildiler zaten. Liberal
statükocular bu nesnel
durumda sadece “olağan” akışı biraz daha
tatlı dille ve “akıllıca”
yürütüp gerçek krizi
geçiştirmeyi düşünüyorlarsa, ileri süreçte
Trump’a ya da yeni,
belki de daha vasıflı
Trumplara yol açmış
oluyorlar.
“Trumpizm”in geri
dönüşünü engelleyebilecek tek güç, halkın
çıkarları doğrultusunda örgütlenen bir sol
olacaktır.

Latin Amerika’da halkçı güçlerin atağı
Kıtanın geleceği üzerine yürütülen tartışma ve toplumsal mücadeleler devam edecektir. Küresel hegemonya krizinde Latin Amerika’da da
bir hegemonya mücadelesi sürmektedir. Ve Bolivya ve Şili gibi güzel başarıların ardından Peru’daki darbe girişimi bize gösteriyor ki yerel
oligarşi ve sağ güçler pes etmedi. Fakat halkların büyük direnişleri ve Bolivya’dan Şili’ye gördüğümüz (öz) örgütlenme çabaları mevcut
siyasi iklimde adeta ışık saçan yıldızlardır.
Ekim ayında halkların,
bir hafta arayla önce Bolivya’da sonra Şili’de elde
ettikleri zaferler, kıtanın
geleceğini, hatta dünyadaki toplumsal ve siyasi
mücadelelerin seyrini
ciddi ölçüde etkileyebilecek vaziyette.
Latin Amerika epey bir
süredir yoğun ve çoğu
zaman şiddetli toplumsal
mücadelelerin sahnesiydi. Doksanlardan itibaren yayılan halkçı-sol
“pembe dalga” Venezuela’dan Arjantin’e kadar
neredeyse kıtanın bütün
ülkelerini bir şekilde
kapsadı. Sol hükümetler
siyasi anlamda kısmen
başarılı bir antiemperyalist duruşla ve ekonomik
anlamda dünya konjonktüründen faydalanıp,
hammadde çıkarıp ihraç
etmeye dayalı modelleriyle kısmi bir kalkınma
gerçekleştirip, elde edilen kârlarla yoksullukla
mücadele bağlamında
büyük adımlar atabildi-

ler. Fakat bu modellerin
ötesine geçemedikleri
için dünya ekonomik
krizinde zorlanmaya
başladılar. Krizde sağ
tekrar yükseldi, kimi
yerlerde iktidara geldi.

Bolivya’da darbeci
güçler püskürtüldü
Ekim ayında, faşizan
darbeden bir yıl sonra
yapılan başkanlık seçimlerinde Sosyalizme
Doğru Hareket (MAS)
ilk turda galip geldi. Luis
Arce -eski başkan Evo
Morales’in kabinelerinde
maliye bakanıydı- oyların yüzde 55’iyle yeni
başkan seçildi. 2003-5
arasında başkan olan
muhafazakâr-neoliberal
Carlos Mesa yaklaşık
yüzde 29, aşırı sağcı ve
Santa Cruz eyaletinde
belli bir güce sahip olan
Fernando Camacho ise
yüzde 14 ile geride kaldı.
Hatırlayalım, 2019 Ekim
ayında Evo Morales

yüzde 47 civarında oy
almış, ikinci sırada gelen
Carlos Mesa ise oyların
yüzde 36,5’ini almıştı.
Bolivya sağı seçimde
hile yapıldığı iddialarıyla
protestolar örgütleyip
sonra da kimi ordu ve
polis güçleriyle fiili bir
darbe gerçekleştirmişti.
Hile iddiaları bağımsız
raporlarla sonradan boşa
çıkartıldı, ABD’nin büyük gazeteleri de bunu
kabul etti. Emperyalist
devletler tarafından
desteklenen bu darbe
girişimi böylece başarısız
kaldı ve bu seçimle püskürtüldü. Darbe kurumsallaşamadı ve darbeciler
yeni bir seçime izin
vermek zorunda kaldılar.
MAS’ın katılımını da
engelleyemediler. Bunun
ana sebebi yerel halkların, işçilerin, köylülerin
ilk günden beri sergilediği büyük direniştir.
Bu seçimi yaptıran ve
MAS’a bu seçimi kazandıran halkın direnişidir.

Morales tekrardan Bolivya’ya dönebildi ve önder
olarak MAS ve koka üretici sendikasının başına
geçti. Hükümette yer
almayacağını ifade etti.
Darbecilerin geçici hükümetinde yer alan baskı
ve katliamdan sorumlu
kimi siyasetçiler ise ülkeden kaçtılar.
MAS ve halkçı hareketleri elbette zorlu bir süreç
bekliyor. Fakat darbeyi
püskürtme nedeniyle
örgütlülüğün önemi bir
kez daha açığa çıktı ve
halkçı hareketlere önemli bir yol gösterici oldu.

Şili’de halk otoriter
neoliberalizme karşı
isyanda
11 Eylül 1973 Şili sosyalist başkanı Salvador
Allende askerî darbe
yoluyla iktidardan düşürüldü. O günden bu yana
diktatör Augusto Pinochet tarafından yönetilen
Şili neoliberalizmin la-

boratuvarı olageldi.
Pinochet ve danışmanları tarafından yazılan
anayasa ise 25 Ekim
referandumuyla yenik
düştü. 2019 son baharında toplu taşıma fiyatlarına planlanan zamlar
nedeniyle başlayan ve
bütün neoliberal sistemi
karşısına alan protestolar
hızla yayılmıştı. Bunun
üzerine sağcı devlet başkanı Pinera halkı sakinleştirmek için anayasayı
referanduma sunacağını
söyledi. Referandumda
oy kullananların yüzde
78’i yeni bir anayasa istiyor. Dahası, yüzde 79’u
da yeni anayasanın bağımsız bir kurucu meclis
tarafından yazılmasını
istedi. Diğer seçenek
ise milletvekillerinin
de içinde oldukları bir
komite olacaktı. Böylece
halk tercihini kurucu
meclisten yana koymuş
oldu.

Peru’da parlamenter darbe
Bolivya ve Şili’deki
halkçı güçlerin başarılarının ardından
Peru’dan yeni bir
darbe haberi geldi.
9 Kasım’da meclis
sol-liberal başkan
Martín Vízcarra’yı
“ahlaki ehliyetsizlik”
gerekçesiyle görevden aldı. Vizcarra
Bolivarcı bir siyasetçi
olmasa da yolsuzlukla mücadelesiyle kimileri rahatsız etmiş
gözüküyor.
Vizcarra’nın yerine
geçen sağcı Manuel
Merino ise günlerce
süren ve polisin yoğun bir şekilde şiddet
uyguladığı protestoların ardından iktidara geldikten beş gün
sonra istifa etti ve
Peru’daki siyasi kriz
sürüyor.

Şimdi ne olacak?
Bu son gelişmelerin
bize şunu göstermekte: Kıtanın geleceği
üzerine yürütülen tartışmalar ve toplumsal
mücadeleler devam
edecektir. Küresel
hegemonya krizine
bağlı olarak Latin
Amerika’da da bir hegemonya mücadelesi
sürmektedir. Ve Bolivya ve Şili gibi güzel
başarıların ardından
Peru’daki darbe girişimi bize gösteriyor
ki yerel oligarşi ve sağ
güçler pes etmedi.
Fakat halkların büyük
direnişleri ve Bolivya’dan Şili’ye gördüğümüz (öz) örgütlenme
çabaları mevcut siyasi
iklimde adeta ışık saçan yıldızlardır.
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Kadınlar 25 Kasım’da sokaklarda olacak!

Pandemi kadınlara baskının bahanesi
Pandeminin yarattığı olumsuz koşullara rağmen, iktidarların gerici ve kadın düşmanı politikalarına karşı kadınlar dünyanın her yerinde
haklarına sahip çıkmaya devam ediyor. Şimdi kadın hareketinin takviminde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü var. Tüm bu saldırıları durdurmak içi dayanışmayı daha çok yükseltme zamanı.
Pelin Songül Çiçek
Pandeminin yarattığı sorunlar
derinleşiyor. Kadınlar ve hakları
konusunda da durum benzer.
Siyasi iktidar başından beri, acil
durum planlamaları, önleyici
tedbirler yerine kadınların mücadeleyle kazandıkları haklarını
tartıştırmaya açtı. İstanbul Sözleşmesi için “gerekirse çekiliriz”
açıklaması yaptı.
Tüm bunların yanında nafaka
düzenlemesi ile çocuğun cinsel
istismarının affı gibi konular
tekrar tekrar gündeme getiriliyor.
Sadece bu tartışmaların gündeme
getirilmesi bile kadın cinayetlerini artırırken cezasızlık politikaları
failleri ödüllendiriyor. Kadınlar
için çok daha güvensiz bir ortam
oluşuyor, yaşam hakkı gasp ediliyor.
Bu politikaların da etkisiyle pandemi sürecinde 1 Nisan ile 30
Ekim arasında 163 kadın erkekler
tarafından katledildi.
Kadına yönelik şiddete, cinayetlere, istismara ve iktidarın kadın
düşmanı politikalarına karşı
mücadele eden kadın hareketine
alınan tavır ise; gözaltılar, tutuklamalar ve cezalar oluyor. Bu
yaptırımlar ile birlikte iktidar tarafından Türkiye’de oluşturulmak
istenen rejimin önünde duran
kadın hareketi engellenmeye, bölünmeye ve kriminalize edilmeye
çalışılıyor.

Kadın düşmanı proje

Kadın üniversiteleri

Kadın üniversiteleri de pembe
otobüsler gibi kadınların aleyhine
işletilecek.
Sömürülen kadın emeği
katlanarak arttı
Pandeminin oluşturduğu kriz,
bakım işleri ve yeniden üretim
işlerinin önemini gösterdi. Ev içi
tüm bakım işlerini “kadınların
görevi” olarak gören erkek
egemen bakış ile karantina
döneminde ev içi işlerin ve bakım
hizmetlerinin artmasıyla emek
sömürüsünün de artmasına
neden oldu.
İşgücü piyasasında kadınlar
çoğunlukla ilk gözden çıkarılanlar oldu. Salgın etkisiyle kadın

işsizlik oranı %45’e yükseldi. Kadınlara esnek çalışma dayatılarak
emeği görünmez kılmak için pandemi fırsata çevrilmeye çalışıldı/
çalışılıyor.
Göçmen ve mülteci kadınların
çalışma alanları olan kimi bakım
işleri ve mevsimlik işçilik alanlarının sorunları salgınla birlikte
daha da derinleşti.

Kadın mücadelesi güçlenerek
büyüyor
Pandeminin yarattığı olumsuz
koşullara rağmen, iktidarların

gerici ve kadın düşmanı politikalarına karşı kadınlar dünyanın
her yerinde haklarına sahip çıkmaya devam ediyor. Şimdi kadın
hareketinin takviminde 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü var.
Tüm bu saldırıları durdurmak içi
dayanışmayı daha çok yükseltme
zamanı. Salgın bahane edilerek
kadınların güçsüzleştirilmeye
çalışıldığı, mücadelenin zayıflatılmak istendiği bu süreçte
Türkiye’nin her yerinde kadınlar
sokaklara, örgütlü mücadeleye
çağırıyor.

Kadınlar umutsuzluğa karşı umut tohumlarını bir bir yüreklerimize serpiştiriyor.
Ellerinden her şeyi almaya çalışanlara inat hayatı, hakları ve özgürlüğü için durmaksızın
“yeni”yi keşfediyor ve kurucu özne olma yollarını arıyorlar.

“Bu meclis buradan öteye gitmeyecek”*
Gamze Özkök
Dünyayı mercek altına
aldığımızda, toplumsal dinamiklerin uzunca bir süredir irili ufaklı direnişler
sergilediğini görüyoruz.
Özel olarak odaklanırsak
kadın hareketi, tüm dünyada “nefes alamıyorum”
çığlıklarına karşı soluk
borusu açmaya çalışıyor.
Bunu yaparken de yalnızca bulunduğu yeri değil,
domino taşları gibi tüm
dünyadaki kadın hareketlerini etkiliyor.
Kadınlar umutsuzluğa
karşı umut tohumlarını
bir bir yüreklerimize serpiştiriyor. Ellerinden her
şeyi almaya çalışanlara
inat hayatı, hakları ve özgürlüğü için durmaksızın
“yeni”yi keşfediyor ve kurucu özne olma yollarını
keşfediyor. Pandemi koşullarına rağmen yeniden
umutları yükseltip mor
bayrakları dalgalandırıyor.

Her ne pahasına olursa
olsun
En son Polonya’da kürtaj
hakkı için sokakları dolduran kadınların direnişini hepimiz yakından takip
ettik. Polonyalı kadınlar
için kürtaj hakkı mücadelesi ilk değildi tabii ki.

Polonya’da hükümet olan
muhafazakâr parti PİS,
2016 yılında da, hayati
tehlike durumunda bile
kürtajın yasaklanmasına
dair bir yasayı gündeme
getirmişti. Bu yasa tasarısına karşı Polonyalı
kadınlar “Kara Pazartesi”
eylemleriyle 60 kentte
greve gitti. Eylemin en
önemli sloganı olan, “bu
meclis buradan öteye

gitmeyecek” diyerek hayatı durduran kadınların
başarı ile örgütledikleri
grev sayesinde yasa geri
çekilmişti.
Polonya’da toplumsal
hayatın belirlenmesi anlamında Katolik kilisesinin
önemli bir yeri bulunuyor.
2016’dan bu zamana kadar
kilise ve muhafazakâr
parti yasanın tekrar görülmesi için yeni adımlar

atmıştı.
Ekim ayındaki düzenlemeye kadar; tecavüz ve
ensest, hamile kadının
sağlığının risk altında
olması veya fetüste ciddi
bozukluklar durumları
dışında kürtaj tamamen
yasadışı haline getirilmişti. En son yasa genişletilerek fetal bozukluk sebepli
kürtajın da anayasaya aykırı olduğu hükmedilerek,

kürtaj neredeyse tamamen
yasaklanmış oldu.
Kürtaj yasağına ile ilgili
hükümet ve kilisenin hiç
hesaba katmadığı şey
kadınların direnişiydi.
Pandemi koşullarına
rağmen milyonlarca kadının sokakları dolduran
direnişi kadınları adeta
bir kuluçka makinesi gibi
gören kadın düşmanlığına
en güzel cevaptı elbette.
Polonyalı kadınlar her
ne pahasına olursa olsun
kendi bedenleri ve hayatı
için, ülkenin birçok kentinde hayatı durdurarak
grev çağrısında bulundu.
Kadınların grev çağrısına gençler, LGBTİ+lar,
üniversite öğrencileri,
iktidarın muhafazakâr
politikalarının karşısında
yer alan milyonlarca insan
cevap vererek Varşova
Meydanı’nda o tarihsel
fotoğrafı yarattı. 13 gün
süren direniş sonucunda
Polonya’da kürtaj yasağı
yasası tamamen geri çekilmiş oldu.
Kadın düşmanlığı ve saldırılar artıyor ama bunun
karşısında kadınların
direnişi de yükselip, yaylıyor.
* Polonya’da kürtaj yasası
karşıtlarının sloganı.

Fatoş Alcalı
Recep Tayyip Erdoğan,
geçen sene Japonya’ya bir
gidiş sağlamış ve orada
kurulu olan kadın üniversiteleri fikriyle mest olmuş
bir şekilde geri dönmüştü.
Yapılan son resmi açıklama ile birlikte kadın
üniversitelerinin 2021 yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programı’na eklendiği duyurulmuştu.
Peki her seferinde “daha
fazla ne olabilir ki” dediğimiz ve fazlasını gördüğümüz Türkiye’de kadın
üniversitelerinin kurulmasıyla amaçlanan nedir?
Kurulduğu takdirde nasıl
bir çekim ve etki alanı
yaratır?

Eğitim gerici,
üniversiteler kadın
düşmanı
Türkiye’deki üniversitelere
baktığımızda bilginin metalaştırıldığı, bilim yuvası
olmaktan uzak, heteroseksist, cinsiyetçi yapılarla
karşılaşıyoruz. Üniversite
öğrencilerinin eğitimdeki
eşitsizlikler yüzünden yakınmalarına, atanamadıkları için intiharlarına yahut genç kadınların hoca/
erkek öğrenci tacizlerine
gün geçmiyor ki şahitlik
etmeyelim. AKP iktidarı
bu sorunlara sırtını dönerek kadın üniversitesi
çıkışını yapıyor. Bu çıkışı
özellikle, pek çok kriz dinamiği ile sarsıldığı şu dönemde kitlesini konsolide
etmek için ve Siyasal İslam
rejimi yolunda bir adım
daha ileriye gitmek için
kullanacak.
Japonya örneğine baktığımızda bu üniversitelerde
okuyan kadınlara hemşirelik, gündelik yaşamda
estetik, dünya sağlığının
geliştirilmesi gibi cinsiyet
rolleriyle örtüşen alanlarda eğitim verildiğini
görüyoruz. Türkiye’de kurulması hedeflenen kadın
üniversitesinin Japonya’daki örneklerinden daha aşağı kalır yanı olmayacaktır.
Hatta toplumsal yaşamının
her katmanı muhafazakâr,

kadın düşmanı motiflerle
süslenen Türkiye’de, gerici
bir fazlalığın olacağını ön
görmek zor değil. Keza
duyurusunu yaparlarken
dini içeriklerin türlerini ve
sayısını arttırmaya niyetlendiklerini açıkça beyan
ettiler.

Bu, kadınların
alternatifi değil
Kadınların talepleri
karşısında kulaklarını
tıkayan AKP iktidarı,
saldırılarını hem eylemsel
hem söylemsel düzlemde
çeşitlendiriyor. Kadınları
toplumsal yaşamdan itip
aile kurumuna yönlendirecek olan bu proje, kadınlar için geleceğin kâbus
senaryosu olmaktan öteye
gitmeyecektir.
Toplumsal cinsiyet eşitliği
derslerini kaldıran, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamayan akıl, “kadınları düşünüyoruz” imajı vererek
bir oyun oynamak istiyor.
Fakat oyunun sonunda taraflar birbirlerine “sen sağ
ben selamet” demeyecek
çünkü kadınlar için bu
imajın ardı kocaman bir
bataklık.
Güvenlik gerekçe gösterilerek türetilen pembe
otobüsler gibi “kadınlara
özel alanlar” yaratılmak
isteniyor. Fakat bu gibi
uygulamalar ile eril, sapkın zihniyet dışarıda kol
gezerken hedef tahtasına
yine kadınlar oturtuluyor. Kadın üniversiteleri
de pembe otobüsler gibi
kadınların aleyhine işletilecek. İslam aile hukukunun işlendiği, neoliberal
ihtiyaçların korunduğu ve
ev içi emeğin kalifiye hale
geldiği yerler olacak.
Ve elbette hem kadınların
yaşamlarında gerici bir
darbeyi hedefleyen hem
eğitim/öğretim kavramlarının ufkunu daraltan ve
aynı zamanda kadınları
evin devamı mesleklere
hapsetmek isteyen bu
projeyi ifşa etmek ve
engellemek için kadınlar
dört koldan mücadele vereceklerdir.
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EKOLOJİ - GENÇLİK
İzmir depremi, hayatta kalmak için halkın örgütlü gücünü ve dayanışmasını yaşama geçirmemiz gerektiğini bir kez daha gösterdi

İzmir depreminin ardından
30 Ekim günü İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremi geride bıraktık fakat
depremin etkileri ve yaşanılanlar geride bırakılacak gibi değil.
Güney Mengen
Depremden en çok
etkilenen ve yıkımın
yoğunlukta olduğu yerler Bayraklı ve Bornova
ilçeleri.
Yıkılan ev sayısı az olmakla beraber hasarlı
ev sayısı oldukça fazla.
Açıklanan TTB raporuna göre 19 bina kısmen
ya da tamamen yıkılırken, 124 bina ağır, 119
bina orta, 730 bina ise
hafif derecede hasar aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 342 binanın
yıkılacağını duyurdu.
İzmir genelinde toplamda 2500’ün üzerinde
çadır kuruldu. Bu çadırlar; evleri yıkılanlar,
evleri hasar görenler,
yaşanan artçı depremler
nedeniyle evine girmeye
çekinenler, çadır alanlarının “imkânlarından”
faydalanmak isteyen
yoksullar ve evsizler ile
en fazla yüzde 70 oranında doldu.

Devletin yaklaşımı
Bornova’da bulunan Âşık
Veysel Rekreasyon alanı
en büyük kamp alanı
olması sebebiyle (817
çadır) devletin ve İHH
gibi birçok gerici kurumun reklam alanı haline
geldi.
Depremin ilk gecesi
AFAD’ın evli olmayan
çiftlere ve Suriyeli göçmenlere çadır vermemesi ile karşılaştık. İlerleyen günlerde halktan
gelen tırlarca yardımın

hayatlar %30 işsizlik
Bizlere dayatılan/yaşatılan işsizlik,
umutsuzluk, hayalsizlik, geleceksizlik ve
intiharlardan; buna sebep olan sistemin
karşısında duran bir mücadele ile
kurtulabiliriz.
Baran Baştaş

başta göçmenler ve
Romanlar gibi ötekileştirilmiş halklar olmak
üzere depremzedelere
lütufkâr bir şekilde dağıtıldığına, hatta dağıtılmayıp nerede olduğunu
bilmediğimiz depolara
götürüldüğüne şahit
olduk. Acil karşılanması
gereken temel ihtiyaçların dâhi halka 3 ila 5 gün
süresinde, SMS bilgilendirmesiyle ulaştırılması,
gündelik yaşamın asgari
şekilde sürdürebilmesini
zorlaştırdı.
Depremden en çok etkilenen grup olan çocukların psikolojik durumuna
uygun çözümler üretilemedi. Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın evleri yıkılan çocuklara yaklaşımı,
onları palyaço ile eğlendirmek; Milli Eğitim

Bakanlığı’nın öğrencilere
olan yaklaşımı ise 10
gün içerisinde çadırlarda
kaç öğrenci olduğunun
tespitini yapmaktan başka bir işe yaramayan komisyonlar kurmak oldu.
İçişleri Bakanlığı ve
valiler; seçilmiş belediye
başkanlarının, muhtarların deprem ile ilgili
konuşmasını yasaklayan
yazılar göndermekle
meşguldü.

Sosyalistlerin
organizasyonu
Depremin ilk gecesinden itibaren devrimciler,
kadınlar, üniversiteliler,
liseliler deprem bölgelerine dayanışma noktaları
kurmaya yöneldi.
Halktan gelen yardımlar, halktan oluşan
gönüllüler tarafından

hiçbir şov malzemesi
haline getirilmeden
günlük olarak dağıtıldı.
Çocuklara, yetişkinlere
yönelik kütüphaneler ve
içerisinde öğretmenlerin, psikologların, sağlık
çalışanlarının olduğu çocuk komisyonları kuruldu. Tüm bu dayanışma,
devlet ile halk arasındaki
ayrımın kavranmasını
somut bir şekilde kolaylaştırdı.
Halkın ihtiyaçlarının ve
taleplerinin karşılanmasına yönelik kurulan bu
dayanışma noktalarına
kolluk kuvvetlerinin,
AFAD ve Kızılay yetkililerinin çeşitli tasfiye girişimi olduysa da dayanışmanın halk tarafından
sahiplenilmesi bu girişimleri boşa düşürdü.
Tüm bunlar yaşanırken

yetkililer “hasar tespiti”
yapmak üzere adeta evlerin önünden geçerken
kapılara “hasar yoktur”
yazılı kâğıtlar bırakıyordu.
Halk bu konuda da devlete güvenmiyor olacak
ki hasar tespit çalışmalarına kurumsal olarak
davet edilmeyen TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)
üyelerini hasar tespiti
yapmak üzere evlerine
davet ediyor ve uzman
önerisi alıyor.
İzmir depremi bize bir
kez daha gösterdi ki;
deprem öncesinde de
sonrasında da hayatta
kalmak ve onurlu bir
yaşam sürmek için
halkın örgütlü gücünü,
dayanışmasını yaşama
geçirmemiz gerekiyor.

Sermayeye yarar doğaya zarar torba yasa
Bir parçası olduğumuz ve etkileşim halinde olduğumuz doğaya karşı yapılan her müdahalenin
önünde durmak için ekolojik mücadelenin hayati önem taşıdığı günlerden geçiyoruz.
Selda Özgür
İktidar koalisyonu kadın, doğa, işçi düşmanı,
kutuplaştırıcı politikalarını sürekli yeni hamleler ile kalıcılaştırmaya
çalışıyor. Saldırıların
panzehirinin her türlü
mücadele ve direnişte
saklı olduğu bir zamandayız.
Mücadele edilecek alanlar yaratma noktasında
oldukça başarılı olan
hükümetin bir saldırısı
da ekoloji alanından geldi. İktidarın ekonomik
krizden çıkış yollarından biri olarak gördüğü doğal kaynakların
sermayenin kullanımına
sunulmasının hamlelerini son birkaç ayda
net bir şekilde gördük.
Pandemiye rağmen hızla
sürdürülen doğa talanla-

Hayaller tam istihdam

rı, yaşam alanlarını savunan halka yapılan sert
müdahaleler, yapılmak
istenen yasal değişiklikler bunların göstergesi.

Kanunlarda değişiklik
teklifi
8 ayrı kanun değişikliğinin bir torbaya
konulduğu Elektrik
Piyasası Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
teklifi gündemde. Teklif
metninin ilk cümlesinin “Maden, doğal gaz,
elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu
kurum ve kuruluşları ile
özel sektör yatırımcılarının faaliyet alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik
yapılacak düzenlemeler”
ile başlaması, çevre ile
uyum için yapıldığı

iddia edilen kanun
teklifi hazırlık aşamasında ekoloji örgütleri
ve meslek odalarının
görüşlerinin alınmaması,68 ilde 766 bölgede
gerçekleşecek olan
maden arama ve işletme
ihale sürecinin hemen
ardından bu değişiklik talebinin gündeme
gelmesi bize bu teklifin
kimden taraf olduğunun
ipuçlarını sunuyor.
Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonu’nun kanun teklifi ile
ilgili raporunda bulunan
muhalefet şerh metinlerinde; alt komisyon
çalışma tarzı ve AKP
milletvekillerinin
dayatmacı, tek taraflı
anlayışının eleştirilmesi,
komisyonun güvenilirliğini sorgulatıyor. Kanun

maddelerinin sağlıklı
ortamda tartışılıp,
değerlendirilmediğini
gösteriyor.

Kim için ne için
Enerji ile ilgili olan
kanun değişikliği akla
direk enerji ihtiyacını
getiriyor. Ancak cevabı
EPDK (Elektrik Piyasası
Düzenleme Kurulu)
istatistikleri veriyor.
Türkiye’nin kurulu gücü
ve dolayısı ile yedek
kurulu gücü dünya
ortalamasının çok çok
üstünde yani ihtiyacı
fazlasıyla karşılıyor.
Ee o zaman “Ne için,
kim için” yapılıyor bu
değişiklikler. Teklif metnini okuyunca dağıtım
şirketleri, enerji santral
sahipleri ve üretim
tesisleri için cevabını

bulmakta hiç mi hiç
zorlanmıyoruz. Bu
torba yasada halka daha
ucuz ve kaliteli enerji
verilmesine dair düzenleme yok. Ama yaşam
alanlarının sermayeye
peşkeş çekilmesine dair
düzenleme çok.
Bir parçası olduğumuz
ve etkileşim halinde
olduğumuz doğaya karşı
yapılan her müdahalenin önünde durmak için
ekolojik mücadelenin
hayati önem taşıdığı
günlerden geçiyoruz.
Maden ve enerji şirketlerinin önündeki kimi
yasal engellerin ortadan
kaldırılması ve doğal
kaynaklardan daha
fazla kar elde etmenin
yolarını açan bu hamleyi
örgütlü bir ekolojik mücadele geçersiz kılabilir.

Her sene değişen eğitim
sistemi, sınavlar ve rekabet
“imtihanından’’ geçip gelinen yer; üniversite!
Bilimin üretildiği, radikal,
eleştirel bir düşüncenin
hâkim olduğu, sosyalleşme,
kendini geliştirme ve var
etme yeri olması gereken
ayrıca iş bulma imkanı yaratması gereken üniversite,
bugün bu tanımlardan çok
uzakta.
Akademi alanında ‘’kadrolaşmaya’’ gidilerek
üniversite alanında yapılan
eğitim çalışmalarının içi
boşaltıldı. Akademisyenler
KHK’ler yoluyla okuldan
atıldı. Üniversiteler bilim
yuvasından, özel güvenlik
ve polislerle dolu birer
karakola çevrildi. Faşist ve
gerici çeteler aracılığıyla
öğrencilerin özgürlüğüne
müdahale edildi. Sosyalleşme imkanlarından en
önemlisi olan okul kulüpleri ortadan kaldırdı. Bugün
iktidarın önemli rant alanlarından biri haline gelmiş
olan harçlar ve yemekhane
zamlarıyla gençlik adeta
müşteriye dönüştürüldü.
Bütün bunlar gençlerin
seneler boyunca verdiği
emek, zaman ve değeri
anlamsızlaştırıyor, üniversite ve akademinin içi
boşaltılıyor. Gençler Karşılığı olmayan diplomalar,
sürekli genişletilmesi gereken CV’ler ile yüzleşiyor,
bunların bedelini maddi,
manevi ödüyor.
Üniversite öğrencileri
temel ihtiyaçlarını bile
karşılayamıyor ve mutlaka en az bir işte çalışmak
zorunda kalıyor. Sayısız
işte, ucuz emek gücü olarak
güvencesiz biçimde çalıştırılan gençler buralarda
yaşamlarını yitiriyor ya da
sakatlanıyorlar.
Garsonluktan, kasiyerliğe,
anketörlükten, bulaşılıkçılığa kadar sürekli değişen
işler arasında geçiyor
üniversite. Öğrenciler “boş
zamanlarında” okula gitmek “part-time öğrencilik’’
yapmak zorunda kaldıkları
bir durumun içerisindeler.
Bütün bunların rendesinden geçen öğrenciler,
üniversitenin bitiminde
de bu koşulların devamına çarpıyor. Geçici gibi
görünen işler kalıcılaşıyor,
güvencesizlik gençliğin
peşini bırakmıyor.

Üniversite şimdiki tanımıyla;
oyalama yerleri!

Sorun “Biz”de değil “Siz”de
Kredi kartı borçları, KYK
borcu, ev giderleri, yalnızlık,
diplomalı işsizlik veya tecrübesizlik, “yeteneksizlik”…
Bunları yaşayan gençler,
sorunun kaynağı ya da nedeni
değil; “sonucu”!
Sermaye; sürekli büyümek,
rekabet etmek zorunda.
Bu büyüme hırsı, rekabet,
beraberinde tekelleşmeyi de
doğurdu. Kapitalizm bu içsel
yasaları gereği, oluşturduğu
“işsiz ordusu” ile çalışanları
işlerini kaybetmek ile tehdit
ederek iş güvencesini ellerinden alır.
Bu bağlamda iktidarın işsizliği
azaltma adı altında yıllardır
uyguladığı İŞKUR vb. kamu
teşvikleri, sigorta(prim)
teşviklerine rağmen işsizlik
oranında 2018’den beri düşüş
görülmedi. Bu teşviklerinden
birçoğunun 2020 sonunda
sona ereceğini düşünürsek;
sorunun şiddeti artmış şekilde
devam edeceğini de söyleyebiliriz.

Çözüm “Siz”de değil “Biz”de
Einstein’ın dediği gibi: “Bir sorunu, onu yaratan, ona neden
olan düşünce tarzıyla çözmek
mümkün değildir.”
Bizlere dayatılan/yaşatılan
işsizlik, umutsuzluk, hayalsizlik, geleceksizlik ve intiharlardan; buna sebep olan sistemin
karşısında duran bir mücadele
ile kurtulabiliriz.
Sistemin bizlere dayattığı
rekabete karşı dayanışma ağlarına, yalnızlaştırma ve intiharlara karşı bir arada durmaya,
örgütlenmeye ihtiyacımız var.
Kısa vadede; aşevleri, gençlik merkezleri, iş kurumları,
psikolojik danışmanlar,
dayanışma meclisleri elzem
bir talep olarak karşımızda
durmakta. Aynı zamanda,
bugün pandemi koşullarıyla
başlayan online eğitimler ve
buralarda yaşanan sorunlara,
hak gasplarına karşı mücadeleyi yükseltip, çözüm yollarını
geliştirmek de oldukça acil bir
ihtiyaç.
Aynı zamanda iktidar ve
kayyım rektörlerin kıskacında
olan üniversitelerimizi özgürleştirmek, fakülte meclislerini
kurmaya, akademiyi yeniden
inşa etmeye ihtiyacımız var.
Özgür Demokratik Halk
Üniversiteleri modeli yolunda;
akademik demokratik mücadeleyi inşa etmeliyiz.
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ÇOCUK
Hatice Göz

Yüzünüzü çocuklara dönün

Çocukların hakları var

Çocukların da, sadece çocuk oldukları, özel bir dönemde olup kimi desteklere ihtiyaç duydukları için korunması gereken hakları vardır.
Çocuklar ancak, hakları korunduğu, onlara saygı duyulduğu ve birey olarak kabul edildikleri zaman mutlu ve özgür bir çocukluk geçirebilirler.
Çocuklar, toplumun parçası
olan bireylerdir. Kendi kararları, tercih ve yönelimleri, zevkleri vardır. Onların, yaş itibariyle
daha küçük olmaları, çocukları
güçsüz ya da edilgen yapmaz.
Aksine, çocukluk çağı, her
insanın geçirdiği özel, potansiyeli olan ve görece uzun da bir
dönemdir. Ancak her insanın
çocukluğu geçiriyor oluşu,
bütün çocukları aynı kılmaz.
Çocukluk homojen bir yapı
değildir. Evrensel bir çocuk
yoktur. Her çocuk farklıdır, her
çocuk özeldir, kendine özgüdür. Tıpkı her insan gibi.
Çocuklar da içinde yaşadıkları toplumda meydana gelen
olaylardan etkilenirler. Savaşlar, ekonomik kriz, yoksulluk,
deprem vb. olaylar yetişkinleri
olduğu kadar çocukları da etkiler. Buralardan etkilenme oranı
ve çocukluğunun ne kadar
süreceği ise içine doğduğu sınıfsal konuma göre değişir. İşçi
sınıfından bir aileye doğmuş
bir çocuk çok hızlı büyüyüp
çalışmak zorunda kalırken;
varlıklı bir ailenin çocuğu uzun
yıllar çocukluğu yaşar. Ama her
biçimde, hangi sınıftan olursa
olsun, çocuklar sadece çocuk
oldukları için ezilir, yok sayılır,
edilgenleştirilir ve birey olarak
görülmezler.
Çarpık çocuk algısının yansıması olan bu bakış, çocukla
yetişkin arasındaki hiyerarşik

ilişkiyi derinleştirir. Oysa
çocukların da, sadece çocuk
oldukları özel bir dönemde
olup kimi desteklere ihtiyaç
duydukları için korunması
gereken hakları vardır. Çocuklar ancak, hakları korunduğu,
onlara saygı duyulduğu ve birey
olarak kabul edildikleri zaman
mutlu ve özgür bir çocukluk
geçirebilirler.

Çocuğun hakkı çocuğa
20 Kasım, Çocuk Hakları
Günü.
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi
31 yıldır yürürlükte. Dünyada
en fazla devlet tarafından imzalanan sözleşme. Sözleşme, tüm

dünyada 18 yaşın altındaki her
bireyi çocuk olarak tanımlıyor.
Bu bir yandan şöyle önemli bir
şeyi açığa çıkarıyor: Çocuklar
söz konusu olduğunda, en
genel çerçevede ortak paydada
buluşulabiliyor. Öbür yandan
bu sözleşme ön açıcı niteliği ve
temel dayanak olması noktasında oldukça kıymetli; çocuk
hakları savunusunda yaslanılacak nitelikte bir sözleşme.
Bütün maddelerini tek tek tartışmak zor ama öne çıkarmamız gereken dört temel ilkesi
şöyle: Çocuğu etkileyen tüm
faaliyetlerde “çocuğun yüksek
yararı” gözetilir. Dil, din, ırk,
cinsel kimlik gibi değişkenlerden dolayı çocuklar arasında

“ayrım” yapılamaz. Sözleşmeye
taraf devletler her çocuğun
temel “yaşama hakkı”na sahip
olduğunu kabul eder ve çocuğun hayatta kalması ve “gelişme”si için mümkün olan azami
çabayı gösterir. Ve son olarak,
sözleşme, her çocuğun kendini
ifade etme, fikrini belirtme ve
katılma hakkını tanır.

Çarpık çocuk algısı değişmeli
Bu temel ilkelerin yanında,
çocuğun istismar ve şiddetten
korunması, çatışma ortamlarında güvende olmaları, eğitim
ve sağlık hakları, kültürel ve
sosyal aktivitelerde bulunma
hakkı gibi hakları da tanır ve

bunların hayata geçirilip geliştirilmesi noktasında devletleri
yükümlü kılar ama yaptırım
uygulayamaz.
Ancak elbette bu sözleşme tek
başına yeterli değil. Bugün,
dünyadaki ekonomik kriz,
afetler ve savaşlardan en fazla
etkilenen nüfusu çocuklar
oluşturuyor. Var olan ekonomik sistem ve devletlerin,
çocuk algı ve politikaları, çocuk
haklarının korunmasında en
önemli engel olarak karşımızda
duruyor.

Türkiye’de çocuk hakları
Türkiye, çocuk haklarının korunması noktasında karnesi ol-

dukça kötü bir ülke. Bırakalım
çocuk haklarının dillendirilip,
uygulanmasını; çocuklar için
yaşam giderek daha da zorlaşıyor ülkede. Çocuğa yönelik fiziksel ya da psikolojik şiddetten
istismara, çocuk işçiliğinden
çocuk evliliklerine… Türkiye,
çocuklar için neredeyse bir
“cehennem” dersek abartmış
olmayız. Ayrıca Türkiye’nin,
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
ana dil, azınlık ve etnik köken
tanımlamaları geçen 17, 29 ve
30. maddelere çekince koyduğunun da altını çizmek gerekir.
Bütün bunların içerisinde
çocukların haklarının olduğunu dillendirmek, bunlara dair
farkındalığı arttırıp korunmalarını sağlamak önemli. Çocukların uğradığı hak ihlallerine
karşı ses çıkarmak, yetişkinler
olarak sürekli “burada çocuğun
yararı ne” diye düşünmek de
bir o kadar önemli. Çocukların
haklarının hepsini bütünlüklü
olarak ele almak ve toplumsal bir dönüşümün içerisinde
çocuk haklarının da hayat
bulmasını sağlamak gerekiyor.
Bütünlüklü bir çocuk politikası,
çocukların haklarını korurken
aynı zamanda onların özgür
ve eşit biçimde çocukluklarını
yaşamalarını da sağlayacaktır.
Çünkü çocuğun hakkı çocuğundur. Yüzümüzü çocuklara
döndüğümüz ölçüde bu mümkün olacaktır.

Eğitim çocuklardan uzak
Çocuğun eğitim ve sağlık hakkı birlikte düşünülüp hayata geçirilmelidir. Bunun için öncelikle eğitime yeterli bütçe ayrılmalı ve bütünlüklü bir
çocuk politikası oluşturularak çocukların eşit ve özgürce çocukluklarını yaşamaları sağlanmalıdır.
Pandeminin geldiği durum oldukça kaygı verici.
Salgın yönetilemiyor.
Gelinen noktada okullar
Eylül ayı sonu itibariyle
kademe kademe açıldı.
Açıldı açılmasına ama
eğitime erişim ne düzeyde, nitelikli bir eğitim
ortamı sağlanabiliyor mu,
çocuklar uzaktan eğitime,
EBA’ya hangi oranda ulaşabiliyorlar gibi soruların
hiçbirinin yanıtı yok.
Bakanlık en başından beri
süreci alandaki sendikalar ve uzmanlardan ayrı
yürütüyor. Şeffaf bilgiler
verilmiyor, açıklamalar
oldukça yüzeysel, plansızlık hâkim ve sanki her şey
sorunsuz ilerliyormuş gibi
bir algı yaratılıyor.
Oysa pandemi koşullarında eğitim, hiç de olumlu
bir tablo sunmuyor.

Sorumluluk velilere
yükleniyor
Bakanlığın yüz yüze
eğitimle ilgili yaptığı
açıklamalarda önemli bir
nokta var: Okula gönderip
göndermeme “tercihi”nin

veliye bırakılması. Bu
kabul edilebilir değil.
Çünkü çocuğun eğitimi
tercihe bırakılamayacak bir haktır. Devletin
yapması gereken, tüm
önlemleri alıp tüm çocukların eğitime eşit erişimini
sağlamaktır. Aynı şekilde,
çocuğun okulda virüs
kapması durumunda da
sorumluluk veliye bırakılıyor. Bakanlık, kendi almadığı, yürütemediği sürecin
olumsuz sonuçlarını veliye
yüklüyor.
Çocukların büyük bir
kısmı, eğitimden kopuyor.
Eğitim birimlerine ya
da EBA’ya hiç girmeyen,
bağlantı kurulmayan
milyonlarca çocuk var.
EBA’ya bağlanacak teknik
donanıma, internet ya da
bilgisayara ulaşamayan
milyonlarca çocuk var.
Öbür taraftan, EBA ya da
canlı derslere bağlanan
çocuklar da nitelikli, eleştirel, bilimsel bir eğitim
alıyor değiller. Çocuklara
idam sahnelerinin izletildiği yayınlar herkesin
hatırındadır!
İşçi sınıfı ailelerinin ço-

cukları eğitimden hızlıca
kopup, çalışmaya başla-

mak zorunda kalırken
orta ve üst sınıf ailelerin

çocukları özel okullar
ve derslerle eksiklerini

kapatabiliyorlar. Ama işe
bakın ki MEB bütün bu
çocukları aynı sınava tabi
tutuyor!

Her çocuğun eğitim hakkı
vardır
Pandemi ile birlikte eğitime erişimdeki uçurum
derinleşti. Çocuk işçiliği
gittikçe artıyor; artık okula
da gidemeyen çocuklar,
daha uzun süreler, daha
ucuza çalıştırılıyorlar. Pandemi sürecinin başından
bu yana çocuk istismarı ve
çocuğa karşı şiddet artmış
durumda. Okulların uygun koşullarda açılmadığı
ve pandeminin çocuklar
üzerindeki etkisini en aza
indirecek politikalar üre-

tilmediği sürece durumun
daha da kötüye gideceği
açık.
Devletin ve bakanlığın
asli görevi, çocuğun okula
gelişini tercihe bırakmak
değil; çocuğun her koşulda eğitime katılmasını
sağlamaktır. Bu noktada
atılmayan, eksik ya da
hatalı her adım çocukların
zararınadır.
Çocuğun eğitim ve sağlık
hakkı birlikte düşünülüp
hayata geçirilmelidir. Bunun için öncelikle eğitime
yeterli bütçe ayrılmalı
ve bütünlüklü bir çocuk
politikası oluşturularak
çocukların eşit ve özgürce
çocukluklarını yaşamaları
sağlanmalıdır.

