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TÜRKİYE VE YUNANİSTAN HALKLARI KARDEŞTİR

EGE’DE
AKDENİZ’DE

SAVAŞA
HAYIR!

Türkiye, ABD’nin askeri desteği ve Avrupa Birliği’nin bölünmüşlüğünden yararlanıp Akdeniz’de askeri güç gösterisi yapıyor,
çünkü yeni anlaşmalar yapmak istiyor. Fakat milliyetçi hükümetler tarafından yapılan askeri güç gösterileri, sıcak çatışma
ihtimalini her zaman içerir. Birbirlerinin tarihsel rakibi iki bölgesel güç Yunanistan ve Türkiye’nin karşı karşıya gelmesinin
asıl sonucu içeride büyütülen milliyetçilik.
BELARUS’TA MÜCADELE
BÜYÜYOR
ÖZDEŞ ÖZBAY
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GÜNDEM

ANTİKAPİTALİST BLOK, HEMEN, ŞİMDİ!
HDP Eşgenel Başkanı Pervin Buldan, bir

soruya yanıt verirken, AKP-MHP’nin başını çektiği ittifakın çatlakları olduğunu
söyleyip şöyle devam ediyor: “Oysa Millet İttifakı böyle değil. Çok güçlü bir ayak
üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifakın daha da büyümesi ve çeperinin daha da genişlemesi gerektiğini
düşünüyorum.”
Hakkını yememek gerek, Buldan sadece bir seçim ittifakından bahsetmiyor,
HDP’nin 1 Haziran’da gerçekleştirdiği
mücadele sürecinden de söz ediyor. Ama
Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin tabanında güçlü bir demokrasi bloğu duygusunun olduğunu söylediğinde yanılıyor.
HDP’li arkadaşlarımız söz konusu olan
Millet İttifakı’nın ömrünü uzatmak olduğunda, gerçeği önemli ölçüde eğip büküyorlar. Tüm gelişmelerin merkezine,
AKP-MHP koalisyonundan kurtulmak
için geniş muhalefetin seçim ittifakı stratejisi oturtulduğunda, Akşener’den Karamaollağulları’na kadar geniş bir ittifak
kurma ve bu ittifakı koruma çabası belirleyici oluyor.
Bu yüzden CHP, muhalefeti çekip çevirmesi gereken ama bu arada elbette kendisini de değiştirmesi gereken bir umut
merkezi halini alıyor.
Mevcut korku imparatorluğu göz önüne
alındığında, seçime endekslenmiş bir ittifaka dört elle sarılmak anlaşılır. Fakat

anlaşılır olması doğru olduğu anlamına
gelmiyor.
Çünkü, Buldan’ın iddiasının tersine,
Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin hepsi-kuşkusuz HDP dışında-bazı yerli ve
milli öğeleri sahiplendikleri ölçüde iktidar karşısında çaresiz kalmalarına neden
olan bir milliyetçiliğin içindeler.
İktidar, Mavi Vatan tezi etrafındaki deniz politikasını, Yunanistan’la denizlerde gerilim yaşamayı, partiler üstü bir
beka meselesi olarak anlatıyor. Örneğin
“Ayasofya’da ibadet etmeyi, dua etmeyi
ben de istedim. Ancak maalesef olmadı.
İnşallah ilk fırsatta ziyaret edeceğim.”
diyen Akşener. Aynı Akşener geçen sene
de “İYİ Parti olarak bugüne kadar yaptığı
yanlışları not ettiğimiz iktidarın bugünkü
tavrının arkasında olduğumuzu buradan
ilan ediyoruz” diyerek iktidarın Akdeniz
politikasına onay vermişti.
İktidarın bir dizi sınırötesi operasyonuna
destek veren CHP de hakeza.
İstanbul Sözleşmesi konusunda, Ayasofya konusunda iktidarmış gibi tutum
alan Saadet Partisi’ni de ekleyince Pervin
Buldan’ın dediği gibi olmadığını, Millet
İttifakı’nın hiç de güçlü temellere sahip
olmadığını görmüş oluruz.
Bize, sahte temellerde inşa edilen seçim
ittifakları değil, şu temel perspektif etrafında, aşağıdan inşa edilecek bir eylem
bloğu gerekiyor. ABD’de ırkçılık karşıtı

siyah ve beyazların hareketinin, Lübnan’da yoksulların mücadelesinin, Belarus’ta kadınların ve işçilerin yığınsal
eylemlerinin, Tayland ve Hong Kong’da
kitlelerin gösterdiği budur. Değişim, milli
beka kaygısını partiler üstü olarak görüp
devletmiş gibi tutum alan partilerin sahte seçim ittifaklarıyla değil, kitlelerin en
somut talepleri için aşağıdan kurdukları
eylem ağlarının milyonlarca insanın öfkesine köprü olabilmesiyle yaşanacak.
Bugünlerde hep birlikte şu somut konularda adım atmaya çalışıyoruz:
• Patronlardan çok patronları düşünenlere,
• Irkçı ve milliyetçi söylemleri günlük siyaset yapma tarzı olarak kullananlara,
• Göçmenlere yönelik pazarlıkçı uygulamalara,
• İklimi ve gezegeni mahveden ekoloji

politikalarına,
• Cinsiyetçi bakış açısına,
• LGBTİ+ fobisine ve tüm sağcı uygulamalara,
Öfke duyan herkesi birlikte antikapitalist
bir alternatifi tartışmaya, inşa etmeye davet ediyoruz.
İşçi sınıfının her düzeyde birliğini savunan, Kürtleri ve göçmenleri savunan, kadın ve LGBTİ+ haklarını savunan, iklim
krizine karşı mücadele eden bir antikapitalist bloğu birlikte inşa edelim.
İmza atmak için bu linke tıklayabilirsiniz:
https://forms.gle/VY9hkXkxQApkCKWr6
İmza listesine şu linkten ulaşabilirsiniz:
https://bit.ly/imzalistesi
İletişim:
antikapitalistblok2020@gmail.com

DOĞU AKDENİZ’DE YENİDEN PAYLAŞIM KAVGASI, İŞSİZLERİ VE AÇLARI İKNA EDEMEZ
Doğu Akdeniz’de yeniden paylaşım kavgası, işsizleri ve açları ikna edemez .

Türkiye kapitalizmi büyük bir kriz yaşarken, savaş gemileri
Doğu Akdeniz’de karşı karşıya geliyor.
Bir ay önce Meis adası açıklarında Türkiye ve Yunanistan
savaşın eşiğine geldi. Çatışma Almanya’nın araya girmesiyle
önlendi. Geçen haftaysa iki savaş gemisi burun buruna getirildi, simgesel bir çatışma yaşandı.
Fransa’nın savaş gemilerini ve uçaklarını Yunanistan’a destek için göndermesini, Türkiye ile ABD donanmalarının ortak tatbikatı izledi.

Doğu Akdeniz’in yeniden paylaşımı
Emperyalist devletler ve bölgesel güç denilen alt-emperyalist
devletlerin böylesine büyük bir gerilime girmesinin sebebi,
Suriye savaşıyla birçok devletin savaş gemilerini konuşlandırdığı Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında bulunan hidrokarbon yatakları sebebiyle yeniden paylaşım kavgasının
kızışması.

list devletlerle rekabet ve pazarlık gücü oluşturmak için. Bu
devletler Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile ikili anlaşmalar yaptılar. Türkiye de Libya’daki Sarrac hükümetiyle benzer
bir anlaşma yaptı. Doğu Akdeniz’in yeniden paylaşımı için
masaya bir taraf olarak oturmak isteyen Erdoğan ve devlet
güçlerinin, savaş gemileri eşliğinde petrol-doğalgaz arama
faaliyetini geniş bir alana yaymasıyla birlikte Atina ve Ankara savaşın eşiğine geldi.

nistan’a yapılan meydan okumalar, askeri güç gösterileri ve
Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle birlikte Lozan Anlaşması’nın tartışmaya açılması gibi milliyetçi-muhafazakar
popülist adımlar, Türkiye’yi yöneten siyasi ve askeri elitlerin
yürüttüğü dış politikayı meşrulaştırmak ve iktidarlarını sürdürmek için atılıyor. Türkiye’yi yönetenler emperyalist devletlerden gerçek bir kopuşu değil onlarla kendi koşullarında
anlaşmayı hedefliyor.

Milliyetçi muhafazakâr popülizmle amaçlanan

Muhalefetteki burjuva partilerinin tamamının Yunanistan’a
karşı donanmayı yani mevcut devlet politikasını desteklemeleri ise iktidarın işini kolaylaştırıyor.

Türkiye, ABD’nin askeri desteği ve Avrupa Birliği’nin bölünmüşlüğünden yararlanıp Akdeniz’de askeri güç gösterisi yapıyor, çünkü yeni anlaşmalar yapmak istiyor. Fakat milliyetçi hükümetler tarafından yapılan askeri güç gösterileri, sıcak
çatışma ihtimalini de içerir her zaman. Türkiye-Yunanistan
çatışması bir felaket olur, savaşa hayır! Birbirlerinin tarihsel
rakibi iki bölgesel güç Yunanistan ve Türkiye’nin karşı karşıya gelmesinin asıl sonucu, içeride büyütülen milliyetçilik.

Kıbrıs’ın kuzeyini askeri kontrolünde tutan Türkiye’yi yönetenler, Kıbrıs Cumhuriyeti açıklarında bulunan doğalgaz
kaynakları üzerinde KKTC’nin eşit hakkı olduğunu savunuyor. Aynı zamanda “devletin bekası için savunmacı politikadan çıkıldığını”, Türkiye’nin kıyısı bulunduğu denizlerde aktif askeri güç kullanarak hegemonya kurması gerektiğini de.

Savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği yer, Birinci Dünya Savaşı’nın galipleri ile yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri arasında imzalanan Lozan Anlaşması’na göre, Yunanistan
kıta sahanlığına ait. Anlaşmayı imzalayan dönemin devlet
yöneticileri Meis’in de aralarında bulunduğu adalar topluluğunda tarihsel olarak nüfusun çoğunluğunun Rumlardan
oluştuğunu, Osmanlı döneminde bölgeye göç eden Türklerin
bir azınlık olduğunu kabul etmişti.

Ankara’nın Suriye’deki gibi Libya savaşına da dahil oluşu,
Doğu Akdeniz’deki İsrail, Mısır, BAE gibi rakip alt-emperya-

Türkiye’yi bugün yönetenler de bunu biliyor ve Meis açıklarında hidrokarbon yok. Kıbrıs adasını kontrol eden Yuna-

Gerilim ne zaman biter?
Doğu Akdeniz’deki gerilim, tarafların bu sorunu diplomatik
yollarla çözmeye yanaştıkları ana kadar sürecek. Bu uzun
zaman alabilir, çünkü mevcut siyaset zemininde müzakere
yerine meydan okuma ve milliyetçi-emperyalist politikalara
sahip hükümetler iş başında.
Bedel ise yine işçilere ödetiliyor. Son 6 - 7 ayda Türk Lirası
yüzde 20 oranında değer kaybetti. Borç krizi gibi Doğu Akdeniz’deki gerilimi de içeren dış politik etkenler TL’nin değersizleşmesine neden oldu.
Savunma şirketleri, Türkiye’nin en fazla kâr eden şirketleri
listesinin tepelerine tırmanırken Hazine’nin kasası boşalmış
durumda. Salgınla birlikte kitlesel işsizlik ve yoksullaşmaya
çözüm bulamayan iktidar, milliyetçi muhalefeti ikna etse de
işçileri ve emekçileri ikna edemeyecektir.

GÜNDEM

“KAMUYA AİT KÜLTÜR
MİRASI NİTELİĞİNDEKİ
YAPILAR, ŞEFFAFLIKTAN
BU KADAR UZAK,
ÖZEL ŞİRKETLER
ARACILIĞIYLA EL
DEĞİŞTİRİYOR”

3

BARIŞTAN YANA
Yıldız Önen

TRUMP’IN GERİLEYİŞİ
Otoriter liderlerin ortak özelliklerinden birisi, sayesinde
iktidara geldikleri siyasal yapıyı, iktidardan hiç düşmeyecekleri bir şekilde yeniden yapılandırmaya çalışmak.
Erdoğan, parlamenter sistemden siyasal gücün tek bir
kişinin elinde merkezileştiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ne geçilmesi için yıllarca hedefe odaklanmış bir
mücadele verdi.
Görev süresi 2024’te sona eren 67 yaşındaki Putin, altışar yıllık dönemlerle iki kez daha aday olmasını sağlayan düzenlemeyi referanduma götürdü ve değişiklik kabul
edildi. Putin 86 yaşına kadar iktidarda kalmaya çalışıyor.
Orban ise Macaristan’da Korona salgınını bahane ederek acil durum yasasını geçirdi. Yasaya göre, 10 yıldır
iktidarda olan Orban, ülkeyi kararnamelerle yönetecek,
bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilecek. Yasanın
süresi ise sınırsız.
En ilginci ise güçler ayrılığına sürekli vurgu yapılan ve
eleştirel bir demokrasi olarak göklere çıkartılan ABD’de
Trump tarafından gündeme getirilen tartışma. Trump’ın se-

Galata Kulesi’nde yapılanları Okan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Esra Akbalık ile konuştuk.
Galata Kulesi’nde restorasyon adı altında taşların yerinden sökülmesi tepki uyandırdı. Bu ihmal mi yoksa
daha farklı bir perspektifle mi bakmak lazım?
Galata Kulesi gibi, yaklaşık 1500 yıllık bir kültür mirasına
restorasyon uygulaması adı altında yıkım aletleri ile müdahale edilmesi aslında çok daha uzun soluklu ve kapsamlı
bir dizi yaklaşım ve projenin son örneklerinden biri olarak
karşımıza çıkıyor. Bomonti bira fabrikası yapılarının yıkımı, Ayasofya’nın dönüşümü gibi çok güncel tartışmaların
bir devamı gibi de görülebilir. Hiçbir kentte bir kültür mirası yapısına bu şekilde müdahale edildiğine rastlamak pek
mümkün değildir; bu anlamda büyük bir ihmal ve usulsüzlük söz konusu.
Galata Kulesi’nin restorasyona ihtiyacı var mı, varsa bu
hangi koşullarda yapılmalı?
Galata Kulesi hâlihazırda sıklıkla önünde ziyaretçi kuyruklarının oluştuğu bir yapı, meydanıyla birlikte Beyoğlu’nun
önemli hafıza mekânlarından biri olarak, canlılığını her
zaman yaşayarak korudu. Kule, 1967 yılında üç yıl süren
kapsamlı bir restorasyon geçirmiş ve taşıyıcı sistemiyle birlikte günümüz koşullarına uygun olarak yeniden kullanıma açılmıştı. Galata Kulesi gibi tarihi yapıların, öncelikle
işlevleri ve kullanım biçimleri ile özenle ve koruma öncelikli ele alınmaları önemli. Belli aralıkla ihtiyaç duyulan
tadilat, restorasyon gibi uygulamaların ise hem tüm kanun
ve yönetmeliklere uygun hem de kamuya açık, şeffaf bir
şekilde yürütülmesi gerekiyor. Korunması Gerekli Kültür
Varlıkları kapsamında olan Galata Kulesi’ne yapılacak her
türlü müdahale, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında ele alınmalı ve uygulanması
önerilen projeler koruma kurullarının onayından geçtikten
sonra, şeffaf bir şekilde yürütülmeli.
Restorasyon yapan şirketin AKP yöneticisine ait ES Yapı olduğu ortaya çıktı. Restorasyonun, hükümetin son yıllarda
özellikle inşaat sektörü etrafına oluşturduğu çıkar ağıyla
ilişkisi nedir?
ES Yapı, uzun bir süredir, İstanbul’un inşaat yoluyla dö-

nüşümü hareketinde, özellikle tarihi yapılar ve alanlar ile
ilgili projeler söz konusu olduğunda adına sıklıkla rastladığımız bir firma. İstanbul’un gerek sıfırdan inşa edilen
mega projeler, gerekse de işlev ve mülkiyet değişimleri yoluyla dönüşümünde karşımıza çıkan bir dizi şirket, meslek
insanı ve sermaye grubunun oluşturduğu ağda bir isim.
Şirketin web sayfasında, son 10-15 yıldır üstlendiği kritik
restorasyon projelerini görmek mümkün olsa da devam
etmekte olan ve tamamlanmış projelerin detaylarına ait
herhangi bir şeffaflık söz konusu değil. Kamuya ait kültür
mirası niteliğindeki yapıların, şeffaflıktan bu kadar uzak,
özel şirketler aracılığıyla el değiştiriyor, müdahaleye uğruyor hatta yok ediliyor olması kent tarihi, kamu yararı,
toplumsal bellek gibi pek çok açıdan geri dönüşü olmayan
zarar ve kayıplara yol açıyor. Galata Kulesi’ni de içine alan
ve ETS Tur’un da sahibi olan Kültür Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy’un projesi olan “Beyoğlu Kültür Yolu” projesi, Galataport’tan başlayıp AKM’de biten rota üzerinde yer alan
pek çok projeyle, İstanbul’un rant odaklı dönüşümünde
aktif rol oynayan şirket ve meslek insanlarının ağını da zaten açıkça gösteriyor.
Tarihi binalar nasıl korunmalı?
Tarihi ve kültür varlığı niteliğindeki yapılar, öncelikle kamu
mülkiyetinde olması ve yetkili resmi kurumlar tarafından,
ilgili koruma kanunları çerçevesinde korunması gereken
yapılar. Bu yapıların; nitelik, kullanım ve toplumsal bellek
değerini yitirmemeleri, bütüncül bakış açılarıyla, kentsel
ölçekte ele alınmaları gerekiyor. Ne özelleştirme politikaları ile birer turizm ve değişim nesnesi haline getirilmelerinin ne de ısrarla müzeleştirilerek yaşamdan koparılmalarının söz konusu olmaması gereken bu yapıların; işlev ve
özgün nitelikleri ile yaşamın içinde, güncel hafızanın oluşmasında rol oynayarak var olmaları gerçek kamu yararına
olacaktır. Bu konuda yıllardır üretilen bilimsel çalışmaların, uzman görüşlerinin ve oluşan birikimin kamuya açık
ve şeffaf bir şekilde paylaşılması, bu yapıların toplumun
gündelik yaşamına girmesi için oldukça önemlidir.

çimi kaybetse dahi görevi bırakmayabileceği yönündeki
imaları, seçimlerin ertelenmesini savunması Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerini daha da ilginç kılıyor.
Son örnek Belarus’ta yaşandı. Lukaşenko seçimleri yüzde
80 oy oranıyla kazandığını açıkladı.
Bu apaçık bir yalandı.
Yıllardır süren diktatörce yönetime karşı on binlerce insan
seferber oldu. Eylemler grevlerle ivmelenerek arka arkaya
geliyor. Kadınlar harekete geçti.
Otoriter liderlerin sürekli daha sağ, daha milliyetçi politikalarla, sürekli bir korku pompalayarak iktidar ömürlerini
uzatma girişimlerinde, esas iddiaları, yönettikleri ülkenin
bekasıyla kendi siyasi iktidarlarının bekasının örtüştüğü
görüşü. Bunu Erdoğan, 2017 yılının Eylül ayında “Hep
söylediğim gibi Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderi
bütünleşmiştir” sözleriyle ifade ederken, Trump şu şekilde dile getirmişti: “Seçimleri ben kazanamazsam, Çin
ABD’nin sahibi olacak. Sonra da ABD’liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak.”
Bölünme kaygısı, Çin’in ABD’yi kuşatacağı kaygısı, dış
güçlerin komploları kaygısı, iktidar ömrünü uzatmak için
insanların zihninde paranoyayı körüklemek üzere dile getirilen ve hiçbir gerçekliği olmayan iddialar.
Lukaşenko gösterilere yanıt olsun diye örgütlediği ve
katılımın düşük olduğu mitingde kendisini izlemeye gelenlere ,“reformlara hayır” attırmaya çalışırken, Trump,
Covid-19’un çok da önemli olmadığına ikna ettiği seçmenlerini sokaklarda maskesiz yürüyüşlere teşvik etti.
Ama şimdi bu dönemin sonu geliyor. ABD’de ırkçı cinayete karşı patlayan öfke, Trump’ı her geçen gün geriletiyor.
Trump yenildiğinde, tüm otoriter liderler, şapkayı önüne
alıp dertli dertli düşünmek zorunda kalacak.

4

DÜNYA

“SOSYAL MÜCADELELER
İÇERİSİNDE RADİKAL SOLU
İNŞA ETMELİYİZ”
İngiltere’de mücadele eden
Sosyalist İşçi Partisi’nin
(SWP) önde gelen üyelerinden Joseph Choonara’ya,
Trump’ın olası bir seçim yenilgisinin ezilenlerin mücadelesini nasıl etkileyeceğini sorduk. Choonara’nın
verdiği yanıt şöyleydi:
Bu, kısmen, Trump’ın bu
yenilgiye nasıl tepki vereceğine bağlı. Tabanını
Biden’ın zaferine karşı seferber etmek dahil çok çeşitli tehditler savuruyor şu
anda. Portland’da devam
etmekte olan mücadele, bu
yüzden ayrıca çok önemli.
Trump birçok şehirde göstericileri, oraya da federal
polisleri göndermekle tehdit etmişti.
Bunlar bir yana, Biden’ın
seçimi kazanma şansı yüksek gözüküyor. Bu, onun
cazip bir aday olmasından
kaynaklanmıyor. Biden’ın
yükselen ırkçılık karşıtı

hareket hakkında bir grup
siyah Demokrat Parti üyesine söylediği şeylerden
biri şuydu: “Polisi siyahları
bacaklarından vurmaları
konusunda eğitmek gerekir”. Seçim stratejisi de
mümkün olduğunca az şey
söylemek ve Trump’ın kendi kendini imha etmesini
beklemek gibi görünüyor.

Maalesef, Biden, Bernie
Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi kişileri arkasına dizmeyi başardı. Bu,
çok uzun zamandır ABD’de
olan bir şey; radikal güçlerin Demokrat Parti tarafından emilmesi. Amerikan
politikasının son dönemdeki ilginç özelliklerinden
biri, BD Demokratik Sosyalistleri (DSA) örgütlenmesinin büyümüş olması. DSA,
on binlerce genç üyesi olan
sosyalist bir örgüt ve Biden
için kampanya yapmama
tutumu alıyorlar. Ancak

kuşkum o ki, örgütün pek
çok üyesi, Biden’ı destekleme pozisyonuna çekilecek.
DSA da yarı yarıya Demokrat Parti içinde ve yarı yarıya dışında çalışma politikasını benimsediği için
bağımsız bir radikal önderlik sunmaları çok zor olacak. Ama şunu gösteriyor
bu örgütün varlığı: ABD’de
sosyalist politikalar için bir
açlık ve talep var. Bu bağlamda, kritik olan, insanların sonbaharda Biden’a oy
verip vermeyecekleri değil.
Önemli olan, ortaya çıkmış
olan bu devasa toplumsal
hareketlerle ilişkilenmek.
Yalnızca Black Lives Matter
(Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketi değil, ortaya
çıkan grev hareketlerinin
de içinde yer almak. Ve bu
mücadelelerin içerisinde
yeni bir radikal sol alternatifin ortaya çıkmasını sağlamaya çalışmak.

ABD’nin dışına gelirsek,
açık ki çok sayıda insan
Trump’ın yenilgisini görmekten gayet memnun
olacak. Ben bundan çok
mutlu olacağım. Ama anlamalıyız ki, Biden, Hillary
Clinton gibi ana akım kapitalist güçleri temsil ediyor.
Uluslararası düzeyde daha
müdahaleci bir ABD istiyor olacaktır. Dolayısıyla
Biden’ın seçilmesi birçok
sorunu çözmeyecek, hatta
daha müdahaleci ve emperyalist bir Amerika ile
karşı karşıya bırakacak
bizi. Trump’ın mağlubiyeti
ezilenler için kısa vadede
büyük bir moral sağlayacak olsa da kapitalizmin
uzun vadeli krizinin süreceğini görmeliyiz. Bizim
yapabileceğimiz en önemli
şey, Black Lives Matter gibi
yükselen hareketlere desteğimizi ve dayanışmamızı
sunmak.

“LÜBNAN’DA DEVLET ORTADA YOK!”
Beyrut’taki Lübnan Amerikan Üniversitesi’nde ders veren tarihçi Selim Deringil
limanda yaşanan büyük patlamanın ardından gelişmeleri Sosyalist İşçi’ye özetledi:
Hükümeti istifaya zorlayan neydi?
Geniş kitlelerin “artık yeter!” tepkisi. Patlamadan sonra
sorumluluktan kaçma.

iktidarda olan Hizbullah gerçek hâkim. Hizbullah orada
oldukça Batı para muslukları (IMF vb.) kapalı kalacak.

IMF ile yürütülen görüşmelerin daha başlamadan fiyasko
ile sonuçlanması. IMF’ye sahte istatistik verdiler.
Patlama sonrasında, şimdi Beyrut’ta durum nedir?
Şu anda insanlar yaralarını sarmak ve enkazı temizlemek
ile uğraşıyorlar.
Devlet ortada yok. Tümüyle gönüllü grupları sokakları süpürüyor, kırık camları topluyor. Cam ateş pahası.
Sokaklara dökülen muhalif kalabalıkların talepleri nelerdi?
Yeni bir başlangıç. Senelerdir kokuşmuş yiyici iktidar
odaklarının yerine halkın temel ihtiyaçlarını su, elektrik
yol vs karşılayan, yani normal bir düzen.
Şimdi nasıl bir hükümet oluşma ihtimali var? Kitleler
nasıl bir hükümet istiyor?
Şu anda her şey belirsiz. Koalisyonun bir unsuru olarak

Beyrut’taki patlamanın ardından
yapılan eylemlerden biri.

İngiltere’de mücadele eden
Sosyalist İşçi Partisi’nin (SWP)
önde gelen üyelerinden Joseph
Choonara’ya, Trump’ın olası
bir seçim yenilgisinin ezilenlerin
mücadelesini nasıl etkileyeceğini
sorduk.

Londra’da Black Lives Matter eylemi.

EYLEMLER ARA
VERMİYOR
Dünyanın birçok ülkesinde salgına rağmen işçiler
ve ezilenler arka arkaya
gösteriler yapıyor. Belarus’taki hileli seçimlere
karşı mücadelenin yanı
sıra İran’dan ABD’ye, eylemler sürüyor.
• İran’ın enerji ve petrol
sektöründe tarihi grevlerden biri yaşanıyor. 28
Temmuz’da
Mahshahr
petrokimya tesisinde taşeron işçi İbrahim Arabzadeh’in sıcaktan ölümünün tetiklediği protesto
dalgası, ülkenin güneyinde 10 bin işçinin bir haftadır devam eden iş bırakma eylemine dönüştü.
• İngiltere’de koronavirüs
döneminde “kritik” sektörlerde çalışan, virüse
karşı ön saflarda mücadele eden işçiler, insanca
bir yaşama yetecek ücretler ve çalışma koşullarına
kavuşmayı talep ediyor.

Birçok şehirde gösteriler
gerçekleşti.
• Geçtiğimiz yıl ABD
destekli bir cunta, Bolivya’nın yerli halklarından olan ilk başkanı Evo
Morales’i gayrimeşru bir
şekilde devirmişti. Şimdi
Bolivyalılar,
demokrasiye dönülmesi için bir
kez daha sokaklarda.
Geçtiğimiz hafta seçim
kurulunun 6 Eylül’deki
seçimleri
koronavirüs
salgınını gerekçe göstererek 18 Ekim’e ertelemesi
üzerine sendikalar ve çeşitli toplumsal hareketler genel grev ilan etti. 3
Ağustos’tan beri grevin
yanı sıra gösteriler ve yol
kesme eylemleri sürüyor.
Bolivyalı İşçiler Sendikası (COB) ülkenin 75 ayrı
noktasında blokaj eylemi
yapıldığını vurguladı.

DÜNYA

BELARUS’TA MÜCADELE
BÜYÜYOR

26 yıldır iktidarda olan

Aleksander Lukaşenko’nun
yüzde 80 oyla kazandığını
iddia ettiği hileli seçimlerin
ardından ülkede başlayan
protesto gösterileri devam
ediyor.
Ülkede seçimlerin yapıldığı
Pazar gününden beri her
gün eylemler yaşanıyor.
Ancak eylemler 13 Ağustos
tarihinden beri grevlere
doğru evrilmeye başladı ve
rejim ilk defa geri adım attı.
Financial Times’ta yer alan
bilgiye göre, 13 Ağustos Perşembe günü devlete ait fabrikalarda başladı grevler.
Başkent Minsk ve Zhodino’daki traktör fabrikaları,
Minsk otomobil fabrikası,
yine Minsk’teki metro çalışanları ve otobüs şoförleri
greve gitti. Ülkenin Batısında yer alan Grodno’da
devlete ait konut şirketinde çalışan işçiler yönetim
binasının etrafını çevirerek
polis şiddetinin sone erdirilmesini ve yeniden seçimler yapılmasını talep etti.
Minsk Traktör Fabrikası işçileri ise “istifa” sloganları
attılar.
“Değişim istiyorum”
Devlet televizyonunda çalışan dört program sunucusu
istifa etti. Devlet televizyonu önünde buluşan yüzlerce gösterici de 1980’lerin
meşhur Sovyet Rock grubu
Kino’nun “Değişim İstiyorum” şarkısını marş olarak
söylediler.

Reuters haber ajansı, ertesi
gün, iktidarın eylemlerde
gözaltına aldığı yaklaşık 7
bin kişinin 2 binini serbest
bıraktığını açıkladı. Serbest
kalan göstericiler içeride
yaşadıkları kötü muamele
ve işkenceleri sosyal medyadan ve yabancı basın
üzerinden anlattılar. Gözaltına alınan göstericilerin
aileleri karakolların önünde eylem yapmaya devam
ediyor.
Göstericilere yönelik polis
şiddeti sonucu şimdiye kadar iki kişi hayatını kaybetti. Çarşamba günü kadınlar
beyaz elbiseleriyle ve ellerinde çiçek demetleri taşıyarak gösterilere katılmıştı.
Başkan Lukaşenko ise açıkça göstericileri dış güçlerin
kuklası olmakla suçluyor.
Cuma günü de grev ve
gösteriler devam etti. Yine
traktör ve otomobil fabrikalarında işe girmeyi reddeden göstericiler grev çağrısı
yaptı. Akşam saatlerinde
ise grevci işçiler Minsk meydanında diğer göstericilerle
buluştu.
Eylemler hafta sonu da
hem Cumartesi, hem Pazar günü devam etti. Pazar
günü Lukaşenko tarafları
da sokaklara indi. Birkaç
bin kişi önünde konuşma
yapan Lukaşenko ülkeyi
bırakmaya niyeti olmadığını söyledi ama destekçilerine “Reformlar mı
istiyorsunuz? Bana ne istediğinizi söyleyin, onları
hemen yarın hayata geçi-

Özdeş Özbay,
Belarus’ta kitlelerin
seçime hile karıştıran
yöneticilere karşı
başlattıkları isyan
dalgasını analiz
ediyor.

Kadınlar kitleler halinde sokakta. İlk kez Çarşamba
günü polis şiddetine karşı beyazlar giyinerek ve çiçek
demetleriyle sokaklarda boy gösterdiler.

reyim” diye seslendi.
Lukaşenko
Bağımsızlık
Meydanı’nda konuşurken
on binlerce muhalif Belarus
tarihinin en büyük gösterisinde, bir başka meydanda
buluştu. Pazartesi için grev
ve gösteri çağrıları yapıldı.
Polis şiddetine karşı grevlerin başlamasının ardından
üç gündür polis eylemcilere saldırmıyor ve eylemler
barışçıl şekilde sürüyor.
26 yıldır fiilen diktatörlüğün yaşandığı Belarus’ta
bir haftada gelinen nokta
tüm otoriter rejimler için
bir tehdit. Ama özgürlük
isteyenler için de en kötü
koşulların bile birkaç gün
içerisinde
dağılabildiğini gösteren muazzam bir
umut ışığı. Mücadele, kendisini “yenilmez” görenlere

sadece birkaç günde geri
adım attırıp koltuğunu sallayabiliyor.
Rusya ile ilişkiler
Lukaşenko liderliğindeki
Belarus, 1999’da Rusya ile
imzalanan “Birlik Devleti”
anlaşmasını uygulamayan
ama yine de Rusya’ya oldukça bağımlı bir ülke.
Lukaşenko Cuma günü ülkesine yakın bir noktada
gerçekleştirilen NATO tatbikatından kaygı duyduğunu
söyledi. Belarus’un güvenliğinin sadece Belarus’u
ilgilendirmediği, Rusya’yı
da ilgilendirdiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “Belarus’ta
güvenliğin sağlanması için
kapsamlı bir yardım sunulması” konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Bunun üzerine açıklama
yapan Putin ise Belarus ile
“Birlik Devleti” olduklarını
ve NATO’ya karşı ihtiyaç halinde ülkeye askeri yardım
yapacaklarını vurguladı.
Stalinizmin Belarus’ta
“anti-emperyalizm”den
anladığı!

Minskde 15.000 kişiye istihdam sağlayan Traktör fabrikasında çalışanların önemli bir
kısmı, görevdeki Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko’ya “Ayrıl” sloganları atarak
ve diğer fabrikalardan işçileri kendilerine katılmaya çağırarak Minsk sokaklarına çıktı .
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Evrensel gazetesinde yazan Yücel Özdemir son bir
haftadır Belarus hakkında
analizler kaleme alıyor.
Özdemir’in analizleri sosyalistlerin politik olayları

açıklarken nasıl ayrıştığını
anlatmanın iyi bir örneği
çünkü Özdemir analizlerinde egemenlerin nasıl
konumlandığına bakıyor
sadece. Bu nedenle de şu
cümleleri kurabiliyor:

emperyalizminin
ülkeyi
ele geçirmeye çalıştığını
söylüyor. Ülkenin Batı emperyalizmine karşı ayakta
kaldığını söylerken Rus
emperyalizminin etkisine
girmekte olduğunu ekliyor.

“Denilebilir ki; seçimlerden
sonra Belarus’tan ikinci
bir Ukrayna yaratmak isteyenlerin planları şimdilik
tutmadı.” “AB ve ABD’nin
yıllardır fonladığı çeşitli sivil toplum örgütleri üzerinden ülkede “Avrupa’nın son
diktatörü”nü devirip “rejim
değişikliği” yapmak istediği
sır değil.”

Yani tıpkı Lukaşenko gibi,
onun gözünden bakan, emperyalist kamplar arasında
tam bağımsız ve devletçi bir
ekonomi modele sahip, anti-emperyalist ve neoliberalizm karşıtı bir devlete duyulan sempatiyi görüyoruz.
Bu analizde işçi sınıfının
durumu, öfkesi ve mücadelesi yok.

Zaten son yazısının başlığı
da sokağa inen on binlerin
ne istediğine değil arkasında kimin olduğu sorusuna
odaklanıyor: “Belarus’taki
olayların arkasında batı yok
mu?”

Oysa her bir mücadele
ezilenlerin kendine olan
güvenlerini kazanmasına,
örgütlülüklerinin artmasına ve korku duvarlarının
yıkılmasına yol açar. Kimin
arkasında olduğundan bağımsız olarak radikalleşme
potansiyeli taşır. Bugün
“Batı destekli” bir adayı
savunmaktan genel bir özgürlük talebine, sokak gösterilerinden grevlere sadece
birkaç gün içerisinde evrildi
hareket. Ama Özdemir’in
yazılarında bunlar yok.

Emperyalist bir devletin
egemen sınıfının dünya
görüşü olan Stalinizm’in
gözünden politik olaylara
baktığınızda ezilenleri değil
hep devletleri ve egemenleri görüyor durumunda bulursunuz kendinizi.
Özdemir’in analizleri hep
bir temkinlilik içerse de
dünyaya ezilenlerin gözünden bakmadığına şüphe
yok. Bir yandan ülkede belli
bir hoşnutsuzluğun ve otoriterleşmenin var olduğunu
kabul edip öbür yanda Batı

Sosyalistlerin bakması gereken yer ezilenlerin yaşadıkları, hissettikleri ve
mücadelesi olmak durumunda. Devletlerin ve egemenlerin yaptıkları ve mücadelesi değil.
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GIDA KRİZİ

KAPİTALİZMİN MUSİBETLERİ BİTMEK BİLMİYOR

GIDA KRİZİ DE
KAPIDA

Otuz yıl içinde, hâlihazırdaki gıda üretimini asgari yüzde

ekonominin sömürü politikaları, üretilen gıdanın dörtte
birinin tüketiciye ulaşmadan çöpe atıldığı bir süreç ile yürürlüğe konulurken, milyonlarca kişi aç kalmaya devam
ediyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) geçtiğimiz yıl yayımladığı Arazi Raporu’nda belirtildiği üzere; iklim krizinin sonucu olarak yaşanan çölleşme, tarım
toprağına ve bitki örtüsüne zarar veriyor, ısınmayı hızlandırıyor. Rapor, kuraklıkların sıklığı ve yoğunluğunun artacağını, Akdeniz Havzası’ndaki yıllık yağış miktarında belirgin bir düşüş yaşanacağını belirtiyor. Türkiye de yüksek
çölleşme riski altındaki ülkeler arasında.

Günümüzün monokültür tarım pratikleri, bir bölgede tek
tip ürüne yönelme ve uzun yıllar boyunca sadece onu yetiştirme üzerine kurulu. Başka bir alternatif yokmuşçasına
inatla sürdürülen endüstriyel monokültür; otkıranlar, böcekkıranlar ve suni gübrelerin yoğun kullanımını zorunlu
kıldı. Bunlar toprakta kalmayıp çevredeki akarsulara da
sızar, bölgedeki yaşama zarar verir, suyu oksijensiz bırakır, türleri göçe zorlar, arılar ve diğer tozlayıcıları tehdit
eder. Otkıran ve böcekkıranlar her geçen gün daha yoğun
kullanılınca, bunlara dayanıklı tarım ürünleri yetiştirme
misyonunu üstlenen Monsanto ya da DuPont gibi şirketler, patenti alınmış GDO’lu tohum üretimine adandı. Bu
sayede tüm dünyayı besleyecekleri, açlığa son verecekleri
yönündeki iddiayı daha da yüksek sesle tekrarlamaya başladılar. Oysa toprağa, suya, biyolojik çeşitliliğe zarar veren
ilaçlar, tohumlarla birlikte, paket halinde satılıyordu. Sonuçta “dünyayı doyuramadılar” tabii ki. Zaten amaçları
bu değildi. Yetersiz beslenmeye terk edilenlerin sayısı artı,
küçük tarımsal işletmelerin sahipleri borçlandırıldı, tarım

TUNA EMREN

70 artırmalıyız ki tüm dünyayı besleyebilelim. Bu tabloya; iklim krizi nedeniyle kaybedilen tarım toprağını, doğal kaynakların hızla tükeniyor olduğu gerçeğini, gıdaya
eşit erişim sağlayamayan yoksul toplumlar adına da düşünmemiz gerektiğini, tarımsal gıdaların git gide daha az
besleyici olmaya başladığını, buna rağmen fiyatlarının
arttığını da ekleyelim.

Aynı rapor, üretilen gıdanın yüzde 25 ila 30’unun, tüketiciye ulaşmadan çöpe atıldığını da söylüyor. Aslında tüm
dünyaya yetecek kadar gıda üretebiliyorken, 690 milyon
insan yetersiz beslenme ve açlığa mahkûm edildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün bu yıl paylaştığı
verilere göre, 2030’da onlara 150 milyon kişi daha eklenecek.
Bolluk İçinde Açlık
Bir yanda açlıktan ölümler, diğer tarafta aşırı üretim ve
aşırı tüketim…
Kapitalizm, üretilen gıdanın besleyici değerine ya da onun
ulaştırılması gereken nüfusa, toplumların gıda konusundaki gerçek ihtiyaçlarına değil, ondan elde edeceği kârı
maksimize etmeye odaklandığı için, kısa zamanda çok
ürün beklentisiyle tarım toprağını sömürdü, sürdürülebilir olmayan monokültür yaklaşımını sonuna kadar dayattı, verimini yitiren toprağı tarım ilaçları ve yapay gübrelere
boğdu, beslenme kültürünü besleyici olmayan gıda ürünleriyle ve yararından çok zararı bulunan işlenmiş gıdalarla yeniden şekillendirdi, gıda güvencesizliği yarattı, küresel nüfusun büyük bölümünü bu nedenle hipertansiyon
ya da diyabet gibi kronik hastalıklarla uğraşmak zorunda
bıraktı, ekolojik felaketlere sebep oldu.
İlkinden başlayalım: Endüstriyel tarımın asıl odağı, rakipler karşısında avantaj sağlamak. “Tüm dünyayı besleyebilmek adına” şiarıyla yola çıkılmış gibi sunulsa da, ihtiyaç
fazlası üretimin artırılması gibi bir amaç güdülüyordu
aslında. Bunun, yetersiz beslenmeye, açlığa mahkûm edilen insanlara en ufak bir faydası yoktu elbette. Kapitalist

toprağı daha fazla zarar gördü.
Oysa önceliğimiz, sadece mevsiminde yetişen ürünlerin
dört mevsim boyunca market raflarına dizilmesi değildi.
Ya da bol miktarda şeker içeren, yüzlerce çeşidi bulunan
işlenmiş gıdalara kimsenin ihtiyacı yoktu. Ama giderek
yoksullaşma ve/veya besleyici gıdaların raflardan yavaş
yavaş çekilip yerlerine işlenmiş daha ucuz alternatiflerinin (ucuz ama ticari değeri daha yüksek) dizilmesi sonucunda, insanlar bu sağlıksız ürünlere yönelmek zorunda
bırakıldı. Bu bir tercih değil, dayatmaydı. Obozite de bir
zengin hastalığı değil, bu “çöplerle” beslenmek zorunda
kalanların kaçınılmaz sonu. Yoksulluk ve yetersiz beslenme arttıkça, obezitenin de yükselişe geçmiş olmasının sebebi bu.
Özetle, kapitalist ekonominin tekelleştirdiği tarım, bir bölgedeki doğal kaynakları tüketene kadar devam ettiği bu
üretim sürecinde, bölgenin tamamını yağmalayıp suyunu
ve toprağını zehirliyor, biyolojik çeşitliliği azaltıyor, geçim
faaliyetlerini yok ettiği yoksul toplulukları çaresiz bırakıyor. Sonra da ardında bıraktığı korkunç yıkımı hiç umursamadan orayı terk edip, gözüne kestirdiği başka faaliyet
alanlarına kayıyor. Ve açlık da bir türlü sonlanmıyor.
İklim aktivistleri eylemde, Lisbon.
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İÇ İÇE GEÇMİŞ
İKİ KRİZ
Toprağın tahrip edilmesi, yaşanmakta olan iklim krizini
hızlandırdı, her şeyi içinden çıkılamaz hale getirdi.

Sağlıklı toprak, atmosferdeki karbon fazlasını emer. Hatta öyle yoğun bir karbon tutma kapasitesi vardır ki atmosferdeki karbonun üç katını tutup çekebilir. Fakat yuttuğu
karbonun önemli kısmı, kötü tarım pratikleri ve yanlış
toprak yönetimleri yüzünden kaybediliyor. Topraktaki
karbonun kaybı, 60 yıl önce, tarımın iyiden iyiye kimyasallaştığı dönüşüm süreciyle başladı.
Bu karbon, toprak için organik madde anlamına gelir ve
kaybı da toprağın su tutma kapasitesini yitirmesiyle sonuçlanır.
Nihayetinde, her şeyi meta olarak görüp sömüren kapitalist üretim biçimine son vermediğimiz, tarımı; ekonomik,
toplumsal ve ekolojik bağlamda yeniden yapılandırmaya
koyulmadığımız her gün, doyurulması gereken dünya
nüfusu ve açlık çekenlerin sayısı artarken, gıda talebini
karşılayacak verimli toprağın yüzölçümü azalmaya devam ediyor.

rağmen değil, doğayla el ele yürütülen tarımsal üretimin
ilkelerini dile getirirken; “Asla fazladan bir adım atma”
der. Aslında tarım etiği bu kural üzerinden şekilleniyor;
doğaya saygıyla yaklaş, onu gözlemleme becerisi geliştir,
kaynakları iyi değerlendir, emeğini boşa harcama, eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını göz önünde bulundur. Bu
aynı zamanda, ihtiyaçlarını, emeği sömürmeden, doğaya
gösterilen özenden taviz vermeden karşılamak isteyen bir
uygarlığın izlemesi gereken yol.
Kovid-19 salgını, sağlığımızın ve sağlık sistemlerinin ne
kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Besleyici gıdalara erişimin zorlaştığı, toplumsal sağlığın göz ardı edildiği bir
dünyada böyle bir virüsle karşılaşmanın sonuçlarını çok
acı şekilde tecrübe ettik.
Bir yandan iklim, diğer yandan gıda krizi… Üstüne bir de
pandemi. Küresel Gıda Krizleri Ağı’nın bu yılki raporu,
salgının, tarımsal üretimi olumsuz etkileyip gıda krizini
büyüteceğinin üzerinde duruyor.

Çölleşme, yoksullaşma, açlık, türlerin kıyımı… Buna
daha ne kadar devam edilecek?

Kapitalizmin başımıza açtığı işler bitmek bilmiyor özetle.
Bu krizler, değer yitimi ve kâr maksimizasyonuna dayalı
neoliberal ideolojilerle çözülemez.

Tarımsal Üretim Etiği

Daha dirençli bir uygarlık olabilmek adına, mevcut üretim sistemlerimizi yeniden ele alıp dönüştürmek zorundayız. Bunun için ihtiyaç duyacağımız her şey zaten mevcut. Asıl mesele, onları nasıl kullanacağımız.

İnsanın, doğadan ayrı bir tür değil, bilakis onun ayrılmaz
bir parçası olduğunu unutmamak gerekiyor. Masanobu
Fukuoka, “Ekin Sapı Devrimi” adlı kitabında, doğaya
İklim adaleti = sosyal adalet
Üstte: Yakıt yoksulluğu, kirlilik ve gıda fiyatları.

GÖRÜŞ
Roni Margulies

KİM TÜRK, KİM DEĞİL
Beyrut’taki patlamadan birkaç gün sonra, 9 Ağustos’ta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan’a yaptığı
ziyaret sırasında şöyle dedi:
“Lübnan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. ‘Ben Türk’üm, Türkmen’im’ deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık
almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır.”
Çavuşoğlu ayrıca “Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk”
gibi ayrım yapmadıklarını, “tüm halkın” yanında olduklarını da söyledi. Ama Şiilere, Hristiyanlara, Araplara
vatandaşlık vermek konusunda, nedense, sessiz kaldı.
Çavuşoğlu’nun Beyrut’a gitmesinden üç dört hafta
önce Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma çıktı, iki taraftan da ölenler oldu. Bunun arkasından, 16
Temmuz günü, Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay
Başkanı Hulusi Akar çatışmada ölen Azerbaycan askerleriyle ilgili olarak şöyle dedi:
“Azerbaycanlı gardaşlarımıza taziyelerimizi sunuyoruz. Kanlarının yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Azerbaycanlı gardaşlarımızın, yiğit insanların yapacağı tüm mücadelede
onlarla beraber olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız
başta olmak üzere Türkiye’de asker-sivil herkes ifade
etmekte olup tüm halkımız bu duygu ve düşünceyi
paylaşmaktadır. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz ki biz
‘iki devlet, bir milletiz.’ Dilimiz, dinimiz, tarihimiz,
anlayışımız birdir, beraberdir. Kederde ve kıvançta
bir ve beraberiz... Azerbaycan Türkü’nün acısı bizim
acımızdır.”
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki itişmede Türkiye’nin Azerbaycan’dan yana taraf olması bir dış
politika tercihi olabilir. Ama Akar’ın sözlerinden anlıyoruz ki, mesele dış politikayla ilgili değil, en azından
sadece öyle değil. Daha önemlisi, Azerbaycanlılarla
“bir milletiz,” “dilimiz, dinimiz, tarihimiz” bir, Azerbaycanlılar Türk.
Azerbaycanlılar ve Lübnanlı Türkmenler ne anlamda
Türk?
Belli ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’sında kullanılan anlamda (“Türk Devletine vatandaşlık bağı ile
bağlı olan herkes Türktür”) Türk değiller.
Yani benim Türklüğümle onların Türklüğü farklı. Benimki vatandaş olmamdan kaynaklanıyor, Azerbaycanlılarla Türkmenlerinki soydaş olmaktan. Türkiye devletinin
gözünde ben, soydaş olmadığıma göre, sadece “kanunen” Türk’üm. Onlar ise “kan”, soy, ırk açısından
Türk.
Kısacası, onlar benden daha Türk.
Zaman zaman özellikle CHP’li bazıları iddia eder;
derler ki, “Türk” etnik bir kavram değildir, Türkiye’de
yaşayan hepimizi kapsar.
Görüldüğü gibi, devletin gözünde “Türk” bal gibi etnik
bir kavram. Türkiye’de yaşamayanları da kapsıyor,
Türkiye’de yaşayanların bir kısmını ise pek de kapsamıyor.
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TROÇKİ’NİN DÜŞÜNCESİ

DÜNYAYI İŞÇİ SINIFI
DEĞİŞTİRECEK

Makale ölüm
yıldönümünde
Troçki’nin devrimci
mirasını ele alıyor.

OZAN TEKİN

Sanayileşmesini tamamlayamamış, ekonomik olarak geri

Troçki.

kalmış ülkelerde, toplum içinde bir azınlık olan işçi sınıfı
sosyalist bir devrime önderlik edebilir mi?

20. yüzyılın başında sosyalistlerin çoğunluğu bu soruya
olumsuz bir yanıt veriyordu. Kimileri böyle ülkelerde yaşanacak devrimlerin sonucunda burjuvazinin iktidarının
çıkacağını, kimileriyse işçi sınıfıyla köylülerin ittifakının
toplumu yöneteceğini düşünüyorlardı. Ancak bu farklı
görüşlerin hepsi, böylesi devrimlerin kapitalist gelişimin
önünü açacak, sosyalizm için savaşacak işçi sınıfının olgunlaşmasını sağlayacak “demokratik” karakterde olacağı
konusunda hemfikirlerdi. Sosyalist devrim ancak bu aşamaya gelindikten sonra gerçekleşebilirdi.
Sürekli devrim
Troçki 1906’da, o güne kadar Marksistler için gelenekselleşmiş olan bu görüşten koptu. Ona göre, Rusya’nın gelişimi,
Batı’daki daha ileri kapitalist ülkelerden izole bir şekilde
gerçekleşmemişti. Çarlık Rusyası bu devletlerin askeri basıncı altındaydı, ancak Rusya’da kapitalizm Batı’da olduğu
gibi şehirli zanaatkar tüccarların üretimiyle değil, devletin
yabancı sermayeyle iş birliği hâlinde ülkeye teknoloji ve
anapara aktarmasıyla gerçekleşti. Troçki bunu kapitalizmin “eşitsiz ve birleşik gelişimi” diye niteledi.
Dolayısıyla 20. yüzyılın başında Rusya’da katı mutlakiyetçi
köhne bir devlet, bunun yanında zayıf bir yerli burjuva sınıfı vardı. Moskova ve St. Petersburg gibi iki büyük şehirdeki
büyük fabrikalara ise on binlerce işçi dolmuştu. Köylülük,
bağımsız bir güç olarak davranmasını sağlayacak kolektif
yeteneğe sahip olmadığından, Rus toplumunu değiştirecek devrimci güç olamıyordu. Şehirdeki iki modern sınıf,
burjuvazi ve proletarya, Rusya’yı demokratikleştirecek bir
devrime önderlik etmek üzere on milyonlarca köylüyü kazanmayı hedefleyen bir yarış hâlindelerdi.
Troçki, burjuvazinin son tahlilde çarlığa, dolayısıyla da
toprak sahiplerine bağlı olduğunu ortaya koyuyordu. Yoksul köylüleri de özgürleştirecek olan işçi sınıfının iktidarıydı. Ona göre, işçi sınıfının politik iktidarı, sömürüldüğü
ekonomik düzenle çelişecekti; dolayısıyla bu iktidar, kurulduğu andan itibaren kapitalizmi yok etmek için harekete
geçmeliydi. Troçki’nin Sürekli Devrim teorisi, işçi sınıfının
iktidarının “burjuva demokrasisi” ile yetinemeyeceğini,
işçi sınıfını tamamen özgürleştirecek bütünlüklü bir toplumsal devrime ilerleyeceğini öngörüyordu. Ancak bu teori
aynı zamanda, böylesi geri bir ülkede kurulacak işçi sınıfı
iktidarının, gelişmiş kapitalist ülkedeki işçi devrimleri tarafından desteklenmediği sürece ayakta kalamayacağını
da söylüyordu. Devrim, enternasyonalliği bağlamında da
“süreklilik” taşımalıydı.
Devrimin sözcüsü
1917’de Şubat Devrimi’nden Ekim Devrimi’ne giden süreçte, Troçki ile Lenin bu konularda fikir birliğini sağladılar.
Lenin’in deyimiyle, bu andan itibaren Troçki’den daha iyi

bir Bolşevik yoktu. Ve 1917’de olup bitenler Troçki’yi doğruladı: İşçi sınıfı, köylülüğü peşine takarak, Bolşevik Parti
önderliğinde siyasi iktidarı ele geçirdi. Karşısında çarlık rejimi artıkları, toprak ağaları ve burjuvaziden oluşan karşıdevrimci bir ittifakı buldu. İşçi iktidarı demokratik reformların yanı sıra kapitalist üretim ilişkilerinin kendisini hedef
almaya başladı. Devrimin trajedisiyse, Batı’daki gelişmiş
kapitalist ülkelerdeki işçi devrimlerinin yenilmesi, dolayısıyla Rusya’daki sosyalist devrimin izole olması oldu.
Troçki, Sürekli Devrim teorisinde işçi sınıfına bağlılığını,
1905 devrimi öncesindeki yıllarda sınıf içerisinde yürüttüğü muazzam faaliyete borçluydu. O devrimde, henüz 26 yaşındayken Petrograd Sovyeti’nin başkanlığına getirilmesi,
ne kadar muazzam bir devrimci olduğunun kanıtıdır. Ekim
Devrimi sürecine önderlik eden kadrolardan biri olmasının yanında, sonrasındaki iç savaşta karşıdevrimi askeri
olarak mağlup etmek üzere Kızıl Ordu’yu örgütledi. Edebiyat üzerine, sanat üzerine, “gündelik hayatın sorunları”
üzerine, şiddetin ahlaki olup olmadığı tartışması üzerine,
faşizm üzerine, İspanyol Devrimi üzerine, aklımıza hayalimize sığmayacak onlarca konu üzerine binlerce sayfa yazı
yazdı. İyi bir entelektüel, iyi bir militandı. Ortaokul çağlarında başlayan değişim isteği, özgürlük arayışı, devrimci
sosyalizm anlayışıyla taçlandı ve ömrünün sonuna kadar
bu yolda ilerledi.
Stalinist karşı-devrim
Troçki’nin Marksizm’e yaptığı çok yönlü katkıların belki
de en önemlilerinden biri de Stalinizme karşı verdiği mücadeleydi. 1917’nin muzaffer devrimi, dünya devriminin
tetikleyicisi olmalıydı. Avrupa’daki devrimler yenilince
Rus işçi sınıfı yalnız kaldı. İç savaşta proletarya şekillenmesini yitirdi. Yüz binlerce öncü işçi devrimi savunurken
öldü. 1920’lerin ortasına gelindiğinde, büyük şehirlerdeki
işçiler, köylerden kente yeni göç etmiş, son 25 yılın mücadelesinin deneyimlerini hiçbir şekilde bilmeyen, böylesi
bir sınıf olma özelliğine sahip olmayan bireylerdi. Tepede

bir avuç Bolşevik komünist vardı, altlarında onları ayakta
tutan sosyal güç kalmamıştı ve dünya devrimi yenilmişti.
Bunlar Stalinist karşıdevrimin, parti ve devlet bürokrasisi
içerisinden kendini yeni bir egemen sınıf olarak örgütleyerek Rus Devrimi’nin tüm kazanımlarını tek tek geri alan
sürecin önünü açtı.
Troçki, bu karşıdevrim sürecine karşı direnişin, dolayısıyla aşağıdan sosyalizm geleneğini savunmanın adı oldu.
Bolşevik Parti içerisinde “Sol Muhalefet” örgütledi. Bunun
bedeli, sadece kendisinin öldürülmesi değil, 16 akrabasının da Stalinist rejim tarafından katledilmesi oldu. Ancak
Troçki sayesinde, bugün Stalinizmin sosyalizmin bir varyasyonu olmadığını, tek ülkede sosyalizm diye bir şeyin
olamayacağını, “sosyalist anavatan” savunusu adı altında
20. yüzyılın ilk çeyreğinde işçi hareketi içerisinde reddedilmiş “yurtseverlik” geleneğinin sosyalizmin saflarına geri
sızma çabasını reddetmeyi savunuyoruz.
Troçki’nin yaktığı kıvılcımı dünyanın her yerinde binlerce
sosyalist izledi. Troçkist gelenek, işçi hareketi içerisinde
bir azınlık da olsa, dünyanın dört bir yanında yankı buldu.
Bunu, Tony Cliff’in “Rusya’da Devlet Kapitalizmi” teorisi
izledi. Cliff, Marx-Engels-Lenin-Troçki-Rosa-Gramsci geleneğini takip ederek Marksist bir analiz yaptı ve SSCB’nin
yozlaşmış da olsa bir işçi devleti olmadığını, bizzat devlet
kapitalisti bir ülke olduğunu ortaya koydu. Hem Troçki’nin
hem Cliff’in katkıları, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın anlaşılmasında, Marksistlerin bu dönemde de aşağıdan sosyalizm geleneğini sürdürebilmesinde son derece
önemliydi.
Troçki ömrünün sonunda “Hayat gerçekten çok güzel. Bırakalım gelecek nesiller onu her türlü kötülükten, baskıdan ve şiddetten temizlesinler ve sonuna kadar hayattan
zevk alsınlar” diyordu. Onun dileğinin gerçekleşmesi için
uluslararası bir işçi devrimi gerekli. Bugünün antikapitalizmi içerisinde buna önderlik edecek devrimci örgütleri
inşa etmeye devam edelim.

EMEK 9

ANTİKAPİTALİST
ÇALIŞANLARDAN ÇAĞRI:
SAĞLIĞIMIZ VE HAKLARIMIZ İÇİN MÜCADELEYE HAZIR OLALIM
Korona salgını devam ediyor. Haziran başında günlük vaka sayısının 700’lere indiği açıklanmıştı,
şimdi günlük vaka sayısı 1200’leri
geçti. Salgın nedeniyle yüzlerce
işçi öldü. Buna karşın sendikalar
zorunlu olmayan işler dışında üretimin tamamen durdurulmasını
sağlayamadı.
Türkiye’de 7 milyon işsiz varken,
salgın döneminde en az 8 milyon
işçi daha işini kaybetti. Hükümetin
500 milyarlık destek paketinden
emekçilerin payına toplam 20 milyar TL düştü. Bu paketten işçilere
kişi başı aylık 750 TL, yoksul ailelere aylık 250 TL gibi komik rakamlar
verildi.
11 Mayıs’tan itibaren “normalleşme” başladı. 1 Hazirandan itibaren
hemen tüm işletmeler açıldı. Karantina günlerinde bile alınmayan
virüse karşı koruyucu tedbirler
“normalleşme” döneminde hiçbir
şekilde alınamadı ve vaka sayıları
hızla arttı. Virüse karşı etkili bir
ilaç veya aşı bulunamadı. Buna
rağmen işyerlerinin açılması, salgına ikinci bir çıkış yaptırdı.
Ekonomi felakete
doğru sürükleniyor
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her konuda olduğu gibi, ekonomide de tam bir felakete yol açtı.

Nepotizm (akraba kayırmacığı),
otoriterlik, baskıcılık, akıl dışılık
devlet yönetiminin her noktasında
kullanılan bir yöntem oldu.

için genel greve hazır olmalıyız.

Türk Lirası, döviz ve altın karşısında hızla erimeye başladı. TL, Ocak
ayından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 22, avro karşısında
yüzde 30, altın karşısında yüzde
60 değer kaybetti. Döviz kurundaki yükselme her türlü mal ve hizmet fiyatına yansıyor, enflasyon,
pahalılık daha da artıyor. Faizlerin
yükselmesi nedeniyle işyerleri küçülüyor, kapanıyor, pek çok kişi
işsiz kalıyor.

• Zorunlu mal ve hizmet üretimi
dışında, tüm çalışmalar durdurulsun.

Sağlığımız ve ekonomik haklarımız için genel greve!
Bu hengamede kapitalistlerin
ve devletin; işçileri, emekçileri,
yoksulları düşünmeye niyeti yok.
İşçilerin, emekçilerin, yoksulların kendi çıkarları için harekete
geçmesi gerekiyor. Bütün dünyada, ABD’de, İngiltere’de, İran’da,
Bolivya’da, Lübnan’da, Belarus’ta
işçiler, emekçiler hakları için sokaklara çıkıyorlar.
Patronlar ve hükümet, bizlerin canımız pahasına ve aç karnına çalışmamızı istiyor. Buna dur demeliyiz. Salgının ikinci dalgasında,
ekonomik krizin göbeğinde, yaşamak ve ücretlerimizi kaybetmemek

MÜCADELENİN İÇİNDEN
Faruk Sevim

DEVLETİ YÖNETENLER
GERÇEKLERİ GİZLEMEYE
ÇALIŞIYORLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ekonomisinin iyi bir noktada olduğunu iddia ediyor, “Türkiye
adeta bir uçuşun içerisinde” diyor. Erdoğan, ekonomideki durumun iyi olduğu iddiasını 2002 ile 2019 yılları
arasındaki otomobil, buzdolabı ve çamaşır makinesi
satışlarını kıyaslayarak desteklemeye çalışıyor.
Türkiye’nin dört bir tarafındaki işçiler, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın “uçuşta” diye tanımladığı Türkiye ekonomisiyle ilgili söyledikleri konusunda kendisiyle aynı fikirde
değiller.
Salgın döneminde devlete destek için başvuran işçi
ailelerine ortalama 250 TL aylık yardım yapıldı. 250
TL ile sadece pazar alışverişlerini gerçekleştirmek bile

İŞÇİ EYLEMLERİ
Dardanel’deki “çalışma kampı” uygulaması
protesto edildi
Çanakkale Dardanel Gıda Fabrikasında 150’den fazla
koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine başlatılan
“kapalı devre çalışma” uygulaması, DİSK üyesi işçiler
tarafından şirketin genel müdürlüğü önünde protesto
edildi.

Bu süreçte taleplerimiz şunlardır:

• Zorunlu çalışan işçiler, gerekli
tedbirler alınarak çalışmaya devam etsin.
• Sağlık hizmeti eşit, parasız ve kamusal olarak verilsin.
• Devlet, kişilere asgari bir gelir
sağlasın, tüm borçlar silinsin.
• Patronlardan daha fazla vergi
alınsın.
• Sağlık, eğitim ve gıda gibi temel
hizmetler kamulaştırılsın,
• Düşünce, ifade ve örgütlenme
özgürlüğü, grev, toplu sözleşme ve
sendikal haklar önündeki engeller
kaldırılsın.
• Göçmenlere mülteci hakkı, eşit
koşullarda demokratik ve ekonomik haklar sağlansın.
• Kadınlara yönelik şiddet son bulsun, İstanbul sözleşmesi ve 6284
sayılı yasa uygulansın.
Bütün işçileri, sendikaları, işçi örgütlerini sağlığımız ve haklarımız
için birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

çok güç. Bunun bir de kirası, elektrik, su, yakıt, telefon
parası, ulaşım, sağlık, eğitim giderleri, diğer gıda ve
temizlik harcamaları var.
Pek çok işçi ailesi kullandığı buzdolabını, eskidiği için
değiştirmesi gerektiği halde değiştiremiyor. İçini doldurmak ise ayrı bir sorun. İşçiler, yoksullar artık pazar alışverişlerine her hafta çıkamıyorlar. Çünkü fiyatlar anormal
arttı. Sosyal hayat, işçiler için evin kapısının önünde
oturmaktan ibaret. Dışarda çocuklarla birlikte yenecek
bir yemeğin bedeli, bir haftalık mutfak parasına denk.
Pek çok aile et, sebze ve meyve alamıyor, patates, soğan, yumurta ve makarna yoksulların ana yemeği olmuş
durumda. Özellikle kayıt dışı çalışanların gelirleri salgın
döneminde en az yarı yarıya düştü. Ayda 1000 TL
ile geçinmeye çalışan milyonlarca aile var. Erdoğan’ın
“uçuşta olduğumuz” sözü, daha ziyade uçurumdan aşağı sürüklenmekte olduğumuzu ifade ediyor.
Berat Albayrak’ın “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” yanıtı
işçi sınıfının içinde bulunduğu yoksulluğu alaya almak
demektir.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir TV programında, “Dolar yükselince endişelenmeli miyiz” sorusuna
“Dolarla mı maaş alıyorsunuz? cevabını verdi. Bu yanıt

İşçilerin hayatı buzdolabından değerlidir
Manisa Vestel fabrikasında çalışan işçiler arasında
koronavirüs salgınının yayılması üzerine, İstanbul
Levent’te bulunan Zorlu Holding önünde açıklama yapan DİSK üyesi işçiler “İşverenler, korona konusunda
gerekli önlemleri almıyor. Vestel, işçilerine bir makine
kadar değer vermiyor” dedi.

Cargill işçileri eylemlerini İstanbul’a taşıyor
Cargill işçileri, geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle
ara verdikleri eylemlerine tekrar başladı. Araç giriş-çıkışlarında fabrika önünde yolda oturma eylemi yapan
işçiler, eylemlerine Cargill’in İstanbul Ataşehir Paladium’daki merkez ofisinin önünde devam edecekler.

Özer Elektrik ve MT Reklam’da mücadele sürüyor
Kocaeli Dilovası sanayi bölgesinde Özer Elektrik,
Düzce’de MT Reklam işçilerinin Birleşik Metal-İş
Sendikasında örgütlenme mücadelesi sürüyor. Özer
Elektrik’te sendikalaştıkları için işten atılan işçiler 27
Temmuz’dan bu yana direnişlerini sürdürürken, MT
Reklam’da ise grev 30. gününe girdi.

ekonomiden sorumlu en üst düzey yöneticinin, insanların
yaşadığı ve doların yükselmesi ile daha da fazla yaşayacağı yoksulluk ve pahalılık konusundan ya habersiz
olduğunu ya da konuyu alaya aldığını gösteriyor. Çünkü
Türkiye’de sorun “dolarla maaş almak“ değil, tükettiğimiz pek çok ürünün dolarla ithal ediliyor olmasıdır. Dolardaki yükselişler ithal ürünleri pahalılaştırmakta, bizleri
doğrudan yoksullaştırmaktadır.
Doğalgaz, benzin ve diğer tüm petrol türevi ürünler,
gıda ürünlerinin tohumları, bazı gıda ürünleri (buğday
dahil), gübre, pamuk, makinalar, et, bilgisayar, elektronik
pek çok ürün, LCD TV ekranı, ilaçların önemli bir kısmı,
araç motorları, aşı, kâğıt hammaddesi ve sayamadığımız
daha pek çok ürün, dolarla satın alınıyor. Devletin yaptırdığı Kamu Özel İşletmelerinin bedelleri dolar karşılığı
vergilerimizle ödeniyor, dolardaki her yükselme, işçilere
ve tüm topluma ek vergi olarak yansıyor.
Türkiye’nin “uçuşta” olduğu, “doların artmasının önemli
olmadığı” sözleri, devleti yönetenlerin sorunları gizlemek
için artık söyleyecek sözlerinin kalmadığı anlamına geliyor. Durum böyle olunca, yılbaşından bugüne dolardaki
yüzde 22’lik artış, elbette işçilerin en önemli gündemlerinden biri olur. Bunu küçümseyen bir ekonomi bakanına
ve hükümete, işçiler tepki gösterir.
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BLACK LIVES MATTER
İSYANI BİR KİTLE
HAREKETİDİR

ABD’yi kasıp kavuran
protestolar, göçmen yanlısı
kampanyaları ve çeşitli
sendikaları da kapsayarak
derinleşti. TN, Socialist
Review’in Ağustos 2020 tarihli
“BLM rebellion is a mass
movement” başlıklı makaleden
özetledi.

İnternette dolaşan, bir gösteride çekilmiş “Covid ile savaş-

tık, şimdi polisle savaşacağız” yazılı pankartı taşıyan bir
hemşire fotoğrafı var. Fotoğraf, bize bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde neler olduğunu açıkça gösteriyor. Irk ve
sınıf, isyanın merkezinde yer almakta. Birçok büyükşehir
ve eyalette, hatta Teksas, Alabama, Tennessee gibi güney
eyaletlerinde, protesto geçmişi olmayan küçük kasabalarda bile gösteriler yapıldı.
Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen binlerce kişi
sokağa çıktı ve açıkça meydan okudu. Geri dönülemeyecek
bir noktadayız ve bir gecede solun talepleri, polislere ayrılan fonun azaltılması ve polis gücünün kaldırılması sloganlarıyla, tüm hareketin talepleri oldu.
Politikacılar çoğunlukla Demokratlar, reform vaatleriyle
hareketi yakalamak için çabalıyorlar. Örneğin, New York
Belediye Başkanı, 1990’ların başından beri sol görüşün
talebi olan New York polis departmanının finansmanının
azaltılacağını söyledi. Hareket birkaç hafta içinde büyük
tavizler almayı başardı. Minneapolis’te, Belediye Meclisi,
reform yapılamayacağı için polisi tamamen ortadan kaldırma kararını oyladı.
Kuşkusuz, devrimci ayaklanmanın yokluğunda bunun gerçekleşmesi pek olası değildir, ancak bu resmi kanallarda
“sorun” olarak kabul edilen hareketin gücünü göstermesi
açısından çok önemli. Haziran ortasında, El Paso’daki bir
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltı merkezinde
sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenler, George Floyd ile
dayanışmak için açlık grevi yaptı.
Göçmen hakları hareketi ve ICE karşıtı kampanya ile birlikte düşünüldüğünde muazzam bir dayanışma eylemi ve
enternasyonalizm gösterisiydi.
Kökler derinde
İsyanı şimdi anlamak için, Barack Obama’nın Demokrat
Parti yönetimi altında patlak veren Black Lives Matter ha-

reketine ve onun 1960’lar ve 1970’lerin sivil haklar dönemi
ve protestolarındaki daha derin köklerine bakmalıyız.
Martin Luther King, Malcolm X, Drum devrimci örgütleri
(Dodge devrimci birlik hareketi) ve Kara Panter Partisi’nin
mücadeleleri, bugünün mücadeleleri için zengin bir mirastır. BLM hareketi 2013’te Obama yönetiminin ırkçı polis
cinayetlerini ele alma konusundaki isteksizliği ile başladı.
2013 yılında Trayvon Martin’in katili beraat etti. Kısa bir
süre sonra Eric Garner ve Michael Brown’ı öldüren ırkçı
polisler de serbest kaldı. BLM ABD’de patladı. New York’ta
50.000’den fazla insanın katılımıyla gösteriler yapıldı.
Bunu Avrupa’daki protestolar izledi. Günümüzdeki ırkçılık karşıtı isyanın daha derin bir siyasi yapısı var. Salgın
ve bunun yıpratıcı sonuçlarıyla daha da şiddetleniyor ve
öncekilerden daha çatışmacı.
Trump aşırı sağı güçlendiriyor
Trump, BLM hareketini bölmek amacıyla Antifa’yı terör
örgütü ilan etti. Antifa aslında bir örgütten ziyade gevşek
bir anti-faşist aktivist ağıdır ve Trump’ın çabaları şimdiye
kadar başarısız olmuştur.
Daha tehlikelisi, Trump’ın aşırı sağ desteğini ırkçılık karşıtı
harekete karşı toplama çabası olarak görülüyor. Son hamlesi göçe karşı yasayı güçlendirmek oldu. Stratejisi, ABD
yönetici sınıfının tüm unsurları için kabul edilebilir değil.
Ordunun önde gelen isimleri, başkanın orduyu ülke çapında konuşlandırma tehdidini kınarken aralarında açıkça bir
bölünme başladı. Bazı ulusal muhafızlar protestoculara
karşı gönderilmeyi reddetti. Generallerin söylediklerinden
bağımsız olarak, Trump hala çok tehlikeli çünkü aşırı sağcıları ve faşistleri cesaretlendiriyor. Aşırı sağcı Trump destekçileri ve faşistlerin gösterilere saldırdığını ve arabalarını
BLM protestocularının üstlerine sürdüğünü görmüştük.

Salgın döneminde patlayan isyan
Bu isyanın, yerel ve federal hükümetin eylemsizliğinin ve
yanlış stratejisinin Covid-19’un kontrolsüz yayılmasına neden olduğu ve ABD’yi çok derinden etkileyen pandeminin
ortasında geldiğini akılda tutmak önemlidir. Pandeminin
etkisi, belirgin bir sınıf niteliğine sahiptir. Virüsün New
York City’de en çok etkilediği bölgelere bakıldığında Queens ve Bronx gibi işçi sınıfı bölgelerini görürsünüz. Çoğu
belgesiz olan ve bu nedenle hükümetin ayırdığı 1.200 dolarlık teşvik için uygun olmayan, yoksul işçi sınıfını ve Latin topluluklarını barındıran alanlar.
Bu insanlar kriz sırasında şehrin işlerini gören temel işçilerdi. Vali Andrew Cuomo kendini bir tür kahraman olarak
göstermeye çalıştı. Bu doğru değildi elbette. Tam tersine
okulları kapatmaya zorlayan öğretmenler sendikasına
tepki olarak çok geç hareket etti ve Vali, pandeminin doruğunda ciddi sağlık sorunları olan ve daha yoksul insanların dayandığı sağlık yardımlarını kesen bir kemer sıkma
paketini kabul etti.
Bu unsurların birleşimi -Covid-19’a yanıt verilmemesinden kaynaklanan öfke, yüzde 20 civarındaki işsizlik oranı
ve 1930’lara benzer ekonomik kriz- bunların hepsi ırkçılık
karşıtlığına odaklanan isyanı ateşledi. Demokrat başkan
adayı Bernie Sanders’ın kampanyasının yenilgisi, Sanders’ın sosyal demokrasinin sol versiyonuna çözüm için
umut bağlayan milyonlarca insanı da kızdırdı. Bunun siyasi bir yansıması olacaktır ve önemi küçümsenmemelidir.
Birçok kişi yaşadıkları hayal kırıklıklarını ifade etmenin
alternatif bir yolu olarak protesto hareketlerine yönelecek.
Bu protestolardaki sendikaların ve işçilerin varlığı, sürecin
uzun ömürlü olmasını ve derinleşmesini sağlayabilir. Sosyalistler, kapitalizmi ve özündeki ırkçılığı temellerinden
sarsabilecek gittikçe radikalleşen hareketin gideceği yolu
göstermede önemli ve gerçekçi bir rol üstlenebilirler.

YORUM

EĞİTİM KOLEKTİF
ORGANİZE EDİLMELİ
Okulların 13 Mart’ta kapanmasından beri eğitim
öğretimin nasıl yapılacağıyla ilgili belirsizlik
ve tutarsızlık hala devam
ediyor. Bakanlık aylardır
hazırlık yaptığını ve eğitim
öğretime hazır olduklarını söylüyor. Ancak bizim
tarafımızdan durum böyle
görünmüyor.
21 Eylül’de hangi sınıflar
açılacak, nasıl bir sınıf
düzeni oluşturulacak, seyreltme dedikleri şey nasıl
uygulanacak, hangi saat
diliminde ve kaç ders saati
yapılacak, ders süreleri nasıl olacak, teneffüsler nasıl
olacak belli değil. Tüm bu
konularda öğretmenlerle
ve sendikalarla işbirliğine gidilmiyor, onlar da bu
karar sürecine dahil edilmiyor.
Demokratik bir alternatif
mümkün
Oysa ki dünyada birçok
ülke yüzyüze eğitim için
Eylül ayında okullarını
açma planlarını yayınladı.
Geçiş modellerini planladılar. Sınıf mevcutlarını
belirleyip, okul dışı eğitim alanlarını kiralamak
için fonlarını ayırdılar.
Öğretmen sendikaları, belediyeler, veli temsilcileri, öğrenci temsilcileri ve
işverenlerin oluşturduğu
ekipler, ortak kontrol listesi oluşturup kılavuzlarını
yayınladı. Risk değerlendirmelerini yapıp, şartlar
değiştiğinde uygulamaya
konmak üzere, bilim insanları rehberliğinde alternatif
planlamalar hazırladılar.
Bu dönemde eğer sınıf
mevcutları azaltılıp eğitim
alanları genişletilecekse
her şeyden önce öğretmen
atamalarının yapılması gerekir. Gerekli eğitim alanlarının belediyelerle işbirliği yapılarak planlanması,
kısa vadede kiralanması ve
bunun için fon ayrılması
gerekir. Uzun vadede de
okul inşa edilmesi ve donanımın sağlanması şart.

Risk haritası yok!

Sınıf mevcutlarının azaltılmadığını, tek kişilik
sıraların oluşturulmadığını, pleksiglas bölmelerin
yapılmadığını ve termal
kamera, ateş ölçer, maske, her türlü dezenfektan
ve temizlik personeli istihdam etme gibi gerekli
tedbirlerin
alınmadığını
görüyoruz. Pandemi ekiplerinin
oluşturulmadığı,
risk değerlendirme haritasının
belirlenmediği
ortada. Tüm bunlar belirsizliğini koruduğu gibi bir
de öğretmenlerin seminer
programlarının yüzyüze
olacağı ilan edildi. Bu süre
içerisinde neyi planlayacak öğretmenler? Ayrıca
vaka sayısı artmışken, bu
seminerler uzaktan yapılabilecekken neden binlerce
öğretmeni küçük ve havasız öğretmen odalarına sokarak riske atıyorlar?
Peki vaka sayıları artış gösterip de uzaktan eğitime
geçilirse, gerekli altyapı
hazır mı?
Kaynaklar özel okul
sahiplerine
aktarıldı
Geçtiğimiz dönem uzaktan
eğitimin başlıca sorunu
teknik donanım eksikliği
ve yüksek hızda internet
erişimine ulaşamama idi.
Bu eksikliğin giderilmesine ilişkin ne yapıldı? Dezavantajlı dediğimiz yoksul,
göçmen, kırsalda yaşayan
öğrenciler, kız çocukları ve
mevsimlik işçi çocukları ve
bunların aileleri ile irtibata
geçilmedi. Bu kesimin ihtiyaçları öncelikli olarak ele
alınıp ücretsiz tablet, bilgisayar, internet ve müfredat dışı destek verilmediği
sürece uzaktan eğitim eşit
ve kapsayıcı olmayacaktır.
Anayasada eğitimin sürdürülebilir olması, eşit olması, kapsayıcı ve ücretsiz
olması en temel haktır.
Salgından önce zaten ciddi bir kriz vardı. Kamu
okulları kendi kaderine
bırakılmışlardı ve velilerin
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE
DOKUNMA! UYGULA!
Kadınlar, hayatlarını nasıl yaşayacaklarına, yaşamları
için hangi değerleri inşa edeceklerine, neyin hata olup
neyin olmayacağına, anne olup olmayacaklarına ve bir
aile içinde var olup olmayacaklarına elbette kendileri
karar verecekler.
Ancak sürekli aileyi ve aile içindeki kadını yücelten
iktidar, kadınların kendi hayatları için sokaklarda her
gün biraz daha kalabalık olmasından, git gide daha da
politikleşmesinden rahatsız olmuş olacak ki kadınların
politik öznelliğini farklı türden saldırılarla yok etmeye
çalışıyor.

topladığı paralarla ayakta
durmaya çalışıyorlardı. Şu
dönemde de kayıt masalarının açıldığını biliyoruz.
Burada toplanan paralarla
pandemi bütçesi oluşturulacak. Ancak devletin
vermesi gereken bu bütçe,
kamu okullarında velinin
sırtından gideriliyor. Kamu
okulları ile özel okullar
arasında var olan uçurum
daha da derinleşiyor. Özel
okullardaki kar hırsı, salgının önüne geçti. Pandemi
döneminde öğretmenlerini
uzun saatler ekran başında
çalıştıran özel okul sahipleri, sene sonu geldiğinde
sözleşmesi sona erince,
işten çıkarmada tereddüt
etmediler.
İşlemedikleri
dersin, yakmadıkları elektriğin, kullanmadıkları suyun, vermedikleri yemek
ve servis hizmetlerinin vb.
ücretlerini iade etmedikleri gibi, yeni dönem okul
ücretlerine zam yaptılar.
Personel sayısını ve okul
giderlerini azalttıkları halde, bunu fırsata çevirip
karlarını artırdılar. Devletin özel okullara verdiği
teşviki pandemi dönemi
planlamasına yansıtmadılar. Aynı teşvikten devlet
okulları
yararlanamadı.
Bütçeden devlet okulları
için ayrılan miktar açıklanmadı. Bu süreç şeffaf
ve adil yönetilemiyor. Halbuki pandemi dönemi olağanüstü bir dönem. Bütün
özel okulların hizmetlerinin devlet kontrolünde
olması, kamulaştırılması
eğitimdeki eşitsizliği ve
uçurumu giderecek olan
en etkili önlemdir.
Bu dönem eğitim kolektif
organize edilmeli, kamusal

sağlık ön planda tutulup,
bilim insanları, sendikalar, veli örgütlenmeleri, uzmanlar vb. eşliğinde, karar
mekanizmaları birlikte örgütlemelidir.
İstanbul Eğitim-Sen’den
Berna ve Ebru

Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!” sloganı ile sokaklarda. En temeldeki taleplerinin birtakım yok saymalar, yok öyle değiller ile kadınların yaşadığı ve gördüğü
şiddeti, yokmuş gibi meseleyi ‘daha ulvi’ yerlere çekmeye çalışan otoriter bir ahlakçılıkla karşı karşıyayız.
‘Daha ulvi’den kasıt ise şudur: Türk aile yapısı, gelenek
ve görenekler vs. Sanki hayallerde ideal bir aile var
ve orada herkes mutlu. Ancak gözden kaçırılan şu ki
birçok kadın aile içinde eş, baba ya da erkek kardeş
tarafından öldürülmekte.
İktidar, öldürülen kadınlar için ise aile içinde ya da
dışında, şiddeti münferit bir hale getirmekte. Ancak çok
iyi biliyoruz ki, kadının yanında tavır almayan ve kadın düşmanlığı ile söylemler üreten iktidarın olduğu bir
dünyada şiddet münferit değil politiktir.
‘Uzlaşma’ aracılığıyla şiddeti aile içinde çözmeye çalışan ve kadının şiddet gördüğü kişi ile evliliğini devam
ettirmesi yönünde bir ‘uzlaşmayı’ öngören bir hukuk
sistemi şiddet gören kadının yanında değildir. Yine bu
yüzden kadın cinayetleri münferit değil politiktir.

BİZİ
ARAYIN,
SOSYALİST İŞÇİ’YE
ULAŞIN!
İstanbul
Kadıköy: 0 533 447 97 09
Şişli: 0 555 637 24 50
Fatih: 0 536 219 63 41
Ankara: 0 535 884 21 22
İzmir: 0 507 555 02 72
Akhisar: 0 544 327 04 45
Antalya: 0 536 335 10 19
Antep: 0 533 627 30 25
Bursa: 0 507 727 50 45
Çanakkale :05324623804
Dersim: 0 543 447 24 15
Edirne: 0 539 429 17 58
Malatya: 0 534 982 59 26
Muğla : 0 539 932 21 17
Samsun: 0 551 450 64 52
Sivas: 0 533 515 28 24
Soma: 0 532 693 70 57
Tekirdağ: 0 533 233 41 50

İstanbul Sözleşmesi’nin karşı çıkılan diğer maddeleri
arasında belki de en önemlisi devletin toplumsal cinsiyet rollerine dayalı ve cinsel yönelimlerinden dolayı
şiddete uğramış bireylerin yanında olmasına ve korumasına dayalı olan madde. Bu maddeye karşı çıkanlar,
genelde toplumsal cinsiyet kavramını radikal bir kavram
olarak kabul ederek karşı çıkıyorlar. LGBTİ+’ların şiddet
görmesi durumunda devletin şiddet görenin yanında
olması devletin LGBTİ+’ları tanıması anlamına geleceği
için karşı çıkıyorlar.
Ancak toplumsal cinsiyet kavramı radikal bir kavram
değil, oldukça bilimsel, basit anlamıyla cinsiyet rollerinin toplum içinde söylemde ve pratikte nasıl inşa edildiğine işaret eder. Kadınlar hakkında üretilen söylemler
birileri için kadının daha fazla sömürüldüğü, bastırıldığı söylemler bütünüyken, kadınların çoğunluğu için bir
tür cehennemdir. Diğer taraftan aile dışındaki şiddeti,
partnerler arasındaki şiddeti görmezden gelen devlet
ayrımcılık yapmaktadır. Devlet varlığını kabul etmese de
LGBTİ+’lar vardır ve sokaktaki mücadelenin büyük bir
parçasıdır.
Otoriteler tarafından kadınlar evlere ve oradaki roller
içine sıkıştırılmaya çalışılsa da LGBTİ+’lar yokmuş gibi
davranılsa da bizler sokaklardayız ve kendi politik öznelliğimizi hep birlikte inşa ediyoruz.

DEVRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE
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VAKA SAYILARI ARTIYOR, İKTİDAR
SIRADAN İNSANLARI SUÇLUYOR
ÇAĞLA OFLAS

Yöneticiler Covid-19 vaka sayıları artmaya başladıkça sıra-

dan insanları suçluyorlar. Son günlerde TV ekranları, tıklım
tıklım dolu halk plajlarını gösteriyor. Sosyal medyada Şile,
Kilyos, gibi sahillerde günü birlik yüzmek için otobüsleri
hınca hınç dolduranlar kınanıyor. Sahillerin, otel sahipleri,
özel konutlar tarafından işgal edildiğinin üzeri örtülürken,
otel, turizm ve inşaat patronları yerine emekçiler hedef tahtasında.
Haziran ayında “yeni normalleşme” ilanı yapıldığında günlük vaka sayısı 884’tü. Bilim Kurulu üyelerinin açıklamalarına göre, “normalleşmek” için kontrollü olmak koşuluyla
günlük vaka sayısının 500’le sınırlı olması gerekiyor. Oysa
günlük vaka sayısı hiç 500’lere düşmedi. Buna rağmen
AVM’ler açıldı. LGS sınavları yapıldı. Havayolları açıldı. Şehirlerarası yollar açıldı. Ayasofya şovu yapıldı. Turizm açıldı…

“Tatil yapılmasın, çalışılsın”
İktidar Pandemi gündeminin başından itibaren sermayenin
basıncıyla hareket etti. Ekonomik kriz koşullarında ücretleri
hızla eriyen işçiler, alım güçleri hızla düşerken, açlık koşullarında salgına karşı korunmasız bırakıldı.
Normalleşme döneminde işyerlerinden, ölüm haberleri gelmeye devam etti. Hıfzı Sıhha Kanunu sıradan insanlara işlerken, hiçbir tedbir almadan işçileri çalıştıran patronlara işlemedi. Geçen ay Çanakkale Dardanel Fabrikası’nda çalışan
işçiler arasında Covid-19 vakaları arttı. İşçiler “kapalı devre
çalışma” adı altında çalışma kampı koşullarına mahkûm
edildi. Ardından Vestel fabrikasında 1000’den fazla işçinin
Covid-19 olduğu ve fabrikanın buna rağmen üretime devam
ettiği bilgisi geldi. Kayseri’de organize sanayi bölgesinde ve
serbest bölgede bulunan fabrikalardan da salgından etkile-

DİSK’in 5 Ağustos 2020’de Darrdanel Genel
Merkezi önünde yaptığı eylem.

nen işçi sayısının arttığına ilişkin bilgiler gelmekte. Bilim insanları, aşının olmadığı koşullarda, Pandeminin uzun süre
devam edeceğini söylüyor. Tüm kaynaklar salgınla mücadeleye aktarılmak yerine silahlanmaya ve sermayeye aktarılmakta. İktidar, sıfır maliyetli işçi çalıştırmak için sermaye
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Can Irmak Özinanır

C.L.R. JAMES
Cyril Lionel Robert James, 1901 yılında bir İngiliz sömürgesi
olan Trinidad and Tobago’da doğdu. Üniversiteyi bitirdikten
sonra 1932 yılına kadar İngilizce ve tarih öğretmeni olarak
çalıştı. Bu dönemde aynı zamanda sömürgecilik karşıtı Beacon
grubuna katıldı. 1932’de bir arkadaşının daveti üzerine İngiltere’ye yerleşti ve orada bir Troçkist gruba katıldı, sömürgecilik
karşıtı kampanyalarda yer almaya devam etti ve Pan-Afrikanizmi savundu. Bir sene sonra üyesi olduğu grupla beraber
Bağımsız İşçi Partisi’ne girdi. 1934’te Haiti Devrimi’nin lideri
Toussaint L’Ouverture üzerine bir tiyatro oyunu yazdı, oyun
Londra’da sergilendi. Aynı dönemde bir dizi tarih çalışması
ile adını duyurdu. Dünya Devrimi ismiyle Komünist Enternasyonal’in 1936’ya kadar olan tarihini yazdı ve Stalinizm’e karşı
çıktı. 1938’de ise Siyah Jakobenler: Toussaint L’Ouverture ve
San Domingo Devrimi isimli en ünlü eserini yazdı. Bu kitap
Haiti Devrimi üzerine en kapsamlı çalışmalardan biri olarak
tanınmaktadır.
1891 yılında Fransız Devrimi’nden etkilenerek ayaklanan San
Domingo halkının mücadelesine odaklanan kitapta James, San
Domingo’daki halkın Fransız Devrimi ile ilgili kendi imgelemlerini yarattıklarını anlatıyordu. Fransız sömürgesi altında

yaşayan halk Fransa’daki beyaz kölelerin ayaklanarak
köle sahiplerini öldürdüklerini ve artık özgür olduklarını
düşünüyorlardı. Bunun üzerine kendi devrimlerini yapmak üzere harekete geçen Siyah Jakobenler köleliği ve
köle ticaretini ortadan kaldırdı. Devrimden sadece üç
yıl sonra Fransa, tüm topraklarında köleliği kaldırmak
zorunda kaldı. 1804 yılında Haiti bağımsızlığını kazandı. James, devrimin siyahları nasıl etkilediğini şöyle
yazıyordu: “Siyah olmakta utanılacak bir şey yoktu.
Devrim onları uyandırmış, onlara başarı, özgüven ve
onur duyma fırsatını vermişti”. James, sınıf mücadelesi
ile ırkçılık karşıtı mücadele arasındaki bağları açık
bir şekilde ortaya koyuyordu. Kendisinin de söylediği
gibi İngiliz işçi sınıfının mücadelesi James’e çok şey
öğretmişti.
James, 1936’da üyesi olduğu grupla beraber Bağımsız
İşçi Partisi’nden istifa etti ve Devrimci Sosyalist Birlik’in
kuruluşunda yer aldı. 1938 yılında 4. Enternasyonal’in
ABD seksiyonu Sosyalist İşçi Partisi (SWP) tarafından
bir dizi konuşma yapmak üzere ABD’ye davet edildi.
ABD’ye yerleşmeye karar verdi ve SWP üyesi oldu.
1939 yılında Meksika’ya giderek Rusyalı devrimci Lev
Troçki ile tanıştı. Bir ay boyunca Meksika’da kalan
James, Troçki ile uzun diyaloglara girdi, temel olarak
“Zenci sorunu” üzerine konuşuyorlardı. 1940 yılında
James, Troçki’nin Rusya’yı dejenere bir işçi devleti olarak tanımlamasından şüphe duymaya başladı.
SWP’den ayrılarak İşçiler Partisi’nin (WP) kuruluşunda

lehine peş peşe düzenlemeler gerçekleştirmekte. Bir Bellona
işçisi “Tatilde vaka arttı deniliyor. Ben tatile gidemedim ama
toplu taşımada, fabrikada her gün kelle koltuktayız” sözleriyle, virüsün yayılmasının asıl sorumlusunun patronlar ve
onları destekleyen iktidar olduğunu açıkça göstermekte.
yer aldı. Parti içinde Raya Dunayevskaya ile birlikte
Johnson-Forest akımı olarak anılan grupta yer aldı. Johnson, C.L.R. James’in takma adıydı. Bu akım, Rusya’nın
dejenere bir işçi devleti değil devlet kapitalisti olduğunu savunuyordu. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bu
akım, SWP’ye geri döndü. C.L.R. James, aşağıdan bir
proleter devrimine inanıyordu, kendisini bir Leninist olarak adlandırmasına karşın Lenin’in parti örgütlenmesi
fikrine şüpheyle yaklaşıyordu. O gözünü asıl olarak sömürgeleştirilmiş ulusların öz mücadelelerine dikmiş bir
Marksistti. 1953 yılında ABD’den ayrılmaya zorlandı
ve İngiltere’ye geri döndü. 1957 yılında bağımsızlığını
kazanan Gana’yı ziyaret etti, buradaki izlenimlerinden yola çıkarak ancak 1977’de basılabilen bir kitap
yazdı ve Gana’daki sömürgecilik karşıtı lider Kwame
Nukrumah’ın stratejilerinin yeni bir Afrika’nın geleceğini yaratmak için önemli olduğunu savundu. Gana
Devrimi’nin yeni bir anti-sömürgeci devrimci dalgayı
tetikleyeceğini düşünen James, Trinidad’a geri dönerek bağımsızlık savunan Halkın Ulusal Partisi’ne katıldı
ve partinin gazetesi Ulus’un (The Nation) editörlüğünü
üstlendi. Bu dönemde Pan-Afrika hareketinde de aktif
rol aldı. James, artık Troçkizm ile bağlarını koparmıştı
ve temel olarak sömürgecilik karşıtı ulusal kurtuluş hareketlerine bakıyordu ancak işçi mücadelelerine olan
ilgisini de hiç kaybetmedi. James, geri kalan hayatını
Trinidad-ABD-İngiltere üçgeninde yaşamaya devam etti.
1989 yılında Londra’da hayatını kaybetti.

