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Biz Aşağıdan Sosyalizmi savunuyoruz
“Emekçilerin kurtuluşu kendi eserleri olacaktır” şiarına
bağlı kalarak sosyalizmin tepeden inme yöntemlerle değil,
ancak aşağıdakilerin kitlesel eylemi ve özörgütlenmesiyle
kurulabileceğine inanıyoruz. Sosyalizmin bürokratik taklitlerinin tam zıddı olan özyönetimci, özgürlükçü, çoğulcu
bir sosyalist demokrasiden yanayız.
Ekososyalistiz
Her geçen gün derinleşen ekolojik kriz kapitalizmin kâr
mantığından beslenmektedir. Bu krizden ancak antikapitalist ve devrimci bir kopuş perspektifiyle çıkılabileceğini
savunuyoruz. Sosyalizmin ise eşitlikçi ve ekolojik bir üretim
ve tüketim yapısına dayanarak, hem emeğin hem doğanın
özgürleşmesiyle kurulabileceğine inanıyoruz.
Feministiz
Sosyalizm mücadelesi aynı zamanda kadınların cinsiyetçi işbölümü ve patriyarkal hiyerarşiden kaynaklanan
ezilmesine karşı bir mücadeledir. Kapitalizm altında
kadınların kurtuluşu mümkün olmadığı gibi, kadınların
emekleri ve bedenleri üzerindeki sömürü kalkmadan
sosyalist bir toplum kurulamaz. Feministiz çünkü
kadınların özgürleşmesinin kendi bağımsız mücadeleleriyle
gerçekleşeceğini biliyoruz.
LGBT‘lerin özgürlüğünü savunuyoruz
Bizler toplumsal hayatın her alanında yok sayılma ve yok
edilme kıskacında kalan LGBT’lerin ve diğer tüm cinsel
azınlıkların toplumsal kurtuluşunun ancak heteroseksist
kapitalizmden kopuşla gerçekleşeceğini inanıyoruz. Homofobiye, transfobiye ve bifobiye karşı; gettolaşma ve asimilasyon karşıtı; eşitlikçi, özgürlükçü, çoğulcu ve kapsayıcı
‘queer’ sosyalizmi savunuyoruz.
Enternasyonalistiz
Milliyetçiliğe, ırkçılığa ve sosyalizmin ulusalcı tahrifatlarına
karşı işçi hareketinin uluslarararası birliğini ve ezilen
halkların kurtuluş mücadelelerini destekliyoruz. Yeniyol’un
da bir parçasını oluşturduğu Dördüncü Enternasyonal
kapitalizm gibi enternasyonal bir sisteme verilecek cevabın
da enternasyonal olması gerektiğini savunan bir perspektifi
desteklemiştir. Sosyalizm ya tüm dünya üzerinde kurulacak
ya da kurulamayacaktır.
Antikapitalist güçlerin birleşik partisi için
çalışıyoruz
Uluslararası devrimci Marksist geleneğin ve Dördüncü Enternasyonal ‘in bir parçası olarak Yeniyol, sosyalist hareketin dünya çapında yeniden yapılanması, birleşik devrimci
kitle partileri kurulması çabasının bir bileşeni olarak
Türkiye’de de birleşik, çoğulcu, antikapitalist bir kitle
partisinin inşasına katkıda bulunmaya çalışıyor. Biliyoruz
ki dünyada sömürünün ve baskının ortadan kaldırılması
hiç bir partinin ve enternasyonalin doğrusal büyümesiyle
gerçekleşmeyecektir.

Merhaba,
31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde yaşadığı mağlubiyetlerle birlikte, önümüzdeki dönemde ekonomik
gidişatta bir iyileşme beklentisi de olmadığı için Erdogan, meşruiyetini yeniden sağlamak, partisindeki
kan kaybını durdurmak ve tabanını konsolide etmek
için “dış politikaya” ağırlık vermiş bulunmakta. Böylece muhalefeti “milli ve yerli” bir zeminde, “beka”
etiketi altında pasifize etmeye yönelmekte.
Yaşanılan yenilgiler ve AKP’nin tabanında da kendini hissettiren huzursuzluk karşısında rejim hukuki
alanda kimi tavizler vermeye yöneldi. Yargı paketinin
yanı sıra Anayasa Mahkemesi’nin Barış bildirisi imzacıları hakkındaki kararı, art arda gelen beraatlar,
Selahattin Demirtaş’a tahliye kararı, “Cumhuriyetçilerin” mahkûmiyet kararlarının Yargıtay tarafından
bozulması bu yönde gelişmeler olarak değerlendirilebilir.
Ne var ki Erdoğan ve AKP-MHP bloku bu kısmi
“normalleşme” emarelerinin yanı sıra dizginleri elden bırakmayacağını ve kendi iktidarı karşısında oluşan ittifaka bedel ödettireceğini da açıkça ilan ediyor.
Bu noktadaki en büyük hamleyi, hiç şüphesiz Diyarbakır, Mardin ve Van’a kayyum atanması oluşturuyor. Bir diğeri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’na verilen 10 yıla yakın hapis cezası.
Çelişik dinamiklerin işlediği bu siyasal atmosferde,
rejimin baskısıyla baş etmek durumunda bırakılanlar yalnızca muhalefet güçleri değil. Yaz ortasında
büyük oranda Suriyelileri hedef alan göçmenlere
dönük sınır dışı operasyonlar da Erdoğan’ın seçimlerden çıkardığı “dersler” arasında değerlendirilmeli.
Özellikle muhalefet tabanında var olan fakat toplumun tüm kesimlerine sirayet eden Suriyeli karşıtlığını
siyasal iktidara karşı bir argüman olmaktan çıkartmak üzere düzenleniyor bu operasyonlar. Bu insanlık
dışı uygulamaya karşı tepki vermek ve toplumdaki
hâkim göçmen karşıtlığıyla mücadele edebilmek üzere hızla oluşturulan Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi enternasyonalizmin soyut bir değer değil etkin
bir mücadele perspektifi olduğunu gösteriyor.
Hukuki zeminde meydana gelen değişimleri elbette küçümsememek, bunların yıllardır yürütülen bir
kavganın sonuçları olarak okumak gerekir. Fakat
iyimserliğe teslim olup rehavete kapılmanın zamanı
değil. Açılacak ve yürünecek çok yol var daha önümüzde.
Ne kavgamız bitti ne sevdamız!
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Beka Kıskacı, Kriz Simyacılığı
ve Antikapitalist Seçenek
Kriz simyacılığına girişmek yerine bütün bu “stratejik seçmen” hesaplarından
uzak, “değerler” üzerinden bir muhalefet seçimden seçime değil gündelik
hayatın içinde örülmek durumundadır.

Masis Kürkçügil
Erdoğan 11. Kalkınma Programında 2023 hedeflerinin yarı
yarıya düşürerek, yalnızca hedeflerin propagandif olarak konulduğunu değil, benzer ülkeler klasmanında bile Türkiye’nin
yerinde saymasının marifet olduğunu kabul etti. Dünyanın en
güçlü 10 ülkesi arasına katılma
iddiasının yerini G- 20’den düşme ihtimali almış durumda. Bu
hedef konulurken dönemin modasına uygun olarak gelişmekte
olan ülkeler sınıfının üst sınırlarını zorlamak, yani ekonomik büyüme ile bu hedefe ulaşmaktan
söz ediliyordu.
Dünya ekonomisinin belirsizliklere malul olduğu bir dönemde AKP nereden kaynaklandığını bile anlamaktan aciz olduğu
para bolluğu döneminin tekrar
edebileceği varsayımıyla günü
geçirmekte. Kayırmacılık, nepotizm, firavunvari yatırımlar bize
benzer ülkelerin alameti farikası; ama değirmenin suyunun
kendi kerametinden geldiğini
sananlar için ip giderek incelmektedir. Ne üçüncü havalimanı ne memleketin maden ocağına çevrilmesi gibi zihni sinir

projeler bataktan kurtaramayacaktır.
2023 eski hedefinin yerini
ABD ve Rusya ile eşit şartlarda
oyun oynama, Misakı Millinin
mütebakisi üzerinde hak iddia
etme ve sanayinin diğer kesimlerinde tökezlenmiş olsa da silah sanayinde yerlileşme ve millileşme iddiaları almış durumda.
Daha kötüsü başlangıç iddiaları arasında yer alan yolsuzluklar hakkında kimsenin ağızını
açacak hali kalmamışken, yoksulluk konusunda son beş yılda
en alttakilerin durumu daha da
kötüleşirken AKP yeni yetmeleri dahil “Gezici” diye nitelenen
yukardakiler de milli gelirden
daha çok pay almaktadır. Zenginin daha zengin yoksulun
daha yoksul olduğu pespaye
bir neoliberal politikanın sonuçlarından fazlası yok. Durgunluk içinde enflasyon henüz bir
ulusal kriz oluşturacak düzeyde değilse de sanayisizleşme
ve durgunluk koşullarında kısa
zamanda ekonominin kendini
toparlaması mümkün olamayacağı için işsizlik ve pahalılığa
kısmi bir çözüm getirilmesi bile
beklenmemelidir. 2013’ten bu
yana süregelen sorunlar yuma-

ğı AKP’nin manevra alanını iyice
daraltmıştır. AKP’nin parti olarak iflası Erdoğan’ı Bahçeli’ye
mecbur etmektedir.
Şovenizmden
meşruiyet
devşirme
Önümüzdeki dönemde bir
iyileşme beklentisi olmadığı
için de AKP meşruiyetini yeniden sağlamak, kendini konsolide etmek için “dış politikaya”
ağırlık vermiş bulunmakta. Böylece muhalefeti “milli ve yerli”
bir zeminde pasifize etmeye
yönelmektedir. Meclisteki (HDP
hariç) siyasi partilerin ortak beyanatı İstanbul ittifakının zayıf
yanını göstermektedir.
Çevreden gelip de merkezi
terbiye ettikleri iddia edilenlerin demokrasi konusundaki
çapları malum iken ekonomik
ve sosyal olarak da matah bir
şey olmadıkları rahatlıkla söylenebilir.
İnşaat ile beslenen bu zümrenin ayakta kalması için gerekli
kaynaklar tükenmişken çatlayan
tabanı konsolide etmek, toplumsal harcamaları sürdürmek
de mümkün olmayınca kurulu
düzenin avadanlığındaki militarizm ve şovenizm gibi gelenek-
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sel öcüler bir kez daha parlatılmaya çalışılmaktadır. Militarizm
ve şovenizm “beka” etiketi
altında muhalefeti de kıskaca
alarak harlandırılmaktadır. İktidara geldiği günlerde müktesebatına aykırı olarak Avrupa
Birliği’ne girmek için düzenlemeler yapan Erdoğan şimdi
Suriye’ye girmek için çubuğu
hassas noktaya doğru bükmektedir. Davutoğlu’na mal edilen
politikanın böylece hoca mamulatı olmaktan ziyade reis hevesi olduğu da anlaşılmış olmalı.
Şeytana pabucunu ters giydirmeye çalışmak
Militarizmin böylesi kritik
bir durumda bu sıkleti kaldıramayacağı aşikarken beka sorununun öne çıkarılması, aslında
Türkiye’ye yönelik ciddiye alınabilir herhangi bir askeri ve hatta siyasi tehlikenin varlığından
değil. Hatta Suriye’deki geleceği belirsiz bir Kürt kantonunun
varlığının bir siyasi tehdit olmasından ziyade tamamıyla konsolidasyonu sağlamak için elde
başka bir araç kalmadığından
Suriye politikası canlı tutulmaktadır. Suriye meselesi Esad’ı düşürmekle başlayıp Kürt meselesine gelip dayandı.
Bu arada Erdoğan, Ecevit’ten
sonra ve ondan daha katmerli
bir biçimde Cumhuriyet tarihin
en kritik dış politika oyunlarından birine girmiş durumda. Başarısı halinde yalnızca Kürt sorununu çözmüş olmayacak yedi
düveli de açmaza getirerek şeytana pabucunu ters giydirecek.
“Anti-emperyalizm” simsarlarının Erdoğan’ı alkışlamalarına
bakılırsa ahalide bu yönde bir
teveccüh olmadığı gibi ekmek

partisi böyle bir yönelişle ilgilenmemekte.
Suriye meselesi bir Kürt
meselesine dönüşmüş, Doğu
Akdeniz’de bilek güreşi Kıbrıs’ın
yeniden masaya yatırılmasına
yol açmış, S-400’ler konusunda
Rusya ile mecburi flört bir beka
soruna bağlanmışsa, diğerlerini
bırakalım CHP’nin de bu kıskaçtan çıkması kolay değildir.
Militarizmin geçer akçe olması,
silah sanayinin baş tacı edilmesi
siyasette de yankısını bulacaktır.
Hayat pahalılığı (haklar bir yana)
karşısında bekanın bedelini yalnızca sınır ötesindekilere değil
sınırın içindekilere de ödetmeye çalışacaklardır.
31 Mart ve 23 Haziran ve
sonrası
31 Mart seçimlerine doğru
CHP öncülüğündeki muhalefet
bir milli mutabakat zemini oluşturmaya çalışmıştı. Ardından
23 Haziran seçimleri, kurumsal
siyaseti kırılgan bir hale getirdi. Kurulacak parti ile birlikte

AKP’nin MHP desteğine rağmen çoğunluğu kaybetme ihtimali, referandumdan bu yana
süren %48-52’lik aralığındaki
kutuplaşmayı kâğıt üzerinde de
olsa tersine çevirmiş durumda.
(2002’den beri ilk kez bir araştırma kıl payı ile de olsa AKP’yi
ikinci parti gösteriyor -yalanı
bile alarm zillerini çaldırır.)
23 Haziran’da ne tür bir
hoşnutsuzluğun %9,2 gibi 31
Mart öncesi kimsenin piyangodan bile beklemediği bir
fark oluşturduğuna iyi bakmak
gerekir. Öcalan’ın sahne almasının bu oranın üçte biri kadar
payı olduğu belirtilmekte. Yani
MHP’den gelen oylar! Zaten
Cumhur İttifakında MHP lehine AKP’deki gerileme kimsenin
reddedemeyeceği bir eğilimde.
Ancak, 23 Haziran seçimlerinin üzerinden bir ay bile geçmeden 31 Mart’tan 24 Haziran’a
esen hava yerini sanki 31 Mart
öncesine bırakmış durumda.
Muhalefet yerele sıkışmışken
Erdoğan yeniden gündemi be-
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lirlemeye başladı.
AKP’nin beklenmedik yenilgisi AKP’nin inişe geçtiğinin
göstergesi olarak kabul edilirken bu inişin ne zaman ve nasıl biteceğine dair belirsizlikler
ve yeterli faktörlerin henüz yan
yana gelmemiş olması fırtınanın
şimdilik atlatıldığını göstermekte. S-400 vesilesiyle ve Doğu
Akdeniz’de Kıbrıs’ın garantörlüğünden dem vurarak yarattığı
milli mutabakat, Merkez Bankası Başkanını indirdikten sonra doların beklendiğinin aksine
yerinde sayması gibi hususlar
kendine özgüvenini artırmış durumda. Fırat’ın doğusuna doğru
bir askerî harekât için girişimler
de muhalefet partilerinin elini
kolunu bağlamakta.
Öte yandan, İstanbul ittifakı
diye adlandırılan mutabakatın
bir başkanlık seçimi için geçerli olması eşyanın tabiatına aykırıdır. İYİP ve HDP’yi yan yana
getirmek zor olduğu kadar
AKP’den kopacak kanadı buraya monte etmek de seçmen

nezdinde o kadar kolay olmayacaktır.
CHP AKP’nin yıpranmaya
devam etmesini, bölünmesini
bekleyerek zamana oynamaktadır. Yerellerdeki başarıları
derleyerek, örneğin İmamoğlu çevresinde İstanbul ittifakını
Türkiyelileştirmeye ayrılacak zamanda Erdoğan’ın eli kolu bağlı
değildir. Gidişatın düzelmesinin
ihtimal dışı olduğu, buna karşılık da muhalefetin acizliği önümüzdeki dönem siyasal istikrarsızlığın daha da derinleşeceğini
göstermektedir.
Kurumsal çerçevede AKP’nin
tökezlemesi üzerine inşa edilen
politikaların ne demokratikleşme ne de diğer toplumsal sorunlar üzerinde herhangi bir etkisi olduğu anlaşılmış olmalı.
Bir strateji var mı?
AKP’nin giderek kan kaybetmesi muhkem bir muhalefetin
inşa edilmesinin ürünü olmayıp
kendi hatalarının ürünü olmuşsa da AKP’nin felç olması, hükü-

metin iyi işlememesinin sebebi
elbette saray olamazdı(!). Erdoğan 31 Mart ve 23 Haziran derslerini teknik düzeyde ele alıp
esasa değgin olmayan değişikliklerle yoluna devam etmekte.
Öte yandan, saraylı veya saraysız neoliberal politikaların akıbeti üç aşağı beş yukarı bellidir.
AKP’nin parti olarak felç olması yeni güçlere, özellikle
kentli gençlere ulaşmasının imkansızlığı mevcudun korunması
için artık yukardan güvenlikçi,
militarist politikalara bel bağlanmasından başka çare bırakmamıştır. Beka söylemi geri çekilmemiş, aksine eldeki tek silah
olarak kalmıştır. Bekanın yerel
siyasette karşılığı olmadığı ne
kadar gerçekse genel siyasette HDP hariç herkesi arkasına
dizdiği de bir o kadar gerçektir.
Silahlanmanın ahali nezdinde
de hayati bir sorun olarak algılanması için yapılan baskı ve girişimler bunun kanıtıdır.
AKP dışındaki partileri bir
potada derlemeye gelince tari-
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hin herhangi bir dönemecinde
böyle bir muhalefetle geniş kitlelerin yakıcı sorunlarına bir yanıt üretilmemişken Erdoğan’ın
seçilmemesi üzerine inşa edilen
bir muhalefetin yarattığı yanılsamaların bedelini yine geniş
halk kitleleri ödemek zorunda
kalacaktır.
Umudu yeşertmek
Toplumun geniş kesimlerinin
işsizlik ve pahalılıkla başlayan ve
onunla sınırlı kalmayan ekolojiden eğitime bir dizi düzeydeki
sorunları yeni bir ANAP çözemeyeceği gibi Erdoğan karşısında beş benzemezin oluşturacağı İstanbul ittifakına benzer
bir Türkiye ittifakı da bu işin içinden çıkamayacaktır.
Bu tür kurumsal çerçevedeki gelişmelere bel bağlayanlar
geçmişte AKP’den demokrasi
dilenenler gibi havanda su döv-

meyi siyaset sanacaklardır.
Kriz dönemleri atlatılabilir ve
elbette, geçtiğimiz çeyrek asrın
da gösterdiği gibi bir kriz diğer
bir krizi gizler. Kriz simyacılığına girişmek yerine ise bütün
bu “stratejik seçmen” hesaplarından uzak, “değerler” üzerinden bir muhalefet seçimden
seçime değil gündelik hayatın
içinde örülmek durumundadır. Düzen partileri stratejilerini AKP’nin yıpranmasına bağlı
olarak zamana yaymış vaziyette. HDP ise mevcudu koruma
adına, örneğin bir önceki yerel
seçimlerdeki (“üçüncü cephe”)
söyleminden çok uzaklarda.
Sosyalist harekete gelince, bağımsız bir alternatifi inşa etmek
yerine bu gidişatın tamamlayıcı bir parçası olarak sınırlanmış
durumda. Öyle ki devrimci siyasetler başkalarına gösterdikleri
tahammülü birbirlerine gös-

termekten bile aciz durumdalar. Yarın ne olacağı korkusuyla
adaletsizliğe duyulan öfke arasında sıkışmış olan toplumun
yeniden inşası neoliberal politikalara karşı antikapitalist, feminist, ekolojist, enternasyonalist,
çoğulcu bir direnişin stratejik
olarak belirlenmesiyle ihtimal
dahiline girebilir. Seçimler elbette önemlidir fakat ortaya
çıkan temsiliyetin tartışmalı olduğu gibi, kayyumlar vesilesiyle
bir kez daha anlaşıldığı üzere
kurumların cenderesine sıkıştırılmıştır. İşçiler grevlerle, kadınlar sokakta, maden şirketlerine
karşı ekolojistler dağlarda direniyorsa, demokrasiyle değil de
demagojiyle yönetilen bir ülkede, yukarıda andığımız stratejik
eksen inşa edilmedikçe siyaset,
koşulları yukardan belirlenen ve
dört-beş yılda bir yapılacak bir
müsamereden ibaret kalır.
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HDP’ye Yönelik Saldırılar
ve AKP “Aklı”
HDP’ye yönelik bir kapatma davasının alt yapısı hazırlanırken, partinin AKP’yi
zayıflatan örgüt yapısının ve seçmen kitlesinin etkisizleştirilmesi amaçlanıyor.

Balkan Yücel
31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde AKP’nin kayda değer bir
yenilgi almasının en önemli aktörlerinden birisi, hiç şüphesiz
HDP olmuştur. Onca baskıya ve
kayyum uygulamasına rağmen,
Kürt illerinde büyük bir başarı
göstererek, başta Diyarbakır,
Van ve Mardin olmak üzere
sembolik şehirlerin belediye
başkanlıklarını kazanan HDP,
batıda ise sadece İstanbul,
Ankara, Antalya, Adana gibi
Büyükşehirlerde değil, birçok
ilçede de rüzgarın AKP’nin
aleyhine esmesine büyük bir
katkıda bulundu. Ancak, tabii
ki, İstanbul ve Ankara’daki
sonuçlar İslâmcı burjuva siyaseti açısından en kritik yenilgi
anlamını taşıyordu.
Talan ekonomisinin en önemli
araçlarından olan belediyelerin
elden gitmesi, parçalanmakta
ve günden güne daha fazla kan
kaybetmekte olan bir harekete
siyasi bir bedel olarak da döndü.
Bu durum karşısında AKP’nin
sessiz kalmasının olanağı yoktu. Çünkü siyaset yapabilecek
alanı oldukça daralmış; elinde
sadece faşist ortağı ile üzerine destanlar yazdığı milliyetçi

söylem ve artık kimin araç
olduğunun belirsizleştiği düzeyde devlet gücüne bağımlılıktan
başka bir şey kalmamıştı. Bu
tablo Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum
atanmasını getirdi. Burjuva
hukukunu geçtik, AKP hukuku
açısından bile kayyum darbesinin meşrulaştırıcı sebeplerinin
bulunmasının imkânsız olduğu
bir ortamda, bu darbe, AKP’nin
stratejik bir hat olarak siyasetini
yeniden beka söylemi ve pratikte HDP’yi kriminalize etme
üzerinden kuracağını gösteriyordu.
Kayyumların atanmasının üzerinden bir aya yakın bir zaman
geçmişken, bu hattın daha da
berraklaştığını
söyleyebiliriz.
AKP’nin ve devlet güçlerinin,
çocukları PKK’ye katılmış anneleri HDP’nin önünde oturma
eylemi yapmak için örgütlemesi, çocukları PKK’den tamamen bağımsız bir şekilde ortadan kaybolmuş annelerin bile
polisler tarafından bu eyleme
sürüklenmesi, saray medyasının
ve AKP borazanlarının bu eylemi sabah akşam gündemde
tutmaya çalışması bu hattın bir
ayağı. Gençlerin HDP tarafından
“kaçırılıp” dağa gönderildiğinin
propaganda edildiği bu kam-

panyayla amaçlanan, kayyumlara
yönelik
tepkinin
karşılanmasının yanında, tıpkı
seçim öncesi İmralı’dan getirilen mektupla amaçlandığı gibi,
HDP’nin PKK’den daha fazla
kriminalize edilmesi, asıl “sorun
odağı”nın HDP olduğu algısının
yaratılması.
Böylece HDP’ye yönelik bir
kapatma davasının alt yapısı
hazırlanırken, partinin AKP’yi
zayıflatan örgüt yapısının ve seçmen kitlesinin etkisizleştirilmesi
amaçlanıyor. Yakın zamanda,
HDP Diyarbakır il ve ilçe yöneticilerine yönelik başlatılan
soruşturma da bunu kanıtlıyor.
Diğer yandan ise, HDP’ye yönelik böylesi bir kampanyanın
karşısında dur(a)mayacak olan
İyi Parti’nin Millet İttifakı’ndaki
konumunun da altı oyuluyor.
Uzun bir süredir siyasi alanı vatanseverler ve teröristler olarak
iki kampa ayırma uğraşındaki
AKP-MHP ittifakı, bu taktiğini,
HDP’yi baş düşman ilan ederek
devam ettiriyor. Sosyal medya
mecralarında
dönen
tartışmalarda, CHP ve İyi Parti
seçmenlerinin ciddi bir kesiminin bu anti-HDP cepheye
gönüllü olarak yazılma hevesinde olduğu açıkça görülüyor.
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Burada anlaşılması gereken,
HDP’yi
düşmanlaştırarak
kurulan siyasi alanın, sadece Kürt halkı için bir baskı
anlamına gelmediği. Son
döneme damgasını vuran
Susamam isimli rap şarkısı
hakkındaki tartışmalar da
bunu gösteriyor. Kadın cinayetlerinden, ekolojik yıkıma,
hukukun çürümüşlüğünden,
yoksulluğa kadar birçok konuda söz söyleyen şarkı, iktidar
yandaşları tarafından “PKK’ye
neden laf söylemediniz?”
diye eleştirildi. Burada tam
da iktidarın kurmak istediği
ideolojik formu görüyoruz.
“Bu ülkede teröre laf söylemeden siyasete dair cümle
kuramazsın” diyen iktidar
cenahı, aslında söylenebilecek olanın sınırlarını sert bir
şekilde çiziyor. İdeolojik inşa
bu şekilde kurulduğunda,
iktidarın amaçladığı şekilde
olmasa bile, onun “bunu
neden eleştirmediniz” dediği
eleştiriyi yapmanın karşılığı,
iktidar söylemini tamamıyla
sahiplenmek, onun ideolojik
hattına teslim olmak anlamını
taşıyor.
Bu durum bir anlamda,
kuruluş aşamasındaki Nazi
Almanya’sında
Yahudilerin, düşman imgesi olarak
kullanımına benziyor. Ekonomi
yıkım aşamasındayken, yolsuzluk ve talan nedeniyle zengin
ve yoksul arasındaki fark büyük
oranda artmışken, iktidarın kirli
işleri ve ilişkileri sağdan soldan
taşarken, bütün bunlara karşı
oluşan öfkenin HDP’ye kanalize
edilmesi, “ilk eleştirilmesi gereken” odak olarak Kürtlerin gösterilmesi, AKP’ye işe yarar bir

Diyarbakır Kulp’taki saldırının ardından çıkan Yeni Şafak’ın
manşeti, AKP’nin HDP’ye yönelik güncel politikasının özeti
niteliğinde.
strateji olarak gözüküyor (tabii
bunun getireceği tehlikeleri de
göze alarak). Bu nedenle, en
baştakinden bakanlara, saray
medyasının çığırtkanlarından
belediye
başkanlarına,
MHP’den Perinçek’e kadar
herkes HDP’yi hedef tahtasına
oturtup, Saray’ın ömrünü uzatmak için seferberlik ilan ediyor.
Ancak, korkunun ecele faydası

yok. Yalan, talan ve sömürü
üzerine kurulu bu rejim, ne
yaparsa yapsın kendi sonunu
yaklaştırmaktan başka bir sonuç
elde edemiyor, edemeyecek.
Sosyalistler için, HDP’yi siyaset
dışına itmeye, ona karşıtlık üzerinden şovenist bir seferberlik
yaratmaya çalışan odaklara karşı
HDP ile dayanışmak bugün asli
bir görevdir.
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Feminizm, Dışlama ve
Siyaset
Trans kadınlar üzerine fazla düşünme gereği duymamış ve hatta zaman zaman
onları eylem alanlarından atabilmiş, onlar hakkında bilirkişi konumundan yaralayıcı sözler üretebilen bir feminizmin belki de böyle bir sarsılmaya ihtiyacı
vardı.
Nurcan Turan
Son günlerde Türkiye’de
feminist harekete yönelik çeşitli kanallardan sert eleştiriler
yükselmekte. Belki daha doğru deyişle, Türkiye feminizmi
kendi içinde sert bir tartışmaya
başlamış durumda. Bu eleştirilerin ilki ve de en güçlüsü, transaktivistler tarafından cis yani
doğuştaki cinsiyetiyle toplumsal cinsiyeti aynı olan feministlerin transfobisi ve dışlayıcılığı
konusunda oldu. Bu tartışmayla birlikte ise queer ve postmodern feminizm ile kimlikçi ve
liberal feminizm eleştirileri farklı
kanallardan yürümeye başladı.
Tartışmalar zaman zaman yaftalamalar üzerinden o kadar öfkeli
ve yaralayıcı hale geldi ki birçok
feminist fikir beyan etmemeyi,
tartışmalara dahil olmamayı tercih etti, haklı olarak.
Batı feminizmi içinde ayrı bir
çizgi ve örgütlü bir güç haline
gelen transdışlayıcı feminizmin
(TERF) temel argümanları olan
trans kadınların hayatlarının bir
dönemindeki erkek sosyalleşmesine bağlı olarak şiddet eği-

limli olduğu ve cinsiyet karmaşası yaşayan ergenlere hormon
verilmemesi gerektiği bir kısım
akademisyen tarafından bilimsellik adı altında savunulunca
öncelikle bu kişiler TERF ilan
edilerek protesto edildi, sonrasında ise transdışlayıcılık ve
transfobi eleştirisi feminizmin
merkezi olarak görülen akademik feminizme genellendi, en
sonunda ise bütün cis feministlere yöneltildi. Kendisini LGBTİ
hareketinin en büyük ve doğal
destekçisi konumunda gören
feministler bir anda tarihsel olarak ne kadar transfobik, ırkçı,

Kemalist, faşist, solcu erkeklerin
iktidarından pay alma derdinde
oldukları suçlamasıyla karşı karşıya kaldılar.
Feminist hareket, birinci dalgasının başlangıcından bu yana
beyaz, batılı, orta-sınıf, heteroseksüel vb. deneyimler üzerinden hareket etmekle eleştirilip
farklı kesimlerin deneyimleri ve
bakış açılarıyla genişletilmeye
çalışılmıştı ama bu kapsayıcılığın bir fiyasko olduğunu, kendi
tarihsel-yapısal ırkçılığını, transfobi ve homofobisini aşmaya
hiç niyetli olmadığını göstermek 2019’da Türkiye’de müm-
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kün oldu!
Sanki homofobik ve transfobik bütün kurumlar ve yapılar
iktidarlarını cis feministlere -en
azından bir kısmına- delege
etmiş gibi transların yaşadığı
ayrımcılığın ve şiddetin neredeyse en büyük kaynağının cis
feministler olarak lanse edilmesi, “katil dilli TERF” listelerinin sosyal medyada dolaşıma
sokulması yalnız hedef alınan
kişilerde değil birçok feministte haksızlığa uğramışlık duygusu yaşatmış olmalı. Devlet,
erkekler, kurumlar yerli yerinde
dururken sanki iktidarın merkeziymişçesine cis feministlerin
baş düşman olarak seçilmesi,
söyledikleri her sözün en hassas
terazilerde tartılıp etiketlenmesi ister istemez bir öfke yarattı.
Diğer yandan, en yakınındakilere yönelen bu şiddetli eleştiri,
feminizmin merkezi, özneleri,
dışlayıcılığı ve siyaset yapma
tarzı üzerine düşünmek için de
bir fırsat sunmuş oldu. Trans
kadınlar üzerine fazla düşünme
gereği duymamış (Türkiye’deki diğer özgürlükçü hareketler
gibi) ve hatta zaman zaman
onları eylem alanlarından atabilmiş, onlar hakkında bilirkişi
konumundan yaralayıcı sözler
üretebilen bir feminizmin belki
de böyle bir sarsılmaya ihtiyacı
vardı.
Herkesin az veya çok parçası olduğu hegemonik bir feminist siyaset yapma biçimi olsa
da bazı transaktivistlerin düşündüğü ve bazı feministlerin
de kendilerini yerleştirdiği gibi
bir feminist merkez var mı gerçekten? Son tartışmalarda görüldüğü üzere kendini feminist
olarak tanımlayan kadınların
içeriden eleştirileri feminizme
saldırı olarak görülebiliyorsa

ortada otantik feminizmi temsil ettiğini düşünen bir kesim
var demektir. Peki neresidir bu
merkez, sınırları nasıl belirlenir? Müslüman feministler, laikçi feministler, Kürt feministler,
çeşitli versiyonlarıyla sosyalist
feministler, projeci feministler,
liberal feministler, akademik
feministler, ayrılıkçı-farkçı feministler, queer feministler, trans
feministler… Kimler dahildir bu
merkeze? Türkiye’de bundan
20 yıl önce bir feminist merkez
tarif etmek mümkündü belki
ama artık hareketin dallanıp budaklandığı, çoğullaştığı, birçok
alana ve harekete sirayet ettiği
günümüzde bir merkez iddiasında bulunmak– eleştirmek
veya sahip çıkmak adına- Joan
Scott’ın dediği gibi kayıp nesneyle (örn. kadın kategorisi, kadın homososyalliği) melankolik
bir özdeşleşmeden başka bir
şey değildir.
Feminizm kendi demokratik
iddiaları gereği kendi kurduğu
feminist merkezleri kendi elleriyle dağıtmak ve parçalamak
durumundadır. “Hangi kadınların sorunları öncelikli ve asıl
sorunlar olarak ele alınıyor ve
hangi kadınlar bütün kadınlar
hakkında konuşma hakkını ve
fırsatını yakalıyor” soruları feminizmin her daim sorduğu ve her
daim de sorması gereken sorulardır. Bu sorular unutulduğunda, transların deneyimleri erkek
egemenliğinin öne sürdüğü
ahlakçılığa benzer bir tutumla
(“belirli yaşın altındaki insanlara
hormon vermek ahlaki değildir
çünkü cinsiyet kimliği sonradan
değişebilir”) yok sayılabilir veya
içeriden herhangi bir eleştiri
feminizme bir saldırı olarak yorumlanabilir.
Bu sorular yalnızca feminizm

ve feministler için değil bütün
toplumsal hareketler ve özneleri için sorulabilir, sorulmakta.
Zira feminist hareket dahil hiçbir özgürlükçü hareket sınıfsal,
cinsel, ırksal, coğrafi, kültürel
vs. iktidar ilişkilerinden bağımsız değil. Kimin kimler adına,
nasıl konuşabildiği son derece
siyasi bir konudur ve eşitlikçi
bir siyaset yaptığını düşünen
herkes de kendi içindeki iktidar ilişkilerinin sorgulanmasına
açık olmak, eleştirildiği alanları
ilk elden neoliberal kimlikçilerin
birer düşmanlığı olarak değil
bir genişleme, çoğalma ve dönüşme vesilesi olarak görmek
durumundadır. Sosyalist ve feminist hareketin tarihi biraz da
bu tür eleştirilerle dönüşmenin
tarihidir. Çok yakın zamana kadar “yeni toplumsal hareketleri” küçük burjuva sapma veya
liberal bir kimlik hareketi olarak
gören Türkiye sosyalist hareketinin büyük çoğunluğunun bugün nasıl, eklektik bir biçimde
de olsa, feminist, ekolojist, antihomofobik olabildiğine bakıldığında tanınma mücadelelerinin
toptan çöpe atılamayacağı görülür.
Fobiler Cehenneminde Siyasetin Kaybı
Her hareket içindeki dışlamalar, ayrıcalıklar, fobiler neredeyse sonsuz biçimde sorunsallaştırılabilir. Sosyalist hareketin
kadın farkını dışlaması, LGBTİ+
hareket içerisindeki L, G, B, T, İ
arasındaki hiyerarşiler, trans hareket içerisindeki sınıfsal farklar,
transfobi, homofobi, solfobi…
Sorun, hareketler içindeki ayrıcalıkların, dışlamaların, fobilerin
vs. sorunsallaştırılması değil elbette. Sorun, özgürlük ve eşitlik
mücadelesini “içerideki kadın-
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eşcinsel-trans
düşmanlarını,
ayrıcalıklıları ve işbirlikçileri”
teşhis etmekle başlatıp deşifre
etmekle sınırlandıran, sürekli
olarak kendi ezilmişliğini kanıtlamaya odaklanmış, ezilmişlikler
arasındaki bağları ve ilişkiselliği
görmeyen bir kimlik siyasetinin
egemen olmasında. Ki böyle bir
siyaset transfobi ve mizojini arasında bağ değil hiyerarşi kurar,
ücretsiz kürtaj hakkı talep eden
yoksul cis kadınla cinsiyet uyum
ameliyatları için seks işçiliğine
mecbur olan yoksul trans kadın
arasında dayanışma değil karşıtlık kurar. Kaçınılmaz olarak bir
cadı avına dönüşmeye ve sonunda da kendini parçalamaya
mahkumdur.
Belirli siyasetlerle veya bakış açılarıyla değil de öznelerle
mücadele edilmesi kısa vadede
dar çevrelerde bazı kazanımlar
sağlasa da uzun vadede getireceği şey izolasyon ve daralmadır. Öyle veya böyle iktidara
bulaşmayan özne olamayacağı
için her hareket ve grup namütenahi bir biçimde hiyerarşik
parçalara bölünebilir. Birlikte si-

yaset yapmak için bütün fobilerinden, dışlamalarından arınmış
tertemiz özneler talep etmek
esasında imkânsız bir tanrı-özne
talep etmektir.
1977 yılında ABD’de Combahee River Collective adlı siyah
feminist bir grup etkileyici bir
bildiri yayınlar. Bütün kadınlar
adına konuşan beyaz batılı kadın hareketinin ırkçılığını ve bu
ırkçılığın aşılması için herhangi
bir çaba gösterilmemesini eleştirirler. Siyah, Üçüncü Dünyalı ve
işçi sınıfı kadınları başından itibaren feminist hareketin içindedirler ama büyük gerici güçlerin
yanı sıra feminist hareket içindeki elitizm ve ırkçılık bu kadınları dilsiz ve görünmez kılmıştır.
Collective, yalnız beyaz kadın hareketine değil siyah özgürleşme hareketinin cinsiyetçiliğine karşı da sert bir tutum
alır. Ama cinsiyetçiliğe karşı tüm
kadınlarla, ırkçılığa karşı siyah
erkeklerle birlikte mücadele
edeceğini beyan ederek özcü
ve ayrılıkçı bir mücadeleyi reddeder. Zira onlara göre, ırksal,
cinsel, heteroseksüel ve sınıfsal

tahakküm sistemleri birbirinden
koparılamaz ve herhangi bir tahakküm sistemi diğer tahakküm
sistemleri ortadan kalkmadan
çözülemez. Hem beyaz kadınla
hem de siyah erkekle çelişki ilişkileri olsa da esas karşıtlığı bunlarla değil beyaz heteroseksüel
erkekle kurarlar. Bu çerçevede
sosyalist olduklarını ve neden
kapitalizme, emperyalizme ve
patriyarkaya karşı eş zamanlı ve
birlikte bir mücadele yürütülmesi gerektiğinin altını çizerler.
Bugün geldiğimiz noktada
kaybedilen her şeyden önce
Combahee River Collective’in
koyduğu kapsayıcı, kendi kurtuluşunu insanlığın kurtuluşunda
gören ve daralmayı değil çoğalmayı önüne koyan, ölümü değil
dönüşümü hedefleyen bir siyasi
perspektif. Özneleri kendi yaralarına ve mağduriyetine melankolik bir tutkuyla bağlayan neoliberal kimlik cehenneminden
çıkma görevi eşitlik ve özgürlük
talep eden herkesin önünde
duruyor.
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Sudan Devrimi Anayasal
Anlaşma ile birlikte yeni
bir evreye giriyor
Gilbert Achcar
Sudan Devrimi büyük zaferler kazanmış olsa da hâlâ kontrolün ordudan halk güçlerine
geçmesi için mücadele etmesi
gerekiyor.
Sudan Halk Hareketi ile ülkenin silahlı kuvvetleri arasında
Anayasal Anlaşma 17 Ağustos Cumartesi günü imzalandı.
Aşağıdaki yazı bu anlaşmanın
hangi şartlar altında imzalandığına ışık tutuyor. Yazı ilk kez
30 Temmuz’da Arapça günlük
gazete Quds al-Arabi’de yayımlandı, ardından Sudan Komünist Partisi’nin web sitesinde
erişilir hâle geldi.

Beşir’in 11 Nisan’da devrilmesiyle sona eren ilk evreden ve
GAK’nin 5 Temmuz’da geri çekilmesiyle biten ikinci evreden
sonra, bu noktada üçüncü bir
evreye girmiş oldu. ÖDBG ve
özellikle ana bileşeni Sudan
Meslek Odaları Birliği (SMOB)
kitle seferberliğini sürdürerek
ve hem süregiden hem de gelecekteki çatışmaları göz önünde bulundurup konsolide ederek her evrenin bir öncekinden
daha zor ve tehlikeli olduğunun
tamamıyla farkında olduğunu
kanıtlamış bulunuyor.

Sudanlı kitleler 30 Haziran’da
düzenlenen devasa gösterilerin ardından Geçici Askeri Konsey’in (GAK) geri adım
atmak zorunda bırakılmasıyla
Özgürlük ve Değişim Bildirisi
Güçleri (ÖDBG) önderliğinde
kazandıkları zaferi 5 Temmuz’da
sevinç içinde kutladılar. Ordu
iradesini silah zoruyla dayatmakta başarısız olunca kitle
hareketini bastırma girişiminden vazgeçmek, hareketin ana
iletişim aracı internetin yeniden
açılması dâhil onun özgürce gelişmesine izin vermek ve müzakere ve uzlaşma sürecine geri
Şimdiye dek kazanılan zaferdönmek zorunda kalmıştı.
ler aslında yalnızca kısmi zaferler olmuştu: Bunlar esas itibariySudan Devrimi, Ömer el- le GAK tarafından temsil edilen
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eski rejimle ÖDBG önderliğin- devrimin hedefleri tamamıyla
deki devrim arasındaki uzlaş- gerçekleştirilene kadar mücamalardı.
deleyi sürdürmeyi taahhüt ederek eleştiren safların başını işte
Üçüncü evreyi başlatan uz- bu bağlamda çekmektedir. Bu
laşma iki güç arasındaki 17 tutumun devrimci hareketi böTemmuz tarihli siyasal anlaşma- lüp zayıflattığını düşünenler yada ifadesini bulmuştu. Bu an- nılmaktadır.
laşma bu geçiş evresinde sahadaki ikili iktidarı yansıtmaktadır:
Hareketin diğer anahtar güçBir tarafta savunma ve içişleri leri, özellikle de SMOB içindebakanlıklarını (yani bütün silah- kiler, ordunun iktidarı paylaşmalı kuvvetleri ve kolluk güçlerini), nın bedeli olarak dayatmakta
tıpkı 11 Şubat 2011’de sabık ısrar ettiği koşullar konusunda
Başkan Hüsnü Mübarek’ten kur- Komünistlerin kızgınlığını paytulduktan sonra Silahlı Kuvvet- laşmaktadırlar. Hareketin bir
ler Yüksek Konseyi’nin Mısır’da kesiminin anlaşma ile bağlı olyapmış olduğu gibi elinde tut- madan devam eden sürecin ramakta ısrarlı bir askeri liderlik; dikalleşmesini körüklemek için
diğer taraftaysa kitleleri orduya devrimci baskı uygulamaya dekarşı koymak için seferber eden vam etmesi Sudan Devrimi’nin
ve kitle hareketini aşama aşama hayrına olacaktır. Bu aynı zaülkeyi kontrol etmeye imkân ve- manda İslami köktenci güçlerin
recek bir mevzi savaşına yönelt- gerici baskısını dengeleyecektir.
meyi amaçlayan devrimci bir Ayrıca GAK tutumunu sertleştiönderlik.
rirken sürekli bu gerici baskıyı
gerekçe göstermektedir.
ÖDBG’nin amacı silahlı kuvvetlerin çoğunluğunu, en gerici
Şu andaki evrenin bir sonraki
kanadını tecrit edecek şekilde aşamasını, yeni Tunus Anayasahareketin sivil ve barışçıl hedef- sı dâhil tüm Arap devletlerinin
lerine kazanmaktır. Söz konusu anayasalarından daha ileri, çok
en gerici kanadın başlıca sima- ilerici ilkelerle mevcut güçler
sı, Suudi Krallığı, Birleşik Arap dengesini ve iktidar ikiliğinin
Emirlikleri ve Abdel-Fattah el- ordu komuta kademesinin siSisi’nin Mısır rejiminin oluştur- yasi iktidarın icrasına katılımını
duğu bölgesel gerici miğferin Mısır’ın mevcut anayasasından
desteklediği paramiliter Çevik da beter bir şekilde yasallaştırıDestek Kuvvetleri’nin (ÇDK) larak resmileştirilmesiyle bileşkomutanı (Hemedti olarak ta- tiren Geçici Anayasal Belgenin
nınan) Muhammad Hamdan kabul edilmesi oluşturmaktadır.
Dagalo’dur.
Ancak bütün kusurlarına rağmen bu uzlaşma bile, harekeSudan Komünist Partisi 17 tin taleplerini geçiştirmeye ve
Temmuz siyasal anlaşması- yakın zamanda ÇDK tarafından
nı ve bu anlaşma gereğince yapılan katliamdaki sözde soÖDBG’nin vereceği ödünle- ruşturmada olduğu gibi prari, bu yıl 1 Ocak’ta kabul edil- tikte bu talepleri saptırmaya
miş olan Özgürlük ve Değişim çalışan ordu komuta kademesi
Bildirisi’nde özetlendiği şekliyle tarafından hâlâ tehdit edilmek-
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tedir. Ayrıca silahlı kuvvetlerin
en gerici kanadı uzlaşmayı bozmaya ve durumu bir askeri darbeye götürmeye çalışmaya devam etmektedir. 29 Temmuz’da
El-Obeid’de göstericilerin katledilmesi bunun bir örneği olmuştur.
Çin Devrimi’nin önderi Mao
Zedong, kendisinden yapılan
en ünlü alıntılardan birinde “Siyasal iktidar namlunun ucundadır” der. Bu ifade uzun süren
halk savaşı yoluyla silah zoruyla kazanmış olan bir devrimci
deneyimi yansıtır. Yine de bu
ifade, silahlı kuvvetler kontrol
edilmedikçe siyasal iktidarın
asla tamamen ele geçirilmiş olmayacağı basit hakikatini taşır.
Sudan Devrimi’nin başa çıkması
gereken başlıca zorluk gerçekten de silahsız halk hareketini
bu hedefe yönelterek sonunda
silahlı kuvvetlerin kontrolünü
ele geçirmekten oluşmaktadır.
Eğer devrim barışçıl bir şekilde, halk hareketinin baskın
olduğu devlet kurumlarında
somutlaşan ikili siyasal iktidar
ile birlikte dördüncü bir evreye
geçmeyi başarırsa, devrimci önderliğin kitlelerin barış özlemini
ve toplumsal-ekonomik taleplerini gerçekleştirme becerisi,
silahlı kuvvetlerin kontrolünü
kazanma ve onları demokratikleştirme imkânını elde etmesinde yaşamsal önem kazanacaktır.
Bu yapılmadığı takdirde, Sudan
Devrimi yarı yolda kalacak ve
böylece Sudan tarihindeki daha
önceki deneyimlerde ve dünya
ölçeğinde halk hareketleri tarihinde olduğu gibi sonuçta belki
kendi mezarını kazacaktır.
Çeviren: Osman S. Binatlı
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ULUSLARARASI ÇAĞRI-PAKİSTAN:

Ali Wazir ile Mohsin Dawar’ı Serbest Bırakın,
Asılsız Polis Suçlamalarını Düşürün!
26 Mayıs 2019’da Veziristan
bölgesinde her ikisi de Ulusal
Meclis (MNA) üyesi olan Ali Wazir ile Mohsin Dawar önderliğindeki barışçıl bir gösteri ordu tarafından ateş açılarak dağıtıldı.
En az 13 kişi öldü, 40’tan fazlası
yaralandı.
Ali Wazir ile Mohsin Dawar
2018 genel seçimlerinde milletvekili seçilmişti. Bu ikili aynı
zamanda iki yıl önce kurulan bir
toplumsal kitle hareketi olan
Paştun Savunma Hareketi/Pashtun Tahfuz Movement PTM’nin
de liderleri.
PTM Afganistan sınır bölgesinde askeri operasyonlara
son verilmesini talep ediyor.
Bu bölgenin ahalisini Paştunlar
oluşturuyor. Talepleri nedeniyle ülkenin muktedir silahlı kuvvetleriyle çatışma içine girmiş
bulunuyorlar. Askeri sözcüler
iki aydır PTM’ye tehditler savuruyor. Ayrıca, medya organları
PTM’den bahsetmemeleri için
askerler tarafından açıkça uyarıldı.
Bu tehditler ve medya karartması 26 Mayıs’ta trajik bir
gerçeklikle sonuçlandı. Önce
barışçıl bir gösteriye ateş açıldı.
Ardından medya organlarının
hepsi ağız birliği etmişçesine Ali
Wazir ile Mohsin Dawar yönetimindeki PTM militanlarının bir
askeri kontrol noktasına saldırdığını, çıkan çatışmada 3 göstericinin hayatını kaybettiğini, 4
askerin yaralandığını anlattılar.
Ama neyse ki cep telefonla-

rıyla kaydedilmiş video görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen
görüntülerde Ali Wazir ile Mohsin Dawar’ın arkadan saldırıya
uğradıkları çok net görülüyor.
İnsanlar kurşun yağmuru altında
yere serilirken, Ali Wazir kaçıp
bir yere sığınmak yerine yaralı
bir yoldaşına yardım etmek için
geri dönüyor. Tam yoldaşına
yaklaştığı sırada, kontrol noktası yakınında askerler tarafından
tutuklanıyor.
Wazir ertesi gün Terörle Mücadele Mahkemesine çıkarılıp,
sekiz gün gözaltında tutuldu.
Bu arada parlamento muhalefetinin tamamı serbest bırakılmasını talep ediyordu. Wazir şeker
hastası ve yüksek tansiyonu var.
Bunun yanı sıra doğrulanmamış işkence iddiaları da var.
Aslında şu anda serbest bırakılsa dahi hayatı tehlikede olmaya
devam edecek. PTM önderliğinin geri kalan üyeleri gibi bir
nefret propagandasının hedefi
olmuş durumda. Medya ve askerler onu yabancı ajanı, hain ve
terörist olarak yaftalıyor.
Ailesinin kız ve erkek kardeşleri ve babası dahil 16 üyesi, ailenin Taliban karşıtı olması
nedeniyle Taliban tarafından
katledilmiş olsa da, gerçek şu
ki Ali Wazir şiddet kullanmama
ilkesine sarsılmaz bir inançla
bağlı. PTM’nin ortaya çıkmasından önce dahi Talibanlara karşı
mücadelenin bir simgesi gibi
görülmüştü.
Aşağıdaki demokratik talep-

ler lehindeki bu dilekçeyi hemen imzalamanızı istiyoruz:
. Ali Wazir, Mohsin Dawar ve
PTM üyesi yoldaşları derhal serbest bırakılsın.
. PTM önderliğine karşı yürütülen itibarsızlaştırma, karalama
kampanyasına son verilsin.
. Ali Wazir’e, Mohsin Dawar’a
ve PTM üyelerine terörizmle
mücadele yasaları kisvesinde
yöneltilen asılsız suçlamalar düşürülsün.,
Çeviri: Osman S. Binatlı
İlk imzacılar:
Maryam Hussain, Emekli öğretim üyesi, National College of
Arts, İklim değişikliği aktivisti,
Pakistan
Farooq Tariq, Awami Workers Party sözcüsü, Pakistan
Nkosinathi Jikeka, Birleşik
Cephe Ulusal Koordinatörü,
Güney Afrika Cumhuriyeti
Gilbert Achcar, Öğretim üyesi, SOAS University of London,
Britanya
Cinzia Arruzza, Öğretim üyesi, New School New York, ABD
Chafik Ayadi, Milletvekili, Tunus
Michael Löwy, Emeritus Araştırma Yöneticisi, CNRS/Ulusal
Bilimsel Araştırma Merkezi, Paris, Fransa
Alda Sousa, Sol Blok eski Avrupa Milletvekili Portekiz
Eric Toussaint, CADTM/
Üçüncü Dünya Borçlarının İptali
Komitesi uluslararası sözcüsü
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İşçi Demokrasisi:

“Troçki’nin özeleştirisinin gerisine
düşmemeliyiz”
Ernest Mandel
Critique Communiste: Troçki
sosyalizme geçiş aşamasında
da, Batı’da iktidarın fethi stratejisinde de siyasi demokrasinin tüm önemini anlamış
mıydı?
Ekim
Devriminin
tecridinden doğan proletarya diktatörlüğü deneyimini
genelleme ve abartılı biçimde
kuramsallaştırma
eğiliminde
olmadı mı?
Ernest Mandel: Troçki, siyasi
demokrasinin tüm önemini, sosyalizme geçişte olduğu gibi
Batı’da iktidarın fethi stratejisinde de tamamıyla anlamıştı.
Ancak, Almanya ve ABD üzerinde yazılarında, aynı zamanda
hayatının sonuna doğru yazdığı
kimi polemik metinlerde de
dağınık olarak bulunan bu
konudaki düşüncelerini sistematik olarak birleştirme vakti
olmamıştır.
İktidarı egemen sınıfların elinden
almamak
gerektiğini
düşünen sosyal-demokratlara
ve anarşistlere karşı Ekim Devriminin eserini savunma kaygısı
ile kısıtlı Rusya deneyiminden
proletarya
diktatörlüğünün
bir evrensel örgütlenme modelinin çıkarılamayacağını ifade
etme kaygısı, 1917 sonrasında
Troçki’nin yazılarında mutlaka

yer alır.
Lenin’in bizzat kendisi de
İtalyan, Alman, İngiliz emekçilerinin Rus emekçilerden
çok daha iyisini yapabileceğini
çok kez söylemiştir. III. Enternasyonal kurucularının tüm
yazılarında, açıkça programatik,
teorik ve evrensel olanı, konjonktürel ve Ekim Devriminin
gerçekleştiği elverişsiz ve zor
koşullarca belirlenmiş olandan
ayırma tasası sürekli görülebilir.
III. Enternasyonal’in proletarya
diktatörlüğü hakkındaki tezlerinde ve hatta Lenin’in Devlet ve İhtilal’inde, “tek parti”
sorununun hiç açılmadığını
hatırlatmaya gerek var mı?
Proletaryanın,
iktidarı
parti
dolayımıyla
uyguladığı
düşüncesi, en iyi durumda,
konjonktürel ve tarihsel açıdan
eşsiz olan bir deneyimin abartılı
bir genellemesinden, en kötü
durumda ise bürokratikleşme
sürecini aklama eğiliminden
kaynaklanmaktadır.
Rus Komünist Partisinin X.
Kongresinde
fraksiyonların
yasaklanması, açıkça, çok istisnai koşulların baskısı altında
alınan, Bolşevik gelenekle ve
III. Enternasyonal’in pratiğiyle
çelişki içerisinde olan istisnai
bir önlemdir. Zaten Bolşevikler
de hiçbir dönemde bu kararı
III. Enternasyonal’in bir kuralı
haline
getirme
çabasında
olmadılar. Bu da haklı olarak is-

tisnai özelliğini göstermektedir.
Troçki’nin iktidarda olduğu vakit
alınmış bu kararların özeleştirisini
yapma konusundaki tereddüdü
her zaman ifade edilmiştir.
Ancak bu arada, hayatının sonunda bu soruna geri döner.
Marceau Pivert’e mektubunda,
Bolşevik Partinin X. Kongresinde alınan kararın haklı olup
olmadığı konusundaki yargı
ne olursa olsun, fraksiyonların
yasaklanışının
parti
içi
demokrasinin
boğulmasında
ve bürokratikleşmede güçlü etkenlerden birini teşkil ettiğinin
tartışılmaz olduğunu yazar.
Bu yargı, kırk yıl sonra bizlerin,
Troçki’nin bu özeleştirisinin gerisine düşmememiz için yeterinde açık ve serttir.
Kaynak
Ernest Mandel (interview), “Actualité du Trotskysme”, Critique
Communiste, no:25, Kasım 1978;
“Troçki’nin Düşüncesi Üzerine”,
Sosyalist Demokrasi için Yeniyol,
Kasım 2000.

Çeviri: Uraz Aydın
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Yunanistan:

İşgal evlerinden elinizi çekin!
Ağustos sonunda Atina’nın Exarchia mahallesinde işgal evlerinin tahliye edilmesine karşı eylemler düzenlendi. IV. Enternasyonal Yunanistan
seksiyonu OKDE-Spartakos konuya ilişkin bir
açıklama yaptı:
Yeni Demokrasi hükümeti, dört işgal evini tahliye etti. Kimileri mültecilerin kaldığı kimileri de
siyasi işgal evleriydi. Bu hamle hükümetin toplumsal hareketlere, ezilenlere ve çokuluslu işçi
hareketine karşı sürdürdüğü sert baskı programıyla uyumludur. Yeni Demokrasi hükümeti işgal
evleri hareketini suça karşı mücadele lafzı altında
teşhir ediyor ve küçük burjuvazinin muhafazakâr
reflekslerini kışkırtıyor. İşgal evlerinin tahliyesi,
“yurttaşların güvenliği” hakkındaki söylemin sürdürülmesi ve AB-Türkiye anlaşmasına uygun olarak yürütülen göçmen karşıtı politikalarla söz konusu olan hiç şüphesiz bir önceki “solcu” SYRIZA
hükümetinin politikalarının bir uzantısıdır.
İşgal, sol ve anarşist hareketler, mülteciler, işçi
sınıfı ve radikal gençlik için kendi mücadelemizi
örgütlemek açısından önemli bir araç. Aynı zamanda barınma hakkı gibi toplumsal ihtiyaçlara
karşılık gelmesi açısından da yararlı ve gerekli.
İşgal evleri hem kolektif özyönetim örnekleri ve

kişisel mülkiyete meydan okuyan projeler hem
de siyasal ve kültürel tefekkür ve entegrasyon
alanları oluşturuyor.
Mültecilerin işgal evlerinin boşaltılmasıyla devlet,
2015 yazında kitlesel göçmen hareketi tarafından
yaratılan yapıları ve onlarla dayanışma hareketini
tasfiye etmek istediğini göstermiş bulunuyor.
Hükümet, polis ve medya Exarchia için erişilemez ve sürekli yasadışı eylemlerin gerçekleştiği
bir bölge izlenimi yaratıyor. Bu izlenim tarihsel
olarak muhalif hareketlerle bağlantılı bir bölgenin değerini düşürmek ve politik kolektivizmin
varlığını sürdürdüğü alanın içini boşaltmak için
kullanılıyor. Mevcut hükümet de tıpkı öncekiler
gibi mahallenin karakterini değiştirmek ve Soho
türü ticari bir alternatif alan haline gelmesini sağlamak istiyor. Fakat daha önce olduğu gibi şimdi
de yenilecekler çünkü hareket yollarını tıkayacak.
Bu yüzden işgal hareketlerini savunmalı, sekterlikten uzak biçimde, birlik içinde hareket etmeliyiz. Mültecilerle ve ezilenlerle dayanışmayla, işgal
hareketini işçi hareketinin diğer alanlarıyla birleştirmek gerekiyor. Tutuklananların derhal serbest
bırakılmasını talep ediyoruz. Sınıf kardeşimiz olan
mültecilerle dayanışmamızı bildiriyoruz.
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Sınır Dışılar Durdurulsun!
Birlikte Yaşamak İstiyoruz!
zın birlikte bir yaşam inşa etmeyi
ve tüm bu alanlarda ortak bir mücadele örmeyi benimseyen bir dayanışma ağıdır. İnisiyatif İstanbul
Valiliği’nin 2019 yılının Temmuz
ayında yayınladığı düzensiz göçle
mücadele bildirisinden sonra gerçekleştirilen sınır dışılara ve bunun
getirdiği diğer hak ihlallerine karşı
mücadele etmek ve ayrımcı, ırkçı
tüm uygulamalara karşı birlikte
yaşamı savunmak üzere bir araya
gelmiştir.

Temmuz ayının ortasında başta Suriyeliler olmak üzere farklı ülkelerden gelen göçmenlere dönük sınır
dışı operasyonlarına karşı ses vermek, operasyonları teşhir etmek
ve hâkim göçmen-karşıtı anlayış
karşısında enternasyonalist bir dayanışma tutumu sergilemek üzere
Birlikte Yaşamak istiyoruz inisiyatifi
kuruldu. 200 civarında aktivistin katılımıyla 2 Ağustos 2019 tarihinde
gerçekleştirilen eylemin ardından,
inisiyatif « Sınır dışıların iki haftası
» hakkında detaylı ve çok sayıda
tanıklık içeren bir rapor yayınladı.
Türkiye’den sınır dışı edilmelere
karşı göçmenlerin haklarının neler olduğu ve ne yapılabileceği
konusunda bir broşür yayınlayan
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi son olarak İstanbul’da yaşayan

göçmenlerin çocuklarının okullara
kayıtlarının yapılmaması karşısında Birleşmiş Milletler Eğitim Hakkı
Özel Raportörü’ne başvurarak bu
sorunun hızla çözüme kavuşturulmasını talep etti. Birlikte Yaşamak
İstiyoruz İnisiyatifi bundan sonra
da toplumda hâkim olan Suriyeli
düşmanlığıyla ve devletin göçmen
karşıtı politikalarıyla mücadele etmeyi önüne koyuyor.
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi Nedir?
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, devletlerin sınır politikalarının
sonuçlarını teşhir eden, açık sınırları savunan, göçmenlerin yaşadığı
sorunları görünür kılmaya çalışan,
göçmen-vatandaş ayrımı olmaksı-

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi
dünyanın birçok yerinde yaşanan
toplu göçün temel nedenlerinin
kapitalizmin ve devletlerin yarattığı savaşlar, iklim krizi, eşitsizlik,
yoksulluk ve ayrımcılık olduğunun
farkında olarak; insanların doğduğu ya da yaşadığı yer, inancı,
toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel
yönelimi, etnik kimliği ne olursa
olsun herkes için koşulsuz hareket
özgürlüğü ve insanca koşullarda
yaşam hakkını savunur.
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi, uzun erimli ve enternasyonal bir
mücadele vermek üzere vatandaş,
düzenli-düzensiz göçmen ve mülteci ayrımı yapmadan herkesle ortak bir zeminde buluşmayı önemser. Herkese her yerde koşulsuz
hareket özgürlüğünü ve etnik, ulusal kimliği yüzünden gasp edilen
barınma, çalışma, eğitim ve sağlık
hakkını göçmenlerle birlikte tüm
göçmenler için savunur. Sınırların
ve devletlerin ürettiği politikaların
meşrulaştırdığı ırkçılıkla ve ayrımcılıkla her yerde mücadele etmeyi
birlikte yaşamanın temel ilkesi olarak benimser.

