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    Mücadeleleri
Ortaklaştıralım!“Kum Üzerine Kurulu 

Sizin Düzeniniz!”
. . ..

.

rosa luxemburg
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Merhaba,
21. yüzyılın ilk çeyreğini kat ederken, yüz-
yıl öncesinin proleter devrimlerinin ister 
istemez izini sürüyor, dönemin tartışmala-
rı içine dalıp bugünle olan rabıtasını kura-
rak siyasal muhayyilemizi keskinleştirme 
fırsatı buluyoruz. Şu aralar Alman Devri-
minin ilk yenilgisindeyiz. Bu sayıda Salih 
Öztürk’ün yazısında 1918 Kasım devrimi 
tarihsel bağlamı itibariyle sunulurken Da-
niel Bensaïd ile bundan on yıl önce, yapıl-
mış olan mülakatta Rosa Luxemburg’un 
yürüttüğü tartışmaların ve mücadelelerin 
günümüz dünyasının bağlamında nasıl de-
ğerlendirilebileceğini okuyacaksınız.

Uluslararası alanda siyasal gericilik 
Brezilya’da, Venezuela’da ve halk ayaklan-
malarının despotlar ve cihatçı-islamcı güç-
lerce el birliğiyle bastırıldığı Arap dünya-
sında siyasal gericilik pekişirken aşağıdan 
gelişen tepki hareketlerine de tanık oluyo-
ruz. Üçüncü ayına girmiş olan Fransa’daki 
Sarı Yelekliler hareketi bir dizi tartışmayı 
vazgeçilmez kılıyor. Bunların arasında bu-
lunan, ekolojik bir dönüşümün gerekleriy-
le işçi sınıfının çıkarları arasındaki ilişki 
meselesi bu sayımıza ekososyalist bir geçiş 
programının talepleri çerçevesinde tartışılı-
yor. 

Yerel seçimlere iki aydan az zaman kalmış-
ken, herhangi bir siyasal inşa perspektifin-
den yoksun biçimde, “tek adam rejimini” 
yerel yönetimleri ele geçirerek geriletme 
hülyasıyla pragmatik ittifaklar tekrar devre-
ye sokulmuş durumda. İki yazımızla bu tar-
tışmalara müdahale etmeyi gerekli gördük.

Son olarak, internet sitemizle ilgi yaşadığı-
mız virüs problemlerinden kaynaklı olarak 
dergimizi aralık ayından bu yana yayınla-
yamadık, özür dileriz. 

İyi okumalar.

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 cin-
siyetçi işbölümü ve patriyarkal hiyerarşiden kaynak-
lanan ezilmesine karşı bir mücadeledir. Kapitalizm 
altında kadınların kurtuluşu mümkün olmadığı gibi, 
kadınların emekleri ve bedenleri üzerindeki sömürü 
kalkmadan sosyalist bir toplum kurulamaz. Feminis-
tiz 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 mücadele-
lerini destekliyoruz. Yeniyol’un da bir parçasını 
oluşturduğu Dördüncü Enternasyonal kapitalizm gibi 
enternasyonal bir sisteme verilecek cevabın da enter-
nasyonal 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 or-
tadan kaldırılması hiç bir partinin ve enternasyonalin 
doğrusal büyümesiyle gerçekleşmeyecektir.
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“Her toplumsal çağın, 
Helvetius’un dediği gibi kendi 
büyük adamlarına gereksinimi 
vardır ve eğer onları bulamaz-
sa, kendisi yaratır, icat eder” 
demiş Marx. Burada büyük-
lükten kasıt insanlığa katkıda 
bulunma babında değildir. 
Bütün o çelişkiler yumağında o 
toplumsal çağa uygun bir zatın 
zuhur etmesidir. Bu da elbette 
bir anda değil hiç değilse belli 
bir dönemin siyasal mücade-
leleri içinde şekillenmektedir. 
Özetle buraya bir anda gelme-
dik!

Irkçılık, yabancı düşmanlı-
ğı, aşırı milliyetçilik, homofo-
bi derken

Louis Bonaparte gibi bir ser-
güzeştin hangi koşullarda öne 
çıktığına ilişkin Marx’ın da sık 
sık hatırlanan satırları akla ge-
tirilirse “demagoglar çağı”nda 
da elbette ona uygun tarihi 
şahsiyetler çıkacaktı. Ürünü 
oldukları dönemin dinamik-

lerini kavramaktan uzak olan 
bu tür pek organik ve orijinal 
olmayan düzen kurucularının 
söylemi ve edebi de destursuz 
olmak durumundadır. Dola-
yısıyla siyasal bir tahlil yapı-
lırken veya gerçekliği çeşitli 
boyutlarıyla kavramaya çalı-
şırken kendi söylediklerinin 
fazlaca bir kıymeti harbiyesi 
yoktur. Söylenenler anında 
tekzip edilircesine tersine çev-
rilebilir ve elbette bir öncekiyle 
aynı minvalde sürdürülebilir. 
Zaten birinin kendi hakkında 
söylediğine değil de yaptıkları-
na bakmak gerekirken olmadık 
klasmanlarda kendini en birin-
ci ilan edişlere fazla da kulak 
asmamak gerek. 

Demagoglar çağında, İngil-
tere gibi “durmuş-oturmuş” 
diye takdim edilen bir ülkede 
bile üzerine onca tartışılan 
Brexit’in nasıl gerçekleşeceği 
belirsizken, “durmuş-otur-
muş” ne kelime, kurumsal her-
hangi bir dayanağı olmayan bir 
rejimde, yani formel demok-
rasinin asgari unsurlarından 
yoksun bir durumda yapılacak 

bir siyasal tahlil ancak iyi saate 
olsunların işi olabilmekte. 
Türkiye’nin çok yakın tarihinin 
bir dökümü seçimlerin bile ne 
demeye yapıldığını sorgulama-
ya varabilir. 

Şirazesi kaymış bir dünyada 
yaşıyoruz. Eskiden toplumsal 
muhalefeti kendi “hukukları” 
içinde tutmaya çalışan kurulu 
düzen bekçileri “hukuk”u te-
davülden kaldırmayı bihakkın 
becerdikten sonra hukuktan 
söz edenleri de hukuksuzlukla 
suçlayabilmektedir. 

Yüksek teknoloji ürünü 
ihraç etmekten aciz olan bir 
ülkede Tübitak, Aselsan gibi 
yerlerde çalışan mümtaz 
kişiler başka ülkelere gider-
ken Türkiye’nin dünyanın en 
demokratik ülkelerin başında 
geldiğini söylemek de mari-
fet ister. Sanki Silikon Vadisi 
topyekûn Konya’ya taşınmak 
için sırada beklemede!

On beş yılda çeşitli ihaleler 
aracılığıyla geleneksel burjuva-
ziye karşı yaratılmaya çalışılan 
yandaş avanta lavanta takımı 
-ki bir zamanlar liberallerimiz 

Ya Seçimlerden 
Sonra?

Masis Kürkçügil

Sosyalistlerin 31 Mart yerel seçimlerinde kullanacakları oyun herhangi bir stratejik 
karşılığı olmayacaktır. Yalnızca birleşik bir sosyalist alternatif ortada olmadığı için 
değil ortada herhangi bir siyasal iddia da bulunmadığından...

Gündem
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tarafından yukardan demok-
ratik devrimin koçbaşı olarak 
takdim edilmişlerdir- servetini 
kediye yüklemeden sıvış-
manın ve mümkünse “sınıf 
atlamanın” yollarını ararken 
Türkiye’nin firavunvari proje-
ler açısından bir beton mezar-
lığına saplanması kaçınılmaz 
gibi gözükmekte. Ahbap çavuş 
kapitalizmi de kapitalizmin bir 
evresine denk düşmektedir. 
Yoksa kayırmacılıktan arınmış 
bir kapitalizm hayaline kapı-
lıp da demagoglar çağındaki 
belirsizlikten kurtulmanın 
mümkün olduğu hülyasına 
kapılmamak gerekir.

Yine de AKP’nin beceri-
si olarak gösterilebilecek bir 
biçimde temel meseleler dı-
şında bir kutuplaşma Allah’ın 
bir emri ve hatta neredeyse bir 
lütfu olarak kabul edilmek-
te. 31 Mart yerel seçimlerine 
giderken bütün kapılar AKP’yi 
geriletmeye açılıyor sanılıyor. 
Kaçıncı kez? 2010 Referandu-
mu ile başlayan yürütmenin 
güçlendirilmesi ameliyesinin 

artık mantıksal sonuçlarına 
yaklaşılıyor. İkinci Adam seçi-
min siyasi bir şey olmadığını 
da belirtti; evet yerel seçimle-
rin, ama yerel seçimlerin de si-
yasi olması bir yana ortada bir 
yerel seçimden ziyade genel 
seçimdeki saflaşmayla yürütü-
len ve esas olarak da ülke po-
litikalarıyla ilgili olarak sanki 
bir referandum varmışçasına 
seçime gidilmekte. Yoksa iki 
de bir “beka sorunu” ne diye 
piyasaya sürülmekte? 

Türkiye’nin, aslında emper-
yalist odaklar arasındaki pay-
laşım savaşında taraf tuttuğu 
günlere gönderme yaparaktan 
“beka sorununun” habire 
gündeme getirilmesi, aslında 
Kemalist resmi tarihin yarat-
tığı “milli kurtuluş”tan nasıl 
da beklenmedik misafirlerin 
nemalandığını göstermekte. 
Ertuğrul Gazi’den başlayarak 
(şimdilik!) tarihi tekrar ettir-
meyi marifet sayanların aslın-
da tarihle alıp veremedikleri 
bir şey yoktur. Onların derdi 
bugüne hükmetmek. Yakında 

Diriliş Ertuğrul’da borsa ha-
reketleri üzerine bir tüyo bile 
şaşırtmamalı.

Siyasal İddia Noksanlığı
31 Mart seçimleri bu tabloyu 

değiştirebilir mi? Bir önceki 
yerel seçimde AKP’den zi-
yade CHP’yi hedef tahtasına 
koymuş olan HDP “radikal 
demokrasi” adına üç büyük 
kentte aday çıkarmayarak 
CHP-İYİ Parti’ye yol vermiştir. 
Tabanın tepkisinin ne olacağı 
görülecektir. Lakin bir önceki 
seçimdeki siyasal iddia yerini 
geleneksel bir siyaset oyununa 
terk etmiş durumda. Elbet-

31 Mart yerel seçimlerine 
giderken bütün kapılar 
AKP’yi geriletmeye açı-
lıyor sanılıyor. Kaçıncı 
kez? 2010 Referandumu ile 
başlayan yürütmenin güç-
lendirilmesi ameliyesinin 
artık mantıksal sonuçları-
na yaklaşılıyor.

Gündem
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te belediyelerin kayyımdan 
kurtarılması ve halkın seçtiği 
temsilcilerin gelmesi önemli-
dir. Ancak ortada “siyasal bir 
iddia” olduğu söylenemez. 
Stratejisi olmayan bir gündelik 
siyaset demagoglar çağında 
oldukça geniş kesimleri etkile-
mektedir. 

Ancak tarihin bir başka 
yürüyüşü daha var. Devletler 
veya devletimsiler arası ilişki-
lerden türeyen veya kurumsal 
çerçevedeki gelişmelerin öte-
sinde, insanların kendi özdene-
yimlerinden kaynaklanan, “he-
sapta olmayan’ unsurların ne 
zaman tezahür edeceğine dair 
elimizde bir kanun yok. Ama 
bunların belli koşullarda bek-
lenmedik anda ortaya çıktığını 
tarih gösteriyor. O zaman da 
kurumsal çerçeveye sıkışmış 
siyaset bir anda geçerliliğini 
yitiriyor, tabiri caizse çerçeve 
infilak ediyor. Tıpkı Fransa’yı 
aylardır kasıp kavuran “Sarı 
Yelekliler” hareketinde olduğu 

gibi.
Sosyalistlerin 31 Mart yerel 

seçimlerinde kullanacakları 
oyun herhangi bir stratejik 
karşılığı olmayacaktır. Yalnızca 
birleşik bir sosyalist alternatif 
ortada olmadığı için değil or-
tada herhangi bir siyasal iddia 
da bulunmadığından. Örneğin 
o koşullarda 7 Haziran 2015 
seçimlerinde HDP’nin barajı 
geçmesi kısmen de olsa böyle 
bir iddiaya karşılık düşmek-
teydi. Tabii eğer sosyalistler 
kendi bağımsız faaliyetleriy-
le böyle bir iddiaya katkıda 
bulunma konumunda olsalardı 
bu “kısmen”i genişletmek de 
mümkün olurdu. Lakin artık 
böylesi bir teselli mükafatı 
bile söz konusu olmayacaktır. 
CHP ile bir iki ilçede seçim 
görüşmesinden de sosyalist bir 
seçenek çıkmayacağı anlaşıl-
mış olmalı.

Kurumsal çerçevedeki geliş-
meler genellikle sosyal müca-
deleleri çarpıtmaya yöneliktir. 

Sosyal mücadeleler ne kadar 
sınırlı olursa olsun sosyalistler 
bunların biriktiricisi veya akıl 
hocası olarak değil –Daniel 
Bensaïd’in dediği gibi– “strate-
jik operatörü” olarak kendileri-
ni inşa etmenin yollarını ara-
malıdırlar. Bu yolda birbirini 
görmekten aciz olan sosyalist-
ler seçim zamanı gelince zehir 
zemberek analizlerle büyük 
siyaset yaptıklarını sanmaya 
artık bir son vermelidir. 31 
Mart seçimleri yalnızca AKP’yi 
gerilettiği oranda değil belki 
de ondan çok daha fazla bunu 
bilince çıkarttığı oranda önemli 
olacaktır.

Helvetius’a dönersek –
Bensaïd ile birlikte– tek adam 
rejimine karşı mücadeleyi 
sürdürürken bunu olur olmaz 
araçlarla değil emekçilerin ve 
ezilenlerin bağımsız siyasal 
mücadelesiyle gerçekleştirme-
nin esas olduğu atlanmamalı.

29 Ocak 2019

Gündem
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Nurcan Turan

ÖDP Başkanlar Kurulu 
üyesi Alper Taş’ın CHP çatı-
sı altında Beyoğlu belediye 
başkan adaylığı henüz sosya-
list solda bir tartışma yaratmış 
değil. Yapılan yorumların çoğu 
CHP’nin sola açılımı olarak 

gördüğü Taş’ın adaylığını des-
tekler nitelikte. Hatta bazıları 
tek adamlığın geriletilmesinde 
sol için önemli bir mevziin 
şimdiden ele geçirilişi olarak 
dahi görmekte.

Başlarken şunu da belirtelim 
ki ÖDP’nin yegâne kamusal 
figürü ve bu konuda söz alan 
tek kişi olduğu için ÖDP’nin 

söz konusu hattıyla tartışır-
ken ister istemez Alper Taş’ın 
argümanları üzerinden ilerle-
mek durumundayız. Mesele 
kendisiyle ilgili değil, ÖDP’nin 
bu hattıyla ve daha da ötesinde 
sosyalist hareketi sarmış olan 
ve bağımsız sınıf siyasetinden 
azade biçimde yerel sol dene-
yimler inşa edilebileceğine ve 

Yerellerden Doğru Saray 
Rejimini Geriletme 
Rüyası
Yerel yönetimlerin ipleri de sarayın elindeyken buraları kişisel devrimci iradeyle 
demokrasinin hayat bulabileceği, tek adam rejiminde gediklerin açılabileceği yer-
ler olarak düşünmek ham hayaldir.

tartışma
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rejime geriletilebileceğine dair 
stratejik körlükle ilgilidir.

Taş’ın kendisi adaylığını 
AKP-MHP faşizminin geriletil-
mesine ve Beyoğlu’nda halkın 
iktidarını kurmaya yönelik bir 
adım olarak tanımlıyor. CHP 
yönetiminin kendisini aday 
göstermesini ise CHP içinde-
ki ve toplumdaki dalganın 
sonucu olarak tarif ediyor. 
Birkaç ay önce Hopa’da ittifa-
kın bozulmasının nedeninin 
ÖDP’nin öne sürdüğü tek 
kriter olan önseçimin yapıl-
mayıp CHP’nin kendi adayını 
ataması olduğunu söyleyen 
Alper Taş’ın Beyoğlu’nda 
aynı antidemokratik yöntemle 
aday gösterilmesini toplumsal 
dalgaya bağlamasını anlamak 
oldukça güç. CHP yönetiminin 
gerek kendi içindeki ve gerek 
dışındaki toplumsal dalgayı 
ne ölçüde önemsediği aslında 
apaçık ortadayken Taş’ın böyle 
düşünmesi yalnızca kendi iyi 
niyetiyle ilgili olsa gerek. Zira 
söz konusu olan tabanın önse-
çim talebine tamamen gözleri-
ni kapayan, demokratik kanal-
ları bilinçli biçimde tıkamış, en 
garanti yerlerin hepsini mer-
kezden atamış, parti içi mu-
halefeti tamamen susturmasa 
da etkisizleştirmiş, hem parti 
tabanını hem toplumsal öfkeyi 
pasifize etmek, sarayın kadrolu 
muhalefeti olmak konusunda 
bayağı çaba sarf etmiş bir CHP 
yönetimi. Bu CHP sosyalist bir 
adayı atayınca adı toplumsal 
dalga oluyor. Sahi nerede bu 
dalga?  

Sağcılaşmayı tek adama kar-
şı tek strateji sanan CHP’nin 
Taş’ı aday yapmasının nedeni-
ni sosyalist harekete sempati-
sinden ziyade bir takım prag-
matik hesaplarında aramak 

gerekiyor.  Parti içindeki sol 
muhalefeti susturmak ve hatta 
peşine takmak, seçimler sonra-
sında çok muhtemel yaşanacak 
hesaplaşmaları hafifletmek 
öncelikli hedeflerinden. Beyoğ-
lu’ndaki HDP seçmeninin de 
sempati duyduğu ama HDP 
ile de mesafeli bir adayla HDP 
seçmeninden oy almak ve 
seçimlerden sıdkı sıyrılmış sol 
seçmeni seçimlere ısındırmak 
açısından da Alper Taş’ın aday 
gösterilmesi oldukça işlevsel 
görünüyor. 

Nasıl Bir Belediyecilikte 
İttifak?

Başat gerekçe “tek adam 
rejimini geriletmek” olarak 
konulunca ittifakın gerekçesi 
de sorgulanamaz hale geliyor. 
Can alıcı çelişkilerin, farkların 
üzerini örterek beş benzeme-
zi bir araya getirmek, siyasi 
eleştiriyi anlamsızlaştırmak, 
daha zayıf kötüleri ve esasında 
kötülüğün kendisini sorgulat-
mamak otoriter rejimlerin ba-
şarısıdır. Bir despot karşısında 
CHP’nin antidemokratik hali-
ni, neoliberal belediyeciliğini 
eleştirmek suyun başını tutan-
ları görmemek, hedef saptır-
mak ve hatta bazen doğrudan 
AKP’ye çalışmakla bir görüle-
bilir. Zaman zaman görülüyor 
da. Bu tam da, solun yıllardır 
hedef tahtasına oturttuğu 
kimlik siyasetinin kendisidir. 
Çelişkileri despotun kurduğu 
yerden kurmak,  sözümona 
kendi mahallendeki CHP’nin 
saray rejiminin nasıl bir parçası 
olduğunu görmemek, görme-
diğin gibi de üzerine işbirliği 
yapmaktır kimlik siyaseti. Tek 
adamı geriletme siyaseti adına 
yürütülen siyasetsizlik HDP’yi 
de CHP’nin sessiz, eleştiri-

siz bir destekçisi konumuna 
mahkum etmiştir maalesef.  
Yalnız HDP değil genel olarak 
sosyalist sol kendi siyasi prog-
ramını bir kenara koyarak çıkış 
anahtarı olarak CHP’yi işaret 
etmekte, ezilenlerin sorunlarını 
seçimin konusu yapmaktan 
geri durmaktadır.  

ÖDP’nin ve Taş’ın propa-
gandasının “katılımcı”, “halkın 
yönettiği”, “sermayeye –ran-
ta karşı” gibi sloganlardan 
oluşacağını kestirmek zor 
değil. Ama yerel yönetimleri 
bağlayan bugünkü yasal ve 
ekonomik çerçevede bunların 
nasıl mümkün kılınacağına, 
ipleri sarayın elinde bulunan 
neoliberal belediyecilikte nasıl 
gedikler açılabileceğine ilişkin 
herhangi somut öneri yok. 
Alper Taş, ben sadece propa-
gandamı yaparım, sözümü 
söylerim gerisine karışmam di-
yebilir. Neoliberal belediyeci-
liğin kitabını yazan, yerellerde 
AKP’yle gayet uyumlu biçim-
de çalışan/çalışmak zorunda 
hisseden CHP’nin bir parçası 
olarak seçimlere giriliyorsa 
belediyedeki mevcut işleyi-
şin nasıl değiştirileceğinin, 
CHP’nin neleri taahhüt ettiği-
nin açık seçik ortaya konması 
gerekirdi, gerekir. Hele hele 
bütçe ve imar gibi çok önemli 
konularda karar mercii olan 
belediye meclisinde CHP’li 
üyelerle birlikte çalışılacağı, 
ortak karar alınacağı düşü-
nüldüğünde başkan adayının 
yalnızca kendisine değil onlara 
ve temsil ettikleri partiye de 
kefil olması gerekir. 

CHP’den belediye başkanı 
olmanın siyasi sorumluluğu 
milletvekilliğinden kat be kat 
ağırdır bir sosyalist için. Bizzat 
rantın nasıl yeniden dağıtı-
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lacağına karar verirsiniz 
ama bunu belediye baş-
kanı olarak tek başınıza 
yapamazsınız. Solculuk 
yapacağınız alan sınırlı-
dır. Borç cenderesi için-
de sendikayla pazarlık 
yapmak, en büyük gider 
kaleminiz olan işçi üc-
retlerini düşürmek talip 
olduğunuz görevin temel 
işlerindendir. Her konuda sizi 
destekleyen çok sayıda meclis 
üyesinin olması gerekir. Meclis 
üyelerini tarafınıza çekmek 
için de başka becerilerinizin… 
Yeterli gücünüz yoksa sizi 
oraya atayan çarkın bir parçası 
olmak işten bile değildir. Biz 
Alper Taş’a elbette kefil olabili-
riz ama asıl soru kendisi bir-
likte çalışmak zorunda olacağı 
CHP’lilere nasıl kefil olacaktır 
sorusudur? Bu ittifakı olanaklı 
kılan, CHP’li meclis üyelerini 
de bağlayacak ortak bir siyasi-
ilkesel çerçeve var da şimdilik 
haberimiz mi yok! 

Yerel yönetimlerin ipleri de 
sarayın elindeyken buraları 
kişisel devrimci iradeyle de-
mokrasinin hayat bulabileceği, 
tek adam rejiminde gedikle-
rin açılabileceği yerler olarak 
düşünmek ham hayaldir.  Zira 
ortada olan, kamu yararına 
çalışan bir yapıdan daha çok 
şirket gibi çalışması yasalaştı-
rılmış, sarayın imar affı vb. ka-
rarlarına uymak zorunluluğu 
olan bir kurum var. Başında da 
CEO gibi çalışması, hizmetten 
çok reklam-pazarlama yapma-
sı, sermayedarlarla pazarlık 
yapması gereken bir başkan 
vardır. 

Neoliberal çerçevede beledi-
yelerin bir takım halkçı şeyleri 
gerçekleştirmek için bile ekstra 
finansman yaratması, bunun 

için de sermayeden “yardım” 
alması ve elbette karşılığını da 
vermesi gerekir. Birçok bele-
diyenin en “halkçı” uygula-
maları özel hastanelerle, özel 
okullarla, market ve mağaza 
zincirleriyle anlaşıp vatan-
daşlara dağıttıkları kartlarla 
indirim sağlamak şeklindedir. 
CHP’li belediyeler dahil birçok 
belediye park, kültür merkezi, 
cami vs. gibi sosyal donatıları 
imar değişikliği karşılığında 
sermayedarlara, çoğu zaman 
da yandaş büyük inşaat şirket-
lerine yaptırmaktadır. Korkunç 
bir rantın döndüğü bu anlaş-
malara yalnızca kendi yandaş-
larını dahil ederse belediye 
başkanları, başlarına en hafi-
finden Battal İlgezdi’nin başına 
gelenler gelir. Kayyım atanma-
sı ve görevden alınma tehdidi 
bütün belediye başkanları için 
hayli gerçek bir sopa olarak 
tepede beklemekte, sarayla ve 
yandaş sermayesiyle ters düş-
meyi imkansızlaştırmaktadır.  

Bir açıklamasında Fatsa ör-
neğindeki gibi yapacakları her 
şeyi Beyoğlu halkı için Beyoğlu 
halkıyla birlikte yapacağını 
söylüyor Alper Taş. Ne yazık 
ki, mevcut idari ve yasal ko-
şullarda katılımcı belediyecilik 
uygulamalarının imkanı yok-
tur. Halktan görüş alabilirsiniz, 
insanlara örgütlenme alanları 
yaratabilirsiniz, yaptırım gücü 

olmayan kent konseyi ve 
benzeri yapılar kurabilir-
siniz ama halkın iradesi 
de olsa her kararı bele-
diye meclisinde onaylat-
manız gerekir. Bir taraf-
tan da hem belediye hem 
ülke işlerine katılmaya 
hevesli kitleleri bulma-
nın oldukça zor olduğu 
bir dönemde olduğumu-

zu unutmadan.  
Kısaca belediyeler Fatsa 

ruhu gibi tahayyüllerin, katı-
lımcılığın, öz yönetimin hayata 
geçirilebileceği romantik yerler 
olmaktan çok uzak olmanın 
yanında, bizzat sermayenin 
ve sarayın çıkarları doğrultu-
sunda çalışması gereken yerler 
haline getirilmişlerdir. Mecliste 
olmayan özgürlük belediyeler-
de de yoktur. Elbette yer isim-
leri gibi sembolik bazı şeyler 
değiştirilebilir, belediyenin 
bazı olanakları dışlanan grup-
lara açılabilir, CHP’li beledi-
yeleri AKP’lilerden ayrıştıran 
en önemli nokta olan kültürel-
rekreatif hizmetler geliştirilebi-
lir, küçük işletmelere destekler 
verilebilir, belediye işçilerine 
yönelik taşeron uygulamala-
rı hafifletilebilir, bir ölçüde 
yolsuzluklar önlenebilir, rant 
biraz daha adil dağıtılabilir. Bu 
kısmi şeyler önemsiz değildir 
ama bunlar sarayın geriletil-
mesinde ne kadar önemli mev-
zilerdir, bunları bile yapmaya 
tek başına belediye başkanının 
gücü yeter mi oldukça şüpheli-
dir. Anti-demokratik ve neoli-
beral CHP’ye baskı yapılması 
gereken bir alanda güya saray 
rejimini geriletmek için ona 
destek olmanın sınıf mücadele-
sine, toplumsal hareketle veya 
sosyalist harekete bir şey ka-
zandırmayacağı kesindir ama.
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Eyüp Özer

20 Aralık günü Türkiye’de 
gazeteler, Yunanistan’ın 8 yıl 
aradan sonra “kurtarma pa-
ketleri” hariç ilk kez bütçesini 
onayladığını duyurdu.  Yuna-
nistan her ne kadar kurtarma 
paketinden çıkmış olsa da, 
kreditörleri tarafından sıkı 
mali denetim altında tutul-
maya devam ediyor. Zaten bu 
nedenle bu bütçesinde de, çe-
şitli kesintilere gitmek zorun-
da kaldı ya da bazı kesintileri 
ertelemek için dahi AB’den izin 
almak zorunda kaldı. Mesela 
bütçede emekli maaşlarında 
yapılacak olan kesinti, AB’nin 
ilgili organlarının onayıyla 
2019 bütçesinden çıkarılarak 
iptal edildi. 

Yeni bütçede kamu bor-
cunun milli gelir oranının 
ise yüzde 180’den, yüzde 168 
seviyesine çekilmesinin hedef-
lendiği haberlerde yer alıyor. 
Yunanistan’ın kreditörlerine 

olan borcunun ise,  335 milyar 
Euro olduğu belirtildi. Büt-
çe görüşmeleri sırasında ise 
geçtiğimiz yıllar içinde kemer 
sıkma politikaları sonucu ha-
yatı zindana dönen Yunanistan 
halkı protesto eylemleri dü-
zenledi. Ama basındaki görün-
tülerden anlaşıldığı kadarıyla, 
krizin ilk yıllarındaki eylemle-
re göre katılım oldukça düşük-
tü bu eylemlere. 

Alacaklıları Kurtarma Paketi
Bu “Kurtarma Paketi “ lafı 

belki de içinde bir doğruluk 
payı taşıyor ama kurtarılan 
kesinlikle Yunanistan halkı 
değil, aksine Yunanistan’ın 
borçlarının sahibi olan Alman 
ve Fransız Bankalarını kurtar-
ma paketiydi bu programlar. 
Sonucunda cezasını ise Yu-
nanistan halkı çekti, aslında 
kendilerinin olmayan bir borç 
için kendi günlük hayatlarını 
etkileyen önemli kesintilere 
gidildi. 

Peki kendi bütçesini bile 

yapamadığı bu 8 yılın maliyeti 
Yunanistan halkı için ne oldu? 
GSMH’ın yüzde 27 düşmesi 
Yunanistan’da yaşayan halk 
için ne anlama geliyor, ya da 
yüzde 15’lik bütçe açığını, 
yüzde 3,5’luk bütçe fazlası-
na dönüştürmek dolayısıyla 
kamu hizmetlerinde önemli 
bir kesintiye gitmenin sonuç-
ları nelerdir.  Türkiye’de de 
kriz tartışmalarında, daha 
çok iktisat verileri ve bu tarz 
göstergeler üzerinden bazı 
yorumlar yapılıyor, elbette ki 
hava sıcaklığını ölçmek için bir 
termometreye, basıncı ölçmek 
için bir barometreye ihtiyaç 
vardır,  benzer şekilde eko-
nomistlerin de bazı gösterge-
lere ihtiyaç duyması ve onlar 
üzerinden konuşması normal.  
Ama krize karşı Türkiye’de 
IMF’nin önerdiği politikalar ve 
onların günlük hayattaki olası 
sonuçlarını tartışmak daha 
elzem ve bu tartışmanın üze-
rinden atlanıyor. Sanki artık 

Avrupa’nın Göbeğinde İbretlik Bir Cinayet Hikayesi: 

Kemer Sıkma Politikaları 
ve Türkiye için Dersler
2000 yılında Yunanistan’da ölüm oranı 100 000 kişide, 944,5 idi, 2016 yılında bu 
rakam 1174,9’a ulaştı, bu artışın önemli bir kısmı ise 2010 yılından sonra gerçekleşti. 
Aynı dönemde Dünya genelinde ise ölüm oranı artmak bir yana düşüyordu. Kamu 
hastanelerine 2015 yılında ayrılan kaynak, 2009’dakinden yüzde 50 daha azdı.  Buna 
bir de uzun süreli işsizlik nedeniyle sağlık sigortasından faydalanma hakkını kaybeden 
çok sayıda kişi eklenince, kemer sıkma politikalarının Yunanistan’da bir anlamda “kat-
liamla” sonuçlandığını söylemek belki de abartı olmaz.
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biz fanileri çok da ilgilendir-
meyen bir dizi gösterge üzerin-
den ekonomi tartışılıyormuş 
gibi oluyor.  Bu nedenle, en 
azından kemer sıkma politika-
larının “can alıcı” (kelimenin 
ilk anlamıyla) sonuçlarını bu 
denli yakınımızda yaşanan 
örnek üzerinden bir kez daha 
bakmakta fayda var. Çünkü 
önümüzdeki dönemde uygu-
lanması muhtemel IMF’siz, 
IMF programının içeriği ve 
günlük hayatımızda yarataca-
ğı etkiler farklı ölçeklerde de 
olsa Yunanistan, İspanya veya 
Portekiz’le çok benzer olabilir. 

Cinayet Mahalli
Yunanistan’da son 8 yıldır 

IMF, Avrupa Komisyonu ve 
Avrupa Merkez Bankasından 
oluşan nam-ı diğer Troyka 
(yani Üçlü) tarafından uygula-
nan kemer sıkma politikaları 
bir yandan ulusal ve sektörel 
toplu sözleşmeleri ortadan 
kaldırması, asgari ücreti dü-
şürmesi gibi emekçilerin çalış-
ma hayatlarında doğrudan hak 
gasplarına neden olacak politi-
kaları hayata geçirirken, diğer 
yandan da bütçe kesintileri ile 
kamu hizmetlerini fiilen orta-
dan kaldırdı. Özellikle sağlık 
gibi temel alanlarda yaşanan 
kesintilerin sonucunu gösteren 

araştırmalar, Yunanistan’da 
Troyka’nın eline” kan bulaş-
tığını” bir kez daha ortaya 
koyuyor.  Yapılan bir araş-
tırmaya göre, 2000 yılında 
Yunanistan’da ölüm oranı 100 
000 kişide, 944,5 idi, 2016 yı-
lında bu rakam 1174,9’a ulaştı, 
bu artışın önemli bir kısmı ise 
2010 yılından sonra gerçekleşti. 
Aynı dönemde Dünya genelin-
de ise ölüm oranı artmak bir 
yana düşüyordu.  

Yine aynı araştırmada, 
ölüm nedeni olarak kişilerin 
kendilerine zarar vermesinin 
ve çeşitli kanser türlerinin 
Yunanistan’da bu dönemde 
tüm yaş gruplarında arttığını 
ancak belli yaş gruplarında 
diğer ölüm nedenlerinin daha 
fazla görünür olduğuna de-
ğiniliyordu. Mesela, 5 yaşın-
dan küçük çocuklarda tedavi 
edilebilir hastalıklar nedeniy-
le ölüm, ergen ve gençlerde 
kendi kendine zarar verme, 
15-49 yaş arası yetişkinlerde ise 
HIV nedeniyle ölüm vakaları 
arttı, aynı zamanda yetişkin 
ve ergenlerde kötü beslenme, 
alkol tüketimi, sigara ve tedavi 
edilebilir hastalıklar nedeniyle 
ölümler arttı. Benzer şekilde 
Yunanistanlı yetişkinlerde tü-
berküloz vakaları da artmış. 

Özellikle gençlerde kendi-
lerine zarar verme nedeniyle 
ölüm oranlarının artması, genç 
işsizliğindeki aşırı artışın da 
bir sonucu. Krizin tepe nokta-
sında, 2013 yılında genç işsiz-
liği % 58,21’e yükselmişti yani 
gençlerin yarısından fazlası 
işsizdi. Gençlerin önemli bir 
kısmı iş bulamadıkları için 
ülkeyi terk etmiş olmasına 
rağmen, şu anda bile genç 
işsizliği yüzde 40’ın üzerinde. 
Gençlerin ülkeyi terk etmek 
yada işsizliğe mahkum olmak 
arasında tercih yapmak zorun-
da kaldığı bu durumda, ülkede 
kalanların da bir süre sonra 
intihara ve kendi kendilerine 
zarar vermeye sürüklenmeleri 
çok tahmin edilebilir. 

Cinayeti Kör Bir Kayıkçı 
Gördü

Bu dönemde Yunanistan’ın 
sağlık harcamaları ise, 2008’de 
GSMH’nin yüzde 9,8’inden, 
2014’de yüzde 8,1’ine düş-
tü ama Troyka için bu oran 
da yeterli olmadı ve %6’ya 
düşürülmesi için Yunanis-
tan Hükümeti’ne baskı yap-
tılar. Ancak aynı zamanda 
Yunanistan’ın Gayrisafi Milli 
Hasılası da dörtte birinden 
daha fazla düştüğü için aslında 
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sağlık harcamaları toplamda 
yüzde 30 kadar azalmış oldu.  
Kemer sıkma politikalarının 
hayata geçirilmesinden bu 
yana, sağlık harcamalarının 
GSMH oranı açısından AB 
içinde en düşük oranlı ülke 
oldu. Kamu hastanelerine 
2015 yılında ayrılan kaynak, 
2009’dakinden yüzde 50 daha 
azdı.  Buna bir de uzun süreli 
işsizlik nedeniyle sağlık sigor-
tasından faydalanma hakkı-
nı kaybeden çok sayıda kişi 
eklenince, kemer sıkma poli-
tikalarının Yunanistan’da bir 
anlamda “katliamla” sonuçlan-
dığını söylemek belki de abartı 
olmaz. Hem de bu cinayeti 
sadece kör bir kayıkçı görme-
di, tüm Dünya’nın gözlerinin 
önünde gerçekleşti.

Kemer sıkma politikalarının 
bir parçası olarak asgari ücret 
Yunanistan’da yüzde 20 dü-
şürüldü. Ama Avrupalı kapi-
talistlere bu da yeterli olmadı.  
Avrupa Komisyonu Mart 
2012 tarihinde Yunanistan’da 
uyguladıkları kemer sıkma 
politikalarıyla ilgili raporun-
da, Yunanistan’da ücretlerin 
düşmesi gerektiğini; Yunanis-
tan asgari ücretinin Romanya 
ve Bulgaristan’ın 5 katı, Ma-
caristanın ise 3 katı, Polonya 
ve Çekya’nın ise 2 katı olduğu 
belirtilip, aynı raporda reka-
bet edebilmesi için ücretlerin 
düşürülmesi gerektiği söyleni-
yordu, bu bakış açısının bir so-
nucu olarak ise Yunanistan’da 
sektörel ve ulusal toplu sözleş-
meler iptal edildi. 

Avrupa’nın Ekonomik Sür-
günleri

Avrupa siyasi liderleri, 
Dünya’nın geri kalanıyla 
özellikle de Asya’lı ve ABD’li 

şirketler ile rekabet edebilmesi 
için, Avrupa’da sermayenin 
emeği daha fazla sömürmesi 
gerektiğine iman etmiş du-
rumdalar. Bu nedenle bir çok 
ülkede sendikaların toplu 
sözleşme kapsamları daraltıl-
dı. Sadece Yunanistan değil, 
İrlanda, İspanya, İtalya, ve 
Portekiz’de de ulusal ve sektö-
rel toplu sözleşmeler zayıflatıl-
dı, toplu sözleşme işyeri düze-
yine sıkıştırıldı. Bazı ülkelerde 
asgari ücret ve emekli aylık-
ları düşürülmeye çalışılırken, 
emeklilik yaşı yükseltildi, işten 
çıkarmalara karşı yasal güven-
celer zayıflatıldı. 2012’de Yu-
nanistan, İrlanda, Portekiz ve 
İspanya’da, kemer sıkma politi-
kalarının sonucu kriz daha da 
ağırlaştı. Yunanistan’da GSMH 
yüzde 25 düştü, nüfusun satın 
alma gücü yüzde 30 ile yüz-
de 50 arası azaldı, işsizlik ve 
yoksulluk arttı. Portekiz ve 
İspanya’da gençler ekonomik 
göçmen oldular, Avrupa’nın 
dört bir yanına iş aramak için 
dağıldılar. Portekiz’de ekono-
mik sürgün olanların sayısı 
50 yıl önce diktatörlük döne-
minde ülkeyi terk edenlerin 
sayısına ulaştı. 2012’de her ay 
10 000 Portekizli ülkeyi terk 
etti.  Buna rağmen genç işsiz-
liği Portekiz’de 2013 yılında 
yüzde 40’ları buldu, ardından 
kemer sıkma politikalarından 
vazgeçen yeni bir Hükümet’in 
işbaşı yapmasıyla bu oran 
2017’de yüzde 23,94’e gerile-
di. İrlanda’da da ise, 2008’den 
sonra 150000 genç ülkeyi terk 
etti, krizden önce işi olan her 
3 gençten biri artık işsiz. Su 
fiyatlarındaki artış, çok sayı-
da aileyi suya erişemez hale 
getirdi. İspanya’da genç işsiz-
liği yüzde 50’ye ulaştı, krizden 

sonra 400000 ailenin evine el 
konuldu.  2011 ortası ile 2012 
ortası arasında ailenin tüm 
fertlerinin işsiz olduğu aile 
sayısı 300 000den 1,7 milyona 
ulaştı. Yani ülkedeki tüm aile-
lerin yüzde 10’una denk geldi. 

Belki Türkiye için önü-
müzdeki kriz, 2008 krizinin 
Avrupa’yı etkilediği kadar 
sert bir şekilde geçmeyecek 
ya da daha beter geçecek, 
bunu şimdilik öngöremiyo-
ruz. Ama şimdiden belli olan 
bir şey var ki, o da Nisan 2018 
tarihli IMF’nin Türkiye rapo-
runda yapılan öneriler veya 
Hükümet’in Yeni Ekonomi 
Programı diye duyurduğu 
programda yer alan “sözde ön-
lemler”, Avrupa’da uygulanan 
kemer sıkma politikalarına çok 
benziyor. Burada yer alan, as-
gari ücretin gerçekleşen değil 
de hedeflenen enflasyon ora-
nında arttırılarak baskılanması, 
kamunun harcamalarının kı-
sıtlanması (yukarıdaki örnek-
lerde olduğu gibi başta sağlık 
ve sosyal güvenlik), işçinin 
kazanılmış haklarının elinden 
alınması (kıdem tazminatının 
fona devri gibi), memurların 
ücret artışlarının da hedeflenen 
enflasyona endekslenmesi vb 
öneriler, çoğunlukla yukarı-
da bahsettiğimiz örneklerde 
de hayata geçirildi. Bu kemer 
sıkma politikalarının ne kadar 
yıkıcı hatta yukarıda da bahse-
dildiği gibi ölümcül sonuçları 
olduğu gözümüzün önünde 
yakın zamandan canlı bir ör-
nek iken, halen daha bunlara 
karşı bir alternatif program ge-
liştirememiş olmamız, burnu-
muzun dibinde yaşananlardan 
pek de ders çıkaramadığımızın 
bir göstergesi olabilir. 

analiz
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Metin Feyyaz

Fransa’da devam eden Sarı 
Yelekliler eylemlerinden birin-
de kullanılan yukarıdaki slo-
gan, iklim değişikliğine karşı 
mücadele ile gündelik ekono-
mik ihtiyaçlar mücadelesinin 
birbiriyle iç içe olduğunu çok 
güzel bir şekilde özetliyor. 

Fransa’da akaryakıta gelen 
yeni vergilerle başlayan Sarı 
Yeleklilerin protestoları, tam 
da Katowice’de yapılan COP24 
iklim zirvesi ile aynı döneme 
denk geldi. Daha önce Paris’de 
yapılan COP21 zirvesinde, 
katılan Hükümetler sıcaklık 
artışını 1,5 C derecenin altında 
tutma hedefini belirlemişlerdi. 
Artık eğer başka bir gezegene 
taşınmayı düşünmüyorsak, 
iklim krizine karşı acil bir dizi 
önlem alınmasının, karbon 
salınımını olabildiğince sınır-
lamanın bir zorunluluk oldu-
ğuna itiraz eden pek bir kimse 
kalmadı. 

Dünya petrol devlerinin lobi 
kuruluşları ise, COP24 İklim 
Zirvesinden önce sarı yelekli-
lerin eylemlerini kendilerine 

verilmiş bir fırsat olarak gör-
düler.  ABD’de büyük petrol 
devleri tarafından kurulan ve 
her fırsatta karbon salınımını 
azaltmaya yönelik önlemlere 
saldırması ile tanınan Enerji 
Araştırmaları Enstitüsü, Fran-
sa’daki eylemleri halkın bir 
avuç “yeşil elite” karşı müca-
delesi olarak açıklarken,  araç 
sürücülerinin “yeşil ideoloji-
nin” bedelini ödemek isteme-
diklerinden söz ediyordu. 

Gerçekten de karbon vergi-
si, tabii ki farklı uygulamala-
rıyla beraber ekoloji hareketi 
ve sosyalistler tarafından da 
çeşitli kereler dile getirilmiş bir 
öneriydi. Kimisi, fosil yakıtla-
rın çıktıkları kuyuda vergilen-
dirilmesini savunurken kimisi 
sadece uluslararası ticarette 
kullanılan yakıta bir vergi ko-
nulmasını öneriyordu. Her ne 
kadar sarı yelekliler, artık kar-
bon vergisinin kaldırılmasın-
dan çok daha geniş taleplerle 
eylemlerine devam ediyorlarsa 
da başlangıcı itibariyle temel 
mesele akaryakıta konulan bu 
yeni vergiydi.

İşçi Sınıfı ve Ekoloji Ha-
reketi Birbiriyle Uzlaşamaz 
Düşmanlar mıdır?

Eğer bu tarz iklim krizine 
yönelik dönüşüm önlemlerinin 
işçi sınıfı ile çatıştığı örneklere 
bakacak olursak, sarı yelekli-
ler ilk değil. Geçtiğimiz birkaç 
yıl içinde Polonya’da Silezya 
bölgesindeki binlerce kömür 
madeni işçisi, madenin kapatıl-
ması kararına karşı bölge hal-
kıyla beraber eylemlerdeydi. 
Volkswagen geçtiğimiz sene 
içinde elektrikli araçlara geçiş 
nedeniyle, önümüzdeki 5 yılda 
30 000 kişiyi işten çıkaracağı-
nı duyurdu. Bir araştırmaya 
göre elektrikli araçlara geçiş 
sonunda sırf Almanya’da 75 
000 otomotiv işçisi işsiz kala-
cak. Bu nedenle Almanya’da 
sendikalardan, elektrikli araç-
lara geçişin daha yavaş olması 
yönünde önemli bir baskı var. 
Bunlar iklim krizine karşı yaşa-
nan dönüşüm ile işçi sınıfının 
günlük hayattaki somut ihtiyaç 
ve taleplerinin çatıştığı sadece 
birkaç örnek ve muhtemelen 
önümüzdeki dönemde, iklim 
dönüşümü hız kazandıkça bu 

Ay Sonu ile Dünya’nın 
Sonu, Aynı Mücadele !
“Emekçilerin somut ve acil ihtiyaçlarından yola çıkarak, bu ekolojik dönüşüm 
sürecinde kapitalizmle yüzleşmeye ve sermaye ile ve onun çıkarlarıyla çatış-
maya sürükleyecek bir talepler silsilesi, bir tür “Ekososyalist Geçiş Programı” 
diyebileceğimiz bir program mümkün müdür?”

ekososyalizm
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örnekler çok daha artacaktır 
da. 

Eğer bu dünyada yaşamaya 
devam etmek istiyorsak, iklim 
krizine karşı radikal önlem-
ler almak artık acil bir mesele 
olmaktan çıktı, neredeyse geç 
bile sayılır.  Yukarıdaki örnek-
ler üzerinden gidersek, elbette 
ki, fosil yakıt tüketimini azalt-
mak gerekir, elbette ki artık 
enerji kaynağı olarak kömür 
tüketmeye devam edemeyiz ve 
yine elbette fosil yakıt kullanan 
araçlardan olabildiğince hızlı 
kurtulmak lazım. Peki bu du-
rumda ne yapmak gerekir? İşçi 
sınıfının günlük somut ihtiyaç-
ları ile ekolojik dönüşümün 
çatışması kaçınılmaz mıdır?

Ya da bu yazının başlığında 
olduğu gibi ay sonu mücadele-
si ile Dünya’nın sonu mücade-
lesi birbirine bağlanamaz mı? 

Ekososyalist Bir Geleceği 
Kimler Kuracak?

Joel Kovel ve Michael Löwy 
tarafından yazılan Ekososyalist 
Manifestoda, “kapitalist siste-
min yarattığı krizlerin üstesin-
den gelmek bir yana bunları 
düzenleyemeyeceğini dahi 
ve kapitalizmin doğası gere-
ği, ekolojik krizi çözmesinin 
imkânsız olduğu çünkü bunu 
yapmanın ancak birikimin 
önüne sınırlar koyarak müm-
kün olduğu ve kapitalist siste-
min sürekli daha fazla büyü-
meyi gerektirdiği” söyleniyor. 

Gerçekten de öyle, iklim 
krizine herhangi bir gerçek 
çözüm bulunmasına direnen 
burjuvazi, yapılacak kısmi dö-
nüşümün bedelinin ise kimin 
ödemesi gerektiği konusunda 
çok net. Onlar tüm faturayı 
işçilere ve yoksullara kesmek 
istiyorlar.

Bizler de ekososyalistler 
olarak çok uzun zamandır, 
yeşil bir kapitalizmin mümkün 
olmadığını ve iklim krizine 
karşı önlemler alınmasının 
kaçınılmaz olduğunu ancak 
bu dönüşümün bedelini işçi 
sınıfının ödememesi gerek-
tiğini söylüyoruz. Ancak bu 
zorunlu ekolojik dönüşümün, 
işçi sınıfının günlük ekonomik 
ihtiyaçları ile bağ kurmasını 
sağlayacak, ekososyalist bir 
“geçiş programı” oluşturmak-
ta, Dünya genelindeki ekosos-
yalistler olarak eksik kaldık. 
Belki de biraz da bu nedenle, 
sarı yelekliler eylemleri başla-
dığında, onlara alternatif bir 
program sunmakta ve müdahil 
olmakta da pek başarılı olun-
madı.

Sürekli bahsettiğimiz üre-
timci olmayan başka bir Dünya 
kurulacaksa, mümkün olduğu-
nu söylediğimiz bu başka bir 
Dünya’yı da yine işçi sınıfı mü-
cadelesi kuracaktır. Bu neden-
le, işçi sınıfının gündelik ha-
yattaki somut ve acil ihtiyaçları 
etrafında burjuvazi ile her gün 
karşı karşıya gelmesini sağ-
layacak bir tür “Ekososyalist 
Geçiş Programı”, bahsettiği-
miz Ekososyalist geleceği inşa 
etmenin de yegâne yoludur.

Sözkonusu iklim dönü-
şümünden etkileneceklerin, 
gündelik somut ve acil ihtiyaç-
larını yok sayan bir talepler 
manzumesi ise ancak ekoloji 
hareketinin şu anki gibi bir 
orta sınıf kentli hareketi olarak 
tecrit edilmesinden başka bir 
sonuca yaramıyor. 

Eğer mesela elektrikli araba-
lar örneğinde olduğu gibi bu 
ekolojik dönüşüm çok sayıda 
işçinin iş kaybına neden ola-
caksa bunun telafi edilmesi 

için çalışma sürelerinin kısal-
tılması talebi, karbon ekonomi-
sinden çıkış talebinin bütüncül 
bir parçası olmalıdır. Dolayı-
sıyla aslında mesela çalışma 
sürelerinin kısaltılması ekoloji 
hareketinin de bir talebi olma-
lıdır. Aksi takdirde, yukarıdaki 
örneklere benzer ekoloji hare-
keti ile işçi sınıfının doğrudan 
çatışmalarına daha çok denk 
geleceğiz ve işçi sınıfını karşı-
sına alan herhangi bir önlemin 
başarılı olarak hayata geçmesi 
de neredeyse imkansızdır.

“Ekososyalist Gerçiş Prog-
ramı”: Bir tartışmaya Çağrı

Emekçilerin somut ve acil 
ihtiyaçlarından yola çıkarak, 
bu ekolojik dönüşüm sürecin-
de kapitalizmle yüzleşmeye 
ve sermaye ile ve onun çıkar-
larıyla çatışmaya sürükleyecek 
bir talepler silsilesi, bir tür 
“Ekososyalist Geçiş Programı” 
diyebileceğimiz bir program 
mümkün müdür? 

Uzun yollarla nakliye edilen 
ürünlere yarattıkları karbon 
emisyonu başına ekstra bir 
vergi konması böylece aynı 
zamanda yerel üretimin ve 
istihdamın desteklenmesinin 
sağlanması, eğer bir karbon 
vergisi uygulaması olacaksa 
bunun için önce ücretsiz ka-
musal yaygın toplu taşıma 
altyapısıyla beraber talep edil-
mesi, çalışma sürelerinin kısal-
tılması ve benzeri bir çok talebi 
içinde barındırabilecek böylesi 
bir program, taleplerinden çok 
temel mantığına odaklanarak 
kolektif bir çabanın ürünü 
olabilir. Bu yazının amacı da, 
biraz da sarı yelekliler eylem-
lerini vesile ederek böylesi bir 
ortak tartışmaya çağırmaktır.

ekososyalizm
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Gilbert Achcar

Mezhepçilik ve kasaplık 
sayesinde, Arap Dünyasının 
otokrasileri bu raundu da 
ayakta bitirdi. Ama uzun va-
dede, cinayete ve kan dökme-
ye dayalı her düzen çökmeye 
mahkumdur. 

Arap bölgesinde yeni yılın 
başlangıcı geçen yıla hayli ben-
ziyor. 2018 Fas, Tunus, Ürdün 
ve Sudan’da toplumsal altüst 
oluşlar ve protestolarla baş-
lamıştı – hatta İran bile Arap 
ayaklanmalarına ayak uydur-
muş gibi görünüyordu. Bir yıl 
sonra, 2019’un başlangıcında 
bir toplumsal deprem, bazıları 
aktif ve halihazırda patlamakta 
olan, bazıları ise her an pat-
lamaya hazır şekilde henüz 
uykuda olan çok sayıda volkan 
barındırmasıyla bilinen Arap 
bölgesini sarsmaya devam 
ediyor.   

17 Aralık 2010’da ülkenin 
yoksul şehirlerinden olan Sidi 
Bouzid kentinde başlayan 
depremin merkez üssü Tunus 
-  modern Arap tarihinin en 
heyecan verici bölümünü (ta 
ki bir sonraki “Bahara” kadar), 
Arap Baharını başlatan ülke 

- birbiri ardına ortaya çıkan 
patlamalara sahne olmaya de-
vam ediyor. En yakın zaman-
daki yerel ayaklanma, ülkenin 
yine aynı yoksul bölgesinde 
yer alan Kasserine kentinde 
baş gösterdi ve iki büyük şehir 
olan Tunis ve Sfax’ın çevresin-
deki diğer şehirlere yayıldı.

Halkı 2011 Arap Baharına 
en başlarda katılan ve Ömer El 
Beşir’in despotik rejimi tara-
fından sert bir şekilde baskıya 
maruz kalan Sudan’da halk 
hareketi, usanmadan tekrar ve 
tekrar harekete geçti. Devasa 
dalgaları kocaman bir hapisha-
nenin duvarlarını zorlayan fır-
tınalı bir denize benzeyen halk 
hareketi, Sudan Bastille’inin 
yıkılacağı güne kadar artarda 
gelen eylemlerle ivme kazanı-
yor. Körfez monarşilerindeki 
“kardeşlerinin” Sudanlı des-
potu kurtarmak için sarf ettiği 
tüm çabalara rağmen o gün 
kaçınılmaz bir şekilde gelecek.

Arap Eski Rejimi yeniden 
bir araya geliyor ve bölgenin 
karşıdevrimci güçleri, Arap 
Baharını demokrasi ve sosyal 
eşitlik güzergahından çıka-
rıp mezhepçi nefretin tiksinç 
bataklığına sürüklemek için 
bir süredir sömürdükleri dini, 

mezhepsel ayrımlarının üste-
sinden gelerek yeniden birleşi-
yorlar. Sekiz yıl önce Tunus’ta 
başlayan devrimci dalganın 
önüne katıp süpürdüğü des-
potik düzenin Suriye’deki 
sembolü Beşar Esad’a ilk kucak 
açanın şu anda Arap rejim-
lerinin en zayıf halkası olan 
Ömer Beşir olması ne kadar da 
çok şey anlatıyor. Ömer Beşir 
geçtiğimiz yılın sonunda Şam’a 
sürpriz bir ziyaret gerçekleştir-
mişti.

Yine, Suriye Hükümetini 
Arap despotik rejimlerinin pis 
kokulu çukuruna — Şam’ın 
diğer “kardeşlerinin” de yaptı-
ğı gibi Suriye devrimini mez-
hepçiliğin bulanık sularında 
boğmak için kendi giriştiği 
çabaları nedeniyle paradoksal 
bir şekilde geçici olarak dışlan-
dığı bu çukura  — geri getir-
mek için yolu açan rejimlerden 
birinin de Suriye rejiminin 
karşıdevrimci bir diğer benzeri 
olan Bahreyn monarşisi olma-
sı da ne kadar çok şey anla-
tıyor. Şam ve Manama’daki 
her iki rejim de, her ne kadar 
bu elitlerden birinin mezhebi 
diğerinde çoğunlukta ise de, 
iktidarlarını pekiştirmek için 
mezhepçiliği sömürdüler. Hem 

“Arap Dünyasında Düzen 
Hüküm Sürüyor” 
Arap Eski Rejimi yeniden bir araya geliyor ve bölgenin karşıdevrimci güçleri, Arap 
Baharını demokrasi ve sosyal eşitlik güzergahından çıkarıp mezhepçi nefretin tiksinç 
bataklığına sürüklemek için bir süredir sömürdükleri dini, mezhepsel ayrımlarının 
üstesinden gelerek yeniden birleşiyorlar.

enternasyonal
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Suriye hem de Bahreyn rejimi, 
Arap ayaklanmalarından dış 
müdahale tarafından kurtarıl-
dılar. Her ne kadar Bahreyn 
rejimi Suudi monarşi tarafın-
dan kurtarılırken, Suriye rejimi 
Suudilerin can düşmanı olan 
İran’ın “molla rejimi” ve daha 
sonra katılan neo-çarist Rusya 
tarafından kurtarılmış olsa da. 

Şu aralar Arap rejimleri 
kopmuş bağlantılarını tamir 
etmekle meşguller ve uzlaşma 
için bir Arap zirvesi hazırlığın-
dalar. Derin derin soluyarak 
kendi kendilerini Arap dev-
rimlerinin öldüğüne ve her 
şeyin eski normal baskıcı düze-
nine döndüğüne ikna etmeye 
çalışıyorlar. Böyle yaparak 
bize büyük devrimci lider ve 
düşünür Rosa Luxemburg’un, 
Avrupa’daki gerici rejimlerin 
derin bir iç çekerek, I. Dünya 
Savaşından sonra kıtayı sarsan 
devrimci dalganın yenildiğine 
dair kendi kendilerine güvence 
verdikleri bir dönemde söyle-
diği dokunaklı sözlerini ha-
tırlatıyorlar.  14 Ocak 1919’da, 

bundan yüzyıl önce, Berlin’de 
karşıdevrimci haydutlar tara-
fından katledilmeden bir gün 
önce Rosa şu dokunaklı sözleri 
yazmıştı; ““Varşova’da düzen 
hüküm sürüyor!” “Paris’de 
düzen hüküm sürüyor!” 
“Berlin’de düzen hüküm sürü-
yor!” her yarım yüzyılda bir, 
‘düzenin’ bekçilerinin bülten-
lerinin dünyanın bir tarihsel 
mücadele merkezinden bir 
diğerine iddia ettikleri bu.” 

Sanki bugün Arap “düzeni-
nin” bekçilerinin zafer sarhoşu 
bültenlerinden bunun yankıla-
rını duyuyoruz: “Manama’da 
düzen hüküm sürüyor!” 
“Şam’da düzen hüküm sürü-
yor!” “Kahire’de düzen hüküm 
sürüyor!” Ve burada Rosa’nın 
iğneleyici sözleri geliyor: “Ve 
zafer sarhoşu ‘muzafferlerin” 
fark edemediği şu: düzenli 
olarak kanlı katliamlarla sür-
dürülmek zorunda olan bir 
‘düzen’ kaçınılmaz olarak ta-
rihsel kaderine, kendi sonuna 
doğru yol alır.” Benzer şekilde, 
Arap yöneticileri, sürekli ola-

rak cinayet ve katliama ihtiyaç 
duyan despotik düzenlerinin 
kaderinin çökmek olduğunu 
fark etmiyorlar.   

Onlar despotik “düzen-
lerinin” normale döndüğü 
konusunda kendilerini ikna 
etmek için ne kadar çok uğ-
raşsalar da, bugün Tunus 
ve Sudan’dan, yarın Kahire 
ve Şam’dan yükselecek olan 
devrimci velveleyi susturmayı 
başaramayacaklar. Tunus’ta 
bundan sekiz yıl önce başla-
yan, Arap Eski Rejimleri ayak-
ta kaldıkça durmayacak uzun 
vadeli bir devrimci süreçtir.  
Bugün Tunus’ta veya Sudan’da 
ve potansiyel olarak bölgenin 
tüm ülkelerinde, vahşi bir bas-
kı yüzünden kaçınılmaz olarak 
gelecek bir sonraki patlama-
ya kadar geçici bir sessizliğe 
zorlanmadan önce Mısır’lı genç 
asilerin sloganlarında dediği 
gibi “devrim hala meydanlar-
dadır!”  

Çev. Eyüp Özer
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Salih Öztürk

Alman devrimin de Rus 
devrimi gibi dünya savaşının 
doğurduğu toplumsal ve eko-
nomik krizin üzerinde şekil-
lendiğini söyleyebiliriz. «Bir 
yılda biter» denilen ama dört 
yıl süren savaşın acılarının 
ve açlığın üzerinde. Savaşta 
hırpalanmış Rusya’da; yenik 
Almanya, Avusturya-Macaris-
tan ve Osmanlı imparatorluk-
larında tahtlar birbiri ardına 
sallanmaya başladı. 

Ekim devrimi ile 10 Kasım 
Almanya’sı arasında neredey-
se bir yıl var. Sovyetler henüz 
sağlam bir zemin üzerinde 
oturmuş, istikrarlı bir rejim 
olabilmekten fazlasıyla uzak-
tı. Daha sırada uzun ve kanlı 
bir iç savaş vardır. Bolşevikler 
o günlerde devrimin ne ka-
dar dengesiz ve savunmasız 
durumda olduğunun farkın-
daydılar; ancak Avrupa’da 
gerçekleşecek bir devrimin 
Ekim’i kurtarabileceği dü-
şüncesindeydiler. Avrupa’da 
gerçekleşecek devrimin loko-
motifi ise elbette Alman işçi 
sınıfıydı. Almanya Avrupa’nın 
en gelişkin ve örgütlü işçi 

sınıfına sahip ülkeydi. Üste-
lik radikalleşen Alman işçi 
sınıfının önünde henüz ger-
çekleşmiş Rus devriminin 
başarısı da durmaktaydı. Yani 
devrimin mümkünlüğü gözler 
önündeydi. Alman devrimciler 
umutlarının Rusya’da, sınırın 
hemen ötesinde gerçekleşebil-
diğini görüyorlardı ve Bolşe-
vikler sabırsızlıkla bir dünya 
devrimi sürecinin gelişmesini 
bekliyorlardı. Eğer devrimci 
dalga sonuca ulaşmazsa Ekim 
devrimin de kısa sürede ye-
nileceği düşünülüyordu. Bu 
anlamda devrimin yenilgisinin 
Stalinizm’in yükselişine ve 
«tek ülkede sosyalizm» anla-
yışının yerleşmesine yardımcı 
olduğunu da söylemek gerekir. 

Alman işçi sınıfının Avus-
turya, Macaristan, Çek, Polon-
ya işçi sınıflarıyla çok derin 
tarihi ilişkileri mevcuttu. Tarih 
boyunca bu ülkelerden birin-
deki toplumsal bir kıpırdanma 

derhal ötekilere sıçramıştır. Al-
man Devrimi dediğimizde bu 
ülkelerin hepsindeki bir dev-
rimci dalgadan söz ettiğimizi 
bilmek gerek. Habsburg İm-
paratoru bu dalga sonucunda 
tahtını bıraktı ve Avusturya’da 
cumhuriyet ilan edildi. Avus-
turya, Macaristan ve Çek 
ülkelerinde savaş sonrasında 
bir dizi devrimci ayaklanma 
gerçekleşti. Orta Avrupa’nın 
pek çok ülkesindeki egemenler 
açısından kızıl bayrak ciddiye 
alınmak zorunda olunan bir 
tehdittir. 

Alman işçi sınıfının en 
büyük partisi SPD devasa 
ve güçlü bir kurumdu ve 
Reichtag’da da çoğunluktaydı, 
ancak yasalara göre Şansölye-
ler parlamentoya değil Kaiser’e 
karşı sorumluydular. Zaten 
kendilerini de Kaiser atıyordu. 
SPD bildiğimiz gibi savaşa 
onay vermiştir ve partinin 
daha solunda henüz 1917’de 

Alman Devrimi: 
Kasım 1918Alman devrimciler umutlarının 

Rusya’da, sınırın hemen ötesinde ger-
çekleşebildiğini görüyorlardı ve Bol-
şevikler sabırsızlıkla bir 
dünya devrimi sürecinin 
gelişmesini bekliyorlardı.
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bu partiden ayrışarak kurulan 
USPD yani Bağımsız Sosyal 
Demokrat Parti bulunmak-
tadır. Almanya’da devrimci 
dalga kabarırken Spartakistler 
henüz USPD içinde devrimci 
bir kanattan ibarettiler. Devri-
min yenilgisinden sonra güçlü 
bir Bolşevik partinin mevcut 
olmayışından çokça söz edil-
miştir. Gerçekten de KPD, Al-
manya Komünist Partisi ancak 
1918 sonunda ayrı bir parti 
olarak kuruldu ve hemen aka-
binde ayaklanma çağrısında 
bulundu. Partinin bu anlamda 
kurumlaşmış, inşa edilmiş bir 
parti olduğunu söyleyebilmek 
de, böyle yeni bir partinin 
bu kadar fırtınalı bir süreçte 
dümeni doğru tutabilmesini 
beklemek de güçtür. 

Savaş biterken
Müttefik ambargosu sonucu 

karne ve gıda krizi ailelerin 
gırtlağına yapışmış vaziyet-
tedir. 1916-17 kışında patates 
hasadının donması sonucunda 
tarihte «şalgam kışı» adı veri-
len bir süreç yaşamaktadır. Bü-
yük açlık yılında ölen çok kişi 
olmadıysa da beslenme büyük 
bir sorun haline gelmişti. Yok-
luk ve ondan türeyen karabor-
sa her yanı sarmıştı. Başarısız 
savaş, neredeyse iki milyon 
Almanın cephede ölümü ve 4.2 
milyon Almanın geriye çeşitli 
yara ve sakatlıklarla dönüşü 
büyük bir travma yaratmış-
tır. Yetişkin erkek nüfusunun 
neredeyse % 19’unun savaş 
zayiatı oluşunu izah etmek 
kolay değil. Savaş bitip Alman-
ya yenilgiyi kabul ettiğinde 
bile Alman ordusu siperlerin 
tamamında her zamanki disip-
linle durmaya devam ediyor-
du ve bugün savaşın cephede 

değil ekonomik alanda, kay-
nak eksikliği nedeniyle takatin 
tükenmesi yüzünden sona 
erdiği sıkça söyleniyor. Cephe-
de disiplin sağlanıyordu ama 
cephe gerisinde durum farklıy-
dı. Özellikle doğu cephesinde 
kaçak oranı yüksektir, her on 
askerden biri sevkiyat sırasın-
da kaçıyordu. Berlin’de ön-
celeri 50 bin sonraları 100 bin 
kaçak askerden söz ediliyor.  

Bu süreçte ailelerin beslen-
me sorumluluğu büyük ölçüde 
kadınların sırtına binmesinden 
ve kadınların hızla bağımsız-
laşmasından da söz etmek ge-
rekir. Kadınlar ve ergen çocuk-
lar dev bir vasıfsız işçi havuzu 
oluşturuyorlardı. 

İşçi hareketi bu yeni taze 
kanla genişlerken diğer yan-
dan onun siyasi temsilcisi 
konumundaki SPD savaşa 
verilen destek yüzünden 1917 
Nisan’ında bölündü, USPD 
kuruldu ve 42 Reichstag üyesi 
parlamenter de anılan partiye 
geçti. Talepleri savaşa derhal 
son verilmesiydi.

Artık Merkez Partisi bile 
başka bir faciaya yol açmaması 
için barış çağrısı yapmaya baş-
ladı. Kast edilen «facia» dev-
rimdir. Ülke patlamaya hazır 
haldeydi. SPD, solu ve işçileri, 
Merkez Parti ise etkisi altına 
aldığı burjuva ve küçük bur-
juvaları sakinleştirmeye çalışı-
yordu. 1917’deki grevlere 650 
bini akın işçi katılmıştı ama 
Ocak 1918 grevleri Viyana ve 
Budapeşte’deki dalgayı takiben 
başladığında 1 milyona yakın 
işçi greve çıktı. Artık merkezi 
sendikalar işçileri denetlemeyi 
başaramıyorlar, bu durumda 
da hareketin önüne geçmeye 
çalışıyorlardı. Hükümetin tep-
kisi fabrikaların askeri denetim 

altına alınması, sıkıyönetim ve 
Sosyal Demokrat basın organ-
larını kapatmak oldu. 

Cephe gerisi fokurdarken 
savaş sona yaklaşıyordu. Bir 
haftalık grev dalgası durulur-
ken Almanların «bahar taar-
ruzu» sonuçsuz kaldı, üstelik 
8 Ağustos’ta İngilizler Batı 
Cephesi’ni yardılar ve cephe 
neredeyse bütünüyle Alman-
ya sınırına yaslandı, Sonba-
hara doğru İtilaf güçleri Ren 
Nehri’ne yaklaşırken Alman 
Genelkurmayı savaşın kaybe-
dildiğine ikna oluyordu. Ni-
tekim durum 29 Eylül 1918’de 
Kaiser’e bildirildi.

Kaiser gidiyor
Ateşkese razı olunması 

sadece askeri ve ekonomik du-
rumun kötüye gidişinden değil 
aynı zamanda da toplumsal ve 
siyasal kalkışmanın ve nihaye-
tinde bir devrimin sonucudur. 

Kaiser bu bunalımın or-
tasında mecburen hükümeti 
değiştirmek zorunda kaldı ve 
3 Ekim 1018’de liberal olarak 
tanınan bir prensi, Maximilian 
von Baden’i atadı, amaç hem 
halkın gazını almak hem de 
savaşta halka yeniden bir tür 
mücadele ruhu aşılayabilmek-
ti. Prens bu amaçla bir dizi 
siyasi reform ve liberalleşme 
öngörüyordu. Tarihte pek çok 
kez görüldüğü gibi egemen-
lerin bu tür iyileştirmeci «fe-
dakarlıkları» iş işten geçerken 
gündeme gelir. Ordunun bir 
kesimi ise savaşı sürdürmekte 
ısrarlıydı. 3 Ekim’de Kiel’de 
denizcilerin ayaklanması bu 
ısrarın sonucudur. Donanma,     
sonucu intihara eş bir saldırı 
planlıyordu ve denizciler ger-
çekte bitmiş bir savaşta kurban 
olmamak kaygısıyla ayaklan-
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dılar. Gemilerin kontrolü ele 
geçirildi, gemilerin direklerine 
kızıl bayraklar çekildi, ayak-
lanma tüm donanma üslerine 
hızla yayılırken Bavyera’da bir 
ayaklanma patlak verdi. 

İşte tüm bu toplumsal 
gerilimlerin sonucunda 9 
Kasım’da on binlerce sivil ve 
asker Postdam’da, Hohenzol-
lern sarayının önünde savaşın 
sonlandırılmasını talep etmek 
üzere toplandı. Bu gelişmelerin 
rüzgarıyla SDP lideri Ebert, 
Prens Maximillian’a hüküme-
ti derhal SPD’ye devretmesi 
çağrısında bulundu. Aynı 
gün Prens istifa etti ve Sosyal 
Demokratların öncülüğünde 
yeni bir hükümet kuruldu. 9 
Kasım Alman tarihindeki çok 
hızlı günlerden biridir. Yine 
aynı gün Hindenburg ve diğer 
önemli subaylar Kaiser’in 
tahttan çekilmesini istediler. 
Kaiser’e böyle bir ültimatom 
verebilme cesaretinin elbette 
dış politikayla da ilgisi var. 
Amerikalılar savaşa yol açan 
rejim ile hiçbir müzakereye 
girmeyeceklerini sık sık belir-
tiyorlardı. Kaiser’le birlikte ne 
barış ne de az hasarla elde edi-
lebilecek görüşme süreci müm-
kündü. 10 Kasım’da Kaiser’in 
tahttan çekildiğini bizzat 
Hindenburg açıkladı ve SDP 
lideri Ebert Şansölyelik Sara-
yı balkonundan yeni Alman 
cumhuriyetinin kuruluşunu 
ilan etti. Aynı zamanda siyasi 
tutuklular için af ilan ediliyor-
du ve diğerleriyle birlikte Rosa 
Luxemburg ve Karl Liebknecht 
cezaevinden çıkıyorlardı. 
Cumhuriyete rağmen devrim 
soylulara, soyluların ünvan ve 
haklarına dair devrimci talep-
lerden imtina ediyordu. Bu 
anlamda 10 Kasım devriminin 

Fransız devriminin bile geri-
sinde kaldığı sık sık söylenmiş-
tir. Soylu ünvanlarından söz 
edilmişken orduda komuta ka-
demesindeki pek çok soylunun 
görevlerinin başında kaldığını 
da eklemek gerekir. Rusya’nın 
aksine Almanya’da ordunun 
çözülmesinden söz edilemez 
ve komuta kademesi de sürek-
liliğini kaybetmemiştir. 

Sovyetler mi, Kurucu Mec-
lis mi?

Ordu, bir yandan Kaiser’den 
kurtulmak isterken, öbür 
yandan sokaktaki gelişmelerin 
Rusya’dakine benzer bir dev-
rimle sonuçlanması ihtimalin-
den çekiniyordu. Nitekim ordu 
temsilcilerinin Ebert’i arayıp 
barış görüşmelerini yürütüp 
yürütemeyeceğini ve Bolşevik 
tırmanışı önleyip önleyemeye-
ceğini sorduklarını biliyoruz. 
10 Kasım sonrasındaki geliş-
meler ordu ile SPD arasındaki 
ince pazarlığın da bir ürünü-
dür. Ebert bir yandan orduya 
güvenceler vererek askeri bir 
darbeyi önlemeye çalışırken 
öbür yandan da hem USPD - ki 
Spartakistler henüz bu partinin 
içindeydiler - ile birlikte hükü-
met kurmak ve aynı zamanda 
toplumsal bir devrimi engel-
lemek gibi hayli karmaşık bir 
politika gütmekteydi.

İşte bu ortamda Ebert, 
USPD’nin taleplerine yanıt 
vermek üzere hükümetin 
kendisini sovyet olarak adlan-
dıracağını, bakanların artık 
halk komiseri olarak adlandı-
rılacağını bildirdi ama Sosyal 
Demokratların 1 Aralık’ta 
topladığı İşçi ve Asker Konsey-
leri Kongresi aslında yükselen 
dalgayı yatıştırma çabasından 
başka bir şey değildi. Üstelik 

SPD’li delegeler ulusal meclis 
için genel seçimlere gidilmesi-
ni, yeni cumhuriyetin demok-
ratik anayasasının bu meclis 
tarafından hazırlanmasını 
önerdiler. Oysa devrimci solun 
talebi yeni anayasanın kon-
seyler tarafından oluşturulma-
sıdır. Hakim tartışma kabaca 
şudur: Ülkede siyasal rejimin 
oluşması için bir kurucu meclis 
mi oluşmalıdır, yoksa iktidar 
doğrudan işçi ve asker kon-
seylerine mi geçmelidir? Spar-
takist Birlik Kurucu Meclis 
yönündeki çabalara kesinlikle 
karşıydı ve durmaksızın ikti-
darın işçi ve asker konseylerine 
geçmesi propagandası yap-
maktaydı. Aksi halde böylesi 
bir tarihi fırsat kaçırılacak, 
Sosyal Demokratlar ve gerici-
ler devrimi boğarak burjuva 
düzenini yeniden tesis edecek-
lerdi. Spartakistlerin tepkisi 13 
Aralık’ta Şansölyelik binasını 
işgal girişimi oldu. Ordu ise 
Ebert hükümetinin yanında 
yer alarak işgal girişimi kanlı 
biçimde bastırıldı. SPD’nin 
çeşitli dengelerle güçlükle 
sağladığı koalisyon bu dal-
galanmada sarsıldı ve USPD 
hükümetten çekildi.

Spartakistlerin USPD’den 
ayrışarak 31 Aralık 1918’de 
Alman Komünist Partisi’ni 
kurmaları ile Alman Devrimi 
denilen sürecin ilk aşamasının 
bittiğini söyleyebiliriz. Partinin 
kuruluş çağrısı şöyleydi: Ku-
rucu Meclis çalışmaları küçük 
burjuva bir çabadır ve acilen 
konseyler iktidarı kurulmalı-
dır. İktidar sovyetlere! Artık 
sırada 1923 yılında nihayetle-
necek ayaklanmalar ve çatış-
malar dizisinin ilki, Ocak 1919 
Spartakist ayaklanması vardır.
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Daniel Bensaïd

Bu mülakat David Muhlmann 
tarafından Rosa Luxemburg 
hakkındaki kitabı için, Mayıs 
2010’da gerçekleştirilmiştir. Bu 
aynı zamanda Daniel Bensaïd 
ile ölümünden önce yapılmış son 
söyleşidir. 

David Muhlmann: Daniel, 
Fransız radikal solunun ve 
dünya Troçkist hareketinin en 
etkili düşünür ve örgütçülerin-
den birisiniz. Önce Devrimci 
Komünist Birliğin (LCR- IV. 
Enternasyonal Fransa Seksi-
yonu) ardından da Yeni An-
tikapitalist Parti (NPA)’nın 
yönetiminde yer aldınız. Si-
zinle konuşmak istediğim ilk 
konu Rosa Luxemburg ile olan 
siyasal ve entelektüel ilişkiniz. 
Sizin için ismi, uluslararası 
sosyalizm tarihinde bir Lenin 
veya Troçki’ye eşdeğer bir re-
ferans oluşturuyor mu? Kendi 
siyasal güzergahınız içinde 
özel bir yeri var mıdır? 1969’da 
Partisans dergisinin “Rosa Lu-
xemburg yaşıyor” başlıklı bir 
sayısında Rosa Luxemburg’da 
Parti ve örgüt meselesi hakkın-
da bir yazınızı hatırlıyorum…. 
Bugün gerek Marksist teori 

gerekse inşa edilmesi gereken 
devrimci pratik konusunda 
onun mirası olarak benimse-
memiz gereken nedir sizce? 
Özellikle de, her tür öncü güç 
için kritik bir mesele olarak 
ortaya koyduğu -her ne kadar 
bu kavramı sevmesem de- işçi 
“kendiliğindenliği” ihtiyacı 
aklıma geliyor…

Daniel Bensaïd: Her şeyden 
önce Rosa Luxemburg’un tek-
rar gündeme gelmiş olmasın-
dan dolayı sevinç duyabiliriz. 
Tabii ki dini bir tatmin duygu-

suyla değil. Daha çok siyasal 
bir momentumu ifade ettiği 
için: Bunun şu anda meydana 
geliyor olması bir tesadüf de-
ğil. Bunun yanı sıra benim için, 
ve hatta bizim için (bu “biz 
“biraz muğlak olmakla birlik-
te, altmışlı yıllarda Komünist 
Parti’nin gençliğiyle ayrışma 
yaşayanlar üzerinden şekille-
nen bir militan kuşağı kapsı-
yor) her daim mirasımızın bir 
parçasıydı. Şöyle, o dönemler 
teorik bir besin arayışınday-
ken bizlere aktarılan Ortodoks 
komünizmin ön saflarında 

Rosa Luxemburg’un Katkısı 
Üzerine Bir Söyleşi
1905 deneyimi Rosa Luxemburg’un sınıflar arası kutuplaşmanın çizgisel olmadığını, 
orta sınıfların kendini yeniden oluşturduğunu, krizlerin ve çöküşün mekanik biçimde 
gelişmediğini algılamasını sağlamış, belirli bir devrimci iradeciliğe ihtiyaç duyan bir 
tarih anlayışını öne sürmesini sağlamıştır.
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değildi, fakat Troçki’den fark-
lı olarak “cehennemde” de 
değildi. Dolayısıyla her za-
man Rosa Luxemburg’a bir 
“erişme imkânı” mevcuttu. 
Öte yandan siyasal akımımız 
kısmen onun fikriyatından 
etkilenmiştir. Başka akımlarla 
farklılığımızı ortaya koymak 
ve biraz da meydan okumayla 
etiketimiz “Troçkist” idi. Ama 
Rosa Luxemburg’un büyük 
bir hayranı olan, hatta belki de 
Troçki’ye olduğundan da fazla 
hayranlık duyan Ernest Man-
del gibi bir Troçkisti düşünü-
yorum. Kendi yaşam öyküsü 
açısından bile neredeyse daha 
yakındı ona: Brüksel’deki kü-
çük evinde, kendisine babası 
tarafından aktarılmış olan ciltli 

Neue Zeit koleksiyonu vardı. 
Neredeyse dolaysız bir Tarih 
söz konusuydu ve Spartakiz-
min hafızası böyle aktırılmıştı. 
Ayrıca, ve bunu kendimizi 
pohpohlamak için söylemi-
yorum, LCR’in eğitimlerinde 
derdimiz çoğunlukla Mark-
sist ortodoksiyi aktarmaktan 
ziyade işçi hareketi tarihindeki 
tartışmaları yerli yerine oturt-
maktı. Kautsky okutuyorduk, 
Bernstein okutuyorduk… 
Rosa Luxemburg’un birincil 
rollerden birini oynadığı bir 
tartışmanın sahnesini yeniden 
oluşturmaktı söz konusu olan. 

Dolayısıyla çok önemli bir 
yere sahipti fakat bir mit de 
değildi bizim açımızdan, tıpkı 
Troçki gibi. Troçki’nin kor-
kunç kitapları vardır, özellikle 
de Terörizm ve Komünizm 
(1920): Rus iç savaşının bağla-
mını anlayabiliriz fakat istisna 
halini istisnanın ötesine de 
geçerek teorileştirmek başka 
bir şeydir. Rosa konusunda ise, 
onun Lenin ve parti hakkın-
daki eleştirel yazılarını daha 
sonradan meydana gelecek 
olan bürokrasi ve Stalinizm 
olgusunun prizmasından 
yeniden okumakta bir kolaylık 
ve anakronizm söz konusu-
dur. Ancak Rusya bağlamının 
ötesinde Rosa’nın kendi döne-
minde işçi hareketinin yöne-
tim aygıtlarında bürokrasinin 
yükselişi meselesinde özellikle 
hassas davrandığı doğrudur. 
Almanya’da bürokrasi olgusu-
nun laboratuvarıyla karşı kar-
şıyadır -ve Robert Michels’in 
siyasal partiler hakkındaki 
kitabının aynı dönemde çıkma-
sı bir tesadüf değildir (Michels, 
1914).

Burada göreli bir yasallık 
döneminden istifade eden ve 

büyük bir aygıtın oluşumuna 
yol açan, kitle sendikalarına 
dayalı ilk kitle partisi olgusu 
söz konusudur. Yeraltındaki 
Bolşevik Partisinin durumu 
bu değildi. Bolşevik Parti 
sonradan mitleştirilmiştir ama 
esasında her daim devasa bir 
kargaşa vardır burada, hatta 
kimi zaman da küçücük bir 
kargaşa, mücadele koşullarının 
kırılganlığını göz önünde bu-
lundurursak. Sonuçta Rosa’da 
böyle bir hassasiyet olduğu 
tartışmasızdır. “Kendiliğinden-
lik” kelimesi konusunda tered-
düt ettiniz. Bu konuda iki şey 
söyleyeceğim. Benim açımdan 
1905-1906 yıllarının kitle grevi 
tartışması kurucu bir niteli-
ğe sahiptir çünkü hadisenin 
[événement] önemini vurgular. 
Bu da -her ne kadar açık seçik 
değilse de bu çerçevede çalış-
mayı sağlar- bir başka siyasal 
zamansallık fikrini ortaya 
koyar: Tarihi yapan seçimlerle 
elde edilmiş konumların tedri-
ci birikimi değildir; beklenme-
dik olanın, apansız gelişenin 
payı vardır. Buna “kendiliğin-
denlik” deriz ya da demeyiz 
fakat her halükârda bir hadise 
mevcuttur, tartışmasız biçimde 
kendine has genel örgütlenme 
biçimleriyle birlikte aşağıdan 
bir patlama teşkil eden bir 
hadise.

 Öte yandan 1905 deneyi-
minin Rosa Luxemburg’un, 
Bernstein’la olan tartışma çer-
çevesinde sınıflar arası kutup-
laşmanın çizgisel olmadığını, 
orta sınıfların kendini yeniden 
oluşturduğunu, krizlerin ve 
çöküşün mekanik biçimde 
gelişmediğini algılamasını sağ-
lamış olması söz konusudur. 
Kısacası belirli bir devrimci 
iradeciliğe ihtiyaç duyan bir 

“Tarihi yapan seçimlerle 
elde edilmiş konumların 
tedrici birikimi değildir; 
beklenmedik olanın, apan-
sız gelişenin payı vardır.”
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tarih anlayışını öne sürmesini 
sağlamıştır. Ve Rosa, belki de 
tam da Almanya bu konuda 
ayrıcalıklı bir laboratuvar 
teşkil ettiğinden, bunu sezin-
leyen ilki kişilerden biri, hatta 
belki de ilk kişidir. Lenin’den 
hayli önce. Bu anlamda, esasen 
işçi hareketindeki bürokra-
siye karşı yöneltildiğinden, 
“kendiliğindenliğin” neden 
yeni ve radikal siyasal stratejik 
yönelimler anlamına gelmesi 
gerektiğini açıklığa kavuşturan 
ilk kişidir.

Oysa bu gücünün bir şekil-
de bir zayıflık haline geldiğini 
düşünüyorum. İlk kurbanla-
rından olduğu 1918 Alman 
devriminin trajedilerinden 
biri, sosyal-demokrasinin iki 
çoğunluk kanadından ayrışma-
nın gecikmiş oluşu ve bunun 
aslında hayli el yordamıyla 
gerçekleştirilmiş olmasıdır. 
Rusya’yla karşılaştırdığımızda 
Lenin’in parti hakkında geliş-
tirdiği anlayışın “Nisan Tez-
leri” olarak anılan dönemeci 
almasını ve hiç taviz vermeden 
partinin çoğunluğuyla çarpış-
masını sağladığını kabul etmek 
gerekir. Rosa ve Liebknecht’in 
Almanya’da kitle örgütleriyle 
kopuşu tasarlamasının ve bu-
nun sorumluluğunu almasının 
zorluklarını anlıyorum, elbette 
ki bu hiç kolay değildi fakat 
böyle bir durumda sosyal-de-
mokrasi içinde nasıl kavgalar 
yürütülebileceğini tahayyül 
edebiliyoruz.

D.M.: Rosa ve Liebknecht 
her şeyden önce bir ‘komünist 
sekt” oluşturmaktan çekiniyor-
du. Kitlelere “yapışmak” gere-
kiyordu. Rosa Luxemburg’un 
“kendi aramızda haklı olmak-
tansa haksız bir işçi partisi 

içinde mücadele etmek yeğdir” 
gibi bir şey söylediğini hatırlı-
yorum….

D.B.: Anlıyorum. Fakat ben, 
bugün Tarihin yaramaz çocu-
ğu haline gelen ve dolayısıyla 
artık okunmayan Lenin’in bir 
şekilde siyaset kavrayışında 
devrim yapan, siyasette stra-
tejik düşüncenin yolunu açan 
kişi olduğunu düşünme eğili-
mindeyim. Marx’ta tam ola-
rak bulamayız bunu ve Rosa 
Luxemburg’un çevresinde 
bulunduğu Alman sosyal-de-
mokrasinin tüm bu kadroları 
nihayetinde “kültürel” olarak 
Marx’a hayli yakındı.

D.M.: Devrimci 
“olgunlaşma”ya, sosyalizmin 
“ilerlemesi”ne vb. inanıyorlar-
dı.

D.B.: Evet, sosyolojik olgun-
laşma: Yoğunlaşacak, gelişecek 
bir sınıf var ve bu gelişimin 
sonucunda da siyasal bilinç ile 
örgütlenme arasında organik 
bir bağ oluşacaktı. Marx’ta par-
ti meselesi ancak geçici biçim-
de gündeme gelir, konjonktü-
rel bir araçtır. Lenin ise onu, 
geri çekilmeleri ve atılımları 
örgütleyen, inisiyatif alan haki-
ki bir stratejik operatör haline 
getirir. Burada farklı bir kav-
rayış söz konusudur. Bu ne-
denle Rosa’da doğmakta olan 
bürokratik tehdit hakkındaki 
eleştirisinin tüm keskinliğini 
gözlemleyebiliriz ama aynı 
zamanda neredeyse tümüyle 
doğal bir sürecin “olgunlaşma-
sına” olan güvenin bir problem 
yarattığını da… 

D.M.: Tümüyle hareketsiz 
kalma pahasına kitlelere “ya-

pışma” ile partizan bir sekter-
lik pahasına Leninist kopuş 
arasındaki ikilem bugün için 
bir güncellik taşıyor mu yoksa 
sadece bir tarihsel mesele mi?

D.B.: Bugün için beni il-
gilendiriyor ama bambaşka 
koşullarda. İşçi hareketinin 
yüzyıllık deneyiminin ardın-
dan toplumsal veya siyasal bir 
araya geliş biçimlerinin çok 
daha akışkan, karmaşık ve 
parçalı halde olduğunun gayet 
farkındayız. Rosa’nın döne-
minde sosyalistlerde yine de 
bir homojenlik önkabulü vardı, 
işçi sınıfının tekliği. Bu fazla-
sıyla yalanlanmıştır. Kapitaliz-
min paradokslarından biridir 
bu, bir yandan örgütlenme 
eğilimi, ama aynı zamanda 
rekabeti dolayısıyla daimî 
bölünmeler ve farklılaşmalar 
doğuran bir emek piyasası.

Günümüzde bu artık an-
laşılmıştır. Tıpkı çağdaş top-
lumların karmaşıklığı gibi. 
Daha farklılaşmış unsurların 
bileşiminden oluşuyorlar. 
Bireyselleşme olguları çelişik 
yönlere sahip, bir yandan daha 
demokratik bir kültür fakat öte 
yandan olumsuz anlamdaki 
bir bireyciliğe kayma. “Parti” 
biçimine ilişkin problemleri, 
bugün kolektif olanı, daya-
nışmayı, eşgüdümü vs. nasıl 
örgütleriz meselesini buradan 
yola çıkarak düşünmek lazım. 
Ancak bugün bir sorun da şu 
ki, solda biçim hakkındaki 
tartışma içerik hakkındaki tar-
tışmanın önünde bir çeşit engel 
teşkil ediyor. Ve de özellikle 
bürokratikleşme olgusunun 
parti formunun bir salgısı 
olduğuna inanma eğilimi var, 
halbuki çok sayıda toplumsal 
örgütlenmede, devlet aygıtın-
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da, sendikalarda, STK’larda vs. 
kendini gösteren büyük çaplı 
bir sosyolojik fenomendir. 
Parti konusunu fazlasıyla aşan 
bir mesele bu. 

D.M.: Komünist ve devrim-
ci sol için, bürokratikleşmiş bir 
kitle örgütünde kalmak veya 
daha saf ilkeler üzerinden 
örgütü tekrar kurmak üze-
re oradan ayrılmak sabit bir 
sorun olagelmiştir. Bu konuda 
Rosa’nın çok doğru ve takdi-
re şayan bir pozisyona sahip 
olduğunu düşünüyorum: Hem 
Leninizme eleştirel yaklaşmış, 
hiç şüphesiz, sosyal-demok-
rasinin çoğunluğuyla kopuş 
halinde olmuş, ama öte yandan 
parti biçimini ilkesel olarak 
reddetmeye dayanan kolay 
goşizme de sapmamıştır, kendi 
döneminin Linksradikale’sinin 
yaptığı gibi, Rühle’lerin veya 
Gorter’lerin… İşçi örgütlenme-
si konusunda Rosa’yı Lenin’in 
karşısına koyduğumuzda, 
Rosa Luxemburg’un nihayetin-
de Alman Komünist Partisi’ni 
kurduğunu sıklıkla unutuyo-
ruz!

D.B.: Katılıyorum. Bu biz-
lere musallat olan bir tartış-
maydı ve bana da özellikle. 
Tartışmanın içerimlerinin 
tamamen bilincinde olmak 
için kendi adıma fazla genç-
tim, fakat Komünist Parti’den 
veya Komünist Öğrenciler’den 
resmi olarak 1965-1966’da ihraç 
edildik; esasında bunun yarısı-
nın ihraç yarı sının da bir çeşit 
gönüllü bir gidiş olduğunu 
düşünüyorum. Ancak genç-
liğimize verilecek bir tasa-
sızlık veya bilinçsizlikle, bu 
konu hakkında düşünmedik. 
“Kurşuna dizilmişlerin büyük 

partisi”nden 200 veya 300 kişi 
ayrılmak kesinlikle çılgınlıktı; 
bugün artık pek bir şey ifade 
etmiyor ama o dönemler… 
Ayrılmak beni çok sarsmıştı, 
komünist bir çevreden geli-
yordum, İspanya iç savaşını 
yaşamış, FTP-MOI direnişçisi 
olmuş kişilerden oluşan.

Bizlere bütün o “partiden 
ayrılıp da tarihin çöplüğünde 
bitenler” nakaratını tekrarla-
dılar. Gençtik, kendimizi fazla 
sorgulamadık ama eğer bunu 
yapmış olsaydık kalmak için 
mutlaka nedenler bulurduk. 
Daha hoşgörülü ve diğer akım-
lara karşı daha geçirgen bir 
partide bulunan İtalyan alter 
ego yoldaşlarımızın ayrılması 
gerekmedi mesela ve saplanıp 
kaldılar…. Ayrılmak için doğ-
ru zaman nedir? Bundan ne 
kazanılır ve ne kaybedilir? Ba-
rındırdığı tehlikeler nelerdir? 
Bu sorular gayet güncel. Mese-
la Mélenchon’un Sol Cephe’yi 
kurmak üzere Sosyalist 
Parti’den ayrıldığında kendini 
uzun uzun sorgulamadığını 
zannetmiyorum. Ve bölünme 
riskinden kimsenin kaçınabile-

ceğini sanmıyorum. Rosa’nın 
kaygısı tam da bundan dolayı 
meşrudur: İnsanları delir-
tebilecek azınlık patolojileri 
gözlemledik. Ve kimileri ger-
çekten delirdi: Var böyleleri 
ve son derece parlak insanlar, 
Bordiga ve Posadas gibi - ki 
sonunda anti-atomik sığınak-
lar inşa etti… Burada çok uç 
örnekler söz konusu ama IV. 
Enternasyonal tarihinin de 
muaf olmadığı bir mesele bu: 
Pablo’nun dünya proletaryası-
na, Başkan Mao’ya, Tito’ya vs. 
açık mektuplar yazdığı zaman 
mesela…

D.M.: Paranoyak bir man-
tık da işliyor burada…

D.B.: Tabii ki paranoyak bir 
mantık da işliyor. Haklı oldu-
ğunuz, gereken karşılığı gör-
mediğiniz, duyulmadığınız, 
kitlelere gerçekliğin ötesinden 
konuştuğunuz intibaını edini-
yorsunuz. Tüm bunlar pusuda 
bekliyor elbette. Bugün de 
çözülmüş sorunlar değil bun-
lar. Bununla birlikte günümüz-
de daha az sancıyla yaşanıyor 
çünkü artık Avrupa’da kolektif 
örgütleyici niteliğindeki solcu 
kitle partileriyle neredeyse hiç 
karşı karşıya bulunmuyoruz. 
Bugün daha açık bir siyasal 
alan olduğunu söyleyebiliriz, 
başka yerlerde de hayat var, 
kafayı yemeye mahkûm de-
ğiliz. Kimi hezeyan nöbetleri-
nin kurbanı olabiliriz ama bu 
büyük partilerin veya onlar-
dan geriye kalanların dışında 
olmak gerçeklikle ilişkimizi 
kesmiyor! [Gülüyor]

Söyleşinin diğer yarısı yeniyol.
org sitesinde yayınlanacaktır.

Çeviri: Uraz Aydın

Rosa ve Liebknecht’in 
Almanya’da kitle ör-
gütleriyle kopuşu 
tasarlamasının ve bu-
nun sorumluluğunu 
almasının zorluklarını 
anlıyorum fakat böyle 
bir durumda sosyal-
demokrasi içinde nasıl 
kavgalar yürütülebile-
ceğini tahayyül edebi-
liyoruz.
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Haftalardır sürmekte olan Sarı Yelek-
liler hareketinin 26 Ocak Cumartesi 
günü Paris’teki 11. Gösterisinde 50 
kişilik bir faşist grup muştalar, taşlar 
ve inşaat malzemeleriyle Yeni Anti-
kapitalist Parti’nin (NPA) kortejine 
iki sefer saldırarak bir dizi militanın 
yaralanmasına sebep oldu. Aynı gün 
başka kentlerde de faşist saldırılar 
yaşandı. Aşırı sağın Sarı Yelekliler 
hareketi içinde etkinliğini artırmaya çalıştığı bilinen 
bir gerçek. Antifa güçlerle daha öncesinde yer yer 
çatışmalar yaşanmış olsa da ilk kez bir siyasal kor-
teje açık bir saldırı gerçekleşti. “Les Zouaves Paris” 
isimli grup saldırıyı sahiplendi ve Sarı Yelekliler 
yürüyüşlerinde “radikal ve şiddetli” eylemlerini 

sürdüreceklerini açıkladı. Çok sayıda demokratik-
devrimci kurum, parti ve hareket tarafından NPA’ya 

iletilen destek ve dayanışma mesajla-
rında faşizme geçit vermeme ve ortak 
bir antifaşist mücadele yürütme iradesi 
ifade edildi. NPA ise olayların hemen 
ardından yaptığı açıklamada saldır-
ganların Sarı Yeleklilerle bir ilgisinin 
olmadığını fakat aşırı sağın yürüyüş-
lerdeki varlığının hareket için bir zehir 
olduğunu belirtti: “Gözümüzü korku-
tamayacaklar! NPA Macron’a ve toplu-
mun aleyhine olan politikalarına karşı 
hareketi kararlılıkla inşa etmeye devam 
edecektir. Yaşanan saldırı yürüyüşü 

kırmaya, zayıflatmaya yönelikti ve elbette iktida-
rın işine yaramaktadır. Toplumsal ve siyasal solun 
örgütleriyle ve çeşitli Sarı Yelekli topluluklarıyla iliş-
kiye geçip bu faşist grupların toplumsal hareketlere 
saldırmasının önünü kesmek için verilecek yanıtı 
birlikte tasarlayacağız” dendi.

NPA Kortejine 
Faşist Saldırı

kısa kısa 

Jean Wyllys, Brezilya’da Sos-
yalizm ve Özgürlük Partisi 
PSOL’den meclisteki ilk gay mil-
letvekili ve lgbti hakları savunu-
cusu, art arda gelen ölüm tehdit-
leri yüzünden geçtiğimiz hafta 
işini ve ülkeyi terk etti. 
Geçen yıl eylül ayında 
Bolsonaro’ya suikast girişimine 
katıldığı iddiasıyla aşırı sağ grup-
ların sahte haberlerinin hedefi 
durumunda. Bu noktada Jean’in 
hayatını savunmanın ne denli 
önemli olduğunu biliyoruz. 
Durumun aciliyeti de göz önünde 
bulundurulursa Brezilyalı akti-
vistler desteğimizi bekliyor. Ülke 
çapında siyasi örgütlerden ve 
kişilerden gelen imza sayısı 300’e 
yaklaşıyor ve şimdi siyasi parti-
lerden, toplumsal hareketlerden, 
örgütlerden, entelektüellerden, 
liderlerden, toplumsal figürlerden 
ve diğer ülkelerden de imzacılar 

bekleniyor. 
Uluslararası dayanışmanın siyasal 
otoriteler üzerinde baskı kurmak 
ve onları harekete geçirmek için 
önemli olduğunu yoldaşımız 
Marielle Franco’nun katledilme 
davasında görmüştük ve şimdi 
Jean’e gelen tehditlerin de ciddiye 
alınmasını talep ediyoruz.
http://psol50.org.br/queremos-
jean-wyllys-vivo-assine/ adre-
sinden Manifesto metnine çeşitli 
dillerdeki versiyonuna erişebilir 
ve doğrudan 
imzacı olabi-
lirsiniz.
Bu 
Manifesto’da 
ifade edil-
diği gibi 
“Jean’in 
bulunduğu 
durumun 
ciddiyetini 

değersizleştiren ve küçümseyen, 
suçun faillerine şaka yollu onay-
larını bildiren yasama, yürütme 
ve yargı temsilcilerinin tutumunu 
reddediyoruz. Böyle bir tutum 
LGBTİ’ler, kadınlar, siyahlar ve 
insan hakları savunucularına 
karşı zulmü ancak artırır.
Brezilya’da demokrasi tehdit 
altında. 
İnsan Haklarını savunan ve dire-
nen herkesle tam bir dayanışma 
göstermeye ihtiyacımız var.”

Jean Wyllys’in Yanındayız!


