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Dönüştürmek İçin...
Analiz

yor. Türkiye’nin asıl sorunu da
tam burada. Toplum bu tablo
içinde büyük bir güvensizlik,
yalnızlık ve çaresizlik duygusuna kapılıyor. Pandeminin de
insanlara güvencesiz olduğunu
derinden hissettirdiği bu süreç
toplum için dipsiz bir karanlığa
doğru dönüşüyor.
Politika

Siyaset düzlemi, AKP-MHP’nin
yaşadığı çözülme karşısında
çıkış arayışları; buna bağlı
olarak gündeme gelen baskılar ile muhalefetin buna yanıt
üretme çabası arasına sıkışmış durumda. Seçim ve siyasi
partiler yasasındaki değişiklik
hazırlıkları, Biden sonrası ABD
ve Avrupa ile ilişkilerin güncellenme arayışları derken toplumun dağ gibi olmuş sorunları
siyaset alanında kendine yer
bulamıyor.
Çaresizlik
Muhalefet partileri kimi zaman
esnaf ziyareti üzerinden, kimi

zaman yoksulluk istatistikleriyle
gündeme müdahale etmeye; Türkiye’nin böyle bir yüzü
olduğunu göstermeye çalışıyor.
Ancak bu tür adımlar siyaset
alanını etkilemeye yetmeyecek
durumda. Çünkü yoksulluğun
var olduğunu kabul etmek ve
onun varlığını ortaya koymak
tek başına bir politika değildir.
Toplum zaten kendi derdini
feryat feryat ortaya koymaya
devam ediyor. Ama asıl sorun
bu sorunlarına çözüm bulacak
bir muhatabın olmamasıdır.
Muhalefet partileri yoksulluğu
göstermeye çalışan bir ‘video
aktivizm’ ötesine geçerek çözümün muhatabı haline gelemi-

Bugün en belirgin sorun yoksulluk ve işsizliğin yaygınlaşmasıyla birlikte toplumun kendisini uçurumun kenarında yapa
yalnız hissetmesidir. Toplumun
bu yalnızlığını, güçsüzlük hissini
ortadan kaldıracak bir politikaya ihtiyaç var. Bu aslında bir
örgütlenme perspektifine işaret
eden bir politika olarak anlaşılmalı. Sorunları tekrarlamanın
ötesine geçmek ve gerçek bir
muhalefet hareketi, yoksulluğun muhalefetini örgütlemek
ancak böyle mümkün olabilir.
Toplumun örgütlenme kapasitesini arttıracak kampanyaların
ve buna bağlı olarak örgütlenme zeminlerinin çoğaltılarak
uzun sürecek kriz karşısında
yığınak oluşturması gerekiyor.
Sorunların çözümünün bir iktidar değişimi sonrasına bırakan
(ki o halde bile umut vaat etmeyen) soyut önerilerin ötesinde aslında onu başarabilmek
için de örgütlü bir toplumsal
seferberliğe olan ihtiyacı görerek adımlar atılması gerekiyor.
Hareket Noktası
Pandemi kimi toplumsal talep-
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leri öne çıkarıyor. Aynı zaman
kimi örgütlenme eğilimlerini
de güçlendiriyor. Bu toplumsal taleplerin başında kamu
hizmetlerinin gelmesi şaşırtıcı
olmasa gerek. Sağlık başta
olmak üzere kamu hizmetlerine erişemeyenler doğal olarak
en başta bunları talep ediyor.
Toplumu güvensizlik çemberine
hapseden ana faktörlerden birisi de bu. Temel hizmetlerden
dahi yararlanamayan insanlar
yoksullukla baş edebilme gücünü tümüyle kaybediyor. Kamusal hizmetlerin ücretsiz olarak
verilmesi konusu o yüzden artık
hayati bir mesele haline gelmiş
durumda. Bir başka önemli
başlık ise var olan eşitsizlikler.
Eşitsizlikler su yüzüne çıktı. Bu

da toplumda eşitsizliğe karşı
bir itirazla birlikte eşitlik fikrini de güçlendiren bir sonuç
üretmeye devam ediyor. Bu
noktalar şimdi acil sorunlar
karşısında hareket noktalarını
işaret ediyor.
Örgütlenme
Toplumun farklı kesimlerinin
son yıllarda farklı örgütlenme
arayışlarına girdiklerine görüyoruz. Emek alanında çeşitlenmiş ağlar ve platformlardan
yerel ölçeklerdeki yan yana
gelişlere ya da sorun temelli örgütlenmelere kadar çok çeşitli
örgütlenmeler ortaya çıkıyor.
Pandemi de bu dayanışma
ağlarının yaygınlaştığını görü-

yoruz. Bu bir yandan merkezi
örgütlenmelerin ulaşamadığı
geniş bir zemini işaret ederken
bir yandan da toplumun örgütlenme ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu dönemde örgütlenmenin tek bir biçime sıkıştırılmaya
çalışılmadan farklı ihtiyaçlar
çerçevesindeki bir araya gelişleri, iletişim ve dayanışma ağlarının örgütlenmesi ve giderek
de bunların bir ilişkilenmesinin
ortaya çıkarılmasını hedefleyen çok yönlü bir örgütlenme
mücadelesine ihtiyaç var. Bu
anlamda dinamik, enerjik ve
kurucu bir iradeye toplumun
tüm kesimleri acil ihtiyaç duyuyor.
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İKTİDAR, MUHALEFET ve
SINIRLARI AŞACAK SOL
Yaşar Aydın

İKTİDAR ÇÖZÜMSÜZ
Erdoğan son 5 yıldır tüm krizleri seçimlerle aştı. Sıkıştığı anda,
ya erken seçim ya da referandumu masaya getirerek siyasi
çıkışlar aradı. Büyük oranda da
başarılı oldu. 7 Haziran sonrasında MHP ile kurduğu ittifak
burada temel bir pozisyon oldu
ve orayı geliştirerek ilerledi.
Bunu sürekli deneyerek kısa vadeli çözümler üretti, seçim Erdoğan açısından siyaseten bir
can simidine dönüştü.Bugün
gelinen noktada da siyasetin,
Erdoğan açısından tam anlamıyla tıkandığını görebiliyoruz.
Hiçbir konuda çözüm üretilemiyor, Cumhur İttifakı bütün olarak aşağıya doğru iniyor. Bunun
ötesinde belki ilk kez yaşanan
bir gerçek var ki, partisi zaman
zaman oy kaybetse de Erdoğan’ın kendisi hep partinin
üzerinde kaldı, bu anlamıyla da
ciddi bir aşınma var.
Ekonomik ve siyasi anlamda

sorunları çözemiyor. İlk defa
faiz yüksek, enflasyon yüksek ve ekonomi de durgunluk
var. Bunun üçünün aynı anda
olması ciddi bir ekonomik krize
işaret ediyor. Tüm bu krizler
karşısında Erdoğan’ın ilk çözümünün de seçim olması
beklenebilir. Erdoğan burada
iki sorunla karşı karşıya kalıyor.
Bunlardan birisi Bahçeli, ikincisi de sürekli aşağıya doğru
giden ve toparlanamayan
oy oranı. Devlet Bahçeli şu
aşamada bir erken seçimden
yana değil, çünkü devletteki
kadrolaşmasını ve etkinliğini
sürdürmek istiyor. Öte yandan
Bahçeli ikna olsa da, Erdoğan
ikisinin toplam oyunun seçimi kazanabilmek için yeterli
olmadığını biliyor. Bunun için
etrafını genişletmeye ihtiyacı
var ki, son dönemdeki trafikler
bu arayışı ortaya koyuyor. Bunun için de Bahçeli ile son bir
haftada üç görüşme ve üzerine
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’e yapılan ziyaretle, sonuç

alsın alınmasın çözülen, dağılan
iktidar görüntüsünün üzerini
örtecek bir güç ve lider görüntüsü verilmeye çalışılıyor. 2021
yılının baharında erken seçimle
karşı karşıya kalmak, kimse için
sürpriz olmaz.
Bu hazırlıklara, genişleme
hamleleriyle ve kendi tabanını
konsolide edecek adımlarla hız
veriliyor. Türban tartışmaları
bunun bir parçası. Bu konsolidasyon için muhalefetle mesafesini koruyup, yükselterek
kutuplaştırmaya derinleştirmeye çalışıyor. Diğer yandan da
düşman olarak ilan etmediği
kesimlerle de diyalog kuracak
bir siyaset, önümüzdeki bir kaç
aylık dönemin temel çizgisi
olacak.
MUHALEFETİN SINIRLARI
İYİP ve MHP aynı kökenden
geliyor ancak geldiği nokta
itibarıyla birbirine çok yakın iki
siyasi küme olarak düşünemeyiz. İYİ Parti milliyetçi, muhafazakarhassasiyetlere sahip
seküler kentli kesimlere sesleniyor, gücünü de buralardan
alıyor. Bu kesimler, kentlerdeki
CHP tabanıyla ya da AKP’nin
ve MHP’nin kentli tabanıyla belli bir akışkanlığa sahip bir kitle
içinde siyaset yapıyor. MHP ise
daha çok İç Anadolu bölgesine
sesleniyor ve özellikle de Kürt
sorunu karşıtlığı üzerinden
konsolide oluyor. Bu iki partinin
geçmişinin aynı olması bugün
yan yana gelmelerini kolaylaştırdığını söyleyemeyiz. Artık iki
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farklı sosyolojiye seslenen ve
iki farklı siyasete tekabül eden
partilerden söz ediyoruz. Bu
partilerin liderleri birleşse dahi
beslendikleri kitlelerinin yönelimi benzer kalarak arayışlarını
sürdürür. İYİ Parti’nin yüzde
10’luk tabanının en önemli
noktalarından birisi Erdoğan’ın
izlediği siyasetlere karşı olması,
bu anlamda MHP ile birleşerek
AKP eksenli bir siyasete yönelmek İYİ Parti’nin bu tabanından
kopması anlamına gelir.
CHP açısından strateji Millet
İttifakı ile Erdoğan’ı durdurarak iktidara gelmek. Bu da sağ
siyasetlerle yan yana gelerek,
onlarla büyüyerek Cumhur İttifakı’nı yenecek bir güç merkezi
oluşturmaya tekabül ediyor.
Yerel yönetimlerdeki başarı
burada muhalefet blokunun
nisbi bir denge oluşturmasını
sağladı. Bunun ardından CHP
dengeli bir politika izlemeye
devam etti. Gelinen noktada
ise bu iki cephe arasında büyük
karşılaşmaya doğru gidiliyor,
şimdi buna yönelik hamleler
atılıyor. İstanbul ve Ankara’da
raflarda bekleyen yolsuzluk
dosyaları parça parça gündeme
sokuluyor, büyük şehir belediye başkanları devreye giriyor.
Bunu yaparken Meral Akşener
ile ortak bir eksende durmaya
dikkate ediyor. Yerel yönetimlerle toplumu kazanmaya
yönelik adımlar atılarakcephe
güçlendirilmeye çalışılıyor.
Öte yandan S.Demirtaş’ın
mektubu ve açıklamalarında
çizdiği çerçeve HDP açısından

da K.Kılıçdaroğlu’nun çizdiği
hattın yeterli olacağını ortaya
koyuyor. Revizyon ve tamirat
ekseninde bir ortaklaşmanın
olduğunu söylemek mümkün.
ABD VE KÜRT HAREKETİ
Suriye’de iç savaş başladığı
andan itibaren Kürt hareketi
için yeni bir dönem başladı. Bu
dönemle birlikte hatırlanırsa,
o dönemki HDP yöneticileri ve
Kürt siyasetçiler başlayan yeni
dönemle birlikte yeni yüzyılın
Kürt yüzyılı olacağını söyleyerek, bu sürece adapte olmuşlardı. Bu da Kürt hareketinin
yüzünü Ortadoğu ve Suriye’ye
dönmesi anlamına geliyordu.
Kürt siyaseti bu şekilde ağırlıkla
bir Ortadoğu merkezli bir siyaset haline geldi. Kürt hareketinin kalbinin ve bilincinin artık
Rojava üzerinden attığını söyleyebiliriz. Türkiye’deki gelişmeler Kürt siyaseti için daha tali
hale gelerek, içerdeki sürecin
şekillenmesinde de Suriye’yi
merkeze aldı. ABD’de başlayan
yeni dönem Kürt hareketini
belli düzeyde heyecanlandırdı.
Karayılan’dan, Mazlum Kobane’yekadar Kürt siyasetçiler,
Biden ile başlayacak dönemin
kendileri için öneminin altını
çizen açıklamalarda bulundular.
Bölgedeki çözümün ABD ile
Kürt hareketinin askeri ittifakını
aşarak siyasi ittifakın pekiştirilmesi ile birlikteilerlemesi
gerektiği yönünde mesajlar
verdiler. Kuşkusuz bunların iz
düşümü Türkiye’de de olacaktır,
HDP ve Kürt siyasetçiler bu ge-

lişmelere göre pozisyon alacaktır. Son beş yıldaki gelişmeler
de bize bunu gösteriyor. HDP
içerde çok ciddi baskı gördü,
belediyelerine kayyum atandı,
yöneticileri tutuklandı, örgütsel anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu yaşananlar oy
potansiyelinde ciddi bir düşüşe
neden olmasa bile bir siyasi
hareket olarak etkisini, etkinliğini büyük oranda kaybettirdi.
Bir de Kürt siyaseti heyecanını
Türkiye’den değil de bölgeden
almaya başlayınca, cezaevindeki eski genel başkan en etkili
figür olmaya, HDP siyasetine
yön vermeye devam etti. Bundan sonrası daha çok ABD ile
girilecek ilişkilere paralel olarak
ilerleyecek, Kürt siyaseti bu
yörünge içinde kalmaya devam
edecek. Bu şekilde doğrudan
Millet İttifakı içinde olmasa da
dolaylı olarak onun bir parçası
olarak, bu çerçeveye kimi kendi
taleplerini de ekleyerek bir
revizyon çizgisinde ilerlemeye
devam edecek.
SINIRLARI AŞACAK SOL
MÜCADELE
K.Kılıçdaroğu sağ bir eksene de
çekilerek, Millet İttifakı çerçevesinde güç toplamaya çalışıyor.
Pandeminin yarattığı ciddi sorunların toplumsal bir bunalıma
doğru ilerlediği bir dönemde,
bu sorunlara çözümler üretmekten uzak ve muhalefeti Salı
toplantılarındaki söz düellosundan ibaret bir eksene sıkıştırılması ciddi bir sorun olarak öne
çıkıyor. Laiklik ciddi anlamda
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yok edildi, tahrip edildi. İnsanların, Saray rejiminin yargıyı bir
aparatı haline getirdiği ortamda kamusal alanda türbanın
yaratacağı ayrımcılıklara dikkat
çekmesinin dahi büyük bir tepkiyle karşılandığı ve bunun CHP
içinden de desteklendiği bir
tablo ortaya çıktı. Ekonomideki
sorunlara karşı muhalefet sessiz kalıyor. Meclis muhalefeti bu
sessizlikle birlikte adeta her tür
protestoya da olumsuz bakan
ve provokasyona gelmemek
adı altında toplumu pasifizme
yöneltiyor. Bu da sonunda
mevcut iktidara güç taşıyan bir
muhalefet tarzı. K.Kılaçdaroğlu,
bu düzen sınırları içinde kalarak
sağa yatmış bir siyasetle Erdoğan’ı yenebileceğini düşündü. Bu şekilde belki sonuç da
alabilir ama sonuçta bu politika
ve muhalefet tarzıyla Türkiye
toplumunun sorunlarına çözüm
bulunabilmesi mümkün görünmüyor. Öte yandan bu muhalefet tarzı halkın mücadele ile
kazandığı haklarının ortadan
kaldırılmasına yönelik tepkilerini; mevcut düzenin eşitsiz doğasına yönelik itirazları, laiklik
ve özgürlük taleplerini içermediği gibi onları da körleştiren
bir yerde duruyor.
O zaman görüyoruz ki bu muhalefetin, örgütlü bir toplum,
emeğin, gençlerin, kadınların
örgütlü bir biçimde kaderine sahip çıkacağı gerçekten
demokratik bir ülke ve gelecek
vaadi yok. Bu iktidarın yenilgiye uğratılması kuşkusuz ki çok
önemli ama onun yerine biraz

onun törpülenmiş versiyonu ile
devam etmek, ülkenin geleceğinin çok parlak olmayacağını gösteriyor. Son Boğaziçi
eylemine bakarak da bunu
görebiliriz. Tıpkı Gezi’nin ardından çokça söylenen, ‘ilk 3 gün
güzeldi’ cümlesindeki kaçışa
benzer şekilde, Boğaziçi’ndeki
eylemler için de hızla ‘provokatörler’ retoriğine muhalefetten
de sahip çıkışlar başladı. Bu
aslında Meclis muhalefetinin
gerçek bir muhalefet istemediğini, hatta onu kontrol altında
tutmak gibi bir işlev üstlenmeye çalıştığını da ortaya koyuyor.
Türkiye’nin en dinamik kesimleriyle değiştirme mücadelesi
vermek yerine, kendi sınırlarını
tüm bu dinamik güçlere dayatmaya çalışıyor.
Bu tarihi eşikte Meclis dışı
muhalefete büyük görevler
düşüyor. Bir görüntü vardı, 65
yaş üstünde olan bir kadını
belediye otobüsünden indirmeye çalışıyorlardı ve o bugün
üç merdiven sildiğini çalışmak
zorunda olduğunu, yoksa aç

kalacağını söyleyerek isyan
ediyordu. İstanbul ve Ankara’da
halk ekmek kuyrukları uzayıp
gidiyor. Günde 5-6 TL’yi cebinde tutmak için, ilçeler arası
yolculuk yapan emekliler var.
İşsizlik, yoksulluk, adaletsizlik büyüdü. Türkiye’nin temel
meseleleri bunlar. Eşitsizlik,
yoksulluk, adaletsizlik. Bunların
siyasal muhatabı yok bugün.
Meclis’te bunların tek bir muhatabı yok. Bunu ancak devrimciler, sosyalistler yapabilir. Bu
siyasi gündemleri örgütleyip,
bunu yaşayan yurttaşlarla birleşerek bunu yapma sorumluluğu
solundur. Türkiye çok ciddi bir
eşikte. Bunlar çok kolay çözülebilecek sorunlar da değil. Böyle
uzun bir bunalım dönemine
geriyoruz. Bu konuda bugünden barikatı buraya kuran ve
halkın sorunlarına yanıt vermeye çalışan hareketler, bu temel
çelişkiler içinde mevzilenen bir
siyaset ancak etkili olabilecektir. Elbette kolay değil, elbette
zor. Ama devrimcilik de zaten
zoru başarmaktır.
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YALNIZ VE GÜVENCESİZ
EMEKÇİLER İÇİN ÖRGÜTLENME
VE SENDİKAL YENİDEN İNŞAYA
İHTİYAÇ VAR
Zafer Aydın

Dünya yüzyıldır yaşamadığı
boyutta bir salgınla karşı karşıya. İnsan sağlığı, ekonomik ve
sosyal hayat öngörülmemiş bir
hızla sarsıldı. O ana kadar normal olan neyse onun seyrinin
biranda dışına çıktı. Böyle bir
sapma ile karşı karşıya olunca politikalar da bunu uygun
dönüşmek zorundaydı. Nitekim
dünyanın pek çok ülkesinde
özellikle toplumsal duyarlılığın,
örgütlenmenin gelişkin olduğu, mücadele deneyimlerinin
zengin olduğu ülkelerde siyasal
iktidarlar bu meseleye daha
sosyal politikalar perspektifinden baktılar. Hem insan sağlığının yaşadığı ve yaşaması muh-

temel sorunları aza indirebilme,
hem de ortaya çıkan ekonomik
ve sosyal sorunlar karşısında
insanların yaşayacağı sıkıntıları hafifletme doğrultusunda
adımlar attılar.
Türkiye’de ise ne yurttaşlara
ekonomik destek verme perspektifiyle hareket edildi ne de
salgının yol açabileceği insan
sağlığına ilişkin sorunlar karşısında adımlar atılabildi. Bir tek
salgının ortaya çıkardığı durumu nasıl fırsata çevirebiliriz
üzerine bir perspektiften hareket edildi. Bunu öyle gizli saklı,
kimseye duyurmadan ya da
biraz rafine edilmiş söylemlerle

de yapmadılar. Bunu açık açık,
salgının en başında yeşil sermaye kesiminin modern yüzü
diye tabir edilen Cüneyt Zapsu, salgın ortaya çıktığında bir
mektup yayınladı. Bu mektupta
Avrupa kapanacak salgın nedeniyle, üretim daralacak bunun
karşısında biz kapanmazsak,
çarklarımız dönmeye devam
ederse, üretim sürerse bu bizim
için büyük bir pazar açılması anlamına gelecek diyordu.
Zapsu, bunun maliyeti olacağını ifade edip, açıkça çarklar
dönsün altta kalanın canı çıksın
diyordu. Bu mektup AKP açısından bir tür izlediği neoliberal
siyasetin salgında alacağı biçim
için uygundu. Tıpkı, Vehbi
Koç’un, 12 Eylül sonrasında
Kenan Evren’e mektup yazıp,
sendikal hak ve özgürlüklerin
çerçevesini daraltılması gerektiği üzerine yön verdiği müdahale benzerinde bu mektup da
tarihsel bir öneme sahip.
Böyle olağandışı dönemler açısından sosyal süreçlerde kurulan cümleler bir dönemi anlamakta bir turnusol kağıdı işlevi
görür. Mesela, 15-16 Haziran
eylemi sonrasında, 12 Mart’a
giden süreçte dönemin Genel
Kurmay Başkanı’nın sosyal
gelişme ekonomik gelişmeyi
aştı lafı, aslında 12 Mart’a giden
sürecin bütün yönlerini ortaya
koyuyordu. Bu dönem açısından da çarklar dönüyor lafı
nasıl bir tercih yapıldığını ciddi
bir biçimde göz önüne koyan
bir özellik taşıyor.
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Yalnızlık ve Umutsuzluk
AKP iktidarı iktisadi politikalar
açısından kendisinden önceki
iktidarların neoliberal politikalarını sürdürdü, derinleştirdi.
Pandemi ile birlikte ise bunu
saldırgan bir biçime büründürdü. AKP açısından emek fethedilmiş durumdaydı, örgütsüz
bırakılmış, güçsüzleştirilmiş bir
durumdaydı emek. Bu süreçle
birlikte yeni bir fethe dönüştürdü. Bu fetih hareketi içinden
işçiler daha fazla öldü, daha
fazla işsiz kaldı, daha fazla
yoksullaştı.
AKP ile birlikte ciddi bir biçimde işçi ölümleri vardı. Pandemi
ile birlikte her gün toplu bir
biçimde çalışmak zorunda
bırakılan, her gün kalabalık
araçlarda işe gidip gelmek zorunda bırakılan ve buralardan
hastalığa yakalanarak hayatını
kaybeden işçilerin sayısının oldukça yüksek olduğu görürüz.
Bu adete bir toplu cinayetlere
dönüşmeye başladı. İşçi sağlığı
ve güvenliği verilerine baktığımızda da işçiler pandemi döneminde daha önceki döneme
göre daha fazla öldüğünü ortaya koyuyor. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı, yükselen
enflasyon işçilerin satın alma
gücünü büyük oranda geriletti.
İmzalanan toplu iş sözleşmeleri
gerçek enflasyon değil resmi
enflasyon üzerinden ücret artışı
sağladığından bu da işçilerin
gerçek satın alma güçlerinin
düşmesini getirdi. Başta hizmet sektörü olmak üzere pek

çok sektörde işçiler, işini kaybetti. İşini kaybeden insanlar,
yeniden iş bulma umudunu da
kaybediyor. Önünde bir belirsizlik ortamı var. DİSK yaptığı
araştırmalarda ben yeniden
iş bulamam diye düşünen, iş
bulma konusunda umudunu
yitiren işçilerin sayısı geçen yıla
göre iki katına çıkmış durumda.
Yoksulluk ciddi oranda artıyor,
TÜİK bile önümüzdeki yıl için
yüzde 15 oranında görüyor.
Tabi bütün bu işsizlik ve yoksulluğun yarattığı çaresizlik
aşılamadığı için bir yandan da
intiharlar, işçilerin, esnafların,
emekçilerin intihar haberleriyle
sarsılıyoruz. Yine bu dönemde
güya işten çıkarma yasağı var,
ama bu yasağın sadece idari
para cezası var. Bu idari para
cezasından da kurtulmak için
özellikle iş yasasında KOD 29
diye ifade edilen, ‘ahlaka, kötü
niyete’ göre işten çıkarma işletiliyor. Bu da pek çok insanın
yeniden iş bulmasının önünde
ciddi bir engel oluşturuyor.
Büyük bir güvencesizlik dalgasıyla karşı karşıya kalıyoruz
pandemi ile birlikte. Güvencesizlikten söz ederken kuralsız
çalışmadan, esnek çalışma
biçimlerinden, iş yerlerinin
mekânsal olarak parçalanmasından söz ediyorduk. Ama
artık bir duygu olarak da
güvencesizlik ciddi bir biçimde karşımızda. Bugün bir
işte çalışıyor olsa da yarın ne
olacağım sorusu çalışanların
kafasına gelmiş durumda. İşini
kaybeden insanlar, kafelerde,

restoranlarda çalışan insanlar
işini kaybetmiş durumda. Hastalanan insanlar sağlık sisteminin kendileri için bir güvence
oluşturmadığını gördüler. Uzun
süre, artık özel hastanelere
gidebiliyoruz, artık eczanelerde
kuyruk beklemeden ilaçlarımızı
alabiliyoruz propagandası altında kalmıştık. Ancak bu salgın
kalın çizgilerle ortaya çıkardı
ki paran yoksa, sağlık hizmeti
yok. Paran yoksa ilaca ulaşma
şansın yok. İnsanlarda doğal
olarak hasta olabilirim, işsiz
kalabilirim ve bu koşullarda tek
başınayım duygusu ciddi bir
biçimde gelmiş yapışmış durumda insanların hayatına.
Türkiye Çalışma Kampına
Dönüştürülüyor
Pandemi sürecinde başlayan
evden çalışmayı kalıcılaştırmaya çalışıyorlar. Evden çalışma
başta sanki bir konfor sağlıyormuş, rahat bir ortam sağlıyormuş imkanı gibi görünüyordu.
Ancak tersine mesai kavramının ortadan kaldırıldığı, işçilerin
uzun saatler boyunca çalışmak
zorunda bırakıldığı bir çalışma
biçimi olarak öne çıktı. İşverenler açısından da işçi maliyetlerini düşürme fırsatı yarattı.
Bir tür bunu kalıcılaştırma
çabası içindeler. Öte yandan bu
pandemi sürecinde Dardanel
ve Vestel’de yaşananlara da
yakından bakmak gerekir. Bunlar sadece bu döneme özgü
olmaktan öte süreklilik kazanacak model olarak çalışanlara
dayatılacak bir hazırlık oldu-
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ğunu görüyoruz. Bu adımları,
MÜSİAD’ın yayınladığı üretim
üssü önerisinden bağımsız
olarak ele alamayız. Hatta bu
öneriyi, İstanbul Ticaret Odası’nın biz de işçi ücretleri düşük, gelin buraya yatırım yapın
önerisinden Cumhurbaşkanlığı
Yatırım Ofisi’nin uygun maliyetli iş gücü bizde gelin bize
yatırım yapın çağrısıyla birlikte
düşünmek gerekir. Uluslararası sermaye için Türkiye’yi bir
çalışma kampına dönüştürmeyi
planlıyorlar. Bu çerçeve içerisinde pandeminin yarattığı fırsatları da buralardan geçerek bir
ganimete dönüştürmek, cüzdanlarını, kasalarını biraz daha
şişirmek peşindeler.
Pandemi ile birlikte neler
görünür hale geldi. Pandemi ile birlikte görünen ilk şey
örgütsüzlük ve yalnızlık. Esnaf
yalnız, işçi yalnız, köylü yalnız…
Sağanaktan korunmak için bir
şemsiyeleri yok. Var olan şemsiyeler ise onları sağanaktan
koruyabilecek durumda değil.
Dolayısıyla hem var olan örgütlenmeler yetersiz, hem de örgütlenmenin düzeyi çok düşük.
Bu pandemi ile birlikte gözler
önüne serildi. Sendikalar var mı
var, ama sendikalar bu dönemde toplumun geniş kesimlerinin
ihtiyacına cevap vermeyecekse,
onların sözcüsü olmayacaksa ne yapacak. Sendikalar şu
anda dar bir üye grubunun
haklarını geliştirmek değil ama
korumak ve savunmakla sınırlı
bir mücadele yürütmeye çalışıyorlar. Ama ne koruyabiliyor

ne savunabiliyorlar. Aman bir
tatsızlık çıkmasın, aman iktidarla ters düşmeyelim korkusuyla
herhangi bir konuda ağızlarını
açmıyorlar. Bu güçsüzlüklerinden ileri gelmiyor. Sendikaların
ve işçi sınıfının belli bir gücü
var. Nitekim yakın dönemde
sahip oldukları gücün nasıl sonuç alabildiğini, AKP’nin torba
yasasına koyduğu kıdem tazminatlarını hedef alan düzenlemeye karşı çıkıldığında hükümet
geri adım atmak zorunda kaldı.
Potansiyel olarak bir güç var
ama iradeden yoksun. Siyasal
alanda da bu kesimler sahipsiz.
Muhalefet iktidara laf yetiştirmeye, ağzının payını vermeye
çalışıyor ama bir örgütlenme
perspektifi taşımıyor. Oysa ani
ve hızlı bir yoksullaşma yeni örgütlenme imkanlarını da ortaya
çıkardı. Bunların en önemlisi
yoksullaşmanın kendiliğinden yol açtığı birleştirici olma
özelliğidir. Yoksul, güvenceli,
güvencesiz, mavi yakalı, beyaz
yakalı, kadrolu, geçici çalışan,
esnaf, esnafın yanında çalışan
hepsini aynı kaderi yaşamış
insanlar olarak birleştiriyor.
AKP yoksulluğu inkâr ederken,
hedeflerinden birisi de bu birleştiriciliği kırma ve yoksulluğa
karşı insanları duyarsızlaşma
amacı taşıyor. Muhalefet de
buna karşı yoksulluğun varlığını
kanıtlama peşine düşüyor ama
yoksulların örgütlenmesi meselesi üzerine bir politika geliştirmiyor. Dolayısıyla intiharlar da
yalnızlık ve çaresizlik duygusunun göstergesi, aynı zamanda
örgütsüzlüğün bir göstergesi.

Bu nedenle sendikaları yeniden
organize edecek bir enerjinin,
bir iradenin ortaya çıkmasına
ihtiyaç var. Sendika dışı örgütlenmeler, meclisler, komiteler
kendini hissettiriyor. Dayanışma
ve mücadeleyi önüne koyan örgütlenmeler ortaya çıkıyor, bu
örgütlenmelerin teşvik edilmesi
ve yaygınlaştırılması gerekiyor.
Sendikaların Yeniden
Örgütlenmesine İhtiyaç Var
Tabi bu konuda bir politika
önerisi, sendikal hareketin hem
örgütlenme ve hem çalışanların
yoksullaşması karşısında politika önerisi getirmesi gerekiyor. Burada en temel nokta ne
olacak derseniz, asgari ücretin
belirlenme yönteminin değiştirilmesidir. Asgari ücret şu anda
sadece işçileri değil toplumun
önemli bir kısmını da ilgilendiriyor. Sendikalı, sendikasız herkesi belirleyen bir özelliğe sahip. Asgari ücretin düzeyi toplu
iş sözleşmelerini de etkiliyor.
Asgari ücretle çalışan insanların
evine girecek ekmek miktarını
da etkiliyor. Burada bir oyun
oynanıyor. 15 kişilik bir asgari
ücret komisyonu toplanıyor ve
bu komisyon kendi aralarında
müzakereler yapılıyorlar. Buna
müzakere bile denilemez bir
oyun oynanıyor. Oraya işçilerin
temsilcisi olarak katılan Türkİş’in muhalefet şerhine rağmen
işverenlerin, hükümet temsilcilerinin oylarıyla asgari ücret
belirleniyor. Sonrasında ise
asgari ücret toplumun gündeminden çıkıyor. Oysa bugünden
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başlayarak, asgari ücreti kabul
etmiyoruz, asgari ücreti tespit
yöntemini kabul etmiyoruz diye
sesini yükseltecek bir kampanyaya ihtiyaç var. Asgari ücretin
toplum iş sözleşmesi yoluyla
belirlenmesi, genel grevin de
yasal hak olarak tanınması
perspektifiyle yürütülecek bir
mücadeleye ihtiyaç var. Bu
mücadele sendikal mücadelenin ve örgütlenmenin yolunu
da açacaktır. Çünkü böyle bir
durum söz konusu olduğunda
bir eczacı kalfasının da bir kasap çırağının da sendikaya üye
olması gerekecektir. Dolayısıyla
bu örgütlenme düzeyini de
yükselten ve yoksulluk karşısında işçileri koruyacak bir mücadele hattı olacaktır. Bu süreçte
sınıfsal farklılıklar çok görünür
hale geldi, siyasetin nasıl yapılması konusunda önemli bir veri
ortaya koydu. Çokça söyledikleri aynı gemideyiz söyleminin
boş bir söylem olduğu açığa
çıktı. Mütedeyyin iş verenle
onun yanında çalışan aynı camiye gidiyor olabilirler, birlikte
el kaldırıyorlar dua etmek için
ama yanında oturan iş veren
elini onun cebine uzatıyor. Bu
da görünür, bilinir hale geldi.
Siyasetin kimlikler üzerinden
değil sınıfsal bir eksende yapılması gerektiği açıkça ortaya
çıktı. Geçen gün Hendek iş cinayeti davasında bir işçi yakınının ‘parası olan kazanmayacak’
cümlesi mücadelenin niteliğini,
başka ilave söze bırakmadan
çarpıcı biçimde ortaya koyuyordu. Yeni bu süreçle birlikte
kapitalizmin piyasacı politikala-

rın sorgulanması, kamuculuğa
duyulan ihtiyaç ortaya çıktı.
Belki burada da çaldıklarınızı
geri verin kampanyasına ihtiyaç
var. Aslında bu Boğaziçi eylemi
karşısında, rektöre öğrencilerin
gösterdiği tepki bir kez daha
ortaya koydu ki iktidar sokaktan çok korkuyor. Sokaktaki en
küçük rüzgârdan yıkılacağını
düşünüyor. O yüzden de baskıyı öne çıkarıyor. İktidarın en büyük şansı iktidarın da sokaktan
korkması. Oysa sokakta mücadele etmek, sokakta olmak ve
sokaktan muhalefeti kurmak
gerekiyor.
Soru-Cevap
Kamu çalışanları ve işçilerin
ortak örgütlenmesi nasıl başarılabilir?
Kamu çalışanları ile işçi sendikalarındaki işçilerin ortak
örgütlenmesinde iki yol var.
Birincisi merkezi düzeydeki
örgütlenmedir. Bunun örnekleri
de var Türkiye’de. ANAP-DSPMHP hükümeti bir sosyal güvenlik yasa tasarısı hazırlıyordu.
O yasa karşısında işçi ve kamu
çalışanları konfederasyonları
yan yana gelerek bir EMEK
Platformu oluşturdular. Etkili
işler de ortaya koydular. 12 Eylül sonrasının en büyük kitlesel
gösterisini Ankara’da gerçekleştirdiler. Fakat ne gariptir ki
sosyal güvenlik politikalarına
itirazla örgütlenen EMEK Platformu, bir başka sosyal güvenlik düzenlemesinde AKP’nin
sosyal güvenlik reformu adı
altındaki çalışmasında dağıldı

ve bir aha oluşturulamadı. Bu
sorunlar karşısında merkezi bir
örgütlenme ile çatı örgütlenmesi olabilir. Bir başka biçimi
de AKP’nin yaptığı kimi düzenlemeler karşısında mesela kıdem tazminatı düzenlemesine
karşı savunma komiteleri oluşturulabilir. İşçi, kamu çalışanı,
beyaz yakalı, mavi yakalı ayırmaksızın birleşerek aşağıdan
mücadeleyi örgütleyebilir.
Sınıfın parçalı yapısı, ortak örgütlenmenin önündeki engel
mi?
Sınıfın yapısı düne göre çok
parçalı. Geçmişte sınıfın daha
homojen bir yapıya sahip
olması bir tür örgütlenme ve
mücadeleye avantaj yaratıyordu. Bugün daha katmanlı bir
yapıdan söz ediyoruz. Bu bir
dezavantaj oluşturuyor. Sonuçta baktığımızda mavi yakalı ile
beyaz yakalının ikisinin de iş
güvencesi sorunu var, ikisinin
de ücret sorunu var, ikisinin
de daha iyi yaşam özlemi var.
Dolayısıyla böyle bir ortak mücadele zemininde buluşmaları
için bu farklıklar, katmanlaşmalar engel oluşturmuyor. Sınıf
bilincinin, sınıf kimliğinin ortaya
çıkartılması yeniden geniş kesimler tarafından benimsenmesi sağlamak gerekir. Çünkü sınıf
bilinci olmayınca, sınıf mücadelesi de gelişmiyor.
Sol ve sendikalar ilişkisi bağlamında solun sorumlulukları
nelerdir?
Türkiye’de sendikal örgütleme-
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nin en başından bu yana temeli
soldur. 1946’da örgütlenme
yasağı kaldırıldıktan sonra yüz
civarında sendika kuruldu.
Rasih Nuri İleri, bu örgütlenmelerini 1945’den 46’ya kadar
Türkiye Komünist Partisi’nin
işçi sınıfında örgütlenmesine bağlar. Devlet, 1947’de bu
sendikaları kapatır ve CHP
kendi denetiminde sendikalar
kurdurdu. Bir tür komünizm
ve sol korkusuyla sınıfın içinde
solun örgütlenmesini bu şekilde engellenmek istedi. Sonraki
döneme bakarsak da DİSK’in
kurulması ve sonrasındaki
örgütlenmeler, özellikle 60 ve
70’li yıllarda işçilerin örgütlenmesi solun derdiydi. Sendikal
hareket ideolojik gıdasını soldan aldı. Eylemlerin inisiyatifini
genellikle solcu işçiler üstleniyordu. Sınıfın kimliğini öne
çıkarma büyük oranda solcular
tarafından gerçekleştiriyordu.
Tabi, bir yandan 12 Eylül bir
yandan reel sosyalizmin yıkılışı
ile birlikte bu örgütlenmeler örselendi. Solun eşitlik, özgürlük,
adalet gibi kavramları sendikal
düzlemin de belirleyicisiydi,
tüm bunlar örselendi. Sınıf konusu giderek solun gündeminden düştü, kimlik mücadelesi
öne çıktı. Sol açısından emek
unutulmuş bir kategori olarak
kaldı. Şimdi bu dönem açısından yeniden sınıf mücadelesini
güçlendirme, sola ve sendikal
dünyaya ait kavramları güçlendirme. Sendikal mücadeleyi
sınıf mücadelesi içinde gören
anlayışı yeniden var etmek
gerekiyor. Bu da büyük oranda

solun ve sol kadroların görevi
olacak.
Eğitim-Sen Kongresi’ndeki
tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Reel sosyalizmin yıkılışının
ardından sınıf öldü deniliyordu
ve sendikalar da bu anlamda
gereksizleştiği söyleniyordu.
Bunlar artık geride kalmış bir
durum. Pandemi de sendikalara
ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.
Ama sendikalar işçi sınıfının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak.
Sendika sendika olmaktan
uzaklaştı, sınıfsal perspektiften
ziyade dar bir üye birikiminin
haklarını korumaya çalışıyorlar.
Bu da mümkün olmuyor. Yen
bir hak talebinde bulunmayan,

çok geri mevzilere çekilmiş bir
sendikal hareket mevcut. Şimdi
sendikaları o geri mevzilerden
çıkartacak, yeniden donatacak ve sınıf mücadelesi içinde
yeniden etkili dinamikler haline
getirecek bir iradeye ihtiyaç
var. Bu da ancak aşağıda bir
mücadele ile iş yerlerindeki
bir mücadele ile olur. KESK
açısından da baktığımızda son
Eğitim-Sen’deki tartışmalar,
sendikaların misyonunu yerine
getirmekten uzaklaştıracak bir
tartışma olarak görüyor. Sendikal mücadeleyi sınıf perspektifinden uzaklaştırarak kimlik
perspektifine sıkıştırma çabası
diye düşünüyorum. Bunun içinden çıkmak, sendikaları sınıfın
örgütü olarak yeniden donatmak gerekir.
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BU SEKTÖR BU ŞARTLAR
ALTINDA BÖYLE DEVAM
EDECEMEYECEK
Akın Seren (Bar Emekçisi)

Türkiye’de vaka sayılarının
artmasıyla beraber pek çok
alanda kısıtlamalar getirildi.
Siz de bir bar emekçisi olarak
bu süreçte neler yaşadığınızı
anlatır mısınız?
Mart süreci bizim için berbat
bir dönemdi her açıdan. Çünkü
bu sektörde çalışanların büyük
bir kısmı zaten öğrenci, öğrenci oldukları içinde okullarına
ailelerinden destek almadan
devam etmeye çalışıyorlardı.
Virüsle birlikte devlet tarafından zaten geri plana atılan
bu sektör pandemi sürecinde
bitirilmeye çalışılan bir duruma
dönüştü. Bu durum tek gelir
kaynağı burası olan emekçilere
de yansıdı. Sebep olarak elbette virüs gibi berbat bir durum
var ortada ancak AVM’lerin
uzun süre açık olması ve buna

rağmen barların bu kadar uzun
süre kapalı olması kabul edilebilir bir şey değil çünkü bir
tarafta sermaye piyasasının
hükmettiği veya sermayenin
hükmettiği bir oluşum bütün
hızıyla devam ederken sadece
içeride alkol satıldığı ve ‘’özgürlüğün’’ biraz daha fazla olduğu
bir yer olduğu yerlerin birden
böyle bıçakla kesilir gibi kesilip
atılması bizleri mahvetti. Bu
sektör daha ne kadar hayatta
kalır bilmiyoruz, bar emekçisi
olarak baktığım zaman bitmiş durumdayız. Devlet de
bize gerekli desteği vermiyor.
Mart’ta kısa çalışma ödeneği
uygulaması vardı ancak sizin
de tahmin edeceğiniz üzere
birçok işletmede bu sektörde
çalışanlar sigortasız çalışmak
durumunda çünkü çoğu arkadaşımız aynı zamanda burs

alıyorlar ve sigortalı çalışırlarsa
o burslar gidecek.
Normalleşmeyle beraber durumun daha da iyileşeceğini
düşünüyor musunuz?
Sektöre dair umutlu değilim
çünkü getirilen birçok uygulama bizleri zorluyor. Ve ben
şuna inanıyorum, tüm sektörler
açıldığında dahi en son bizler açılacağız. Tüm Türkiye’de
çalışan kafe bar çalışanı neredeyse bir milyona yakın insanı
düşünüyorum. Kafe ve bar
çalışanları arasında da farklar
var. Bar çalışanı arkadaşlar
daha geç saatlere kadar çalıştığı için ‘’daha çok para alıyorlar’’
lafta fakat yine de emeklerinin
karşılığını almıyorlar, çok büyük
bir sömürü var. Şu durumda
kafede çalışmak barda çalışmaktan mantıklı hale gelmeye başladı. Kayıt dışı çalışma
geçtiğimiz yıllara göre çok çok
azaldı ancak hala öğrenciysen
yine sigorta istemezsin bursundan olmamak için. Bu noktada
ise hala ne olacağı belli değil.
İleriye baktığımızda kafe çalışanı, bar çalışanı veya işletmecisi
olarak aydınlık hiçbir şey göremiyoruz, her şey çok karanlık.
Çünkü bu ülkedeki iktidarın
yaptığı her uygulama alkole ve
özgür yaşam alanlarını hedef
aldığı için bu sektörün geleceği
bu ülkede çok karanlık.
Bu sektörde çalışanlarla beraber bir araya gelebileceğiniz,
sorunlarınızı tartışabileceğiniz
bir platform var mı?
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Dayanışma ağı daha çok lokal olarak kalıyor, mahallenin
içindeki barlar arasında kalıyor,
aynı bölge içerisindeki barları
kapsayacak şekilde olmuyor.
Türkiye’de bar emekçisi olarak
dayanışma içerisinde olmak
çok zor, bunu yaptırmazlar.
Daha önce birkaç girişimimiz
olmuştu ancak 4. Toplantıdan
sonra fark ettik ki ne yaparsak
yapalım bir şey olmayacak.
Şu anda herkes kendi yağında
kavrularak geçinmeye çalışıyor.
Bir dayanışma platformu keşke
olsa. Güzel olur ancak bana
gerçekçi gelmiyor.
Eklemek istediğimiz şey herkesçe bilinen ve görülen şey.
Kafe, bar çalışanı olduğunu
gözetmeksizin devletin herkese aynı şekilde yaklaşması ve
destek olması gerekiyor. Burada bir sektörden bahsediyoruz.
Bize yapılanı sosyal devlet
olarak düşünürsek de yerine
koyamıyoruz, kapitalist bir
uygulama olarak da bakarsak
da yerine koyamıyoruz. “Senin
üzerinden para kazanıyorum
o yüzden teşvikte bulunuyorum” şeklinde de yapmıyor,
“sosyal devletim sana bakmakla yükümlüyüm” şeklinde de
bakmıyor. Devlet sadece 3 gün
sonranın kararlarını alıyor onun
dışında hiçbir şey yapmıyor. Bu
sektör bu şartlar altında devam
edemeyecek. Çok arkadaşımızdan duyuyoruz devam edemeyeceklerini, büyük darbeler
aldık, almaya da devam ediyoruz.

SADECE VERGİLERİMİZİN
KARŞILIĞINI İSTİYORUZ
Kaan Oğuz (Kafe Emekçisi)

Türkiye’de vaka sayılarının
artmasıyla beraber pek çok
alanda kısıtlamalar getirildi.
Siz de bir kafe emekçisi olarak
bu süreçte neler yaşadığınızı
anlatır mısınız?
Bu sektörde kayıt dışı ve kayıtlı
çalışanlar var. Kayıtlı çalışan
arkadaşlarımız kısa ödenek
alabildi ancak bu ödenek de
yeterli değildi. Çoğumuzun tek
geliri bu. Üstelik kiralar Ankara’da çok yüksek ve gelen
ödenekle insanlar kirasını,
faturasını mı ödesin, yeme içme
ihtiyacını mı karşılasın bilemez
durumda. Sigortasız çalışanların ise kimileri aile ve burs
ile geçim sıkıntısı içerisindeler,
paket servisle kendilerini idare
etmeye çalışıyorlar.
Normalleşme ile beraber durumun daha da iyileşeceğini
düşünüyor musunuz?

Tam anlamıyla bir açılma
olursa, saat kısıtlaması olmazsa insanlar bunaldığı için,
eğlenmeye ihtiyaç artacağı için
durum iyiye gidecektir. Saat
kısıtlaması olduğu zaman aynı
verim alınamıyor.
Bu sektörde çalışanlarla beraber bir araya gelebileceğiniz,
sorunlarınızı tartışabileceğiniz
bir platform var mı?
Özellikle instagram üzerinden
platform oluşturuldu ancak
sesimizi duyuramadık ve devletten gerekli iyileştirilmeyi
alamadık, sonuç alınamayınca
ise platform aktif olarak devam
edemedi. Söylenecek çok şey
var fakat söylenenler ulaşmıyor.
Sadece vergilerimizin karşılığını
istiyoruz, ihtiyacımız olanı istiyoruz. Umarım sesimiz duyulur
ancak maalesef umudumuz
yok.
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KAFE KAPANINCA BİR ANDA
KENDİMİ MOTOR ÜZERİNDE
BULDUM
Kemal Saydam (Kurye)

celikle can güvenliğimiz yok.
Türkiye’de motosikletler motorlu araçtan sayılmadığı için çok
ciddi sorunlar yaşıyoruz. Trafik
çok yoğun olduğundan, araba
gibi nizami kullanıyorken zaman problemi sebebiyle, sipariş
gecikince gelen tepki sebebiyle
trafikte hızlanmamız gerekti.
Kar, buz gibi hava koşullarında
nasıl yapacağız bilmiyorum.
Bu sektörde çalışanlarla beraber bir araya gelebileceğiniz,
sorunlarınızı tartışabileceğiniz
bir platform var mı?

Türkiye’de vaka sayılarının
artmasıyla beraber pek çok
alanda kısıtlamalar getirildi.
Siz de bir bar emekçisi olarak
bu süreçte neler yaşadığınızı
anlatır mısınız?

Mekânların kapanmasıyla bir
anda tüm dünyamız değişti. Biz
profesyonel olarak bu işi yapan
insanlar değiliz, kafe ve barlarda çalışırken bir anda kendimizi
motor üzerinde bulduk. Ön-

Çevremde de benim gibi birçok
insan iş olmadığı için bu sektöre yöneldiler. Ancak şu anda
öyle bir dayanışma platformu
yok, bize ulaşan veya gördüğümüz bir şey yok.
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HEPİMİZ BİRLİK OLUP BİR
ŞEYLER YAPABİLİRİZ
BAŞKA ÇARE YOK
Doğukan Uludağ (Tiyatro)

Pandemi tiyatroları nasıl
etkiledi? Sizce nasıl önlemler
alınsaydı süreç daha iyi yönetilebilirdi?
Büyük, orta, küçük demeden
bütün sahneleri net bir şekilde
olumsuz anlamda etkiledi tabii.
Çok keskin bir kapanış oldu
tiyatrolarda. Herkes şu anda bir
şekilde dijitale geçmenin peşinde, buraya nasıl uyum sağlanır,
buralarda nasıl var olunur diye.
Ama tabii her şey birden olduğu için herkes çok hazırlıksız
yakalandı bu duruma. O yüzden şu anda bu etki insanları
sersemleştirdi. Herkes nereye
gideceğini, nereye yöneleceğini
şaşırmış durumda. Bir yandan
biriken kiraları, vergileri, geçim
sıkıntıları da var. Bu şekilde bir
panik haline soktu. İnsanlar hep

kıyaslıyor; havayolları işlerine
devam ediyor, uçaklar dolu,
tiyatrolar neden boş? Aslında
bütün bu kıyaslamalar içinden
insanların sağlığını tehlikeye
atmadan ne yapılabilir diye
düşündüğümüzde tek bir yere
çıkıyoruz; bunun tek çözümü
bir devlet yardımı olabilirdi. Bir
fon oluşturulabilir, kira yardımı
yapılabilir, vergi muafiyeti sağlanabilir… Bununla ilgili. Başka
da bir çözüm olduğunu sanmıyorum.
Hükümetin ve bakanlığın
yaklaşımı nasıl oldu? En büyük
eksiklik neydi?
En büyük eksiklik Kültür ve
Turizm Bakanlığının turizm
kısmını biraz daha kayırması
oldu. Kültür kısmı bakanlığın

yıllık bütçesinin yanında çok
düşük bir yardım payı aldı.
Bugün hâlâ birtakım şaibelerin
olduğu konuşuluyor, o yardımın
da kime gittiği tam olarak belli
değil. Bu yardımlardan faydalanmak için yeni kurulan şirketler oldu ve bir şekilde son bir
ayda kurulmuş şirketlerin, bu
yardımı alırken yıllarca var olan
tiyatrolardan da büyük ölçekte
faydalar sağladığı görüldü, bu
şaibenin örtüsünü kaldırmadılar, bu duruma bir şeffaflık
getirmediler. Gizlilik sebepli
diyerek hangi kurumların, hangi
firmaların bu paydan faydalandığını açıklamadılar ve bu
konuda insanlarda çok büyük
bir soru işareti oldu.
Onun dışında, örneğin İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
yaz sürecinde Sanata Destek
adında bir festival yapmaya
çalıştı destek olmak için fakat
daha başvurular tamamlanmadan iki gün içinde bakanlık
tarafından iptal edildi, bunun
gibi devlet kurumları içinde
de çatışmalar oldu. Hepsinden
net bir şekilde etkilendik, zaten
ortalık da karmaşa içinde.
Bunları netleştirmek gerekirdi
diye düşünüyorum. Yapılan
yardımların adaletli olup olmadığını ve nelerin temel alınarak
yapıldığını açıklamak gerekirdi.
Örneğin X tiyatro neden şu
kadar para alıyor da Y tiyatro
bunu alıyor? Bunlara proje bazlı
plan yapıldı oldu yoksa tiyatronun geçmişiyle, vergisi ile ilgili
şeyler mi baz alındı? Kimse bir
şey bilmiyor, herkes bir şeffaflık
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isterdi açıkçası.
Bu sektörde çalışanlarla beraber bir araya gelebileceğiniz,
sorunlarınızı tartışabileceğiniz
bir platform var mı?
Açıkçası, ne yapılabilir bilmiyorum ama yapılması gereken
şeyin tek koldan yapılması
gerektiğini düşünüyorum. Yani
herkes birlik olup bir şey yapsın
da ne yapıyorsa yapsın kafasındayım çünkü o kadar dağılmış
bir halde ki… Dağınıklık, çok
seslilik, karmaşa hali var bu
durum pandemiden önce de
vardı, hep vardı. Birçok farklı
ekip kendi başlarına yardım
kampanyaları düzenliyor, bir
gün biri sahne yapıyor bir gün
diğeri ve sendika yapıyor bunu.
Özetle birlik olunup tek bir
ağızdan ses çıkarılamadı bunun
için kolektif var, sendika var
ama ortak bir söz yok. Dışarıdan baktığınızda bu çok çirkin
bir görüntü, her gün bir ekibin
çıkıp yardım istediği bir alan
düşünün bu durum insanlar
için de can sıkıcı bir görüntü.
Bu çalışmalar tek koldan yapılsaydı, tek bir elden yardımlar
toplansaydı, daha güçlü bir ses
çıkarılsaydı belki daha büyük
rakamlara ulaşılacak, belki
insanların yarasına merhem
olacaktı. Ancak orada da çok
büyük bir dağınıklık var. Hem
de şu dönemde, en çok birlik
olunması gereken zamanda
bu eksik kaldı ve hâlâ da öyle
gidecekmiş gibi görünüyor,
maalesef.

MÜZİSYENLERİN SORUNLARI
DEVLET İÇİN SORUN
GÖRÜNMÜYOR
Onur Işıklı (Müzik)

Türkiye’de vaka sayılarının artmasıyla beraber pek çok alanda kısıtlamalar getirildi. Siz
de bir müzik emekçisi olarak
bu süreçte neler yaşadığınızı
anlatır mısınız?
Neredeyse sektör çalışanı
herkes tamamen işsiz kaldı ve
tabii ki fazlasıyla olumsuz etkilendi. Online bir şekilde ders
vermiyorsa ya da ekstra bir
geliri yoksa, sadece müzikten
para kazanan kısım ciddi şekilde etkilendi. Bir anda maaşsız
kaldığınızı düşünün. Gelirleriniz
bir anda bitiyor ve bütün düzen
bozuluyor. Yani kira ödemeyenlerden tutun mutfak alışverişinden tutun… Birinin kendi
evi olsa bile eve para girmeyince her türlü maddi manevi
problemler ortaya çıkıyor. Baş
etmesi de zor. Belki bu durum
bir iki ay süreli ve geçici olsa
halledilebilir bir şey olurdu

ancak çoğu müzisyen yevmiye
usulü kazanıyor Türkiye’de günlük para geliyor ve onu bir yere
harcıyor. Müzisyenlik, zaten çok
yüksek gelirli bir iş alanı değil.
O gün aldığını akşama ya da
sabahına harcamak zorunda
kalan bir hayat tarzı var ve gelirin seviyesinden dolayı böyle
yaşanıyor. Bu şekilde bir iki ay
bile idare edemeyebilir çoğu
kişi. Sektör çalışırken idare etmek zorken bir de şu an sektörde Mart’tan bu yana mekânlar
kapalı. Yazın kısa bir süre izin
verdiler, Temmuz ortasından
açılmalar başladığında şanslıysanız çalışabildiniz Kasım ayına
kadar. O arada bir çalışabilenler
oldu ancak onun dışında herkes
sıfıra yakın veya sıfır gelirle bu
kadar ayı geçirdi, hatta geçiremedi… O yüzden bence müzisyenler için çok kötü bir tablo
var.
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Hükümetin ve bakanlığın
yaklaşımı nasıl oldu? En büyük
eksiklik neydi?
Destek yaratıldığını bir tek
Ankara Büyükşehir Belediyesinde bir de Muğla ve Antalya’da gördüm galiba. Onlar ya
direkt yardım şeklinde, 500 lira
gibi, ya da online kanallı performanslar ile müzisyen başına
1000 lira ile ya da mutfak yardımı gibi şeyler yaptılar. Antalya’daki destek detayını hatırlayamasam da yerel yönetimlerle
sınırlı kaldı. Yerel yönetimler
dışında devletin daha yeni
düşünülmüş bir çabası var ve
bence çok geç kalınmış. Devlet uzun süre ya görmezden
geldi… O destek de bilmiyorum
nasıl gelecek kime gelecek…
Müzisyenliğinizi kanıtlayacak
bir video istiyorlar. Müzisyenlik
nereden başlıyor onu da bilmiyorum. İyi ya da kötü yapılsın,
iş sonuçta. Mesela manavlık
becerisi düşük bir manavın yine
de bu işten geliri vardır. Bunun
kanıtlanması bile zaten şey…
Böyle şartlar konulması hiç şık
değil. Hem çok geç kalınmış
hem de iyi şekilde seçilmemiş
bir plan. Yani tam öyle düşünmek istemiyorum ama sonuçlar
ona çıkıyor. Bildiğim kadarıyla
Müzik Sendikasından devletle,
daha devlet kanalına yakın insanlarla iletişime geçenler oldu
çevremde.
Müzisyenlerin durumunun
devlet gözünde çok bir önem
arz etmediğini söyledi onlar da.
Bunu kesinlikle böyle bir şey
vardır şeklinde yorumlayamıyorum ancak sonuçta insanlar
gördü, ancak sekiz dokuz ay

sonunda gündeme gelebildi.
İnsanlar toplu videolar koydu,
sosyal medyada herkes elinden
geldiğince duyurmaya çalıştı
bu işi da ancak 1000 lira oldu.
1000 lira verelim de onunla
idare edin gibi oldu, çözüm
odaklı değil. Çoğu müzisyen
arkadaşım da aynı şekilde
düşünüyor, aramızda konuşuyoruz… Devlet süreci iyi şekilde
yönetmedi, göz önünde bulundurmadı bu durumu. Devletin
çok da umurunda olan bir alan
değilmiş gibi görünüyor, biz
öyle hissediyoruz yani.
Türkiye’de müziğin öneminin
yeteri kadar anlaşılmadığı ve
birçok konuda destek yerinde
köstek olunan bir tablo var. Bu
konudaki değerlendirmeniz
nedir?
Yılbaşı anlaşılabilir bir şey mesela, o kadar insanı fiziki olarak kapalı bir alanda bir araya
getirme yasağı anlaşılabilir. Bir
virüs var sonuçta, bunun için
tedbirler alınmalı ve yılbaşı
alkolle birlikte insanların biraz
kontrolünü kaybedip mesafelere dikkat etmeden davranabileceği bir gün olabilirdi ancak
yapıcı olunmak istenmedi.
Mesela şu kadar sayıda insan
bir AVM’ye gidebiliyor, otobüse
binebiliyor, %30 kapasite ya da
şu kadar mesafe ile gibi kurallar
konuyor, ya da restoranlar açıkken şu kadar misafir gelebilir
deniliyordu. Dişlilerin dönmesi
için, bu Avrupa’da da dünyanın her tarafında da yapılıyor.
Sıfır iş değil de daha az personel çalıştırarak daha az insan
gelmesi gibi çözümler bulunabilirdi. Diğer alanlar işlerken ve

bu alanın da önlemler alınarak
yürütülme şansı varken bunun
hiç düşünülmemesi, tamamen
kapanması bende düşünülmemiş ve önemsenmemiş hissi
yaratıyor. En azından güvenli
ya da makul bir barındırma
ile güvenli olabilecek şekilde
yürütülebilirdi. Çoğu mekân
neden kapanıyor ki mesela?
Atıyorum açık alanda, oturma düzeni iyice geniş tutulur,
ısıtma sistemi olur, yani bunun
işleyebileceği senaryolar bulunabilirdi. Ama hem yasak geldi
hem de peş peşe iki genelge
çıktı ve tamamı bizi ilgilendirdi.
Düğün ve toplanmalarda müzik
olmayacağı söylendi, diğer hafta da müzik yapılma saati saat
22.00’ye çekildi. Bu saat canlı
müzik yapan bir mekân için çok
erken bir saat, işletme için çok
karlı olmayacağı için bu zaman
kısıtlaması zaten işleri bitirmiş
oldu. Çünkü çoğu insan akşam
yemeğini yediğinde saat 20.00
oluyor, ne zaman müzik olacak,
dinleyecek ve gidecek. Pavyonundan türkü barına, rock
barına, hepsi için söylüyorum.
Sürdürebilirlik adına değil de
tamamen kökünü kazımak adına yapılmış bir şey oldu bu. İzin
verildiğinde de en fazla böyle
düşüncesizce oldu yani. Bilmiyorum belki kendi bildikleri bir
şeyler vardı ama çok faydalanabileceğimiz bir şey olmadığı
gibi işlerin yürümesi adına da
çok sert engeller geldi.
Sizce tüm bu yaşanan kriz karşısında ne yapılabilirdi?
Sorun maddiyat ya, işlerin
dönmesi için asıl konu bu. Belki
azınlık müzikle ben kendimi
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ifade edebiliyordum ya da
mekânım işleterek iyi hissediyordum o elimden gitti diyordur, bu da bir gerçek ama bir
gelir gelmediği zaman öncelikle bunu sorun edersiniz. Demek
istediğim şey şu, sorun işsizlik
değil, sorun parasızlık. Müzik
sektöründe sigortasızlık meselesi çok kötü… Ben binlerce kişi
tanıyorum belki müzikle uğraşan ve şimdiye kadar bir ya
da ikisinin sigortası olduğunu
gördüm onun olması da mekanların ‘basılması’’ durumunun
getirdiği zorunda kalınmasıdır,
istenilen bir durum değildir.
Şimdi nasıl ki işsizlik maaşı var
ve herkes kendi işsizlik maaşını
ödüyor, aynı şekilde bir müzisyen sigortası oluşturulmuş
olsaydı bu işsizlik anında da
gelen paralarla, mekân sahipleri için de ayrı bir durum olurdu,
devletin de buna destek atmasıyla bu alanı işsiz bir şekilde
de sürdürebilirdik. İşsizliği
anlarız ama parasızlık olmuyor,
bunun bir nebze önüne geçilebilirdi. Temsili bir para bile olsa,
1000 lira bile, sıfır paradan çok
daha iyi. Bir ev çevirecek bir
para. Yıllardır müzisyenler için
ödenmiş bir prim olsaydı böyle
bir sorun olmazdı. Devletin bunun için yapabileceği şey buna
teşvik etmek olabilirdi. Geriye
dönük prim yatırma mesela.
Bu bana çok yapılabilir geliyordu, çok daha kolay geçerdi.
Şu an için devletin düzenli bir
şekilde yapabileceği bir maddi
yardım olsa çok daha kolay
olurdu her şey ama öyle bir
şey olmayacağı da açık. Şu an
için yapılabilecek şey dediğim
gibi işleri kontrollü bir şekilde
yürütmeye çalışmak. Mekânlara

sertifika verilebilir mesela ama
tanıdık yerlere değil ya da para
koparmak için değil, sağlıklı bir
şekilde işletilebilecek mekânlara verilir. Yerin çok altında,
havası kötü ve dar yerlerin
kapalı olması makul ama işini
yürütebilecek alanlara da izin
verilmiyor. Gerçekten haftalık
kontrolü ile havalandırma ve
düzenin kontrol edilmesiyle
bu iş yapılabilirdi. Sahne zaten
insanlardan uzakta, insanları
birbirinden ayıran mekanizmalar da var, görüyorum. Amaç
zaten müzisyenleri korumak
değil. Sorun gelen müşterilerin birbirine bulaştırmaması,
biz zaten sahnede birbirimize
uzağız. Yani denetimle bu işe
izin vererek, belki bilimsel bir
yöntemle uygun bir yol arayarak mekânlara açık olma yolunu açsalardı en iyi çözüm bu
olurdu. Hem devletin kendisinin
maddi destek vermesine gerek
kalmazdı hem de işler herkesin dikkati ve özeni ile devam
etmiş olurdu. Aklıma gelenler
bunlar.
Müzisyenlerin kendi aralarında
sorunlarını tartışabileceği ve
dayanışma kurabileceği bir
platform var mı?
Ben irili ufaklı toplantılara katıldım. Bazılarında 3-5, bazılarında belki 100 kişi vardı, uzun
saatler sürdü. Bazı fikirler yürütüldü. Mesela Peyk’in yaptığı
Olta Projesi var, ya da Patreon
hesabını ortak açanlar, birbirine
yardım edip paylaşanlar var.
Ama bence en iyi ihtimalde
bile işin devlet ayağının, bu işin
genelgesini yayınlayan, düzenini kurgulayan tarafın buna

yanaşmayıp böyle bir niyeti olmadığında en iyi organizasyon
da bile çok bir şey çıkacak gibi
gözükmüyor bana. O taraftan
da bir niyet ve yapıcılık lazım,
toplantılarına katıldığım bu gibi
şeyler oldu. Başta herkes kendi
derdini anlattı, şikâyetler edildi
daha sonra herkes elini çenesine koydu ve ne yapılabilir onu
düşündük. İşin sonunda olay
işin fiziksel olarak yapılamamasına varıyor çünkü online performanslar gibi sürekli başkalarının size vereceği maddi ya
da manevi desteğe ve sürekli
oradan gelecek yardıma bakarak yürütmek de çok uzun vadeli değil. Sevdiğiniz bir gruba
ya da müzisyene ne kadar süre
destek olabilirsiniz ki? Zaten
insanların da maddi durumu
kötü. Velisi değilsiniz ya birinin,
ne kadar süre bu desteği yapacaksınız ki. Bu bağışla olacak
şey değil yani. On binlerce,
yüz binlerce insan var bu işten
etkilenen, çalsın ya da çalmasın
insan varken... Garsonu, komisi, sesçisi, ışıkçısı, hatta oraya
eşya taşıyan şoförden alkol
firmalarına kadar o kadar çok
insan etkilendi ki. Bu işin önüne bir set kurulmuş, bu setin
tamamen kaldırılmasına gerek
yok ama buna dair düşünüp
bir şekilde eyleme geçmeye
çalışan bir devlet kurumu veya
bir devlet niyeti lazım. O açıdan
bana bizim senaryomuz ya da
örgütlü yaptığımız işler bile çok
sürdürülebilirmiş gibi gelmiyor,
eninde sonunda bir engele ya
da yasaklardan dolayı oluşmuş
bir eylemsizliğe maruz kalıyor.
O yüzden bu iş devlete ve devletin yapıcı düzenlemelerine
bakıyor.
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Amerika’da İşgal,
Neo-faşizm ve Mücadele
ASIL SORUN EVSİZ, İŞSİZ,
AŞSIZ YÜZDE 99’UN
SİYASETİNİN NASIL
ÜRETİLECEĞİ
Anıl Aba

olaylar artık çok sık yaşanıyor.
Sadece siyahlar yaptığı için
sıradan olaylarmış gibi görünüyor. Muhalif, ezilen baskı
gören siyah nüfus ya da latin
nüfus benzer şeyler yapınca
pek dikkate alınmıyor. Hâlbuki
geçen seneki #blacklivesmatter
hareketi, haftalar sürdü. Eylemciler bazı eyaletleri ve şehirleri
yaktılar. O kadar büyüktü ki,
şimdi yaşananlar onun yanında
görece küçük ve kısa süren bir
hareket olarak kalır. Bu olaylar
Washington’da kongre binasına yönelik bir hareket olması
bakımından diğer eylemlerden
farklılaşıyor. Orada bir gösteri
yapılacaktı. Herhalde Amerikan
polisi Siyahları kongre binasına
girebilecek kadar yaklaştırmazdı.
ABD Seçimleri ve 6-7 Ocak

6-7 Ocak günleri yaşanan
olaylar, 27-28 Aralık’ta yaşanmış olsa 2020’nin şanına yakışır
bir final olurdu. Olayların ocak
ayının başında yaşanmış olması, 2021 için çıtayı epey bir
yükseltti. Artık bundan sonra
ne olsa bizi kesmeyecek. Tabi
şaka bir yana önce şunu söylemek gerekir: Pek çok kişi, yazar,
analist yaşananları daha önce
öngörmüştü. Korkut Boratav
Amerika’daki seçime giden
süreçte siyasi ve iktisadi atmosferi çözümleyen yazıların-

da, olayların bu şekilde cereyan
edebileceğini yazmıştı. İnsanlar
böyle gelişmelerin Ortadoğu,
Türkiye, Suriye, Kuzey Afrika
veya Asya ya da Doğu Avrupa’nın az gelişmiş ülkelerinde
olabileceğine ihtimal veriyor.
Mesela Belarus’ta olabilirliğine
inanabiliyor. Fakat Amerika gibi
demokratik kurumları, kontrol
denetim mekanizmaları istikrarlı bir şekilde işleyen, gelişmiş ülkelerde olabileceğine
pek ihtimal vermiyor. Bir de
şu var: Amerika’da da böyle

Peki, olaylar nasıl gelişti?
Malumunuz Trump’ın seçimleri
kaybetmesi aslında çok yakın
bir ihtimal değildi. Benim beklentim Trump’ın az bir farkla
kazanacağıydı. Biden’a yakın
gidiyordu. Hatta öne geçtiği
zamanlar da oldu. Fakat anahtar eyaletlerden ve büyük
şehirlerden gelen oylarla beraber ibre Biden’a döndü. Bütün
sandıklar açılana kadar da
epey bir fark açıldı. Fakat buna
rağmen Trump hile yapıldığını,
seçim gününden sonra gelen
oyların sayılmaması gerektiğini,
önceden verilmiş ama sayımın devam ettiği o günlerde
gelen oyların iptal edilmesi
gerektiğini, seçimi kazandıkla-
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rını, sürekli Twitter’dan kendi
tabanına ve medyaya yönelik
bu şekilde yalan yanlış çarpık,
eksik açıklamalar yapıyordu. En
nihayetinde bir iki eyalette sayımın tekrar yapıldığı dönemde
Trump’ın Twitter’dan tahrikkar ve tabanını, seçmenlerini
Washington’a çağıran twitleri
orada; bir gösteri yapılacağı ve
bunun vahşi olabileceği bizzat
Trump’ın çağrısıyla onaylandı. Tabi Twitter’ın mesajları
silmesine ve engellemesine
rağmen 6 Ocak günü Washington’da olaylar çok hızlı bir
şekilde yükseldi. Birkaç saat
içerisinde protestocular binaya
kadar girdiler. Polisin yetersiz
olduğunu çok net bir şekilde
görüldü. Polis sert müdahalede
bulunmadı. Hatta bırakın sert
müdahalesini, protestocularla selfie bile çektirdi. Aslında
birkaç gündür bu tarz şeylerin
olabileceği,belki provakasyon,
belki değil reddit falan gibi
daha kapalı neofaşist siyasi düşünce gruplarının, sosyal medya forumlarında buna yönelik
şeylerin olabileceğine dair bir
takım yazışmaların olduğu
daha sonra ortaya çıktı. Muhtemelen polisin ve CIA’in de
bunları bildiğini varsayabiliriz.
Fakat pek çok insan gibi Amerikan soluda medyaya yönelik
biraz tiyatral bir havanın olduğunu düşünüyor. Belki Trump’ı
harcamak adına da böyle bir
şeye göz yumulduğu, polis şiddeti ya da gücü açısından şöyle
hafif müsaade eden bir tarzla
davranılıp, olaylar çığrından
çıktıktan sonra toparlayıcı bir

müdahale ile Trump’ı harcamaya yönelik bir alt gündemin de
kurgulanmış olabileceği, kulağa
çok abuk gelmiyor.
Neo-Faşizm Ya Da Trumpizmin
Sonu mu?
Öte yandan cumhuriyetçiler
arasında ve cumhuriyetçi taban
nezdinde zaten Trump, çok
sevilen bir insan değildi. Genelde öyle oluyor; çünkü ülkemizde, CHP’de de böyle şeyler
yaşandı. Mesela Ekmeleddin
İhsanoğlu aday yapıldığında,
parti içinde yıllarını CHP’ye vermiş 20-30 yıl çalışmış, gençlik
örgütlerinden çıkıp partinin üst
kademelerine gelmiş insanlar, haliyle seçimlerde o tarz
durumlarda adaylık bekliyor.
Fakat sen gidiyorsun partinin
dışından, adı sanı bilinen- az
bilinen, partiyle yan yana yürümemiş, ideolojik olarak da yan
yana olmamış birini gökten
zembille inmiş gibi aday yapıyorsun. Kaybetse de kazansa
da parti tabanı bundan rahatsız
oluyor. Aslında partili olmayan
birinin parti adına bir seçimi
kazanmış olmasına benzer şey
cumhuriyetçilerde de yıllardır
dönüyor. Parti kendi içerisinden
çok kuvvetli ikna edici bir aday
çıkartamıyor, onun yerine dışardan ithal adaylar gösteriyor.
İşte iş dünyasından ya da başka
alanlardan mesela HB’nin
CEO’su aday adayı oluyor. Gidiyorlar Donald Trump gibi birini
popüler diye aday yapıyorlar.
Dolayısıyla partililer Donald
Trump’ın varlığından işin ba-

şından beri memnun değillerdi. Sadece kazanmış olması,
onlar için sus payı oluyordu.
Fakat son 4 yıldır Trump süreci
fecaat şekilde yürüttü. Yapmak
istediği antidemokratik dönüşümlerin birçoğunu yapamadı.
Hukuku kontrol altına almayı,
anayasayı aşaraktan faşist tek
adam rejimine dayanan sağ
popülist yapıyı, Amerika’da
tam olarak kuramadı. 6-7 Ocak
olayları Trump’ın belki de son
girişimiydi. Fakat yine olmadı,
yine tosladı. Trump’a parti de
destek vermedi. Trump da bir
noktada Twitter’dan eylemleri
durdurun, evinize dönün çağrısı
yaptı. O da bir noktada çark
etti. Belki olayların bu noktaya
varacağını bilmiyordu. Fakat
öyle ya da böyle Amerika’da
herkes için hayırlı bir şey oldu.
Trump seçim sonucunu kabul
etseydi ya da 6 Ocak olayları
yaşanmasaydı, yine siyasette
kalarak bir sonraki seçimde
aday adayı olacaktı. İstikrarsızlık yaratan bir figür olarak
siyasette kalmaya devam edecekti. Muhtemelen bu ihtimal
ortadan kalkmış gözüküyor.
Neo- Faşist Toksit Liderler
Hangi Dinamikler Üzerinde
Yükseldi
Takip ettiğim kadarıyla pek çok
sağ liberal, sol liberal hatta ilerici oldukları düşünülen sosyal
demokratlar bile yaşananları
zehirli bir liderlik üzerinden
açıklamaya çalışıyorlar. İşte
Brezilya’da Bolsonaro, Yunanistan’da Miçotakis, Orban,
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Trump, Erdoğan, bu kadar toksik insanın aynı dönemde bir
araya gelmesi tesadüf olmasa
gerek. Toksik liderliği; insanlar sağ popülist toksik liderler
seçiyor olarak açıklanabilir.
Ama hepsinin aynı dönemde,
benzer şekillerde, benzer koşullarda seçilip, benzer politikalar
uygulaması çok tesadüfi bir
şey değil. Toksik lider gitti,
tamam sorunlar bitti de değil.
Toksik liderleri oralara getiren
ve Amerika örneğinde Trump’ı
oraya getiren bir hikâye var.
Trump tesadüfen seçilmedi.
Bunun belki 40-50 yıllık arka
planına bakmak lazım. 40-50
yıl içinde ne oldu Amerika’da?
Amerika 50’li 60’lı yıllarda altın
çağını, Amerikan kapitalizminin
altın çağını bitirdi. O dönem
Amerika’nın işçileri için, Amerika’nın orta alt gelir grubundaki
insanlar için de altın bir çağdı.
İşsizliğin düşük olduğu, ekonomik büyümenin yüksek olduğu,
sendikalaşmanın yüksek olduğu, toplumsal sosyal hakların
yüksek olduğu, sosyal devlet
harcamalarının yüksek olduğu
bir uzlaşı dönemiydi. Büyük
buhrandan sonra, Roosvelt’in
New Deal’ıyla birlikte büyüyen
ve büyümenin tabana yayılarak, Amerikan orta sınıfının
genişlediği bir dönemdi. Uzatmayayım bu dönem bir şekilde
yerini neoliberalizme bıraktı.
Neoliberal dönem boyunca; işsizliğin trend olarak yükselmesini, kendini tekrar eden finansal ve ekonomik krizlerin, hem
Amerika’da hem de dünyada
frekansının artmasını gözlem-

lemiş olduk. 2007-2008 büyük
finansal çöküşüne kadar ki
süreçte ücretlerin baskılandığı
gözlemleniyor. Son 30-40 yılda
Amerika’da ortalama ücretler,
asgari ücreti neredeyse düz takip ediyor. Ama ekonomi büyümeye devam etmesine rağmen
halk ondan payını almıyor. Bu
sefer ne oluyor tepedeki yüzde bir giderek semiriyor. Son
bir yılda bu durumu daha net
gördük. Millet pandemiden kırılırken, ağır çalışma koşullarında
çalışırken, sağlıkta ve ekonomide zorluklardan geçerken, tepedeki en zenginler servetlerini
yüzde bilmem kaç arttırdılar.
İşte Bill Gates’tir, Wallmart’ın
sahipleri vb. bunlar zenginliklerine zenginlik kattılar.
Dolayısıyla Amerika’da son 4050 yıllık süreçte ekonomik büyümeden kendi hakkını alamayan, nerdeyse nüfusun yüzde
doksandokuzluk kısmını oluşturan çoğunluk var. Bunların bir
kısmı demokrat ,bir kısmı faşist,
sağcı ,sağ popülist cumhuriyetçi vb. Bu kesimler; ekonomik
hakkını alamayan, makul yaşam
standartlarına ulaşamayan,
evsiz kalan, aç kalan ya da aç
kalmamak, evsiz kalmamak için
2-3 işte birden esnek iş gücü
piyasası şartlarında çalışan
insanlar. Sistem bu kesimlere
ekonomik bir sus payı veremediği için, bu sağ popülist
liderler başka ülkelerde de
aynı şekilde tepeye çıkarak,
bu sefer suçlunun Meksikalılar
olduğunu, İngiltere’de suçlunun
yabancılar ya da Avrupa birliği

olduğunu söyleyip, insanları
birbirlerine kırdırmaya, birbirlerine düşürmeye çalıştılar.
Gezi’de de benzer bir senaryo
vardı. Bir günlük olaylarla, ya
da bir senelik işte Trump’ın son
bir ayda yaptığı saçmalıklar
sonucundan böyle bir toplumsal patlama oldu demek komik
olur. Gezide de aynı şey geçerliydi. Yılların birikimi; yani bir
ağacı yaktı ya da kestiler diye
ya da bir çadırı yaktı polis diye,
aylar süren bir kalkışma olması
komik gelir kulağa. Aynı şey
Occupy, Wallstreet hareketlerinde de oldu. Tek bir kriz çıktı
diye ya da işte küçük kıvılcımları, küçük tetikleyicileri toplumsal patlamanın sebebi olarak
görmek, ya da toksik liderleri
bunun sebebi olarak görmek
komik olur. Tarih dinamiktir, uzun vadelidir. Ve bu kriz
potansiyellerini, hem ekonomik
hem de siyasi biriktirerek ilerler.
Anlık olaylar o çakmağı çakar,
o kibriti yakar. Sadece o ana ve
etrafına odaklanmamak, daha
uzun vadeli süreci görmek
gerekir. Son olarak belki şunu
söyleyebiliriz: Başta dediğim
gibi insanlar, böyle siyasi, ekonomik, toplumsal çözülmeleri,
patlamaları genelde Ortadoğu
ülkelerinde, gelişmekte olan az
gelişmiş ülkelerde olabileceğini,
bu olaylarla birlikte devrimlerin
turuncu renkli veya renksiz ama
Amerika’da büyük ülkelerde
yaşanmayacağını beklerler.
Fakat görüyoruz, artık Amerika’da da böyle şeyler olabiliyor.
Komplo teorileri bir yana, işte
Trump’ı harcamak için yapıldı
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vb. öyle dahi olsa o insanlar
bunu bilerek oraya gitmemişlerdi. Orada insanlar kendilerince samimi bir protesto
yapıyorlardı. Bende Amerika’da
bulunduğum dönemde, başta
Wallstreet’i işgal et hareketi
olmak üzere bir sürü protestonun içinde bulundum. Tabi ki
faşist taraftan değil. Diyeceğim
bunun frekansı artıyor. Dünya
sadece gelişmekte olan ya da
az gelişmiş ülkelerde istikrarsızlık üzerinden bir şey üretmiyor. Bu artık gelişmiş ülkelere,

batıya sıçramış durumda. Döndü dolaştı iş Amerika’da kongre
binasını işgal etmeye kadar
geldi. Bir yere varmadı belki,
ama bunun burada biteceğini
sanmak, bundan sonra böyle
şeylerin olmayacağını sanmak
ne kadar ahmaklıksa, Amerikan
polisinin, demokratik kurumlarının bu şeyi bastırdığını, bundan sonrasının güllük gülistanlık olacağını da düşünmek
bir o kadar ahmaklıktır. 2020’li
yıllar çok karışık olacağa benziyor. Bakalım 2020 kötü geçti,

2021 ne kadar kötü ne kadar
iyi olacak göreceğiz. 2021’in
başlangıç çıtası çok yüksek
oldu. Umarım sivil insanlara
dokunmadan böyle şeyler olur.
Tarih öyle olmuyor maalesef,
patlama, kırılma anlarında çok
kan dökülebiliyor.
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GÖRMEZDEN GELİNEN FAŞİZM
Washington’da Darbe:
Şaşıracak Ne Var?
Anthony Dimaggio

Ben bunları yazdığımda, Trump
destekçileri ABD’de kongre binasını basmış, Trump’ın
ülkedeki darbe girişimini kabul ettirmeye çalışıyorlardı.
Trump’ın bu olaylardaki dahli
birçok açıdan ortada. Aylardır, hatta neredeyse bir yıldan
fazladır temelsiz seçim hilesi
yalanlarını yayarak gündem
ediyordu. Kongredeki eylemi
de cesaretlendiren oydu. Binaya saldırı ve işgal başladığında, seçim hilesi yalanlarını
devam ettirerek yangına benzin
taşıdı. Açık olmak gerekirse,
bu sadece bir darbe girişimi
değildi, doğrudan ABD başkanı tarafından yönlendirilen bir
darbe girişimiydi. Buraya nasıl
geldik? Ve bu nasıl Trump’ın
otoriterleşmediğini ısrarla uzun
zamandır savunan ABD’deki
faşizm inkarcılarını şaşırtan bir
gelişme oldu? ABD’de siyaseti
tasarlar noktada olan yükselen

faşizmi açık bir zihinle izleyenler için olayların hiç biri şaşırtıcı
değil.
Trump, ülkeye kaybettiği durumda seçim sonuçlarını kabul
etmediğini açıkça söylemişti. Ve son iki aydır da birçok
cepheden, devlet, yargı, kongre
ve şimdi de sokaklar üzerinden
seçim sonuçlarını değiştirmeye
çalışıyor.
Trump’ın, Georgia Devlet
Bakanını eğer kazanmasını
sağlayacak 11,780 oyu yoktan
var etmezse yargı üzerinden
suçlayacağını söylediği konuşması telefonlara yansımıştı. Son
bir buçuk yılda, Ukrayna skandalını da sayarsak bu Trump’ın
ikinci kez ofisi kendi çıkarına
seçimlere müdahale için kullanmış oldu. Trump’ın darbesi
aynı zamanda yardımcısı Pence
ve kongrenin, Biden’in zaferini

kabul etmek yerine başkanlığı
kendisine vermesi talebini de
içeriyordu.
Trump’ın Pence, Ukrayna ve
Georgia Devlet Bakanı ile
anlaşmaları, diğer tüm politikacıları kendi amaçları için kullandığı bir derebeylik siyasetini
yansıtıyor. Trump diğerleriyle
iletişimini kendi çıkarı için araç
olarak görüyor. Fakat darbe
girişimiyle, geldiği nokta basit yozlaşma ve yolsuzluğun
üzerine çıkmış durumda. 2020
seçim sonuçlarını değiştirme
çabaları, doğrudan demokrasinin temeline bir saldırı. Komplo
propagandası sebebiyle cumhuriyetçi seçmenlerin üçte
ikisi seçimde hile yapıldığına
inanıyor. Birçokları da şimdi
seçim sonuçlarını değiştirmek
için sokakları terörize ediyor.
Son yaşananları eklediğimizde,
cumhuriyetin sağ kalabilmesi
açısından durumun ne kadar
daha kötüye gidebileceğini
tahmin dahi edemiyoruz.
İşin bir diğer can sıkıcı kısmı,
bu faşist tehdidinin yükseldiği her adımda alttan alınmış
olması. Faşizm üzerine ana
akım akademik çalışmalara
ve bunları üreten hocalara
oldukça yakın olduğum için
açıkça söyleyebilirim ki ABD’de
Trump’ı açıkça faşist ilan edebilen akademisyen sayısı çok az,
ABD’nin siyasi sistemi içerisinde faşizmin nosyonlarının
bulunduğunu kabul edebilenler
çok daha az.
Amerikalı gazeteciler de
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Trump’a geldiğinde faşizm
tanımından kaçıyorlar. Nexis
Uni akademik veri tabanındaki incelemeye göre Trump’ın
başkanlık dönemi boyunca
yayınlanan makalelerde faşizm
kelimesi 627 kez geçerken,
otoriter, otoriteryanizm tanımlamaları Trump’a dair olarak üç
katı sayıda, 1807 kere geçmiş.
En ılımlı ve en az kışkırtıcı popülist ve popülizm tanımları ise
e çok kullanılan niteleme, toplam 3,422 makalede geçmiş.
Özetlemek gerekirse, Amerikalı gazeteciler, Trump’a faşist
demekten kaçınarak faşizmin
Amerikan siyasetindeki yerinin
belirlenmesinde utangaç bir rol
oynamışlar.
ABD’nin içeride de dışarıda da
faşizmin tehlikelerinin ortaya
konması konusundaki inkarı geçmiş yıllara dayanıyor.
ABD’de siyasi anlatı basit bir
faşist/faşist değil, otoriter/otoriter değil ikilemine dayanıyor
ki bu anlayış da cumhuriyete
ve demokratik seçim sistemine
yönelik tehditleri algılamayı zorlaştırıyor. Bu ikilemler
faşizm/otoriteryanizm tartışmasına iyi niyetli bir yaklaşım
sunmuyor, genelde ABD’de
faşizmin ne raddede bir tehdit
olduğuna ya da ülke yönetiminde otoriterliğe ne derece
kayıldığına ilişkin ciddi bir gazetecilik ya da akademik çalışma ortamı sağlamıyor. Tersine
bu ikilem üzerinden yaratılan
anlatı, faşizm konusunda alaycı
bir tartışma ortamı yaratarak,
faşizm tahlilini imkansız kılıyor.
Faşizm gerçek anlamda somut-

lanana kadar ABD siyasetinde görmezden gelinmelerine
yarıyor. Şimdi sokaklar faşist
militanlarla dolunca, bu liberal
anlayışın entelektüel çöküşünü
izliyoruz. Henry Giroux, otoriterlik/faşizm meselesini detaylı
şekilde analiz ederek, ABD
siyaseti içerisinde hem neoliberalizmin hem faşizmin unsurları
olduğu tahlilini yapıyor. Bir
başka deyişle, ikisinden birini
seçebildiğiniz bir durumda
değiliz. Siyasi sistemimizi neoliberal faşizm olarak da neofaşist
olarak da tanımlayabilirsiniz.
Hangi tanımı seçeceğimizden
daha önemli olan, bu yönetimin
benimsediği faşist yöntemleri
görmezden gelmenin çok daha
zor olduğu bir dönemdeyiz.
Kongre binasındaki darbe girişiminin öncesine baktığımızda
da Trump yönetiminin çoktan
faşizm rengini belli ettiği uzun
bir icraatlar listesi var önümüzde:

“torbacılar, suçlular, tecavüzcüler” diyerek şeytanlaştırarak ulusal güvenlik
sorunu olduğunu ifade etmesi. Bu ayrımcılık, üstelik
Trump’ın konuşmalarında
beyaz göçmenlere kıyasla
koyu tenli göçmenler için
kullandığı alaycı ifadeleri de
düşündüğümüz zaman açık
şekilde ırkçı bir yönelim.
•

Siyahi Hayatlar Değerlidir
(BLM) eylemlerini orduyla
bastırma yönündeki başarısız denemesi. Doğrudan
ordu tarafından reddedilmişti. Trump’ın muhalifleri
güvenlik güçleriyle sindirme çabasının, yönetiminin
polis tarzı federal ajanlar
ve plakasız araçlarla BLM
eylemcilerini kaçırması, sırf
elinde İncil ile o ünlü pozu
için Beyaz Saray’ın önünü
biber gazıyla dağıtması gibi
örnekleri düşündüğümüzde
soyut değil somut bir politika olduğunu görüyoruz.

•

+Kongre ve yürütmeyi başkanlık emirleriyle zorlaması,
vergileri yasal olmayan
şekilde duvar projesine aktarması, tüm bunları meşru
göstermek için ulusal acil
durum ilan etmesi. Kaynakların bu şekilde kullanılması
hiçbir zaman Kongre tarafından onay almadı ve açıkça anayasal denge kontrol
mekanizmalarının suiistimal
edilmesinin örnekleri.

•

Trump’ın orantısız ve etkisi
yıkıcı olan göçmen aileleri

Görmezden Gelinen Faşizm
•

Trump’ın militanca ve artık
alışkanlık haline gelmiş
şekilde en temel doğruları,
bilgileri, kanıtlı bilimsel gerçekleri ve mantıksal yürütmeleri reddetmesi, seçmen
tabanının üçte ikisinin kendisine taptığını aklımızda
bulundurduğumuz zaman,
arkasındaki desteği kaybedebilmek için yapabileceği
hiçbir hata yok diyebiliriz.

•

Trump’ın beyaz üstünlüğü
üzerine kurduğu ulusal siyaseti ve Meksikalı göçmenleri
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çocuklarından ayıran kanunu. Buna, tehlikeli şekilde
kitlesel bir destek alan,
toplama kamplarına benzer
alıkoymaları, kafeslerde tutulan çocukları ve çorba, diş
macunu sağlık hizmeti gibi
temel ihtiyaçlardan maruz
bırakılmalarını da eklediğimiz zaman ortaya çıkan
görüntü çok daha açık hale
geliyor.
•

Yasal göç işlemlerini yarı
yarıya oranda durduran
kesintisiyle göçmenlerin
kanun dışı şekilde tutuklanması ve alıkoymaları,
Obama dönemine göre
yüzde otuz, Bush ve Clinton
dönemlerine göre yüzde
yüzlük bir artış yakalamış.

•

Trump’ın göçmenleri gaz,
elektro şok ve ateşli silah
kullanımıyla Meksika sınırındaki göçü durdurma konusundaki çabaları. Bu emirler,
eğer yerine getirilirse tüm
kanunsuz eylemleri için affedilecekleri sözünü verdiği
İç Güvenlik Bakanlığı’ndaki
yetkililer tarafından tepkiyle
karşılanarak reddedildi.

•

Demokratların 2020 seçimlerini çaldığına yönelik
propagandif ve temelsiz
şeytanlaştırması, yargı,
devlet ve kongre üzerinden
yürüttüğü girişimlerle seçim
darbesine kalkışması. Bu
strateji, sallantılı eyaletlerde
kendi lehine seçim sonuçlarını iptal etmek üzerine
neredeyse 60 ayrı davayı,

300 eyalet meclisi üyesi ile
buluşmasını da içeriyordu.
•

•

Trump’ın saçma bir sosyal
darvinizme dayanan ve sürü
bağışıklığını temel alan, en
güçlünün ayakta kalacağı
üzerine kurulu felaket politikası, Amerikalıların kitleler
halinde ölümcül bir virüse
enfekte olmalarına sebep
oldu. Üstelik Trump’ın
kendisinin, Amerikalıların
çoğunun erişemediği hayat
kurtaran korona ilaç ve tedavilerine erişimi vardı. Bu
boşvermiş yaklaşım sebebiyle, Columbia Üniversitesi’nin yaptığı araştırmanın
da gösterdiği üzere federal
hükümet ve eyaletlerin
daha ciddi önlemler alabldiği bir duruma kıyasla yüzde
60 daha fazla ölüm yaşandı.
Trump’ın siyasi rakiplerine
karşı kullandığı paranoyak
ve kuruntulu retoriği, onları
sindirilmesi gereken ulusal
güvenlik sorunları olarak
görmesi, en son Adalet
Bakanlığından Obama,
Biden ve Clinton’ın hükü-

metini devirmeye yönelik
bir komplo yürüttükleri
iddiasıyla tutuklanmalarını
ve cezalandırılmalarını istemesiyle de yeni bir seviyeye ulaştı. Trump’ın bizzat
kendisinin son birkaç ayda
Biden hükümetini darbeyle
devirmeye çalıştığını düşündüğümüzde, ortada ironi ve
yansıtmadan daha fazlası
var gibi gözüküyor.
Yukarıdaki listeye bakıp tüm
bunların olağan olduğunu düşünen ya da Kongre Binasında
olanlara şaşıran kim varsa ciddi
hezeyan nöbetleri geçiriyordur.
Tüm bu gelişmeleri ele aldığımızda, Trump’ın politikalarının faşizmden aşağı kaldığını
söylemek absürt olur. Önümüzdeki yol çok açık. Bu başkanın
en yakın zamanda azledilmesi
ve Washington’dan çıkarılması gerekiyor. Trump’ın darbe
girişimi düzenleme suçundan
ihanetle yargılanması gerekiyor.
Bunlardan daha azı Amerikan
demokrasisi diye bir şey varsa
eğer ondan kalanları yok etmeye yönelik gelecek girişimlerin
tehlikesini azaltmayacaktır.
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