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BAŞ YAZI

Aklına, Gücüne, 
Coşkuna İhtiyacımız 
Var!
2018 seçimlerinden beri toplumsal 
muhalefetin geniş kesimleri “ilk seçimde 
gidecekler” ile “gidecekleri seçimi yapmazlar” 
arasında gidip geliyor. Bu iki uç düşünce de 
aynı bekle görücülüğe varıyor maalesef. 
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İşçilerin Güç Birliği 
Derneği Kuruldu.             sf 2

Pandemi devam ederken yeni eğitim-öğretim 
yılında eğitimin uzaktan olmasıyla dersler 
başladı. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim 
sürecinde eğitim almaya çalışıyor. Bu gerçekten 
de büyük bir çaba gerektiriyor!

Çünkü ilkokul seviyesinden üniversite 
eğitimine kadar eğitimdeki eşitsizliklerin 
giderilmesine dair tek bir hamle yapılmıyor. EBA 
üzerinden gerçekleştirilen eğitimler fiyaskoyla 
sonuçlanıyor. Türkiye’de hanelerin yüzde 11’inin 
evinde internet erişimi yok!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 
hazırladığı raporda yer alan “internet bağlantısına 
erişimi olan öğrenciler” listesinde Türkiye, 77 
ülke arasında 70’inci sırada. Akıllı televizyon 
zaten hayal durumda. Derslerin takip edildiği 
EBA TV, tüplü televizyonlarla uyumlu değil.

Resmi verilere göre de öğrencilerin yüzde 
51,1’i EBA sistemine giriş dahi yapamıyor. O 
nedenle EBA üzerinden yürütülen canlı derslere 
katılım, birçok okulda yüzde 15-20 dolaylarında.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 
yayımladığı rapora göre EBA’nın internet 
üzerinden yaptığı video dersleri izleme oranı 
yüzde 47’de, canlı derslere katılım ise sadece 
yüzde 11’de.

Birçok öğrencinin akıllı telefonu ya da eğitime 
devam etmesini sağlayacak bir bilgisayarı 
bulunmuyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü’nün hazırladığı raporda yer alan “okul 
çalışmaları için bilgisayara erişim” listesinde 
Türkiye 64’üncü sırada yer alıyor.
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Pandemi devam ederken yeni eğitim-
öğretim yılında eğitimin uzaktan 
olmasıyla dersler başladı. Milyonlarca 
öğrenci uzaktan eğitim sürecinde eğitim 
almaya çalışıyor. Bu gerçekten de büyük 
bir çaba gerektiriyor!

Çünkü ilkokul seviyesinden 
üniversite eğitimine kadar eğitimdeki 
eşitsizliklerin giderilmesine dair tek 
bir hamle yapılmıyor. EBA üzerinden 
gerçekleştirilen eğitimler fiyaskoyla 
sonuçlanıyor. Türkiye’de hanelerin yüzde 
11’inin evinde internet erişimi yok!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü’nün hazırladığı raporda yer 
alan “internet bağlantısına erişimi olan 
öğrenciler” listesinde Türkiye, 77 ülke 
arasında 70’inci sırada. Akıllı televizyon 
zaten hayal durumda. Derslerin takip 
edildiği EBA TV, tüplü televizyonlarla 
uyumlu değil.

Resmi verilere göre de öğrencilerin 
yüzde 51,1’i EBA sistemine giriş dahi 
yapamıyor. O nedenle EBA üzerinden 
yürütülen canlı derslere katılım, birçok 
okulda yüzde 15-20 dolaylarında.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 
yayımladığı rapora göre EBA’nın internet 
üzerinden yaptığı video dersleri izleme 
oranı yüzde 47’de, canlı derslere katılım 
ise sadece yüzde 11’de.

Birçok öğrencinin akıllı telefonu ya 
da eğitime devam etmesini sağlayacak 

bir bilgisayarı bulunmuyor. Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 
hazırladığı raporda yer alan “okul 
çalışmaları için bilgisayara erişim” 
listesinde Türkiye 64’üncü sırada yer 
alıyor.

Eğitim-Sen’in Eylül ayı başında 
yaptığı “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” sonuç 
raporuna göre öğrencilerin ancak yüzde 
15’i canlı derslere katıldığı belirtiliyor. 
AKP kadroları ise yapay gündemler 
yaratarak yaşanan bu adaletsizliğin 
üzerini örtme çabasında.

Bir yandan siyasi şovlar bir yandan 
Eğitim Bakanı Selçuk’un “uzaktan 
eğitimi çok iyi devam ettiriyoruz” sözleri 
gerçeği unutturup yalana sarılmaktan 
başka bir işlev görmüyor. Gerçek 
unutulacak ya da göz ardı edilecek gibi 
değil.

Özel okullara imkanı yetmeyenler 
devletin verdiği imkanlardan fazlasına 
ulaşamayanlar için pandemi süreci gerçek 
bir imtihan oluyor. Yaşanan sorunların 
karşısında doğru taleplerle örülecek bir 
mücadele hattı şarttır.

Aksi halde iktidarın umurunda olmayan 
gerçek yaşamın dertleri derinleşerek ve 
yayılarak devam edecek. 

Uzaktan eğitim sürecinde yapılan 
eksiklikler ve yapılması gerekenler:

1. Eğitimin niteliği bu eğitime ulaşabilen 
öğrenciler olmadan anlamsız hale 
geliyor. Türkiye’de uzaktan eğitime 
katılım çok düşük seviyelerde. 
Aileler maddi durumlarından dolayı 
çocuklarına uzaktan eğitim ihtiyacını 
karşılayacak araçları alamıyorlar. Bu 
yüzden eğitimde halihazırda devam 
eden eşitsizlik uzaktan eğitimde bir 
kesimin eğitim gördüğü bir kesimin ise 
eğitimden koptuğu bir durum yaratıyor. 
Bu yüzden “Eğitim yoksula uzak 
olmasın!” diyoruz. Şirketlere akıtılan, 
borç verilen paralardan kesilsin, 
zenginlerden gelir vergisi alınsın 

yoksul emekçilerin çocuklarına gerekli 
eğitim ekipmanları acilen ücretsiz 
sağlansın.

2. Eğitime ulaşabilme sorununun yanında 
verilen eğitimin niteliği ve yeterliliği 
de sorgulanır durumda. Müfredatlar 
uzaktan eğitim sürecine uygun olarak 
değiştirilmediği için aksaklıklar 
yaşanıyor. Dijital kaynaklar oldukça 
yetersiz kalıyor. Tam anlamıyla bir 
kaos ortamı yaşanıyor. Eğitimde 
planlama eksikliği dene yanıl yine 
yanıl yöntemiyle devam ediyor. 
En kısa zamanda planlı bir eğitim 

sistemine geçiş yapılmalı ve derslerin 
niteliği arttırılmalıdır. Usulen verilen 
eğitim gelecekte büyük eksiklikler 
doğuracaktır.

3. Üniversite eğitimi alan ve kendi 
geçimini çalışarak devam ettiren 
öğrenciler için geri ödemesiz maddi 
destekler yapılmalıdır. Pandemi 
sürecinde ailesinde işten atılan 
çalışanlar olan kendisi artan işsizlik 
etkisiyle yarı zamanlı iş bile bulmakta 
zorlanan öğrencilerin sırtında 
büyüyen geçim derdi çözülmelidir. 
Geçinemeden eğitim olmaz!
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Sultangazi, İkitelli, Sarıyer, 
Çağlayan, Sincan vb. 
bölgelerden; tekstil, metal, 
eğitim, özel güvenlik gibi 
sektörlerden öncü işçilerin 
girişimiyle İşçilerin Güç Birliği 
Derneği, Eylül ayı başında 
kuruldu: İşçi hareketindeki 
örgütlenme düzeyi açısından 
farklı veçhelerdeki boşlukları 
doldurmaya aday bir girişim.

İşçilerin Güç Birliği Derneği, 
2019’un son haftalarında tekstil 
sektöründeki öncü işçilerin 
bir araya gelip örgütlenmeye 
başladığı sürecin bir sonucu 
oldu. Tekstil İşçileri Güç 
Birliği ismiyle aylar boyunca 
- pandeminin zorlaştırdığı 
koşullara rağmen - yürütülen 
mücadelede diğer sektörlerden 
işçilerle de bir araya gelinince, 
kurulan dernek bütün işçi 
sınıfına hitap eden bir biçim 
almış oldu. 

Dernek, çeşitli sektörlerde 
ve farklı bölgelerde işçilerin 
birleşmiş ve merkezileşmiş 
mücadele aygıtı olacak.

Güç Birliği’nin Ortaya 
Çıktığı Koşullar

İşçi hareketi için örgütlülük 
düzeyinin düşük olduğu 
zamanlardan geçiyoruz. 
Sendikalı işçilerin oranı %13’ler 
civarında seyrediyor. Ama 
onların bile ciddi bir büyüklüğü 
sendikal hakları kullanmaktan 
yoksun durumda. 

Özellikle örgütsüzlük, belirli 
sektörlerde ve bölgelerde 
yoğunlaşıyor. Örneğin 
İstanbul’un Sultangazi ilçesi, 
hem bölgesel olarak hem de 
yaygın bulunan tekstil sektörü 
açısından örgütsüzlüğün en 
diplerini yaşıyor.

İşçi sınıfı siyasal olarak da 
bir sınıfsal örgütlülüğe sahip 
değil. Solun geniş yelpazesinin, 
işçi sınıfından her dönemeçte 
daha da uzaklaştığı malum. 
Öte yandan sosyalist emekçiler 
olarak gücümüzün henüz sınırlı 
olduğunu inkâr edemeyiz.

Bu koşulların ortasında ortaya 
çıkan İşçilerin Güç Birliği 
Derneği, yeni bir sıçramanın 
önünü açmaya aday oldu.

Güç Birliği’nin 
Örgütlenme Stratejisi

Dernek kuruluşundan önce 
ve hemen sonra hem yönetici 
hem de kurucu veya üye 
işçilerin katıldığı toplantılarda, 
İşçilerin Güç Birliği Derneği’nin 
örgütlenme stratejisi de 
olgunlaşmış oldu. 

Güç Birliği, farklı sektör 

veya bölgelerdeki işçilerin 
mücadeleleri için birleşmiş ve 
merkezileşmiş bir çatı işlevi 
görecek. Dernek biçiminin 
kendisi mutlaklaştırılmadan, 
işçi hareketinin yasal ve fiili 
mekanizmalarının tümünü birden 
bünyesinde içerecek. Dernek 
bünyesinde işçiler, bulundukları 
bölge, işyeri veya sektörün 
koşullarına göre sendika, 
işyeri komitesi ya da bizatihi 
dernek örgütlenmesi vb.’den 
bir ya da birkaçını araç olarak 
kullanabilecek. 

Dernek bünyesinde alt 
kurul olarak kurulan faaliyet 
alanları bulunuyor. Örneğin 
sektör temelli Tekstil İşçileri 
Güç Birliği ya da bölge temelli 
İkitelli İşçileri Güç Birliği gibi 
alt faaliyet alanları, faaliyet 
yürütülen bölge ya da sektörün 
özel ihtiyaçlarını, gündemlerini 
ve taleplerini bütünsel 
mücadeleyle kaynaştırmanın 
aracı olacaklar.

Sendika ya da dernek olsun, 
işçilerin bir araya geldiği yasal 
kurumsal mekanizmalar, tarih 
boyunca hep işçi sınıfının 
görece dar bir kesimini 
bünyesinde barındırabilmiştir. 
İşçi hareketindeki sıçramalar 
ise işyerine dayanan ve 
doğrudan işyerindeki işçilerin 
kolektif mücadelesinin genel 
düzeydeki mücadeleyle çakıştığı 
örgütlenmelerin varlığında 
mümkün olmuştur. Bu durum, 
1936’da Fransa’daki grev ve 
işyeri işgalleri fırtınasında 
böyle olduğu gibi, 1970 
Türkiye’sinin 15-16 Haziran 
işçi isyanında da böyle olmuştur.

Bu nedenle İşçilerin 
Güç Birliği Derneği, her 
koşulda işyeri komitelerinin 
kurulmasını da temel hedefi 
ve mücadele aracı olarak öne 
koymuş durumda. Doğaldır 
ki bağlantıların yakalandığı 
işyerlerinde ilk başta kurulacak 
işyeri örgütlenmesi, hücre 

tipi bir oluşumun ötesine 
geçemeyecektir. Ancak sadece 
birkaç kişiden oluşsa bile “hücre 
düzeyindeki işyeri komitesi”nin 
işyerindeki örgütlenme 
faaliyetleri, gerçek ve seçilmiş 
temsilcilerden oluşan işyeri 
komitelerinin olgunlaşması 
sürecinde rol oynayacaklar.

Nihayet, İşçilerin Güç 
Birliği Derneği’nin örgütlenme 
stratejisi, sağlam ilkelere sırtını 
yaslayan ama biçimsel olarak 
esnek ve dinamik bir yapıya 
sahip olduğundan, mücadelede 
karşılaşılan dönemeçlerin 
ihtiyaçları doğrultusunda 
atılımların önü açık olacak.

İşçi Sınıfı ve 
Sınıf Bilinci

Henüz bir senesini 
doldurmayan Tekstil İşçileri Güç 
Birliği ve henüz kundaktan yeni 
çıkmış olan İşçilerin Güç Birliği 
Derneği deneyimleri, sınıf bilinci 
konusundaki önermelerimizin 
pratikteki sınanmaları oldu. 

Hayatında daha önce hiç 
mücadele etmemiş, hatta oldukça 
muhafazakâr kökenlerden gelen 
işçiler, bir kez mücadelenin 
içine atıldığında hızla öncü 
konumuna yükselebiliyor. 
İşçilerin ekonomik mücadele 
verirken politik mücadeleye 
yöneldiklerine ve ilksel düzeyde 
sosyalist bilince ulaştıklarına 
tanık oluyoruz. 

Elbette bu bilinçlenme süreci, 
yalıtık bir kendiliğindenlikle 
mümkün değildi. Faaliyetin 
başından bu yana sosyalist-
devrimci işçi yoldaşların 
örgütlenme ve mücadeledeki 
aktif müdahaleleri, bir ya da 
birkaç basamak geriden gelen 
işçiler için muazzam bir okul 
işlevini üstleniyor. 

Aynı zamanda, ekonomik 
düzeyde bile olsa mücadele 
fikrine kazanılan işçiler, hızlı bir 

şekilde patron ve siyasi iktidar 
arasındaki ilişkiyi kavrama ve 
buradan yola çıkarak devrimci 
sonuçlar üretme kapasitesine 
ulaşıyor.

Sonuçta gördük ki, ülkede 
sınıf mücadelesinden kopuk 
bir muhalefet yürüten 
yaygın umutsuz kafaların en 
iyimserinin bile hayal etmekte 
zorlanacağı dönüşümler, sınıf 
mücadelesinin içerisinde oldukça 
hızlı gerçekleşiyor.

Mütevazı Ama 
Sonuçları Gelecek 
Yılları Derinden 

Sarsacak Bir Girişim

İşçilerin Güç Birliği Derneği, 
şimdilik mütevazı bir güce 
sahip. Yine de ilk adım atılmış, 
merdivenin ilk basamağı çıkılmış 
oldu. Kararlılık yitirilmediği 
sürece diğer adımların bu ilk 
adımı takip edeceğinden şüphe 
yok. 

Son yıllara dönüp bakıldığında 
bazı sektör ve bölgelerde, fiili 
mücadeleye dayanan çeşitli 
örgütlenme girişimlerinin 
(sendika veya dernek adı 
altında) olduğunu görüyoruz. 
Ancak şimdiye kadar bütün bu 
girişimler, anlık mücadelelerde 
(ör: 3. Havalimanı işçilerinin 
direnişi) ortaya çıkan işlevler 
üstlenebilmiş olsa da kalıcı 
bir örgütlülük yaratmayı 
başaramadılar. Bu yapıların 

ulaştığı işçiler belki mücadeleye 
katıldı ama sürekli bir öncülük 
pozisyonuna ulaşamamış oldular.

Bir de sosyalist solda oldum 
olası bir arpa boyu yol alamamış 
girişimler var. Solun işçi sınıfını 
örgütleme girişimleri iki kola 
ayrılabilir. Bir yanda, sendikal 
bürokrasiye eklemlenerek geniş 
işçi kesimleriyle bağlar geliştiren 
ama sendikalardaki tıkanıklığın 
bir benzerini yaşayan yapılar var. 
Diğer taraftaysa, bürokrasiye 
karşı olacağım derken sendikal 
örgütlenmeyi karşısına alan, 
işçilere “sendikalı değil Harranlı 
olalım” diyecek kadar uçabilen 
yapılar var. Bu yapılar da ultra-
sekter yöntemleriyle, kendi 
çevrelerini motive etmenin 
ötesine geçemediler.

İşçilerin Güç Birliği Derneği 
bambaşka bir hikâyenin 
yazılması için farklı bir 
başlangıç. Bizzat işçilerin 
özneleşmesine dayanıyor 
ve hızla hem gündelik 
mücadelelere liderlik edecek 
öncü işçilerin, hem de onların 
politik ve tarihsel kavgalara 
atılacak devrimci katmanların 
yetiştiği bir okul oluyor.

Bu girişimin, gelecek aylar 
konusunda henüz garanti 
veremesek de gelecek yılları 
derinden sarsacağına şüphemiz 
yok.

İşçi-emekçi okurlarımızı da 
bu mücadelenin parçası olmaya 
davet ediyoruz.

İşçilerin Güç Birliği 
Derneği Kuruldu



4 | | PERSPEKTİF

PERSPEKTİF

V. U. ARSLAN

ABD’de 3 Kasım 
başkanlık seçimleri 
yaklaşırken ortalık toz 
duman. Irkçılık ve polis 
terörüne karşı gelişen 
Siyah Öfke; keskinleşen 
sınıf çelişkileri, güçlenen 
sol-sosyalist dinamik ve 
buradan beslenen antifaşist 
enerji ile birleşiyor. 

Irkçılık karşıtı eylemler, 
aylar boyunca birçok 
yer ve zamanda isyan 
görünümü aldı. Silahlı 
faşistler polisler yanında 
vazife alırken eylemciler 
içerisinde de silahlı karşı 
koyuşlar gerçekleşiyor. 
ABD’de uzun namlulu 
tüfekler dahil olmak üzere 
silah taşımak serbest 
ve nefsi müdafaanın 
sınırları oldukça geniş. 
Silahlı kalabalık 
gruplar sokaklarda boy 
gösterebiliyor.  

Trump, gösterileri 
durdurmak için Ulusal 
Muhafızları devreye 
soktu. Ama bir yandan 
sertlik artarken diğer 
yandan Ulusal Muhafız 
Birlikleri’nin de George 
Floyd için göstericilerle 
birlikte diz çöktüğü 
durumlar ortaya çıktı. 
Bu arada eski askerler 
(generaller dahil) Trump’a 
ağzına geleni veriyor. 

Sokaklarda büyük isyan 
var, gençliğin sosyalizme 
yönelişi var, pandemi 
şartlarında çalıştırılmaya 
ve yoksullaşmaya karşı 
işçi sınıfının organize 
olma çabaları var; ama 

bütün bu süreçlerin öne 
çıkardığı bir sosyalist 
parti ya da örgüt yok. Bu 
yüzden ABD solu bir kez 
daha parlamentoculuğa ve 
burada da kötünün iyisi 
(lesser evilism) Demokrat 
Parti çıkmazına giriyor.

Trump Gerçekten 
Özel Birisi

Kapitalist sistemin 
krizleri her zaman 
olağanüstü süreçleri 
beraberinde getirip 
olağanüstü figürleri öne 
çıkarmıştır. Kapitalist 
reaksiyonun türlü türlü 
sağcı popülist tiplemeleri 
bu dönemin ürünleridir. 
Bolsonaro’dan, Macron’a, 
Erdoğan’dan Modi’ye 
dek bu gibi liderlerin 
birçok ortak özelliğini 
sıralayabiliriz. Ama dünya 
emperyalist piramidinin 
en tepesindeki ABD’nin 
devlet başkanı gerçekten 
özel birisi. Fransa ziyareti 
sırasında bir Amerikan 
mezarlığına gidip saygısını 
sunma teklifini reddeden 
ve bunu yaparken 
hayatını kaybeden ABD 
askerleri için “enayiler” 
ve “beceriksizler” 
ifadesini kullanan bir 
ABD başkanı düşünün. 
İşte bu Donald Trump’tan 
başkası olamaz. Tabi seçim 
zamanı milliyetçiliğin 
şampiyonluğuna oynayan 
Trump cephesi bu iddiayı 
hemen yalanladı, ama o 
sırada yanında olanlar 
hala susmayı tercih ediyor. 
Trump hakkında uzun uzun 
kalem oynatmaya gerek 
yok. İnsan evladının ahlaki 
değerlerinin nerelere kadar 

düşebileceğini gösteren 
canlı bir örnek ve ABD’de 
4 yıldır sistemin başında 
bu adam bulunuyor.

Emlak kralının karşısına 
aday olarak kim çıkacaktı? 
İçinden geçtiğimiz 
olağanüstü dönemin 
bir alameti olarak ABD 
gibi bir yerde kendisine 
sosyalist diyen (ama 
aslında en fazla sol-sosyal 
demokrat olan) Bernie 
Sanders, heyecanlandırdığı 
geniş kitlelerin desteğiyle 
ipi göğüsleyecek 
gibiydi ki bir kez daha 
önü kesildi. Kapitalist 
Demokrat Parti’nin 
elitleri solcu bir adaya 
izin verecek değillerdi 
ya! Sol popülizmin önü 
kesildi ve ABD elitlerinin 
tipik temsilcisi anti-
karizma Biden Trump’ın 
rakibi oldu. 4 yıl önce de 
Sanders’ın önü kesilmiş 
ve Wall Street elitlerinin 
klişe ismi Hillary Clinton 
Trump’ın rakibi yapılmıştı. 
Sonuç malum. Trump 
kendisini sisteme muhalif 
olanların adayı olarak 
pazarlayabilmiş ve bu 
sayede seçimi kazanmıştı.

Ordu Göreve

Trump başkanlığında 
fiyaskolar, skandallar 
ve ekonomik zorluklar 
birbirini kovalasa da 
Biden’ın işi kolay değil. 
Anketlere bakılırsa Biden 
5-10 puan önde, ama 
Trump’ın elindeki kozlar 
duruyor! Bunama sinyalleri 
veren Biden, ABD 
televizyonlarında canlı 
yayınlanacak 3 kapışmada 
laf cambazı, şovmen ve 

provokatör Trump ile baş 
etmek zorunda. Çoklarına 
göre bu imkansız.

Üstelik Trump seçim 
stratejisini ulusal 
güvenlik ve kutuplaştırma 
taktikleri üzerine 
kurmuş durumda. Biz bu 
taktikleri Türkiye’den iyi 
biliyoruz, tutabildiğini 
de gördük. Kah etrafı 
yakıp yıkan, polise 
saldıran eylemcilerden, 
kah komünizmden, kah 
esnafın dükkanlarının 
ateşe verilmesinden, kah 
beyaz Amerikalıların 
korkularından, kah göçmen 
karşıtlığından, kah din-
imandan yürüyecek…

Ha, Trump yine de 
Biden’ı yakalayamaz ve 
sonuçları kabul ederse 
sorun yok. Ama ya Trump 
pislik yapmaya kalkarsa? 
Yani seçim sonuçlarına 
hile karıştırırsa ya da 
seçim sonuçlarına hile 
karıştırıldığını iddia edip 
sonuçları tanımazsa! 
İşte, ABD’nin gerçekte 
pek de gelişkin olmayan 
demokrasisinin iyice 
kısılmasından korkanların 
kabus senaryoları bunlar.

Spekülasyona kaçmadan 
şunları söyleyebiliriz: Bu 
senaryolar iddialı olmakla 
birlikte öyle aşırı uçuk-
kaçık fanteziler de değil. 
Trump şimdiden posta 
yoluyla oy kullanma 
aleyhine atıp tutmaya 
başladı. Trump bunun 
hilelere alan açtığından 
şikayet ederken Trump 
karşıtları da tersinden 
Trump cephesinin bu 
işlere hile katacağından 
korkuyor. Üstelik ABD’de 
oy sayma işlemleri başa 

baş bir yarışta aylarca 
sürebiliyor. 

2000 yılında yapılan 
ABD Başkanlık 
seçimleri 35 günde ancak 
tamamlanabilmiş, sonucu 
Florida’daki 537 oyluk 
fark belirlemişti. Yarışı 
G.Bush’a kaybeden Al 
Gore oyların yeniden 
sayılması konusunda 
mahkemeye gitmiş, 
Florida’daki her oy 
sayımında farklı sonuçların 
bulunması üzerine oy 
sayımı davalık olmuştu. 
ABD Yüce Mahkemesi 4’e 
karşı 5 oyla Beyaz Saray 
koltuğunu Bush’a vermişti. 

2020’de de buna benzer 
bir sonuç ortaya çıkarsa 
Trump Al Gore gibi 
kenera çekilir mi, yoksa 
aşırı sağcıların motor güç 
olduğu silahlı yandaşlarını 
Washington’da toplar mı? 
Yoksa sonucu ordu mu 
belirler? Çokları şimdiden 
“Ordu Göreve” şeklindeki 
çağrılarla Trump’ın çamura 
yatması durumunda 
ordunun devreye girmesi 
gerektiğini savunuyor. 

Joe Biden Trump’ın 
“seçimi çalma” girişimi 
olması durumunda ordunun 
müdahale edeceğinden 
emin olduğunu söylüyor: 
“Sizi temin ederim, 
Beyaz Saray’dan hızla 
gönderirken ona eşlik 
edeceklerine kesinlikle 
eminin”. Bu yöndeki 
çağrılara bir sürü eski 
general ve albayın destek 
verdiğini belirtelim.

Dünyaya Etkileri
ABD seçim sonuçlarının 

dünyaya etkileri konusunda 

uzun ve detaylı bir yazı 
yazılabilir, ama biz bu 
yazıda genel çerçeveyi 
çizmekle yetinelim. 
Diyelim ki Biden başkan 
oldu, ABD’nin Çin 
öncelikli dış siyasetinde 
bir değişiklik olmayacaktır. 
Unutmamak gereki ki 
Trump üç aşağı beş yukarı 
Obama’dan devraldığı 
Ortadoğu siyasetini devam 
ettirmiş, ekonomik ve 
siyasi yükselişini sürdüren 
Çin’e karşı yoğunlaşma 
içerisinde olmuştur. Bu da 
Biden’ın devam ettireceği 
bir yönelimdir. Bunun 
dışındaki alanlarda şahinlik 
ya da güvercinlik meselesi 
esasında tali konular 
olarak beliriyor. İşçi sınıfı 
düşmanlığı konusunda 
ise Biden ya da Trump 
arasında zaten bir fark yok.

Diğer taraftan Trump’ın 
yeniden seçilmesi, sağ 
popülizmin hoyratlığını 
tüm dünyada artıracaktır. 
Ama Obama döneminde 
olduğu gibi burjuva 
düzenin daha ılımlı ve 
normal halinin uyuşturucu 
etkisi de görülmelidir. 
Yani söz konusu olan 
kapitalistlerin politikacıları 
olunca şu ya da bu isim 
fark etmiyor, dönüp 
dolaşıp aynı noktaya 
geliniyor. Bu yüzden bizim 
asıl odaklanmamız ABD 
işçi sınıfının, gençliğinin, 
ezilenlerin eylemleri 
ve devrimci siyasetin 
bağımsız gelişimi üzerinde 
olmalıdır. Dünyanın 
eğilimlerini belirleyen 
bu ülkedeki sosyalist 
ilerlemeler dünyanın geri 
kalanında da yankısını 
bulacaktır.  

Olağanüstü Zamanlar, 
Olağanüstü Senaryolar
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2018 seçimlerinden beri 
toplumsal muhalefetin geniş 
kesimleri “ilk seçimde 
gidecekler” ile “gidecekleri 
seçimi yapmazlar” arasında gidip 
geliyor. Bu iki uç düşünce de 
aynı bekle görücülüğe varıyor 
maalesef. Aşırı iyimser ilk bakış 
açısında ne de olsa gidecekler 
biz kendimizi yormayalım, riske 
sokmayalım ruh hali hakimken 
karamsar ikinci versiyonda ise 
ne yapsak boş denilerek ortaya 
çıkan rejime boyun büküp tabi 
olma hali kendini gösteriyor. 

Bu iki ruh hali de özünde 
kendiliğindenciliğe çıkıyor: 
Bizim yaptıklarımızın ötesinde 
tarih akıp gidiyor, her şey zaten 
olacağına varıyor diyen. Bu 
bakış açısı insanı verili haliyle 
alıyor ve değişmez kabul ediyor; 
yani kabaca ya mükemmel 
ya da rezil. İki durumda da 

dışarıdan değiştirmeye yönelik 
müdahaleler anlamsız oluyor. 
Sonuçta da mesela 1968 ya da 
Gezi gibi bir isyanın ortasında, 
yani her şey mükemmel 
görünürken aşırı iyimser ve 
halka sonsuz güven bir taşıyor. 
Ama işler kötüye giderken 
beklentileri karşılıksız çıktığı 
için hem kendine hem çevresine 
yaydığı aşırı karamsarlık ve 
umutsuzluktan muzdarip. Bakın 
bugün “seçimle gitmezler” 
diyenlerin büyük çoğunluğunun 
seçimle gitmiyorlarsa “biz 
gönderelim” dedikleri filan 
yok. Ne yapsak ne etsek boş; 
“AKP’yi destekleyenlerden bir 
yol olmaz” demenin; kenara 
çekilmenin; kendi pasifliklerini 
meşrulaştırmanın yolu oluyor bu 
argümanları.

Reformizm boşuna 
kendiliğindencilikten çok 
beslenmiyor. Kitleleri 
mücadelenin öznesi yapmaya 
değil; onları pasifleştirmeye 
dayalı bir siyasal pozisyon 
öneriyor. Var olan değişmezse 

bize kalan da elleri kolları 
bağlayıp olanı kabullenme 
oluyor. Bu çerçevede iktidarın 
hamleleri karşısında her 
sıkıştığında CHP’nin zaten 
gidecekler vaadine sığınması 
şaşırtıcı değil.

Devrimcilik ise 
kendiliğindeliğin gücünü 
yadsımadan iradeyi öne 
çıkarmaktan geçer. Hem kitlelere 
güven duyacaksın; aslında 
onların bugünkü hallerine değil, 
potansiyellerine, mücadele 
içinde ayağa kalktıklarında 
deneyimleriyle kendilerini 
dönüştürme gücüne güven 
duyacaksın. Hem de sadece 
güvenmenin yetmediğini, 
egemen sınıfların salvoları 
karşısında kitleler devrim 
anında bile eksik kalabileceğinin 
bilinciyle önderliği örgütlemek 
gerektiğini bileceksin. Zafere 
ulaşmak için örgütü örgütlemek, 
örgütün kitle hareketlerine, 
gündelik siyasete müdahalesini 
örgütlemektir iradi olan. 

Mücadele Umuttan 
Beslenir

HDP’ye yönelik son operasyon 
sonrası twitter “faşizm geldi” 
tweetleriyle doldu. Ee faşizm 
geldi de; sen twitterdan 
bunu duyurmak dışında ne 
yapıyorsun? Aslında umutsuzluk, 
korku yaymak dışında hiçbir 
şey! Mücadele umuttan beslenir; 
karamsarlıktan değil. Toplumsal 
muhalefetin her şeyi bildiğini 
sananların şahane politik 
tespitlerine değil; mücadelenin 
örgütlemesine ihtiyacı var.

Hiçbir olağanüstü dönüşüm 
binbir emek olmadan 
gerçekleşmedi; bakın 

İslamcıların iktidara yürüyüşüne. 
1970’lerden başlayan, 12 Eylül 
sonrası mahalle mahalle siyasi 
çalışmalarla kazanılan mevzilerle 
bu noktaya geldiler. Bize ise 
muhalif kisvesi altında hala 
umutsuzluk, karamsarlık içinde 
debelenmeyi teklif edenler var! 

Gelecekle derdi olan, başka bir 
dünya isteyenlerin bu safsatalara 
kulak tıkaması kaderini eline 
almak için irade göstermesi, 
örgütlenmesi lazım. Var mısın?

Mücadele edersen değişir!

Bugün daha güçlü şekilde 
sosyalizm kazanacak deme 
zamanı! Unutma mücadele 
edersen her şey değişir.

V. U. ARSLAN

Azerbaycan ile Ermenistan 
bir kez daha sonu gelmeyen 
çatışmaların bataklığında 
çırpınıyor. Klasik olduğu üzere 
iki taraf da çatışmaları ötekinin 
başlattığı iddiasında. Karabağ 
cephesinde değişen tek şey, 
AKP yönetimindeki Türkiye’nin 
savaş oyununa bu sefer kenardan 
da olsa aktif katılımıdır. Yani 
yeni-Osmanlıcı yalandan 
deliliğin bu seferki durağı güney 
Kafkasya. AKP iktidarı mikser 
gibi civarı karıştırmakla meşgul. 
Karıştırmak aslında hafif kaçıyor, 
savaşları kışkırtmak ve müdahil 
olmak söz konusu olan. Yeni 
Osmanlıcı militarizmin medarı 
iftarı T2 Bayraktar dronları 
Ermeni askeri hedeflerini 
vuruyor, MİT’in güdümündeki 
Suriyeli paralı askerler 
Azerbaycan’a taşınıyor… Vur 
aslanım arkandayız…

Putin’in bir miktar geri 
durmasından cesaret alan 
Aliyev fırsat bu fırsat havasında. 
Erdoğan ise yeni-Osmanlıcı 
oyunların müptelası olmuş, 
olmadan yapamıyor. İçeride 
HDP baskılanırken, muhalefet 
hain teröristler ya da yandaşları 
muamelesi görürken dışarıda da 

maceraların canlı tutulması şart. 
Nasıl olsa ölen Suriyeli paralı 
askerler ya da Azeri garibanlar… 
Üstelik Türkiye ekonomisinde 
kriz halkı adım adım perişan 
hallere düşürürken ekonomik 
krizin ana gündem olmaması 
gerekir. AKP’yi üzen anketlerin 
daha da üzücü sonuçlar 
vermemesi için dikkatlerin 
her seferinde başka yönlere 
çekilmesi şart.

Bu yüzden mahallenin esas 
kabadayısı Putin höt diyene 
kadar şişir milliyetçiliği, ver 
gazı. Peki sonra? Sonrası 
malum, tıpkı Akdeniz ve 
Ege’de olduğu gibi sağlam bir u 
dönüşü. Rezillik mi, rezilik; ama 
pişkinlikte sınır tanınmıyor ki. 
Rezilliği başarı diye yutturmaya 
çalışan bir medya korosu var. 
Ha, tam sonuç alamıyorlar 
belli ki ama yine de RTE için 
hayati önemdeler. Aykırı seslere, 
gerçeği göstermeye çalışanlara 
ise tahammül yok. Halk TV daha 
bugün 5 günlüğüne kapatıldı.

Rus Ayısı Neyin 
Peşinde

Putin belli ki Paşinyan’ın 
burnunun sürtülmesini 
istiyor. Nasıl Belarus’ta önce 
Lukaşenko’nun hırpalanmasına 
izin verip sonra arkasında 

durdularsa Paşinyan 
yönetimindeki Ermenistan’ın 
sıkışması ve sıkıştığı yerden 
Rusya tarafından kurtarılması 
gerekiyor. Paşinyan 2018 
Nisanında Rusya yanlısı 
geleneksel politikaların adamı 
olan Sarkisyan’ı deviren 
protestoların lideriydi ve bu 
sırada Batı’dan ciddi destek 
almıştı. Paşinyan’ın Batı 
desteğiyle Rusya’yı dengelemek 
istediği biliniyordu. Ama 
görüldüğü üzere askeri ve 
ekonomik açılardan Rusya’ya 
tam bağımlı olan Ermenistan’ın 
burjuva sınırlar içerisinde 
kaderini değiştirmesi mümkün 
değil.

Moskova-Erivan arasındaki 
çatlağın farkında olan Aliyev-
Erdoğan cephesi bu durumdan 
karlı çıkma peşinde. Planlar 
ona göre yapılmış, hazırlıklar 
tamamlanmış. Ama Putin eski 
SSCB coğrafyasının mutlak 
hakimi konumunun sarsılmasına 

izin verecek değil. Eski Çarlık 
topraklarına Osmanlı’nın 
girmesine müsaade edemez. 
Paşinyan’ın ve bu arada 
onu destekleyen Ermenistan 
kamuoyunun burnu iyice 
sürtüldükten sonra Ermenistan 
tam hizaya gelmiş olacak. 
Kremlin’in oyun planı çok açık.

Görünüşte Erdoğan ve Putin’in 
arası çok güzeldi. O kadar ki 
Suriye’de işbirliği, S-400 füze 
satışı, NATO’da çatlak derken 
çoğu bu işe şaşırıp kalıyordu. 
Ama bakıldığında Esad’ın 
indirilmesinde RTE’yi durduran 
Putin oldu. Tamam Suriye’de 
Kürtlere saldırıya yeşil ışık 
yakan Putin’di ama ABD 
YPG’yi ortada bıraktığında 
RTE’ye hoop diyen yine Putin 
oldu. İdlib’de TSK birliklerini 
bombalayarak resmi rakamlarla 
33 askerin hayatını kaybetmesine 
neden olan saldırının emrini 
veren yine Putin’di. Putin sonra 
bu kez de Libya’da RTE’yi 
durduranlar arasındaydı. Yeni-
Osmanlı taarruzu, kazanımlarını 
realize edemeden Sirte 
önlerinde durmak zorunda kaldı. 
Karabağ’da da çok geçmeden 
Putin devreye girecektir. Sonra 
yeniden ısınmaya başlayan 
İdlib’de Putin ile RTE karşı 
karşıya gelecek gibi görünüyor. 
Neticede sözümona dostane olan 

bu ilişkide kimin kazandığı gayet 
açık! Hele bir de TSK’nın hiçbir 
zaman kullanamayacağı S-400 
sistemlerine 2.5 milyar Dolar 
gibi büyük paralar ödendiğini 
düşündüğümüzde…

Sonuç

İki ülkenin egemenleri 
defalarca olduğu gibi bugün de 
milliyetçilik zehriyle fakirlik 
içinde yüzen Ermeni ve Azeri 
emekçileri birbirine kırdırma 
peşindedir.

Bu çatışmalarda her zaman 
ceplerini dolduranlar kapitalistler 
ve diktatörler; ölenler ise 
yoksul emekçiler olmuştur. 
Her iki tarafa da silah satan 
emperyalistler bu savaşın diğer 
kazananıdır.

AKP, bölgemizde savaş 
kışkırtan politikalarına son 
vermelidir.

Ne Azeri ne Ermeni halkının 
çıkarı bugün savaşın eşiğine 
gelmiş egemenleriyle ortaktır.

Onların kurtuluşu kan, 
gözyaşı ve nefretten beslenen 
bu iğrenç düzenden kurtulmakta 
ve halkların kardeşliğinin, 
eşitliğin ve özgürlüğün tesis 
edildiği sosyalizm mücadelesine 
katılmaktadır

Aklına, Gücüne, Coşkuna 
İhtiyacımız Var!

Karabağ’da Yitip Giden 
Hayatlar Kimin Umurunda?
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Türkiye’de yaklaşık 13 milyon genç yaşıyor. Kimi eğitim görüyor kimi çalışıyor. Hayata bir yanından tutunmaya çalışan 13 milyon 
genç açısından yaşam kalitesi, maddi durum gibi koşullar gün geçtikçe daha kötü hale gelirken yaşama umudunu kaybeden bir kesim 
açığa çıkıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verileri bu açıdan çarpıcı. Türkiye’de 20-24 yaş aralığındaki gençlerin 
yüzde 33,3’ünün ne bir işe ne de bir okula kaydı bulunuyor. Üniversiteyi bitirmiş elinde diploması bulunan da, lise çağlarında okulu 
bırakıp iş arama derdine düşen de bu düzende kendisine bir gelecek göremiyor.  Bir Bakışta Eğitim 2020 raporuna göre Türkiye, 
2019 yılı verilerine bir işe kayıtlı olmayan ya da eğitim görmeyen 30 yaş altı genç nüfus sıralamasında 35 ülke arasında birinci sırada. 
Verilerin çarpıcılığı Covid-19 dönemi sonrasında çok daha artacaktır.

Yıllık büyüme rakamlarıyla yapılan siyasi şovlar tarihe karışıyor. Büyüme rakamlarıyla, mega projelerle karnın doymadığını 
milyonlarca genç hayatın kendisinden öğrenmiş durumda.  Peki, bu atmosferde gençlik ne düşünüyor?  Görülecek dolu bir yanı 
kalmamış bu düzen, gençliği maddi ve psikolojik açıdan nasıl etkiliyor? Üniversiteden yeni mezun olmuş arkadaşlarımızla bu konuyu 
konuştuk.

Soru: Genç işsizlik seviyesi 
artıyor, milyonlarca genç 
işsiz ve geleceksiz durumda. 
İş bulamadığı, yaşamını 
geçindiremediği bir hayat 
gençliğe ne ifade ediyor?

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun arkadaşımız:

Geçtiğimiz günlerde 
Kocaeli’nde intihar eden 18 
yaşındaki emekçi kardeşimiz 
Furkan Celep’in arkasında 
bıraktığı not bu sorunun en 
gerçek cevabı aslında. Kısaca, 
yaşamaya değer değil. İşsiz 
genç için de bu durum böyle, 
iş bulabilen için de- çünkü 
her sektörde emek sömürüsü 
çok yoğun ve dolayısıyla gelir 
uçurumu da her geçen gün daha 
da derinleşiyor. İşsiz gençlik, 
hayata geç başlamanın ve en 
güzel, en hareketli yıllarını kendi 
elinde olmayan sebeplerden 
dolayı atıl ve sönük geçirmenin 
getirdiği ekonomik ve psikolojik 
sorunlarla boğuşuyor, gelecek 
kaygısını çok yoğun hissediyor. 
İş bulabilenler ise çoğunlukla 
sosyal haklardan mahrum ve çok 
düşük ücretlere çalıştırılıyor. 
Zaten sürekli artan hayat 
pahalılığı emekçi gençleri de 
işsizlerle aynı sorunlarla baş başa 
bırakıyor. Gençler ekonomik 
bağımsızlığını elde edemiyor, 
bu ise çok daha dallı budaklı 
sorunlara yol açıyor.

Yaşları 20-30 arasında değişen 
pek çok arkadaşım ve ben bu 
sorunları çok yoğun yaşıyoruz. 
Çoğumuz hala ailesiyle yaşıyor 
veya kendisi gibi birkaç genç 
daha bulup ayrı eve çıkıyor, 
yüksek kiralardan ve düşük 
ücretlerden dolayı. Yine aynı 
şekilde, iş bulabilenler için bile 
ev ya da araba sahibi olmak bu 
şartlarda imkânsız, evlenmek 
isteyenler evlenemiyor. Çoğunun 
daha sigorta başlangıcı bile yok 
veya asgariden yatıyor, emeklilik 
meselesi de uzun vadeli bir 
sorun olarak kafamızı kurcalıyor. 
Bu durum sosyalleşmemize 
de yansıyor. Ulaşması en 

kolay görünen tiyatro ve 
sinema biletleri bile ayrı bir 
bütçe planlaması gerektiriyor. 
Patronlar zenginleşmeye devam 
ederken emekçiler ve işsizler asıl 
sıkıntıları çekti. Bunların içinde 
de hayata henüz atılmış gençlik 
iyice savunmasız kaldı.

Soru: Gençlerde intihar 
oranlarında artış göze 
çarpıyor. Bunun yaşadığımız 
düzenin çürümüşlüğüyle 
nasıl bir ilgisi var? Gençliğin 
psikolojisi nasıl etkileniyor?

ODTÜ Yüksek Lisans 
öğrencisi Nirvana Arslanoğlu:

Bizler genciz. O filmlerde, 
kitaplarda anlatıldığı gibi 
hissediyoruz aslında. İçimizin 
kıpır kıpır hayat enerjisi ve 
umuduyla dolu olması gereken 
yaşlarımızda bizden bunun 
çalındığı bir durum var. Sanki 
sorunlar hep bireyselmiş gibi 
anlatılıyor. O depresyondaymış, 
zaten ailesiyle arası kötüymüş, 
sevgilisinden ayrılmış gibi 
bahsediliyor canına kıyan 
gencecik insanların ardından. 
Meselenin toplumsal ve iktisadi 
boyutlarını ele alan sözler 
neredeyse hiç söylenmiyor. 
Gençler kendi hayatlarında 
söz sahibi olamıyorlar. Okul 
okusa da okumasa da işsizlik 

sorunu var. Öte yandan hayat 
gençlerin hayallerini, zevklerini 
gerçekleştirme şansı tanımıyor. 
Ömür boyu süren bir yaşama 
tutunma derdinin içinde 
kendimizden uzaklaştığımız bir 
hayatı bize dayatıyor düzen. 
Aslında düzen çürüdükçe 
gençliğin de içi çürüyor. Önünde 
uzun yıllar olması gereken bir 
insanın hayatında ölüm harici 
hiçbir çıkış yolu bulamaması 
o insanın değil bu düzenin 
sorumluluğundadır. Ama tabii 
ki umudumuzu kaybetmek son 
yapacağımız şey. Düzen ne 
kadar kötü şey sunuyorsa biz de 
o kadar mücadele edecek alan 
yaratmalıyız kendimize. Bu 

elbette tek başımıza olmuyor. 
Umutsuzluğa kapılan bir 
gencin hayatta tutunacak bir 
dal bulabilmesi gerçekten zor 
olabiliyor. Mesele de tam olarak 
bu değil mi? Aslında hepimiz 
aynı koşullara farklı hikâyelere 
sahip olan gençleriz. Birbirimizle 
kurduğumuz dayanışmanın gücü 
bu gerçeklikten geliyor, düzenin 
bize sunduklarına karşı ortak 
dertlerden geliyor.  İnanıyorum 
ki gençliğin, yaşamın 
güzelliklerini tadabileceği, 
hayata umutla bakabileceği 
günleri de getireceğiz. Bunu 
kol kola girip yorulmadan, 
usanmadan çabalayarak 
yapacağız.

Soru: Covid-19 ile birlikte 
hem eğitimde hem de işte 
gençlerin zor durumda 
kaldığını görüyoruz. Yarı 
zamanlı işlere bel bağlayan 
gençler iş bulamıyor, 
maddi durumu yetersiz 
öğrenciler uzaktan eğitimden 
faydalanamıyor. Haliyle 
birçok gencin kendi kabuğuna 
çekildiğini ve zorlukların 
altında ezilmeye başladığını 
görüyoruz. Bu atmosferde 
gençliğin ne yapması 
gerektiğini düşünüyorsun, 
umutsuzluk nasıl kırılır?

ODTÜ İktisat Bölümü 
mezunu Resul Altınok:

Umutsuzluk mücadelenin bir 
parçası olmakla kırılır. Nasıl 
mı? Öncelikle eve kendini 
kapatarak, dünyadan izole 
şekilde bir şeylerin değişeceğine 
inanmak kendini kandırmaktan 
başka bir şey değil.  Somut 
taleplerle, çeşitli kampanyalarla 
bu insanların bir araya geldiği 
ve sesinin hep beraber çıktığı 
bir durum mutlaka elimizi 
güçlendirecektir. En basitinden 
ülke geneline yayılacak ve 
uzaktan eğitimde fırsat eşitliğini 
hedefleyen bir çalışma bile çok 
ses getirecektir. Gençlik sahip 
olduğu enerji ve dinamizmi 
doğru kaynaklara aktardığı 
sürece bu umutsuzluk ortamının 
da Covid-19’un da getirdiği 
ekonomik yükün de karşısında 
durabileceğine inanıyorum.

Gençliğe Sunulan Hayat Çürüyor, 
Umut Nerede?

GÜNCEL
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ARZU GÖRMEZ

Kadın erkek eşitsizliği 
hayatın her alanında, özellikle 
içinden geçtiğimiz pandemi 
sürecinde katlanarak büyüyor. 
ILO öncülüğünde BM 
bünyesinde kurulan içerisinde 
sermaye örgütlerinin de yer 
aldığı “Uluslararası Eşit Ücret 
Koalisyonu” 18 Eylül’ü “Eşit 
Ücret Günü” olarak ilan etmişti. 
Burjuva düzende “eşitlik” 
kelimesine kağıt üzerinde bolca 
rastlamak mümkün. Anayasalar, 
tüm insanların ırk, din, dil, 
cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm 
insanların eşit olduğunu iddia 
ederler, ancak hayatın hemen 
her alanında bu eşitsizlikler 
günümüzde tavan yapmıştır. 
Özellikle de cinsiyet eşitsizliği… 
Bu salt kapitalizme özgü bir 
mesele değil, aynı zamanda on 
binlerce yıllık sınıflı toplum 
yapısının olağan bir sonucu. 
Kadınlar daha bu sürecin 
başında Engels’in de ifade 
ettiği üzere asıl kaybedenlerdir. 
Sınıflı toplum yapısının ortaya 
çıkışı kadının en büyük tarihsel 
yenilgisi olmuştur.

Dolayısıyla böyle bir 
günün ilan edilmesi sembolik 
açıdan belki bir önem arz 
eder, ancak sorun kapitalist 
sistem düzleminde ele alındığı 
müddetçe bu önem tali bir 

mesele olarak kalır. BM Dünya 
Ekonomik Forumu’na göre bu 
hızla devam ettiği takdirde, 
kadın ile erkek arasındaki ücret 
eşitsizliğinin kapatılabilmesi için 
257 yıl beklemek gerekecek! 
Bu bile kapitalizmle acil 
bir hesaplaşmanın ne kadar 
gerekli olduğunu ortaya 
koyuyor. Binlerce yıldır 
eziliyoruz, katlanıyoruz; 257 
yıl da neymiş bekleriz diyen 
var mıdır bilemiyoruz? Fakat 
bu bataklığı kurutmak için 
mücadele yürütmeden parlak 
bir geleceğin hiçbir zaman 
gerçekleşmeyeceğini söyleyerek 
acı gerçeği hatırlatalım.

Türkiye’de Eşitsizlik 
Manzarası

Türkiye’de DİSK-AR’ın 18 
Eylül Uluslararası Eşit Ücret 
Günü vesilesiyle hazırladığı 
rapor bizim coğrafyamızda 
kadınlar salt şiddet, taciz 
ve tecavüz vakalarıyla 
gündeme gelebilse de; olağan 
yaşantılarında da sistemin 
doğurduğu eşitsizliği sonuna 
kadar tattığını gösteriyor.

DİSK-AR’ın raporuna göre 
2006-2019 yılları arası kadın ve 
erkek emekçiler arasındaki gelir 
makasının giderek açıldığını 
görüyoruz. Verilere göre 2006 
yılında kadın emekçilerin yıllık 

ortalama gelirleri 8 bin 262 
TL iken 2019 yılında yüzde 
263 artışla 29 bin 968 TL’ye 
yükseldi. Aynı dönemde ücretli 
erkeklerin ortalama gelirlerinin 
ise yüzde 290 artışla 9 bin 
268 TL’den 36 bin 167 TL’ye 
yükseldi. 2007 yılında erkekler 
kadınlardan yüzde 10,9 daha 
fazla ücret elde ederken, bu oran 
2019’da yüzde 20,7’ye yükseldi.

En büyük eşitsizliğin 
yevmiyeli kadın ve erkekler 
arasında yaşandığını görüyoruz. 
2019 yılında yevmiyeli 
erkeklerin ortalama geliri 16 bin 
784 TL iken kadınların ortalama 
geliri 9 bin 33 TL oldu. Böylece 
yevmiyeli çalışan erkekler 
kadınlara göre yüzde 85,8 daha 
fazla kazanmış oldu.

Rapordaki verilerin ufak bir 
kesiti bile AKP döneminde 
kadın ve erkek arasındaki 
eşitsizliğinin ne kadar 
derinleştiğini göstermeye 
yetiyor. AKP döneminde 
çalışma hayatına yansıyan 
bu cinsiyet eşitsizliğinin sağ-
muhafazakar bir söylemle 
meşrulaştırıldığına sıkça 
şahit olduk. Her yıl yüzlerce 
kadının katledildiği, taciz ve 
tecavüz vakalarının gündemden 
düşmediği Türkiye’de iktidar 
için kimi zaman esas mesele 
kadın ve erkeğin neden eşit 
olamayacağını anlatmak haline 

geliyor. Aşağıdaki kısa listeyle 
AKP’de kadına biçilen misyona 
ve kadının çalışma yaşamının 
parçası olmasına dair algısını 
görebilmek mümkün:

●	“Ben	zaten	kadın	erkek	
eşitliğine	inanmıyorum”	
(Tayyip	Erdoğan	/	Kadın	
dernekleri	ile	yaptığı	
toplantıda)

●	“Türk	kadını	evinin	süsüdür.”	
(Vecdi	Gönül	/	Eski	Savunma	
Bakanı)

●	“Evdeki	işler	yetmiyor	mu?”	
(Veysel	Eroğlu	/	Orman	ve	Su	
İşleri	Bakanı	/	Kendisinden	iş	
isteyen	kadına)

●	“Kızlar	okuyunca	erkekler	
evlenecek	kız	bulamıyor.”	
(Erhan	Ekmekçi	/	AKP	İl	Genel	

Meclis	Üyesi)

●	“Annelerin,	annelik	
kariyerinin	dışında	bir	başka	
kariyeri	merkeze	almamaları	
gerekir”	(Sağlık	Eski	Bakanı	
Mehmet	Müezzinoğlu)

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğin 
tek sorumlusunun AKP-MHP 
eliyle inşa edilen kadın düşmanı 
rejim olduğunu söylemek eksik 
kalacaktır. Ancak kadın ve erkek 
emekçilerin kapitalizme karşı 
vereceği ortak mücadele kadının 
kurtuluşunun yolunu açabilir. 
Son olarak belirtelim ki biz 
kadınlar olarak kapitalistlerin 
bizlere bahşettiği kırıntıları 
değil, dünyayı istiyoruz ve 
almak için elimizden geleni 
ortaya koyacağımızdan şüpheleri 
olmasın!
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Toplumsal Cinsiyet 
Eşitsizliğinde Ne Durumdayız?

GÖKÇE ŞENTÜRK

Bu topraklarda yaşayan ve 
insanlık adına hayalleri olan 
herkes bir kader duvarına toslar. 
Sanki Ortadoğulu olmak acıların, 
savaşların içine doğmayı 
gerektiriyormuş gibi. Stratejik 
analizler, emperyalistlerin, 
bölgesel güçlerin politikaları akıl 
süzgecinden geçerken kader diye 
yutturulan bataklıkta yaşamak 
halklara ve emekçilere düşüyor.

Dünya, kapitalizmin 
bataklığını Covid-19 salgınıyla 
bir başka yüzüyle yaşarken 
savaş çığırtkanlığının ve 
saldırganlığın dozunun çatışmalı 
bölgelerde yükselişe geçtiği bir 
süreci yaşıyoruz. Ortadoğu’da 
bundan en çok nasibini alanlar 
sıralamasında önde koşturuyor 
tabi. Egemenler zayıfladıkça 
onyıllardır ayakta kalmalarına 
olanak sağlayan “medeniyetler 
çatışması” giderek zayıflayan 
meşruiyetlerini tutmanın tek 
yolu. Çelişkiler derinleştikçe 
çatışmalar da daha bir üst 
perdeden yaşanıyor.

Etnik-mezhepsel ayrışmaların 

cehennemi olmuş coğrafya her 
köşesinden tel tel dökülüyor.

Lübnan’da geçen sene 
başlayan ve sistemi sarsan 
isyan dalgası Beyrut limanı 
patlamasının ardından yeniden 
alevlendi. Bir kez daha hükümet 
kurulamıyor, kimse bu yıkıntının 
sorumluluğunu üstlenmek 
istemiyor. Lübnan emekçileriyse 
yüzlerini on yıllardır ülkenin 
bütün kaynaklarını yağmalayan 
ve yoksulluğu kader diye 
yutturmaya çalışan mezhepçi 
sisteme çoktan döndü, bu 
dinamik sistemin krizini 
atlatamayacağı göz önüne 
alınırsa kolay kolay ortadan 
kalkmayacaktır.

Irak’ta tarihi Ekim 
ayaklanmasının birinci yıl 
dönümündeyiz. Irak, Saddam 
Hüseyin’in devrilmesi ve 
ABD işgali sonrası mezhepçi 
fanatizmin merkez üssü 
haline geldi ve emperyalist 
müdahalelerle büyüyen 
mezhepçi fanatizm buradan 
Ortadoğu’ya ve dünyaya yayıldı. 
Ülkede yoksulluk, %40’ları 
aşan genç işsizlik, petrol 
gelirlerinin kamu kaynaklarının 
yağmalanması ve elektrik, 
su gibi en temel hizmetlerin 

bile yerine getirilememesi 
üzerine binlerce emekçi “biz 
sadece Iraklıyız” diyerek Şii-
Sünni çatışması üzerine kurulu 
kadim yalanı yerle bir etmişti. 
Böylesine bölgesel güçlerin 
ve uluslararası emperyalist 
devletlerin çıkar çatışması 
üzerine kurulu bir bataklıkta 
emekçilerin ve gençlerin 
isyanı çok sert karşılık buldu. 
Bini aşkın insan sokaklarda 
öldürüldü. Ama başkent 
Bağdat’ta değişim için kitleler 
kent merkezinde çadırlarıyla 
aylarca direnişlerini sürdürdü. 
Irak’ta Workers Against 
Sectarianism (Mezhepçiliğe 
karşı Emekçiler) ismiyle 
yoldaşlarımız Iraklı emekçilerin 
mücadelesini eşitlik temelinde 
büyütmek için her türlü zorluğa 
göğüs geriyor. Bu maya tutarsa 
sınıf temelinde bölünme tüm 
diğer suni bölünmelerin çaresi 
olarak kök salacaktır. 

İran ekonomisi kapitalist 
Molla rejiminin bölgesel 
operasyonları ve ABD 
yaptırımlarının yeniden devreye 
girmesiyle çöktü. İşsizlik ve 
yoksulluğun ayyuka çıkmasıyla 
2018 Aralık ayından beri sınıfsal 
temelde yer yer önemli grevlerle 
de kendini gösteren bir dinamik 

salgının yarattığı korkunç 
tabloyla birleşti. Ortadoğu’daki 
bölgesel etkisini yerel askeri 
güçlerle devam ettiren ve tüm 
kaynaklarını bunun için seferber 
eden İran hem kendi halkının 
gözünde hem de Iraklı emekçiler 
için emperyalist müdahalelerle 
birlikte Ortadoğu cehennemini 
yaratan en önemli unsurlardan 
biri. İran emekçileri tarihsel 
bir mücadele geleneğine sahip. 
Rejim kendine muhalif kesimler 
için bir ölüm makinası olmaya 
devam ediyor

Suriye’de Haziran ayında 
devreye sokulan Sezar Yasasıyla 
9 yıllık savaşın ardından kendi 
petrol ve doğalgaz rezervlerinden 
de mahrum olan Esad 
yönetimine karşı yer yer emekçi 
eylemleri gerçekleştiriliyor. 
Rejimin kendi zenginlerine, 
savaş ekonomisinden karlarla 
yolsuzluğa batmış Esad’ın 
kuzeni Rami Mahluf gibi 
sembol isimlere karşı geçtiğimiz 
aylarda önemli tepkiler açığa 
çıkmıştı. İdlip’te Türkiye’ye 
sayesinde ayakta kalan 
cihatçılar yer yer çatışmalar 
yaşansa da kısa vadede 
Suriye’den temizlenmeyecek. 
9 yıllık savaşın ardından 
rejim Suriye halkı için tek 

alternatif olsa da büyük 
yıkım, ekonomik izolasyonlar 
birleşince savaşın ardından 
emekçiler için dayanılmaz 
koşulları beraberinde getiriyor. 
Akaryakıta ve temel ihtiyaç 
malzemelerine ulaşamayan halk 
yoksulluğa mahkum ve kısa 
vadede çözülmesi Suriye’deki 
emperyalist yamyamlığın sona 
ermesi mümkün değil. 

Bölgenin bütün ülkelerinde 
etnik-mezhepsel gerilimlere 
karşı artık yeter diyen yeni 
bir gençlik kuşağı, yoksulluk 
karşısında kendilerine dayatılan 
çürümüş sistemden bıkan ve 
değişim isteyen emekçiler var. 
Bu dinamik göz ardı edilerek 
Ortadoğu sadece bölgesel taktik 
ve stratejilerin konusu olarak 
gündeme geliyor.

Bu gerçek tablo siyaseten 
kendisini temsil eden sosyalist 
alternatiflerle buluştuğu takdirde 
Ortadoğu’nun kaderi baştan 
yazılacaktır. Yoksa sadece 
dönemsel bazı değişimler; ABD 
başkanlık seçimleri, BAE-İsrail 
anlaşmalarıyla oyun içinde oyun 
tablosu devam ederken barbarlık 
en acı yüzünü bu coğrafyadan 
çekmeyecektir.

Ortadoğu’nun Kaderini Baştan Yazmak



PATRONLARIN KORONA 
VURGUNUNA KARŞI 

EMEKÇİ TALEPLERİ

Zorunlu 
Ücretsiz 
İzne Son!

Covid, 
İş Kazası, 
Meslek 

Hastalığı 
Sayılsın!

Kısa 
Çalışma 

Ödeneğine 
Denetim! Hak 

Kayıplarını 
Engellemek 

için Yasal 
Düzenleme!

Covid 
Yoğun 

İşyerlerinde 
Üretime 

Ara!
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İşyerinde 
Karantina 
Köleliğine 

Son!
KAYNAK

SERVET 
VERGİSİ!
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