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Kumarhane Kapitalizminde
Bitcoin Çılgınlığı
Kripto para piyasasında şu acı gerçek hızla
deneyimlendi: kumarhane kapitalizminde
küçük bir azınlık vurgun yaparken çoğunluk
- kimi zaman hayatını etkileyecek büyüklüktekayıplarla yatırımlarını kapatır. Neredeyse her
durumda kaybedenler küçük yatırımcılar; kazanan
spekülasyon-manipülasyon olanakları sınırsız ultra
zenginler olacaktır.
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Filistin’de Sosyalist Program Tartışması

“Sosyalist Ortadoğu”
Neden Tek Alternatif?
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İşçi-Emekçi İktidarı ve Uluslararası Sosyalizm için

NE ARARSAN VAR!
Tecavüz, Cinayet, Uyuşturucu, Çete, Kara Para...

YAŞANANLAR DIZI DEĞIL, SEYRETME!
ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE KATIL!

GÜNCEL
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ISL Açıklaması:

Saldırı Filistinli aileleri
Doğu Kudüs’ün Şeyh
Cerrah semtindeki
evlerinden çıkarmaya
yönelik Siyonist girişimle
başlamıştı. İsrail,
Filistinlilere en ufak bir
yaşam alanı bırakmama

planı doğrultusunda
adımlarını hızlandırıyor.
Şimdiyse Kudüs şehrinin
nüfus yapısını bozmaya
çalışarak ilerliyor.

İsrail’i siyonist yürüyüşü
Birçok Müslüman
başka bir alana kaydırmaya devlet, sembolik olarak
zorladılar.
İsrail’in saldırılarını kınadı.
Bunların arasında İsrail ile
10 Mayıs Pazartesi
dostluk anlaşmaları yapan
7 Mayıs’ta İsrail güçleri, sabahı, İsrail polisinin
kukla Arap devletleri ve
Ancak İsrail’in
Camiler bölgesi civarında
uyguladığı şiddet,
İsrail ile ilişkiler kurmak
Filistinlileri Şeyh
namaz kılan binlerce
Filistin’deki Müslüman
için çok çalışan Erdoğan
Cerrah’dan çıkarıp yerine
Filistinli aileyi bastırarak
cemaatinin kutsal merkezi
yönetimindeki Türkiye var.
Siyonist yerleşimciler
yeniden saldırıya geçti.
El Aksa Camii’nde vahşice
getirme çabaları, on
Saldırıyı iki gün boyunca
devam etti. Caminin
ISL olarak, İsrail’in
binlerce Filistinlinin
tekrarlandı ve ellerinden
içinde bile saldırılar ayrım bu canice saldırılarına
şiddetli direnişiyle
geldiğince direnen yüzlerce gözetmeksizin plastik
karşı Filistin Halkını
karşılaştı. İsrail polisi ve
Filistinliyi yaraladı.
mermi, göz yaşartıcı gaz
desteklemek için en geniş
aşırı sağcı yerleşimcilerin
ve ses bombalarıyla devam uluslararası seferberlik
Bu baskı dalgası,
saldırılarına rağmen
etti.
ve dayanışma çağrısında
Siyonistlerin 1967’de
Filistinli ailelerin
bulunuyoruz.
Doğu Kudüs’ü işgallerini
Ve 11 Mayıs Salı
evlerinden sürülmesine
kutladıkları “Kudüs
günü, Gazze Şeridi’nde
Soykırımcı İsrail Devleti
karşı mücadeleleri
Günü” yürüyüşünün
düzinelerce ölüme
yıkılmadan çözümün
haftalarca devam etti.
gerçekleşmesi için alanı
sebep olan yoğun bir
mümkün olmadığı bir
Ramazan ayının
temizlemeyi amaçlıyordu. bombardıman yaşandı.
kez daha kanıtlandı. İsrail
başından itibaren İsrail,
Ancak Filistinliler
Irkçı ve katil Netanyahu
yıkılana, emperyalizm ve
iftardan sonra Filistinlilerin saldırıya direndiler ve
saldırıların devamını
işbirlikçi yerel zorbalar
bir araya geldiği Kudüs’ün baskıya rağmen kordonun getirme tehdidinde
yenilene kadar ne işçiler ne
merkez meydanına erişimi tahliyesini engellediler ve
bulundu.
de Filistinliler gibi ezilen

Av. Engin Kara

t avenginkara

Salgın dönemi, pek çok şeyin
yanında sendikal mücadelede de
belli düzeyde bir keskinleşme
yarattı. Henüz başrolü ele
geçirmiş olmasa da işyerlerinde
sendikal örgütlenmeye ilişkin
mücadeleler hem yaygınlaşıyor
hem de bir tıkanıklık sürecinden
geçiyor. Grevler artık masadaki
anlaşmazlıktan değil patronların
sendikayı hiç muhattap
almamasından başlıyor. Nasıl
aşılacak bu durum?

Patronlar Bu Cüreti
Nereden Alıyor?
Önce mahkeme yoluyla yıllar
süren oyalamalar, bu seçenekler
sona erdiğinde bu defa ücretsiz
izin, kod 29 gibi hukuksuzluklar,
sonunda yasal toplu sözleşme
görüşmeleri başladığında
ise sendikayı muhatap bile
almamak... Artık sendikalar,
masada anlaşılmadığı için değil
patronlar masaya oturmadığı için
greve çıkıyor, direniş yapıyor.
Grevin 5. ayını geride bırakan
Baldur’daki metal işçileri, Mayıs

Sosyalist

engelledi. İki hafta süren
çatışmalar sonucu Siyonist
polis erişim engelinden
vazgeçmek zorunda kaldı.

uluslar özgürleşebilir.

Uluslararası Sosyalist
Birlik, başkenti Kudüs
olmak üzere birleşik,
demokratik, laik ve ırkçı
olmayan bir Filistin’i
savunuyor. Ezilen
halkların tek güvencesi
sosyalizmdir.
Bu nedenle Ortadoğu’da
ve dünyada devrim ateşini
yakmalıyız. İşçiler, gençler,
kadınlar ve ezilen halklar
birleşir ve emperyalist
kapitalizme karşı mücadele
ederse; özgür, mutlu ve
eşit bir yaşamı hakim
kılabiliriz.
Yaşasın Filistin
halkının kahraman
direnişi!

SENDIKAL ÖRGÜTLENMEDE PAROLA:
GENEL DIRENIŞE HAZIRLIK

ayında greve başlayan Bel
Karper ve Döhler’in gıda işçileri,
Çorum’daki Ekmekçioğlu ya da
Dilovası’ndaki HSK Systemair
işçileri, Türkiye’nin dört bir
yanındaki PTT taşeron işçileri…
Hepsinde aynı tabloyu görüyoruz:
Patron olduktan sonra Türk,
Alman, İspanyol, Fransız, İsveçli
fark etmiyor. Devlet ya da özel
sektör de.

alıyor. Grev yasakları ve sendikal yollarla aşılmaya çalışılıyor.
engeller konusunda her türlü
Polisinden hâkimine,
hukuki ve fiili engeli yaratan AKP
müfettişinden
bürokratına
iktidarı, sendikal harekete karşı
patronların dostu çok. Peki ya
patronlara güç veriyor.
işçilerin dostları?

Tek İşyerinde Sonuç
Almak Zorlaşıyor

15-16 Haziran’ın
Yıldönümündeyiz: Yeni
Bir Genel Direniş Şart

ders verdi. Parola “genel direniş”
oldu. DİSK veya Türk-İş üyesi
on binlerce işçi sokağa döküldü,
“kükreyen sel gibi aktı yürüdü”,
sendikal özgürlüklerini dişleriyle
tırnaklarıyla korudu. İşçinin
dostu, devrimci işçi oldu.

Türkiye işçi sınıfı, 1970’lere
15-16 Haziran’la girdi, on
Ekonomik krizin salgının
yıllık zaman diliminde ciddi
etkisiyle daha da ağırlaşmasıyla
Dönemin iktidarı Adalet Partisi ekonomik, sosyal ve siyasal
birlikte örgütsüz işyerlerinde
Aynı tavrı uzun yıllardır
kazanımlar elde etti. Bugün de
ile ana muhalefet CHP’nin
sendikalaşma eğiliminin
sendikalı olan işyerlerinde de
işyerlerindeki ciddi kazanımların
yükseldiğini gözlemleyebiliyoruz. ittifakıyla meclisten geçirilen
görmek mümkün. Örneğin
önünü açmak için patronlara ve
ve Cumhurbaşkanı onayıyla 11
Ancak henüz tekil düzeylerde
2013’te özelleştirilen Cengiziktidara karşı genel ve kitlesel
Haziran 1970’te yürürlüğe giren
hayata geçirilebilen bu eğilim,
Kolin ortaklığındaki Bedaş’ta
sendikal mevzuatta yeni engeller bir mücadeleye hazırlanmak
işyeri sınırları içerisinde çokça
işveren, iş kolundaki grev
getiren yasa Türkiye işçi sınıfının zorundayız. Ekonomik ve siyasi
engelle karşılaşıyor. Maalesef
yasağını da kullanarak masada
masaya yumruğunu vurmasıyla
işyeri bazlı ciddi kazanımların
koşullar giderek bunu dayatıyor.
işçileri oyaladı, ardından topu
püskürtülmüştü.
sağlanabildiği örnekler şimdilik
İyi hazırlanırsak ve işçi sınıfının
Yüksek Hakem Kurulu’na attı.
parmakla sayılabiliyor.
öncü güçlerini bir araya getirmeyi
Yeni kurulan ve hızla
Şirketin masadaki ilk teklifi %12
başarırsak, bu defa 1970’lerdeki
güçlenen DİSK’i “kapatıyoruz”
Örneğin, Birleşik Metal-İş
zam olmasına rağmen YHK
diyemezlerdi, bu yüzden DİSK’in kazanımları hem nicelik hem de
sendikasına üye olan Baldur
işçilere %6 zam verdi. Patron
nitelik olarak aşmak mümkün
işçileri, 5 aydan fazladır grevdeler önüne geçmek için yasal ayak
sendikayla çözüme yanaşmadı,
oyunlarına başvurmuşlardı.
ancak şirket yönetimi hâlâ
olacak.
sarı sendika Tes-İş olan biteni
Ama işçiler bu zokayı yutmadı.
seyretti, hükümetin kontrolündeki sendikayla görüşmeyi bile kabul
DİSK yönetiminin bürokratik
etmiş değil. İşçilerin daha önce
YHK ise işçilere kazığı attı.
grev kırıcılığına karşı aldığı
hantallığını da aşarak 15-16
Açık ki patronlar bu cüreti,
mahkeme kararı bile patron
Haziran 1970’te patronlara ve
tarafından bürokratik ve fiili
iktidardan ve yasal boşluklardan
siyasi egemenlere sağlam bir
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İLETİŞİM

Filistin halkı, soykırımcı
İsrail devletinin acımasız
saldırılarına karşı bir kez
daha büyük bir direniş
gösterdi. Siyonist saldırı,
7 Mayıs’tan bu yana polis
baskısıyla yoğunlaştı, ayın
10’u pazartesi günü El
Aksa camisine düzenlenen
acımasız saldırı ile
sürdü. Ayın 11’inde
erken saatlerde başlayan
Gazze Şeridi’ne yönelik
bombardıman, 63’ü çocuk
228 Filistinlinin ölümüyle
sonuçlandı.

SIYONIST DEVLET YOK EDILECEK
VE KÜLLERINDEN SOSYALIST BIR
ORTADOĞU DOĞACAK!

SosyalistGundem.com
Ankara
Sosyalist Emekçiler Partisi:
Kocatepe Mah. Bayındır 2
Sok. No 45/7 Kızılay

f sosyalistgundem
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Spartaküs Kültür ve
Sanat: Meşrutiyet Mah.
Karanfil Sok. 14/9 Kızılay
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SEDAT PEKER ViDEOLARI:
AKP’DE DAĞILMA BAŞLIYOR MU?
Gökçe Şentürk

t GokceSenturkSEP

AKP siyasal ve ekonomik krizle çalkalanıyor. Kokainci danışmandan, dezenfektancı bakana, belediyelerin
insan kaçakçılığı yapmasından, Sedat Peker videolarına kadar geldik. Sedat Peker her videoda koz
yükseltirken, içerde çözülme söylentileri ayyuka çıkmış durumda.
Bugüne kadar direksiyonu
AKP tuttu; ittifaklar tek adam
rejimine giden yolda kullanıldı.
Uluslararası emperyalistkapitalist sistemin Ortadoğu’da
gözdesi olarak geldi, liberallerin,
Kürt Hareketi’nin desteğini aldı.
Cemaatle devleti ele geçirdi.
2015 sonrası cemaat tasfiye
edildi, tek adam diktatörlüğü
kurumsallaştı.
Devletin bütün imkanlarını
bürokrasi-yargı-medya
kontrolüyle kendi çıkar
halkasına hibe etti. Devletin
yağmalanması, ihale-arazi
yolsuzlukları, mala çökmeler,
rejim etrafında her biri kendi
iktidar alanını yaratmaya
çalışan çıkar ağları… uzar gider.
Bugün bütün bunları yapmasını
kolaylaştıran tek adam rejimi
şimdi içerde çözülmesine yol
açacak büyük çelişkilerin de
kaynağını oluşturuyor.
Büyükşehir Belediyelerinin
kaybedilmesiyle tetiklenen
bu süreç ekonomik krizin
yönetilememesi ile iktidar
etrafında her biri kendi çıkar
ağlarını oluşturmuş olan
çevreler arasındaki savaşı,
Sedat Peker videolarıyla daha
görünür kılıyor. Bir yanda BeratSerhat Albayrak kontrolünde
Pelikancılar, diğer yanda

MHP’nin desteklediği Soylu ve
bunlar etrafında konumlanan
90’ların derin devletinden
arta kalan Mehmet Ağar ve
Sedat Peker ile sembolize olan
mafyatik karanlık ilişkiler.
12 Mart 1971 darbesinin
işkencehanesi Ziverbey
Köşkü’nde yetişen, ilkin 1987
MİT Raporu ile sonra 1996’da
Sususurluk kazasıyla devletmafya ilişkilerinin merkezinde
olduğu görülen Mehmet Ağar
yeniden sahneye çıktı. Böylece,
derin devlet tartışmaları
tekrar gündeme tekrar geldi.
1960’lardan başlayarak devletin
gayrinizami harp teknikleri,
CIA desteği ile kurulan Özel
Harp Dairesi ve kontrgerilla
önce yükselen sosyalist sola
karşı kullanıldı. 90’larda hem
yükselen sola hem de Kürt
Hareketi’ne karşı güvenlik
bürokrasisi JİTEM’i kuracak,
Hizbullah kullanılacak, faili
meçhul cinayetler, suikastler,
adam kaçırmalar Emniyet
ve MİT’te kurulan tezgahlar
Susurluk raporu ile devletmafya-siyaset ilişkilerini ortaya
dökecekti.
Oysa önemli bir fark var
bugün. AKP orduyu, emniyeti,
bürokrasiyi, yargıyı kontrol
ediyor. 90’lardaki gibi bir

1996’da Sususurluk kazasıyla devlet-mafya
ilişkilerinin merkezinde olduğu görülen Mehmet
Ağar yeniden sahneye çıktı. Böylece, derin devlet
tartışmaları tekrar gündeme tekrar geldi.

“tehlike” yok. Dolayısıyla Ağar,
Çakıcı gibileri cemaat tasfiyesi
sonrası boşalan koltukları kendi
kadrolarıyla doldurmaya çalışan
iktidar klikleri içindeki çıkar
çatışmasının tarafları olarak öne
çıkıyor.
Geçmişle bugün arasındaki
ortaklık şu; bütün pislikler
“her şey vatan için” denilerek
kapatılırdı, bugünkü kılıf da
“devletin bekası”. Devlet
düşmanları ile mücadelede
kurulan gayrimeşru ilişkiler ve
elde edilen kazançlardan bugün
geldiğimiz nokta; hamuduyla
götürme operasyonları. Kim
kritik yerlere gelecek, ihaleleri
kim kontrol edecek, rüşvet,
rant…
Dolayısıyla Mübariz
Mansimov olayında da
görüldüğü gibi geçmişin
pislikleri bugünün deneyimli
kurtları olarak önem kazanıyor.
AKP eski güçlü ve kontrollü
görüntüsünü kaybediyor. Sedat
Peker videolarıyla hızlanan ve
görünür olan bir başka mesele
de içerdeki rahatsızlık. Nagehan
Alçı bile ‘artık AK Parti’nin de
içi fitne-fesat dolu bir kaynayan
kazan haline geldiğini’ söylüyor.
Görünen köy kılavuz istemez
de rejimin kör kalemlerine
bunları yazacak cesareti veren iç
çatışma başkalarının da cesarete
gelmesini hızlandırabilir.
Nitekim, kovulan Anadolu
Ajansı muhabirinin, bakan
danışmanının ‘soru yok’
demesiyle şalterlerinin attığını
söylerken “Zaten orada
Demirören Haber Ajansı,
Anadolu Ajansı, TRT Haber var;
bu adamlar size ne sorabiliyor?”
diyebilecek noktaya gelmesi
de bir başka örnek. Viranşehir
savcısının görevden alınacağını
bilerek yaptığı açıklamalar da
öyle.

Peker’in yeniden gündeme getirdiği Hürriyet
baskını ve Özışık kardeşler vakası ana-akım
medyadaki sefaletin altını çizerken iktidarın
çaresizliğini de gösteriyor.
Peker’in yeniden gündeme
getirdiği Hürriyet baskını ve
Özışık kardeşler vakası anaakım medyadaki sefaletin altını
çizerken iktidarın çaresizliğini
de gösteriyor. Neredeyse bütün
TV kanallarına ve gazetelere
sahip olması karşısında medyayı
tek adam rejimi altında muma
çeviren iktidar itibar kaybediyor,
inandırıcı olamıyor.
Nereye gideceğini kesin
olarak kestirmek mümkün
olmasa da videoların AKP’yi
zayıflattığı kesin. Aynı katiyetle
Soylu için sadece bir sene
öncesinde konuşulan gücün
ve itibarın yerinde yeller
estiğini söyleyebiliriz. Erdoğan
Soylu’dan hoşlanmasa da
MHP desteği sebebiyle tasfiye
edilemediği biliniyordu. Henüz
Erdoğan doğrudan hedef
altında olmasa da iddiaların
Soylu ile birlikte bütün iktidarı
etkilediğini söylemek gerek.
Binali Yıldırım’ın kumarbaz
oğlu hakkındaki uyuşturucu
ticareti yaptığı iddialarından
sonra çember Erdoğan’a doğru
daralıyor.
90’ların faili meçhulleri,
Suriye İç Savaşı… belli ki
hesaplaşmada Peker cephaneliği

henüz boşalmadı ama ne
kadar ileri gidebileceğini
göreceğiz. Videolar AKP
içersindeki çelişkileri arttırıyor
ve çürümeden rahatsız olan bir
kesime cesaret veriyor olabilir
ama diğer yandan da bir süre
sonra kanıksanması ihtimalinin
olduğunu da unutmamak
gerek. Dağılma ya da çözülme
başlarsa devamı hızlı gelecektir
ama şimdilik AKP kontrolü
kaybetmedi.
Akademisyenlerin kanlarında
duş almaktan bahseden, aşırı
sağın sembol ve söylemleriyle
varolagelmiş bir mafya babasının
her videoda ısrarla ve vurguyla
sosyalist solun ilham veren
simgelerinden (Troçki, Che,
Deniz Gezmiş, Hz.Ali..) baş
eğmezliklerini vurgulayarak
bahsetmesi; Türkiye’de sağın
eylem-söylem-inandırıcılık, her
anlamda, iflas ettiğinin kanıtıdır.
İktidarda ya da muhalefette
sağ “vatan, millet, sakarya”
söylemiyle fırsatı bulduğu an
malı götürüyor. Gerçek bir
temizlenme ve sağın karanlık
dehlizlerinden çıkışın yolu
ise toplumu seyirci olmaktan
hesap sormaya yöneltecek sınıf
merkezli bir çıkışla sosyalist
solun yeniden canlanmasıdır.
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KUMARHANE KAPi
KAPiTAL
TALiiZM
ZMiiNDE
BITCOIN ÇILGINLIĞI
GÜNEŞ
GÜMÜŞ

SEP GENEL BAŞKANI

t GunesGumus_SEP
Coin piyasasında herkes
büyük vurgun peşindeydi,
özellikle de Kasım
sonrasında fiyatlarda
büyük sıçramalar
yaşanmışken. Ancak
vurgun hevesinin yerini
batmanın acısı aldı. Önce
Thodex gibi bazı kripto
para borsası sahipleri
alımlarına aracılık ettikleri
coinlerle kayıplara karıştı.
Yakınlarda ise Bitcoin
başta olmak üzere kripto
paralar Elon Musk’ın
tetiklediği bir çöküş
yaşadı. İlki yasadışı ilan
edilirken Elon Musk’ın coin
piyasasını manipülasyon
ile çarpması kapitalizm
için yasal.

Kripto para piyasasında
şu acı gerçek hızla
deneyimlendi: kumarhane
kapitalizminde küçük bir
azınlık vurgun yaparken
çoğunluk - kimi zaman
hayatını etkileyecek
büyüklükte- kayıplarla
yatırımlarını kapatır.
Neredeyse her durumda
kaybedenler küçük
yatırımcılar; kazanan
spekülasyon-manipülasyon olanakları
sınırsız ultra zenginler olacaktır.
Bu vesileyle Bitcoin ve türevlerinin
yarattığı çılgınlığın geri planı ve
geleceğini bir yazı ile ele alalım. Kripto
paraların kapitalist piyasadaki yerini,
spekülatif niteliklerini 2017’deki
“BITCOIN Nedir? Nasıl İşler?”
yazımızda incelediğimiz için ilgililere
bu yazıyı tavsiye ederek asıl konumuza
geçelim (https://www.sosyalistgundem.
com/bitcoin-nedir-nasil-isler-gunesgumus/).

Kripto Paralar Revaçta
Kripto paraların ilk örneği Bitcoin
2009’a tarihlenir. Bitcoin’in 1 dolar
bile olmayan fiyatı, 2017 yılında 10 bin
dolarları, 2021’in ilk dört ayında 60 bin
dolarları gördü. Bu dalgalanmanın seyri
bile ne ölçüde spekülatif bir yatırım aracı
olduğunu ortaya koyuyor. Zaman tam da
spekülasyon zamanı.

oldu: Balinalar diye nitelendirilen ultra
zenginler/kurumsal şirketler ile küçük
yatırımcılar.
Sayılarla konuşalım… ABD
vatandaşlarının yüzde 14’ten fazlası
(yaklaşık 30 milyon) Bitcoin sahibi.
2020 yılında Bitcoin sahipliği 21
milyondan 32 milyona çıktı ki bu artışı
sağlayanların %40’ı yılın son dört ayında
bu yatırıma yönelmiş. Bir de balinalar
denilen büyük yatırımcılar var ki bin kişi
civarındaki bu grubun kripto paraların
%40’ına sahip olduğu hesaplanıyor.
BNY Mellon gibi finansal sektörün
büyük oyuncuları Bitcoin piyasasına
dahil oldu. Paypal, Mastercard, Visa
ödemelerde kullanılacağı duyurdu. Elon
Musk’un şirketi Tesla yatırımlarının
%8’ini Bitcoin ve diğer kripto paralarda
saklayacağı ilan etti. Örnekleri
uzatabiliriz. Bu balinaların spekülasyon
güçlerini siz tahmin edebilirsiniz
ama ben bir örnek de vereyim. Tesla,
birikimlerinin 1,5 milyar dolarını Bitcoin
almak için kullandığını açıkladığında
Bitcoin’in değeri 24 saatte 39 bin
dolardan 48 bine fırlamıştı.

Nereye Kadar?

Sachs’ın araştırmasına göre 20 yıl
önce teknoloji sektörü balonundan beri
görülen en yüksek seviyeye ulaşıldı bu
oranla. S&P 500 Endeksi %80 oranında
kazandırdı. Ama kapitalistlere bu kadarı
da yetmiyor.
“Çok, çok, daha çok” diye haykıran
büyük yatırımcılar kaldıraçlı işlemler,
kripto para piyasası gibi daha spekülatif,
riskli ama bol kazançlı yatırımlara
yönelmiş durumda. Pandemi bitince
denizin suları azalacağından risk alıp
en büyük vurgunu yapma hissiyatı da
güçleniyor tabi.
Büyük miktarda kaldıraçlı işlemler
yapan Archegos Capital hedge fonunun
iflası, bu yıl yüzde 80 artış gösteren
S&P 500 endeksinin bile yüksek risk
iştahını bastıramadığına işaret ediyor.
Yatırımcının elinde olmayan parayı kredi
olarak temin ederek gücünün yettiğinden
daha yüksek pozisyon alması manasına
gelen kaldıraçlı işlemler aşırı kazanç
vaat etse de batış riskini de taşıyor.
Archegos Capital’in 10 milyar dolarlık
varlığına karşın 50 milyar dolardan fazla
büyüklükte pozisyon alması sonunu
getirmişti.

Bu koşullarda kripto para piyasası;
ulaşımı kolay, komisyonları düşük
Pandeminin etkilerinin ekonomik
olduğu ve tatlı kazançlar sunduğu için
yıkımla sonuçlanmaması için gelişmiş
küçük yatırımcıların paralarını çekip
ülkeler kesenin ağzını açtılar. ABD’de
sıçramalar yaşadığından kapitalistlerin
Merkez Bankası FED en büyük parasal
de ilgi odağı haline geldi. Bitcoin
genişlemesine 2020 yılında imza attı.
dışındaki kripto paralara yönelik
Artan bütçe harcamalarını finanse etmek
yoğun ilgi kripto para birimlerinin
için piyasaya Eylül 2019’dan bu yana 9
Kapitalizmin krizi öncesi ve
toplam piyasa değerinin 2 trilyon doları
devamında patronlar için yeterince karlı trilyon dolardan fazla para enjekte edildi. aşmasına yol açtı. Bitcoin’in payı
Bu miktar ABD kurulduktan sonraki iki piyasanın yaklaşık yarısını oluşturdu.
olmayan üretim bir yüke dönüşür ve
karlılık krizlerini aşmak için kumarhane yüzyıldan daha fazla basılması anlamına
AB Merkez Bankası Başkanı,
geliyor! 2020’de, FED salgın sırasında
yöntemleri hız kazanır. Bir de on
kripto
piyasalarını 17. yüzyıldaki “lale
ekonomiye
yardımcı
olmak
için
12
yıldan fazladır olduğu gibi bugün de
çılgınlığı”na
benzetmişti. Hollanda’da
aydan
kısa
bir
süre
içinde
ihraç
edilen
ruletin başına geçmek için halkın parası
1634-37
yılları
arasında lale fiyatları,
tüm
ABD
dolarının
dörtte
birini
yeniden
ceplerine akıyorsa.
bastı. Kısa vadede neredeyse sıfır faizle bugün değeri 8 milyon dolar olan
Bitcoin ve kripto paraların 2020
Amsterdam büyük kanal malikanelerinin
borç para veren, piyasadan ayda 120
sıçramasının gerisinde de tam bu
milyar dolarlık varlık alımı yapan FED, değeriyle yarışırken sonrasında çakılıp
eğilimler var. 2020 başlarken küresel
piyasa çökmüştü.
kapitalistlere inanılmaz bir kaynak
ekonomide 2008 krizinin etkileri
aktarımı sağladı.
Geçmişin lalesi bugünün bitcoini olur;
üstünden geçen 12 yıla rağmen ciddi
ama
kapitalizm her zaman spekülasyon
Bu kadar yüksek miktarda para
oranda ortadan kalkmamıştı.. Üstüne bir
yapacak
araçları bulur. Özellikle
piyasaya akmışken ve pandemi süresince
de pandeminin yıkıcı etkisi eklenince
üretimde
karlılık krizi belirginleştiğinde
ABD Merkez Bankası FED hiç olmadığı bu akış devam edeceğinden patronların
kapitalistler
aç kurtlar gibi daha çok
ölçüde parasal genişleme yoluna giderek yüksek kazanç çığlıkları her yeri sardı.
kar
elde
edecekleri
alanları yaratmakta
Riski yüksek ama kazancı tatlı spekülatif
patronları ayakta tutmaya yöneldi.
maharetlidir.
Bugün
de kapitalistlerin
Pandeminin ekonomik yansıması hizmet işlemlerin de prestiji arttı.
kasasına
emekçi
halkın
vergileriyle
sektörünün çöküşü, kapanmalarla
2008 sonrasındaki parasal genişleme
yaratılan
kamusal
kaynaklar
akmaya
işsizliğin zirve yapması olunca
döneminde ABD, AB ve Japon Merkez
devam
ettikçe
spekülasyonun
ardı arkası
ekonominin çarklarının dönmesi için
Bankalarının sağladığı likidite yüksek
kesilmeyecektir.
Patronlar
sınıfı,
kamu
talep yaratılması ve toplumsal öfkenin
faiz veren gelişmekte olan ülkelere
kaynaklarını
hortumladıkları
yetmezmiş
taşmaması için halka da para dağıtmak
akmıştı. Şimdi ise bu ülkelerin piyasaları gibi kazançlarını elbette ki manipülasyon
farz oldu. ABD’de 2020 Mart’ın da
tat vermiyor. Küresel eşitsizliklerin zirve ve spekülasyonla emekçilerin üç
2,4 trilyon dolarlık ekonomik yardım
yaptığı bu dönemde aşıya ulaşmak ve
kuruşluk birikimlerini tokatlayarak
sonrasında 2020 Aralık’ında 900 milyar
onu uygulamakta geç kalan gelişmekte
büyütecekler.
dolarlık bir koronovirüs yardım paketi
olan ülkeleri pandemi daha kötü vurduğu
de geldi. 2021 için de 1,9 trilyon dolarlık
FED piyasaya likidite verdikçe iniş
için yabancı yatırımcılar buraları terk
bir yardım paketi için anlaşma sağlandı.
ve çıkışlar olsa da kripto para piyasası
etme eğiliminde. Bunca para kazanç
Kişi başına bin dolar üstü ödeme,
canlı olmaya devam edecektir. Ancak
peşinde bir yere akacak tabi...
çocuk başına 500 dolar verilmesi,
ABD’de şimdiden soru işaretleri yaratan
2020 Mart’ından itibaren FED’in
işsizlik ödemelerinin artırılması, küçük
enflasyon yükselişi devam ederse 3
çok ucuz para sağlaması borsada da
yıl devam edeceği söylenen sıfıra
işletmelere ek yardımlar içeren bu
yakın faizle borç vermenin, parasal
destek paketleri; işsiz kalmış ve geleceği büyük kaldıraç yarattı. Hisse senetleri
şu anda hane halklarının, yatırım
genişlemenin sürmesinin imkanı kalmaz.
belirsiz olduğu için hızla para kazanma
İşte o zaman popüler kripto paralar
derdine düşen geniş bir küçük yatırımcı fonlarının, emeklilik fonlarının ve
büyük inişlerle paçayı kurtarsa da kripto
yabancı yatırımcıların tüm varlıkların
kitlesi de yarattı. İşte böylece kripto
paraların çoğunluğu tarihe karışacaktır.
piyasasının iki unsuru da açığa çıkmış
yüzde 50’sini oluşturuyor. Goldman
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Filistin’de Sosyalist Program Tartışması
V. U. Arslan
t veliumutarslan

“Sosyalist Ortadoğu”
Neden Tek Alternatif?

İsrail uzun yıllar boyunca savaşa savaşa, Filistinlileri katlede katlede ilerledi. Zaman içerisinde dramatik
biçimde değişen İsrail-Filistin haritaları konuyla ilgilenen herkesin gözünde canlanacaktır. Bugüne
geldiğimizde Filistinlilerin elinde birbirlerinden kopuk küçük adacıklar kaldı. Yoksulluk, baskı, şiddet ve
savaş baki. Milyonlarca Filistinli ülke dışına sürüldü. Takviye Yahudi göçleri ve sürekli yenileri inşa edilen
Yahudi yerleşim bölgeleri Filistin’deki nüfus yapısını sürekli bozdu.
“Büyük güçler” ve bölgedeki
despot Arap rejimleri her
zaman İsrail’den yana oldular.
Yıllar ilerledikçe İsrail ne 1967
sınırlarını kabul etti, ne de
aslında iki devletli çözüme razı
geldi. Dağdan gelip bağdakini
kovmak misali iki devletli
çözüm de baştan aşağı haksızken
İsrail hiç doymadı ve hep savaş
istedi. Çünkü güçlüydü, arkası
sağlamdı. Filistinliler ise hep
yalnız.
Bu yazıda konunun tarihini
anlatmak yerine Filistin
meselesindeki devrimci ilkeler
ve programla ilgili konulardan
bahsedeceğim.

Filistin, Kürtler
ve Laiklik
Kürtlere yapılanlara sessiz
kalıp Filistinliler için ağlamak
en hafif ifadeyle büyük bir
tutarsızlıktır. Bunda tartışılacak
ve affedilecek bir yan yok. Tersi
de aynı şekilde doğru. Kürtlerin
haklarını savunup Filistinlilerle
dayanışma içerisinde olmamak
da tutarsızlıktır. Kürt ulusal
hareketinden dostlarımız
bu konuda hassas olmalılar.
Meseleye “milli çıkar”
refleksiyle bakılırsa basitçe
milliyetçi olunur. Bir de
meseleye laiklik ekseninden
bakıp Hamas’tan ötürü
Filistinlilere mesafeli duranlar
mevcut. Hayata ezilenlerin
gözünden bakmayı öğrenemeyen

bir laiklik anlayışı kaybetmeye
mahkumdur. Üstelik Filistin
direniş örgütleri Hamas ve
İslami Cihat’tan ibaret değil; El
Fetih, Halk Direniş Komiteleri,
FHKC, FDKC gibi örgütlerin
Filistin halkında büyük bir
karşılığı var.

Sosyalist Ortadoğu
Tek Alternatif
“Denizden Nehire Özgür
Filistin” sloganı sosyalist
çevrelerde pek bir meşhurdur,
ama soralım böyle bir Filistin
nasıl mümkün olacak? Bu
konuda ne diyoruz? Sosyalistler
İsrail’e kahretmek dışında
Filistin’in kurtuluşu için ne
önermeli, ne yapmalı?
Filistinlilerin haklılığını
savunmak, korsan İsrail’i
teşhir etmek ve ezilen ulusların
kendi kaderini tayin hakkını
teslim etmek anlamında;
ilkesel düzeyde; birleşik ve
Yahudilerin de içerisinde
ayrım gözetmeksizin yaşadığı
demokratik bir Filistin devleti
savunulmalıdır. Ama işin gerçeği
demokratik çözümlerin (yani
kapitalist mülkiyet ilişkilerine
dokunmayan), ne demokratik
devrim anlamında, ne müzakere
masası anlamında ne de ulusal
kurtuluş anlamında hayatta
bir karşılığı bulunmuyor.
Emperyalistlerin yönettiği
müzakere masaları Filistin
için hep tuzak anlamına geldi.

Burası çok açık. Diğer taraftan
güçler arasındaki korkunç
eşitsizlik yüzünden Filistinlilerin
savaşarak İsrail’i ezip
özgürleşmesi mümkün değil.
Peki Filistin, nasıl özgürleşecek?
Bunun bir tek yolu vardır, o
da bölgesel çaptaki sosyalist
devrim kasırgasıdır. Filistin
ancak Ortadoğu’daki diktatörleri
deviren bir devrim kasırgasının
yardımıyla özgürleşebilir.
Filistin’in başka türlü İsrail’i
yenmesi mümkün değildir.
Büyük bir alt üst oluş olmadan,
büyük fırtınalar çıkarmadan
Filistin özgürleşmeyeceği gibi
bütün Ortadoğu’da emekçi
sınıfların yaşamlarında kayda
değer bir iyileşme olmayacaktır.
Bu yüzden ezilen Filistin ve Kürt
halkının özgürleşme mücadelesi
Ortadoğulu emekçilerin eşitlik
ve özgürlük mücadelesi ile
bağlanmış durumdadır. Bu
perspektif anlaşılmadan geleceğe
umutla bakmak mümkün
olmayacaktır.
Ortadoğu yakın dönemde,
geçmişe gitmeye gerek yok,
Mısır’dan Tunus’a, Irak’tan İran
ve Lübnan’a çok güçlü halk
ayaklanmalarıyla sarsıldı. Yani
nesnel şartların Ortadoğu’da
ayaklanma ve devrimler için
uygun olmadığını kimse iddia
edemez. Zaten yenilerinin de
eli kulağında. Ama geçmiş
ayaklanmalar da gösterdi ki
yolsuz despotlara karşı burjuva

demokratik bir içerikle sonuç
alınamaz. Ne iş, ne demokrasi;
ne refah, ne insan hakları; ne
gelecek, ne laiklik; ne kadın
hakları, ne halkların kardeşliği,
ne de huzur, kapitalist mülkiyet
ilişkilerine dokunmadan
gelebilir.
Diğer taraftan “enternasyonal
sosyalizm” etnik, dinsel ve
mezhepsel boğazlaşmalara karşı
halkların tek birleştirici çıkış
yoludur; sömürüye, işsizliğe,
yoksulluğa karşı emekçilerin
tek gelecek alternatifidir;
diktatörlere karşı tek özgürlük
yoludur; dinsel bağnazlığa
karşı tek aydınlık gelecektir.
Bu yüzden sosyalistler bir
kere kendini gösterebilsinler
emekçiler ve gençler peşlerinden
akın akın gelecektir. Ve bu
kez halk ayaklanmaları daha
bilinçli, daha örgütlü ve daha
cüretkar olacaktır. Yakın
dönemin deneyimlerinin de
gösterdiği gibi diktatörlere
karşı demokratik programla
sınırlı ayaklanmaların tıkanma
yaşaması tesadüf değildir. İşçi
sınıfı ve yoksul halkın sınıfsal
kökenli isyanlarını iktidar
perspektifiyle birleştiren
sosyalist bir geleneği oluşturma
çabası, günümüz devrimci
mücadelesinin tek programatik
içeriğidir. Bunun billurlaşmış
hali Sosyalist Ortadoğu
Federasyonu’nda yer alacak
Sosyalist Filistin devletidir.
Bu program birleşik Sosyalist

Kürdistan için de geçerlidir.
Türkiye sosyalist solu ise hala
aşamacı demokratik devrim
programını benimsemekte,
hayata ulusal programlarla
bakmakta, dahası giderek
sınıf perspektifinden koparak
kimlik ve kültür politikalarına
kaymaktadır.
Oysa Kürdistan coğrafyası
dışında İran, Irak, Lübnan
ve kuzey Afrika’da devrimci
sosyalist odaklar oluşturmak için
gereken imkanlar mevcuttur.
Uluslararası Sosyalistler Birliği
(ISL) bu perspektifle Lübnan’da
önemli ilerlemeler elde
etmiştir. Batı Sahra’dan Irak,
İran ve Tunus’a bu çabalar
sürmektedir. Geçmişte Mısır’da
Mübarek’in devrildiği dönemde
sosyalist gençler Filistin
davasını bayraklaştırıyorlardı
ve sınırlı imkanlarına rağmen
büyük bir enerji yaratmışlardı.
Sisi darbesinin Mısır’da
kitle hareketini ezmesi bu
olgunlaşmayı durdurdu ama sınıf
bilinçli kitlelerin nasıl bir rüzgar
yaratacağını emareleri de orada
görüldü.
Sözün özü sosyalist Ortadoğu
ve sürekli devrim perspektifi
olmadan emperyalist kapitalizme
rakip olamayız. Ulusal ve
demokratik programlar çöpe
gönderilmeyi bekliyor. İlacımız
antikapitalizm, enternasyonalizm
ve Bolşevizm’dir.
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SIYONIZM, YAHUDILER
VE ULUSAL SORUN
Derya Koca
t DeryaKoca_

Siyonist İsrail devletinin kuruluşunun 73. yılını, kanlı saldırılar ile geride bıraktık. Kurulduğu
günden bu yana İsrail devleti, emperyalizmin Ortadoğu’daki karakolu olarak vazife görerek
Filistin’in topraklarını devamlı olarak küçültüp Arap nüfusu yok ederken aynı zamanda da
yoksulların radikalizme son derece açık olduğu Ortadoğu’daki siyasi iklimde etnik gerilimleri ve
mezhepçi politikaları hakim kılıp emperyalizmin bölgede güç sahibi olmasını garantiliyor.
ezilmesi, Yahudi halkının
tamamen savunmasız
bıraktı çünkü faşizm,
Yahudi düşmanlığını
hortlatarak kitleleri
kendi egemen sınıflarına
yani asıl düşmana karşı
savaşmaktan alıkoyuyordu.

Kadim Yahudi halkı, kadim
Filistin topraklarında
bir azınlıkken Siyonist
yerleşimcilerin Filistin
halkına ait ne var ne
yoksa yıktığı bugünlere
gelirken Marksistler
açısından Yahudi halkı
ile Siyonizmi birbirinden
ayırmak ve İsrail
devletine karşı tavizsiz
bir mücadele örgütlemek
görev haline gelmiştir.

Yahudiler
Yahudi halkı, dünyaya
yayılmış ve her yerde
azınlık bir halktı;
bulunduğu topraklarda
çoğunlukla ikamet,
seyahat, kamuda çalışma,
askere gitme, seçmeseçilme, mülk edinme,
dilediği mesleği seçme
gibi haklardan yoksun
bırakıldığından ötürü
zanaatçılık yapmak,
küçük işletmeler kurmak,
bankerlik, ticaret ya
da bilim gibi alanlara
yönelmiştir. Böylece
ezilen Yahudi halkı,
kültürel olarak dinamik
bir kesim haline gelerek
dünyaya parlak isimler
kazandırmıştır. Marks,
Troçki, Rosa Luxemburg
gibi Marksizmin en
büyük öncüleri Yahudi
halkının içinden çıkmıştır.
Yahudi aydınların pek
çoğu kendilerini Yahudi
kimliği üzerinden değil,
ezilen kimliklerinin
düzenle derin çelişkiler
doğurmasının da etkisiyle,
kurulu düzene karşı
muhalif olmaları üzerinden
konumlandırıyorlardı.
Tüm halklar gibi
çoğunluğu yoksul olan
Yahudi halkı hakkında
komplo teorileri
üretiliyordu. Kaynağını
Ortaçağ kilisesinin gerici
düşüncelerinden alan
Anti-Semitist düşünceler
egemen sınıf tarafından
katliamlar örgütlemek
üzere kullanılıyor,
emekçiler bölünüyor ve
egemen sınıfın ihtiyaç
duyduğu “iç düşman”
yaratılıyordu. Ve bu ırkçı
katliamlara en savunmasız
şekilde yakalananlar
Yahudi halkının yoksulları
oluyordu.

2020’lere geldiğimizde 6 milyonu aşkın Filistinli dünyanın dört
bir yanına dağıldı; Filistin’de ise Batı Şeria ve Gazze’de küçük
ceplerde silahların gölgesinde ve muazzam bir fakirlik altında
yaşıyor.
Yahudi halkı, işçi sınıfı
hareketi içinde kendi
bulundukları ülkenin
işçi sınıfının bir parçası
olarak mücadele etmişti
çünkü bir ulusal hareketin
bölgesel bir çoğunluk
kurmaya ihtiyacı vardır.
Bu nedenle Yahudilerin
eşitlik talebi bir ulusal
hareket niteliğinde
değildi. Bunun bir sonucu
olarak da Yahudi örgütleri
pek rağbet görmemişti.
Bu dinamik Rusya’da
Ekim Devrimi’ne giden
süreçte oldukça canlı
şekilde deneyimlenmişti.
Rusya’da Kara Yüzler
çeteleri eliyle sistematik
pogromlara uğrayan
Yahudi halkını tavizsiz
savunan Rus devrimcileri
halkların eşitliğini ve
kardeşliğini temel alan
bir mücadelenin ana
kurucusuydu. Yahudiler,
RSDİP içinde yer alarak
sınıf mücadelesine yoğun
şekilde katılmışlar,
devrimci mücadeleyi
can güvenliklerinin
de teminatı olarak
görmüşlerdir. Yahudi
burjuvazisi de bulunduğu
ülkelerde o ülkenin
ulusal egemen sınıfının
uysal bir parçasıydı.
Yahudi burjuvazisinin
emperyalizmle en içli
dışlı ve en sağ kanadından
yükselen Siyonizm,
İngiliz emperyalizminin
planları dâhilinde devreye
sokularak İsrail devletinin

kuruluşuna giden yolu açtı. gelişimden Yahudileri
çıkardığınızda geriye
oldukça çorak bir tarih
Hitler ve
kalır: Yahudi halkı
Siyonistler
bulundukları topraklara
kökler salmıştır.
Siyonizm, hiçbir zaman
Siyonizmin taşıyıcıları
kendisini bir ulusal
kendi ulus devletini kurma
kurtuluş hareketi
konusunda emperyalist
olarak tanımlamamıştır. devletlerin kapısını
Siyonizm, Filistin halkını
aşındıran büyük burjuva
topraklarından sürmek,
liderliklerdi.
varlıklarına el koymak
ve katlederek var olmaya
Yahudi devleti için
dayanmıştır. Zaten yoktan önceleri Uganda ve
var edilen bir devlet
Arjantin gibi yerler bile
kurmak salt birkaç fanatik düşünülmüştü. Filistin’de
burjuvanın işi olamazdı:
karar kılınmasının nedeni
Büyük emperyalist
tutucu Yahudiliğin ve
güçlerin bizzat fon,
İngiliz emperyalizminin
çıkarlarının uyuşmasıdır.
silah ve ideolojik destek
1922’de Yahudi nüfus,
sağladığı Siyonistler
Filistin’in sadece %11’iydi.
1948 yılında Filistin
Ne Yahudiler tek başına
topraklarındaki işgalin
bu bölgede tutunabilirdi ne
resmi adını İsrail olarak
de Arap milliyetçiliğinin
ilan ettiler.
güçlü olduğu bu bölgedeki
Siyonistler, İsrail devleti
petrolün emperyalist
kurulmadan önce
merkezlerin cebine
emperyalizme karşı
akması böylesine kolay
bölgede gelişen direnişlere olurdu. Ama Yahudi
ve işçi sınıfı hareketlerine halkı bu “büyük geri
karşı faşist güçler olarak
dönüş” masalından
kullanılıyordu. 1920 ve
pek etkilenmemiş
30’lu yıllarda Britanya
görünüyordu. Siyonist
tarafından kontrol edilen
fanatiklerin imdadına
Filistin topraklarındaki
başka bir aşırı sağcı
Siyonistler, sömürge karşıtı fanatik yetişti: Hitler!
eylemleri bastırmak için
İlk savaştan yenik çıkan
yoğun şekilde kullanıldı.
ve iki büyük devrimci
1930’lara kadar Siyonist
ayaklanma ile başa
güçler etkisizdi. Yahudiler, çıkamayan Alman
kurulu yaşamını bırakmak burjuvazisi, devrimi
niyetinde değildi.
ezmek için faşizmi
yardıma çağırdı. Devrimin
Avrupa’daki kültürel

savaşlarının aktif
gücü İsrail, Trump ve
Netanyahu’nun “Yüzyılın
Anlaşması” Filistin
devletin tamamen yok
edileceğini ilan etti.
ABD’nin İsrail’e akıttığı
para adeta Kuzey Avrupa
modeli bir refah yaratarak
Yahudi soykırımı, İsrail’in bölgeye göçü teşvik ediyor
kurulmasında köşe taşı bir ve büyük bir silah desteği
rol oynadı. Hitler faşizmi
de Siyonizme akıyor.
Siyonistlerin faaliyetlerini Elektrik, su, eğitim, sağlık,
bile yasaklamadı. Yahudi
gıda imkanları olmayan
halkı katledilirken Siyonist fakir Filistinlilerin yanı
liderler Hitler’e mektup
başında, İsrail kentlerinde
yazıp işbirliği teklif
Batı tipi bir cazibe merkezi
edecek kadar adileşmişti.
kuruluyor.
Hitler’in Yahudilerden
arındırılmış bir Germen
Yalnızlaştırılan Filistin
imparatorluğu hayali ile
bugünlere sadece
Siyonistlerin hayalleri
emperyalizmin zulmüyle
örtüşüyordu: Filistin’e can gelmedi: Kendi burjuva
havli ile kaçan Yahudilerle liderlikleri tarafından
yeni yerleşim bölgeleri
da ihanet yaşadı. Arap
oluşturmaları bulunmaz
milliyetçisi iktidarlar her
fırsattı. Yahudi halkının
seferinde emperyalizmle
acılarını emperyalist bir
uzlaştı. SSCB, İsrail’i
projenin ve bir halkın
ABD sonrasında tanıyan
imhasının temeli olarak
ilk devlet oldu. İslamcılar
kullanan bu ikiyüzlüler
güya sahiplendikleri
halen holokost kartını
Filistin’in petrolünü
kullanıyor. Siyonistlerin
İsrail devleti ile el ele
amacı hiçbir zaman
pazarladı… Filistin
Yahudi halkının
halkının elinde kalan ise
ezilmesini sonlandırmak dostu tek gerçek dostu ise
olmadı.
devrimci sosyalistler.

İsrail’in Kuruluşu:
Büyük Felaket
İsrail devleti kurulduğunda
nüfusun sadece üçte
biri olan Yahudi halkına
toprakların yüzde
55’i verildi. Siyonist
devlet, tamamen savaş
motivasyonu üzerine
kuruldu. 6 Gün savaşları,
1973 Yom Kippur Savaşı,
1982 Lübnan İşgali,
1987-93 İntifadalarının
bastırılması gibi pek çok
savaşı “kazanan” İsrail,
emperyalist sisteme
yerleşti. 2020’lere
geldiğimizde 6 milyonu
aşkın Filistinli dünyanın
dört bir yanına dağıldı;
Filistin’de ise Batı Şeria ve
Gazze’deki küçük ceplerde
silahların gölgesinde ve
muazzam bir fakirlik
altında yaşıyor.
ABD emperyalizminin
desteği olmadan
İsrail’in ayakta kalması
imkansızdır. Suriye,
Yemen, Irak, Libya

Özgür Filistin
İsrail devleti koşulsuz
reddedilmelidir: İsrail
yıkılmalıdır. Bizim
İsrail düşmanlığımız,
Yahudi düşmanı sağcı
düşünceden kökten
ayrılmaktadır. Biz
Marksistlerin sorunu,
ezilen Yahudi halkının
acılarını istismar ederek
zulmünü meşru göstermeye
çalışan İsrail devletinin
Yahudi kimliğiyle değildir;
bizim sorunumuz
İsrail’in emperyalist,
zorba, işgalci, fanatik
Siyonist karakteridir.
Özgür bir Filistin’in
nasıl kurulacağı sorusu
ise emperyalizmin
bölgede nasıl yenileceğine
vereceğimiz cevapta
saklıdır. Ortadoğu’da
emperyalizme karşı
tek çıkar yol Filistin
davasını da zafere
taşıyacak olan Sosyalist
Ortadoğu Federasyonu
mücadelesidir.
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GELINCIK FILMI
90’lı Yılların Hafızası

Emrecan Konyalı
Gelincik, Orçun Benli imzalı 2020 yapımı politik bir gerilim filmi.
Son zamanlarda gündeme oturmuş durumda. Film, konu edindiği
90’lı yılların karanlık, ölümlerle dolu kanlı tarihine dair gerilim
dozu yüksek bir anlatı sunuyor. Bu tarihin çarpıcılığının etki
gücüne güvenen film yaşanan olayların faillerine dair psikolojik
yansımalarını anlatırken asıl güç aldığı nokta olarak ellerini kana
bulayan faillerin insanlıktan uzak yaşamlarını ve hislerini gözler
önüne seriyor.
Faili meçhul cinayetlerin ve bu kanlı
tarihin anlatısını işkenceci bir polisin
gözünden izliyor olmak elbette izleyici
için katlanılması zor olabiliyor. Filmin
ana vurgusu temiz ile kirli arasındaki
savaşta elini kirletmekten çekinmeyen
devletin nasıl katliamlara yol açtığı
ve bunlara dair bir hafıza oluşması
gerektiği oluyor.
Orçun Benli yaptığı bir röportajda
90’ları 12 Eylül’ün yarattığı tahribatı
paramparça
eden,
toplumsal
muhalefetin onca zorluğa karşın
ayakta kalmaya devam ettiği bir dönem
olarak tarif ediyor. 90’lı yıllar sol
açısından bir canlanma dönemi olmuştu.
12 Eylül’ün yarattığı kan gölünden belli
açılardan güçlenerek çıkma çabası vardı.
89 Bahar Eylemleri ile 12 Eylül’ün baskı
atmosferinden çıkışın adımları atılmıştı.
90’lar,
devamında
derin
siyasi
çelişkilerin, iktidar değişikliklerinin,
ekonomik darboğazların yaşandığı bir
atmosferde solun kendi belini doğrultmaya
çalıştığı yıllar oldu. Belli açılardan
kitleselleşen ve eylem yasaklarını
delmeye başlayan solun canlandığı bir
dönemdi. Devlet en görüneninden en
görünmezine bütün kademeleriyle
12 Eylül’ün kirli ilişkilerini devam
ettirme iddiasını sürdürdü. Çelişkilerin
çetinleştiği dönemlerde muhalif fikirler
daha da ilgi görüyordu. Bu yüzden devlet
faili meçhul cinayetlerin en yoğun
yaşandığı dönemlerden birine kendi
siyasi aktörlerinin adını yazdırdı. 12 Eylül
sonrasını yaşayanların hafızalarından
silinmeyen o korku dönemi, 90’larda
darbe koşullarında olmasa da “demokrasi”
içerisinde devam ettiriliyordu. Gazeteciler
öldürülüyor, muhalif yazarlar yakılıyor,
devrimci mahallelerde katliam girişimleri
gerçekleşiyordu. Faili meçhul cinayetlerin
meçhul olmayan isimleri devlet gözünde

o dönemin kurtarıcıları oluyordu. Filmde
de gördüğümüz üzere polis müdürünün
Karadayı’ya
minnet
borcunu
bildirmesi gibi o dönemde Tansu
Çiller gibi eli kanlı siyasetçiler çıkıp
“kurşun atanlara” şeref madalyaları
takıyorlardı.
Film açıktan gösterdiği konusunu
detaylara sakladığı dokunuşlarla çarpıcı
hale getirerek seyirciye sunuyor. Filmde
öldürülen devrimcilerin ağzından tek
bir kelime bile duyamasak da film onların
temiz duruşunu ve onlara dair büyük bir
sempatiyi kelimeler olmadan hissettiriyor.
Bu açılardan Gelincik filmi benzer
konularda filmler yapılması açısından
motive edici olacaktır. Hafızanın
güncelliği yaşadığımız dönemi anlamak
ve yaşadığımız dönemdeki figürlerin
90’ların kanlı tarihiyle olan bağlarını
unutmamak açısından önemli.
Yönetmen Orçun Benli’nin deyişiyle
eski polis olan Ayhan’ın metamorfoz
sürecini ele alan Gelincik filmi gelincik
metaforunu kullanıyor ve 90’ları av
ve avcı gözünden anlatıyor. Daha çok
Avcı’nın gözünden ilerleyen film elbette
Avcı’ya dair bir sempati ya da Avcı’nın
geçmişte hata eyleyen garip bir kul
olduğu izlenimini yaratmıyor. Kendi
iç hesaplaşmaları, kendi hayatında
yaşadıkları onu nasıl etkilerse etkilesin
elini kana bulamaktan çekinmeyen
birinin normalleşemeyeceğini görüyoruz.
Kirli ilişkilerin göbeğinde olup,
ölüm tehditleri savuran Peker’in de
günümüzdeki normalleştirilme çabası
bu açılardan benzetilebilir. Film
geçmişin hafızasını canlı tutmak için
tam da bu nedenle önemli. Politik içeriğe
sahip filmlerin tarz ve konu bakımından
zenginleşmesi ve daha umutlu filmlerin de
tarihten güç alarak yaratılması ümidiyle.
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Otoriter Popülizmin
Pandemi Karşısındaki İflası:

HINDISTAN ÖRNEĞI

Arzu Görmez

Yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan olan
Hindistan’da korana salgını halkı kırıp geçirdi. Ülke genelinde salgının ikinci dalgası
tüm hızıyla devam ediyor. Hindistan, 2 Nisan’dan bu yana günlük bazda dünyada en
fazla vaka kaydedilen ülke konumunda. Özellikle yoksul nüfus için pandeminin ağır
bir krize evrilmesiyle birlikte hayat tam bir cehenneme dönüştü.
Ülkede günlük vaka sayısının 400 bini aştığı ve 4 bine yakın ölümün gerçekleştiği
biliniyor. En basit sağlık tetkiklerine erişimin bile ciddi zorluklar içerdiği, sağlık
hizmetlerine ulaşmanın neredeyse imkansız bir hal aldığı ülkede vakaların ve
covid-19 kaynaklı ölüm sayılarının açıklanandan çok daha fazla olduğunu tahmin
etmek hiç de zor değil.
Sağlık sisteminin felç olduğu ülkede, başta başkent Delhi olmak üzere birçok
kentte hastanelerin yatak kapasiteleri dolmuş durumda. Tıbbi oksijen kaynakları
ve morglar ise yetersiz kalıyor. Pek çok insan hastalarını evde tedavi ettirmenin
yollarını bulmaya çalışıyor. Yoksul halk bırakalım karaborsaya düşmüş oksijen
tüplerini ve ilaçları almayı, resmi fiyatları bile ödeyemiyor.

Hindistan’da Pandemi Neden Derin Bir Krize Dönüştü?
Hindistan örneğinde koronavirüs salgınının derin bir krize dönüşmesinde karşımıza
iki sebep çıkıyor: Birinci sebep olarak neoliberal kapitalizmin böylesine devasa
bir sağlık krizi karşısında toplumsal ihtiyaçlara yanıt verebilecek bir sağlık sistemi
kurmak yerine kapitalistlerin çıkarını öncelediği bir kez daha kendisini gösteriyor.
Hindistan dünyanın en büyük ilaç üreticisi olmasına rağmen, ülkede aşı konusunda
da çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şimdiye kadar ülke nüfusunun yalnızca yaklaşık
yüzde 11’i (154 milyon kişi) aşının ilk dozunu olabildi, her iki dozu alanların
oranı ise yüzde 2’nin altında. Ülkede sağlık çalışanlarının bile sadece yüzde 37’si
aşılanabildi.
Oysaki Hindistan çok sayıda aşı şirketine sahip. Bu şirketlerin başınıysa Serum
Enstitüsü çekiyor. Büyük teknoloji firmalarından olan aşı devi Serum Enstitüsü
(SII) AstraZeneca formülüyle Covishield aşısını üretiyor. Zira COVAX bünyesinde
yoksul ülkelere sağlanacak aşıların % 72’sinin Hindistan’da üretilmesi planlanıyordu.
Ancak hükümet krizin çığrından çıkmasıyla aşı ihracatını askıya alırken; bu durumun
özellikle Afrika ve Latin Amerika ülkelerini zor durumda bırakacağı öngörülüyor.
Aşı milliyetçiliği, aşı üretim hammadesine özellikle ABD tarafından konulan
ambargo, şirketlerin kar hırsı ve kapitalist patent yasaları insanlığın karşılaştığı bu
ağır kriz karşısında ödediği bedelin daha da artmasına yol açıyor.
İkinci sebep ise neoliberal piyasacı sisteme ek olarak otoriter popülist Modi rejimi
icraatlarıyla adeta yangının üzerine benzin döküyor. Geçtiğimiz yıl sokağa çıkma
yasaklarına uymayan insanların sokaklarda sopayla dövüldüğü bir ortamdan; bu
sene Modi’nin düzenlediği kitlesel mitinglere, dini festivallere geçiş yapıldı.
Salgından çok seçimlere odaklanan Modi, özellikle ülkede başgösteren Hint
varyantını “yüksek endişe” sebebi olarak nitelendirip uyarılarda bulunan bilim
dünyasına kulak tıkamakla yetindi. Ekonomik kaygılarla hareket eden hükümet
ciddi oranda artan vaka ve ölüm sayılarına rağmen herhangi bir kapanma önlemine
gitmedi. Kapanmanın gerçekleşmesi durumunda işsizler ve yoksullar için hayat
şartları daha da zorlaşacak ve bu Modi’nin seçim döneminde istemediği bir şey.
Nitekim Batı Bengal eyalet seçimlerinde aldığı yenilgi, Modi’nin toplumsal
prestijinin muhalefet karşısında erimeye yüz tuttuğunun bir göstergesi.
Hindistan’ın hikayesi hepimize tanıdık gelecek türden. Modi, Erdoğan, Bolsonaro
gibi figürler salgın yönetiminde halk sağlığından ziyade atılacak adımların kendi
siyasal geleceklerine olan etkilerini ve ekonomiye yansımalarını umursuyor.
Kazanan bir avuç kapitalist elit olurken; kaybeden ve ölümle burun buruna yaşayan
toplumun % 99’unu oluşturan yoksul emekçi sınıflar oluyor.

