Direniş
Direnişlerden
Haberler
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Sendikalı oldukları için işten atılan işçiler fabrika önlerini,
şirketlerin Genel Merkez binalarını direniş alanına çevirdi.
Hepsinin ağzında ortak bir slogan: Kazanana kadar
direneceğiz!

Başyazı
Sürprizli Sonbahar İçin Acınacak
Hazırlıklar: Kayyım Darbesi

Ekonomi
Babacan'dan Emekçilere Hayır
Gelmez
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KO m I T E
AYLIK SİYASİ DERGİ

İŞÇİLER
SENDİKALARI
YÖNETEBİLİR
TÜRKİYE'Yİ DE!

Kültür-Sanat
"Atları" Rahat Bırak Tarantino
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SAYI: 15

Değerlendirme
Türkiye Suriye'de Geri
Adım Atmamaya Çalışıyor
Rusların, Türkiye’nin
burnunu sürtmek değil sonuç
almak peşinde olduğu bir kez
daha ortaya çıktı.
sf6

Gençlik
Konuşma Sırası Bizde:
Öğrenci Forumu
Bu manzarada
gördüğümüz;
organize ve hızlı
hareket etmeye,
üretken ve
donanımlı olmaya,
gerçeği kavramaya ve birlikte
mücadele etmeye meyyal bir
gençliğin, bulduğu bütün
çatlaklardan sızan coşkusu ve
değiştirme gücü.
sf8

Emek
İşçiler
Sendikaları Yönetebilir
Türkiye'yi de!

"Krizin faturasını ödememek
ancak işçi sınıfı için asgari
bir siyasal programın ortaya
konması ve bu programın
sınıf hareketinin özgücüyle
hayata geçirilmesiyle
mümkün olur."
sf3
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EMEK

İşçiler
Sendikaları
Yönetebilir
Türkiye'yi de!
"Krizin faturasını ödememek
ancak işçi sınıfı için asgari bir
siyasal programın ortaya konması
ve bu programın sınıf hareketinin
özgücüyle hayata geçirilmesiyle
mümkün olur."

T

ürkiye ekonomisi uzun bir durgunluk dönemine giriyor. Küresel
ekonomiye göbekten bağlı ve onun ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen Türkiye
ekonomisi, uzun süren AKP döneminde
bu özelliğini iyice derinleştirdi. Büyük
bölümü bir para bolluğu ve kredi kolaylığı olarak yaşanan bu dönemde ekonomik yönelimi değiştirmek bir yana,
şartlar olumlu olduğu için bu yöndeki
eğilim de iyice derinleşti. AKP yandaşları zenginleşti, sermaye sınıfı semirdi.
Emekçilerin sofrasına ise kanları pahasına kırıntılar düştü. Kapitalizmin küresel
olarak uzun bir durgunluk dönemine
girdiği görünen bu dönemde ülkeye
akan para muslukları
kısıla-

cak. Yandaşlara aktarılacak kaynak yok, sermaye sınıfının
kârlılık olanakları azalıyor.
Saray hükümeti bu genel
fakirleşme durumunda
işçi ve emekçileri kurtarılacaklar listesine yazmıyor bile, seçim dönemlerinde uygulanan kısmi
ferahlatıcı politikalarsa
artık uygulanmayacak. Bu
durumun işaretini
TÜPRAŞ toplu sözleşmesindeki Yüksek Hakem Kurulu
kararında, Ergün Atalay’ın kamu
işçileri toplu sözleşmesindeki tavrında
ve kamu çalışanlarına verilen “zamlarda” görüyoruz.

Solda gözüken, herkes bu durumun
farkında bu yüzden ezber bir “Krizin
Faturasını Ödemeyeceğiz” söylemi dolaşımda tutuluyor. Oysaki küresel nedenleri de olan bu ağır durgunluk ortamında lafla peynir gemisinin yürümeyeceği
ortada. Dişleri sökülmüş, idarecileri
satılmış bir işçi hareketi, hayal satan
ya da CHP’ye yanlamaya çalışan bir
sosyalist hareket, sosyal medyada Gezici,
işyerinde patroncu orta gelir grubu bir
zümrenin yaşam tarzına sabitlenmiş bir
kimlik siyaseti ve buna kenar süsü olarak
görülen işçi direniş ve mücadeleleri. Bu
toplamın “krizin faturasını ödemeyeceğiz” lafazanlığının bir karşılığı yoktur.
Emekçiler kendi göbeklerini kesmelidir.

3

EKİM
2019

Krizin faturasını ödememek ancak işçi
sınıfı için asgari bir siyasal programın
ortaya konması ve bu programın sınıf
hareketinin özgücüyle hayata geçirilmesiyle mümkün olur. Fakat sınıfın kurumsal yapısı ideolojik olarak çeşitli burjuva
fikirlerinin etkisi altındadır, cüretsizdir
ve en önemlisi emekçilerin dünyasına
yabancılaşmış ve sermaye tarafından
siyasi tahayyülünün sınırları belirlenmiş, burjuva hayat tarzına içerilmiştir.
Buralara keskin bir siyasal ve ideolojik
müdahale gereklidir, özlerine dönmeleri
sağlanmalıdır. Bu müdahalenin öznesi
emekçilerin kendisidir.
AKP’yi son yerel seçimlerde gerileten siyasal havanın esas mimarları Türkiye’nin
dört bir yanında kendi haklılığından
emin olmanın verdiği cesaretle direnişe geçen işçilerin mücadeleleridir. Bu
direnişlerin belli bir sıklette olamamasının bir nedeni de tam da yukarıda altını
çizdiğimiz durumdur, yani işçi hareketi
kurumlarının emekçiler tarafından yönetilmemesidir. Kriz karşısında var olan
burjuva alternatiflerin dışında ezilenlerin mücadele irade azmine dayalı bir
siyasal program hatta politik alternatif
gerekmektedir. Bu anlayışla yola çıkmak
sermaye sınıfının ve onun devletinin
karşısına “İşçiler Sendikaları Yönetebilir,
Türkiye’yi de” cüretiyle çıkıp meydan
okumak gerekir. Yoksa krizin faturası
emekçilere ödetilecektir zaten bu yola da
girilmiştir.
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başyazı

Sürprizli
Sonbahar
İçin
Acınacak
Hazırlıklar:

D

iyarbakır,
Mardin ve Van
Büyükşehir
Belediye Başkanları
görevlerinden alınıp yerlerine kayyım
atandı. Saray, Mahalli
İdareler Seçimlerindeki
yenilgiye karşı nihayet
harekete geçtiği intibasını
uyandırabilmek için heybesinde kalan son numarayı
yeniden uygulamaya soktu. Zaten
yapabileceği başka bir şey de yoktu.
Bunu daha önce de vurgulamıştık, “Pek
çokları, solun da yaratılmasına katkı
sağladığı Erdoğan heyulasına binaen
şimdi ‘Reis ne yapacak?’ diye soruyor.
Onun yapabilecek hiçbir şeyi yoktur,
kabine revizyonunu bile ancak zorlukla
yapabilir, zira sallanan zeminde
tadilat olmaz. Tek seçenek olma
zehabının verdiği güvenle yenen
hurmaların acısının çıkma ihtimali
adam harcamayı zorlaştırır.”

Kayyım
Darbesi

Hakikaten de Erdoğan bisiklete binmeyi ilk defa öğrenen biri gibi düz bir
hatta sürekli pedala basmak dışında bir
seçeneğe sahip değildir. Yaz boyunca
kendi siyasal strateji ve yapılanmasında
hiçbir köklü değişiklik yapamamasında
bu tespitimizin ispatını gördük. Fakat
aynı numarayı tekrar tekrar yaptığı-

nızda tarihin şaşmaz yasalarından biri
devreye girer ve ilk defasında pek heybetli görünen hamleler tekrarlarında
farsa dönüşür.

bakarak doğru tespiti yapmak gerekir:
Yeni rejim dikiş tutmamaktadır, bu
saldırgan uygulamalar rejimin gücünün
değil zayıflığının bir sonucudur.

Saray’ın arkası da geleceği pek belli
olan kayyım darbesi; Mahalli İdareler
Seçimlerinde karşısında oluşan bloğu
şovenizm kartıyla bölmeye dönük bir
çaba, Kürt yurttaşların seçme ve seçilme hakkına, siyasal iradelerine karşı
açık bir saldırıdır. Üstelik bu saldırı
göstere göstere gelmiştir. Valilerin daha
seçimin ertesi günü harekete geçtiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte
kamuoyu ve hatta siyaset çevrelerindeki
tepkinin OHAL döneminde bu operasyon yapıldığındakinden çok daha farklı
olduğunu kabul etmek gerekir. Tam da
bu yüzden başka numarası kalmayan
Saray’ın sürekli aynı havayı çalmasına

Bu zayıflık, saldırının şiddeti ve vahametini ortadan kaldırmaz. “Bütün
temsil araçları ellerinden alınmış
emekçi sınıfın ve ezilenlerin mücadele
yoluyla elde ettiği kazanımlara her fırsatta saldıran siyasal iktidar, bugün bir
kez daha Kürt halkına ve halkın politik
örgütlenmesine hukuksuz gerekçelerle
saldırmaktadır.” Bu yüzden bu saldırıya
karşı mücadele de aynı ölçüde kararlı
ve inatçı olmalıdır. Kayyım darbesinin
ardından “Bugün bize, devrimcilere
düşen ‘Başımıza bir şey gelmesin’ korkaklığıyla ya da ‘Sıra bize de gelir mi?’
bencilliğiyle değil, Saray iktidarının
inkâr ve savaş politikaları karşısında
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gelişme Mahalli İdareler Seçimlerinde ortaya çıkmış, oradan beri yapılan
hatalar durumu daha da ağırlaştırmıştır.
Denize kan damlayınca köpekbalıkları
toplanır, Türkiye siyasetinde de durum
budur. Burada zayıflık gösterirseniz
önce en yakınınızdakiler sizi terk eder.
Tam da bu yüzden, kayyım darbesi bir
kararlılık gösterisi olarak düşünülmüş,
hiçbir şey değişmedi mesajı vermek üzere gerçekleştirilmiştir. Sonuç beklenen
düzeyde değildir.

Kürt halkı ve halkın politik örgütlenmesiyle dayanışma içinde hareket etmektir”
dedik. Saray giderek daha zavallı biçimde şovenizme sarılırken yapılması gereken buna gülüp geçmek değil, şovenizme
karşı mücadeleyi daha da yükseltmektir.
Kayyım saldırısı daha genel düşünülecek
olursa toplumdaki meşruiyeti sarsılmakta olan Saray rejiminin iktidara tutunma
çabasıdır. Açıkçası kavramın geniş anlamıyla yandaş sendikaları, mesela Türk-İş
Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay’ın
son sözleşmede gösterdiği gibi işçi hareketi üzerinde kayyımdır. Havuz medyası halkın haber alma hakkı üzerinde
kayyımdır ve benzeri. Saray bu odakların kurumsal etkisine dayanarak toplum
üzerindeki kendi etkisini sürdürmeye
çalışmaktadır. Zira 2019 Güzü ile kendi
güzünün de geldiğini görmektedir. İma-

moğlu, Türkiye siyasetine dönük mesajlar vermekte, onun gerisinde kalmak
istemeyen AKP küskünleri giderek daha
fazla eleştirilerini açıkta yapmaktadırlar. Kötüleşen ekonomi ve sıkışılan
Suriye politikası tüm bu durumu
daha da ağırlaştırmaktadır.
Erdoğan işine yaramadığında
müttefikini değiştirip yoluna
devam etmeyi hep becermişti.
Ona bu esnekliği veren siyasi
bir ilkesizlikten ziyade arkasındaki önemli seçmen desteğiydi.
Bu destek, benzer sosyokültürel
arka plandan gelseler bile önemli toplumsal farklılıkları da olan
toplum kesimlerinin blok halinde Erdoğan’ın arkasında durmasına
dayanıyordu. Tam da bu destek bugün
dağılma emareleri göstermektedir. Bu

Buna rağmen altı bizim açımızdan asıl
çizilmesi gereken nokta şudur: Saray’ın
sonu kendi iç kavgalarından beklenemez. Düzen içi alternatifler olgunlaştıkça bu ihtimal de artmaktadır. Solun
kimi kesimleri kayyım darbesine karşı
İmamoğlu’ndan daha az dayanışma göstermekte, bazı başkaları da ancak onun
kadar hareket etmektedir. Saray sonrası
tahayyülleri düzen içi alternatiflerin ötesine taşımanın yolu kendi siyasal misyonunuzu CHP’ye akıl vermenin ötesinde
düşünmenizden, halkın gündeminde
olana dair tavır göstermenizden geçer.
Devrimciler, Saray’ı birileri devirsin
bizim ayağımıza taş değmesin korkaklığıyla hareket edemez, Kürt halkıyla
dayanışmaktan geri duramaz. Bizim
hedefimiz Saray’ın gücüne dair efsaneler
üretmek yerine zayıflığını gözler önüne
sermektir. Sermaye sınıfının düzen içi
alternatifine solu yedekleme tezgâhına çomak sokmaktır. Bizim görevimiz
faşizm geliyor tantanasıyla ortalığı ayağa
kaldırmak değil, kayyım zihniyetini her
yerden söküp atmaktır.

Saray’ın sonu kendi iç kavgalarından
beklenemez. Düzen içi alternatifler
olgunlaştıkça bu ihtimal de artmaktadır.
Solun kimi kesimleri kayyım darbesine
karşı İmamoğlu’ndan daha az dayanışma
göstermekte, bazı başkaları da ancak
onun kadar hareket etmektedir.
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Türkiye Suriye’de
Geri Adım
Atmamaya
Çalışıyor

S

“Suriye Arap Ordusu tarafından
çevrilmiş TSK gözlem noktasının
etrafından Suriyeliler çekildi, buraya
Rus askeri polisi yerleşti ve gözlem
noktasına ihtiyaç malzemeleri ikmal
edilmesine başlandı. Böylece Rusların,
Türkiye’nin burnunu sürtmek değil
sonuç almak peşinde olduğu bir kez
daha ortaya çıktı.”

uriye İç
Savaşı,
Rusya ve
Mukavemet Ekseninin sahada desteklediği hükümetin zaferiyle
sonuçlandı. Tam da bu noktada
Suriye’deki vekâlet savaşında isyancıları
destekleyen iki güç ABD ve Türkiye, sahaya inerek farklı biçimlerde hükümetin zaferinin fiiliyata dönüşmemesi için
doğrudan müdahaleye başladılar. Bunlara, Suriye yumurtasını omlet yaparak
İran-Lübnan kara bağlantısını kırdığını
zanneden İsrail’in, esas sonucu görünce
Rusya’nın göz yummasıyla iç savaşın
fiili sonundan itibaren Suriye’yi daha
sık vurmaya başladığını eklemeliyiz.

IŞİD’in, Suriye’nin çöllük bölgelerindeki gerilla faaliyeti ve Dera’daki eski
isyancıların vurkaçları sayılmazsa
hükümetin kontrol edemediği bölgeler
şunlar: Birinci olarak, Fırat nehrinin
esas olarak doğusundaki ABD destekli
Kürtler’in ana ekseni olduğu Suriye Demokratik Güçleri kontrolündeki bölge.
Bu bölge Membiç cebi ve Rakka’nın
güneyinde (Tabka barajının Güney
kısmı) Fırat’ın batısını da (nehrin sağ
kıyısındaki arazileri) kapsar, Deyrezzor
kent merkezinin doğusunda ise Suriye Arap Ordusu, Fırat’ın doğusunda

(nehrin sol kıyısı) dar
bir alanı kontrol etmektedir.
Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye
hükümetinin kısa süren yerel çatışmalar dışında İç Savaş boyunca hiç karşı
karşıya gelmediğini de belirtelim.
ABD’nin Irak, Ürdün ve Suriye’nin birbirine değdiği çöllük Al-Tanf bölgesi ile
buradaki Rukban mülteci kampını esas
olarak Ürdün’den doğru elinde tuttuğunu da unutmayalım. Bu küçük Suriye
arazisi İran-Lübnan kara bağlantısını
kesmek açısından kritik. Dolayısıyla
ABD buradan da çekilmek niyetinde
değil, Ürdün de tabii ki ancak utangaçça ve zımnen bu durumdan rahatsızlığını belirtiyor. Suriye’nin bir bölümünde,
Rusya ile uzlaştığından beri Türkiye
var. Türkiye’nin doğrudan kontrol ettiği
Şehba (El Bab’ı içeren) ve Afrin bölgesi, Türkiye’nin tüm Suriye’nin toprak
bütünlüğü söylemine rağmen giderek
Kuzey Kıbrıs’a benzemeye başlıyor.
Bunların dışında son olarak isyanın
hala fiilen hayatta olduğu yer İdlib cebi.
Bilindiği üzere Suriye Arap Ordusu,

İsrail sınırındaki ve Şam kırsalındaki
isyancı kontrolünü epey hızlı ezdikten
sonra gözünü bu bölgeye çevirmişti.
Fakat askeri operasyon Astana Süreciyle
durduruldu, bunda batının kimyasal
silah kullanımı bahanesiyle Suriye’yi
vurma ihtimalinin Rusya ve İran için
gereksiz bir bedel oluşturması da rol
oynadı.
Türkiye’nin Astana’da verdiği sözler ve
bunların yerine getirilmemesi konusuna
girmek yersiz. İran ve Rusya’yı aptallar
yönetmediğine göre onların da Türkiye’den böyle bir beklentisi hiç olmamıştır. Suriye hükümeti ise müttefiklerine
uymak durumundadır. İdlib’deki isyancıların hamisi olan Türkiye buradaki
etkisini siyasi çözüm sırasında kullanabilmek için cebin hükümet kontrolüne
geçmesini istemiyor. Aslına bakılırsa
Türkiye ile ilişkileri bakımından dört
tür isyancı grubundan bahsedebiliriz:
Bir, Türkiye’nin emrinde olanlar. Bunlar
zaten esas olarak Şehba ve Afrin’deler.
İki, Türkiye’nin ricasını kıramayacak
olanlar (Ceyş el İzze gibi İdlib ÖSO’cuları). Üç, Türkiye’nin ricasını mümkün
oldukça kırmak istemeyenler (Heyet
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ulaştı ve İdlib cebinin güneyi tıraşlandı. Yani Mhardeh
ve Sukaylibe artık güvende.
Hama vilayeti ise neredeyse tamamıyla hükümetin
kontrolüne geçti. Üstelik
Suriye Arap Ordusu, askeri
açıdan anlamsız Rus zorlaması ateşkeslere rağmen
epey hızlı sonuç aldı ve
isyancıların kağıttan kaplan
olduğu bir kez daha ortaya
çıktı.

Tahrir el-Şam ve Türkistan İslam Partisi
yani Uygurlar). Dört, Erdoğan rejimini
tağut görmelerine rağmen bu aşamada
Türkiye ile dalaşmayı gereksiz görüp
buna Hudeybiye Barışı gibi İslam tarihinden örnek getirenler (El Kaide biatlısı Hurras el-Din vesaire). Görüleceği
üzere Türkiye’nin İdlib cebindeki hiç
kimseyle kavgası yok. Astana sonrası
onlara, kendini Rusya ile ilişkileri sayesinde cebin koruyucusu olarak gösterdi
ve karşılığında da Rusların Hmeymim
Üssünü rahat bırakmalarını istedi.
Türkiye, Hmeymim’de Rusların canı
sıkılmazsa bu çatışmasızlık durumunun
kendisine epey bir zaman kazandıracağını düşünmüş olmalı.
Bu hesap tutmadı. İdlib’de Rusların
umursamazlığına rağmen çatışmasızlık durumunun sürdürülememesinin
nedenini üç başlıkta toplayabiliriz:
Rusların en az umursadığı ama çatışan
taraflar açısından en önemli yer Halep
şehri. Şehrin en batıdaki dış mahalleleri
hala isyancıların kontrolünde, buradan
şehrin batısını vurabiliyorlar. Siviller
ölüyor, üstelik Halep’i Şam’a bağlayan
M5 ve Halep’i Akdeniz limanlarına

bağlayan M4 yolları İdlib cebinden
geçtiği için çalışmaz halde. Bu da sanayi
ve ticaret merkezi olan Halep’in kendini
toplamasını engelliyor. Bu yüzden Suriye Arap Ordusu’nun Halep kırsalında
çatışmasızlığa uyması mümkün değil.
İdlib cebinin güneyi, Hama vilayetinin
kuzey kısmını kapsıyor. Mhardeh ve
Sukaylibe iki önemli Hıristiyan kasabası burada sınırda ve sürekli saldırı
altındaydılar doğu Hıristiyanlığının
koruyucusu rolünü oynayan Putin ve
Rusya için buradan gelen sivil ölümleri
haberleri sıkıntı vericiydi, dolayısıyla
bu da çatışmasızlığın sürdürülmesini
zorlaştıran ikinci başlıktı. Hama’nın
kuzeyi ve Haleb kırsalında Suriye Arap
Ordusu’nun elinden kayıplar yaşadıkça
da isyancılar, İdlib Cebinin batısından
Hmeymim Üssü’ne saldırarak Rusların
kırmızı çizgilerini aşıyorlardı.
Böylece bu yaz başı Suriye Arap Ordusu’na Ruslar, İdlib’de askeri operasyon
için yol verdi hatta bizzat operasyona
müdahil oldu. Böylece yaz boyunca
birkaç kez Türkiye’nin araya girmesiyle
ateşkesler ilan ettirdi ama en sonuncusundan sonra operasyon ilk amacına

Bazıları bu operasyonun
Türkiye’nin hem Rus hem
Amerikan atına binmesinin bir sonu olarak gördü.
Özellikle Türk askeri konvoyundaki Feylak El Şam
(Suriye İhvanı’nın silahlı
kolu Türkiye’den emir alan
ve TSK ile hareket eden
gruplardan biri) aracının
bir Rus uçağı tarafından
cerrahi bir müdahaleyle
vurulması bu yönde bir
mesaj olarak görüldü. Buna
rağmen Erdoğan bir Kremlin ziyareti daha yaptı ve
oradaki kredisinin ne kadar
yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Morek’de (Hama’nın kuzeyi) Suriye
Arap Ordusu tarafından çevrilmiş TSK
gözlem noktasının etrafından Suriyeliler çekildi, buraya Rus askeri polisi
yerleşti ve gözlem noktasına ihtiyaç
malzemeleri ikmal edilmesine başlandı.
Böylece Rusların, Türkiye’nin burnunu
sürtmek değil sonuç almak peşinde
olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Mhardeh ve Sukaylibe Hıristiyanlarının sorununu çözen Rusya, öncelikle
Hmeymim Üssü’nün güvenliğinin
peşinde ve Suriyeli müttefiklerinin
gönlü hoş olsun diye Halep’in tekrar
eski haline dönmesini de isterler. Ama
dünyanın tüm selefi cihatçılarının İdlib
ve Libya gibi yerlerde toplanmasının
onlar için özel bir sorun teşkil ettiğini düşünmeye gerek yok. Kremlin ile
Beştepe arasındaki bağ zayıf değil, biz
yanlış biliyormuşuz; hem Rusya hem
ABD’yi bir vadeye kadar taraf olmadan
idare etmek mümkünmüş. Şimdiye
kadar olanların herhangi bir öğreticiliği
varsa, o da Astana Süreci’nin bir gecede
bitmeyeceğidir.
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GENÇLİK

“Öğrenci Forumu’nu, bütün gücünü
öğrencilerin kendisinden alan, bütün
organizasyonu öğrenciler tarafından
yapılan bir forum olarak var edeceğiz.
Yeteneklerimizi, aklımızı, fikrimizi,
çevremizi, gücümüzü Öğrenci Forumu
ve gençliğin iletişim, dayanışma ve
mücadele ağı için seferber edeceğiz.
Az ya da çok, hepimizin
yapabileceği şeyler var!”

E

n az
yüzde 24.8’inin işsiz olduğu
memleketimizde 13 milyon genç (1524 yaş) bulunuyor. İlkokul, ortaokul, lise ve
üniversitede (açık öğretim öğrencileri dahil)
en az 25 milyon kişi eğitim ve öğretime
devam ediyor. Genç nüfus oranının bu
kadar yüksek olmasına rağmen biz gençler
bütün temsiliyet araçlarından yoksun
bırakılırken katılım mekanizmalarının da
dışında atıldık.
İşsizlikle boğuştuğumuz ya da kampüsteki

duruyor…

yüksek yemek ücretleriyle
baş edemediğimiz
sırada sorunumuzu,
taleplerimizi dile
getirmenin bile çeşitli
yöntemlerle önüne
geçilmeye çalışılıyor. Bu
sokakta polis saldırısı
olurken, üniversitede
ise soruşturma, burs
kesme ya da üniversiteden
atılma şeklinde tezahür
edebiliyor. Bunlar kimi zaman
iç içe olabiliyor elbette, polislerin
bekçilik yaptığı çokça üniversite
kampüsü örneği önümüzde

Temsiliyet araçlarından yoksun, bütün
katılım mekanizmalarının dışında,
nitelikli ve bilimsel eğitim alamayan, yurt
yetersizliğinden yurtlarda kalamayan,
burslardan yararlanamayan, geçinemeyen,
geleceğini göremeyen, ayrımcılığa uğrayan,
stajlarda sömürülen, güvensiz ve güvencesiz
çalışan, üniversitesi bölünüp sürgüne
yollanan, eğitim ücretini ödeyemeyen,
yalnızlaşan, kendi fakültesinde söz

söyleyemeyen 13 milyon lise ve üniversite
öğrencisi olarak şu soruyu cevaplamanın
zamanı geldi: Ne yapmalı?
Talana açılmaya çalışılan Kavaklık
alanını direnişle savunan, yapılmak
istenen KYK Yurdu’na direnişle karşılık
veren ODTÜ öğrencileri; üniversiteleri
bölünmeye başladığında “Üniversiteme
Dokunma!” diyerek Beyazıt’ta forumlarıyla,
pankartlarıyla sözünü söyleyen İstanbul
Üniversitesi öğrencileri; fakültelerinin
taşınmasının önüne geçmek için 4 aydır
aralıksız direnen Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri; yurt
zamlarının ardından yıllardır forum
yapılamayan üniversiteleri içinde bir günde
forum örgütlemiş ve bir program etrafında
mücadeleyi kesintisiz kılmanın yollarını
arayan Özyeğin Üniversitesi öğrencileri;
yurt zamlarının geri çekilmesi için bir
araya gelen İstanbul Teknik Üniversitesi
öğrencileri; müdürün dini sohbetlere çağrı
mesajlarına lise içerisinde eylem yaparak
karşılık veren Kadıköy Anadolu Lisesi
öğrencileri ve daha nice küçüklü büyüklü
örnekler bize gençliğin büyük çoğunluğunu

*komiteler.org
oluşturan öğrencilerin yaşadığı sorunlara
karşı birlikte çözüm yolları aradığını
gösteriyor.
Ancak, ne yazık ki bunlar ve benzeri diğer
birçok örnek ya bulunulan alan içerisinde
çeşitli baskı ve tehditlerle bastırılıyor ya
da dışardan gerekli destek ve dayanışma
alınamadığı için sönümleniyor. Öğrencilerin
maruz bırakıldığı bu kuşatmalar yine bizlerin,
diğer öğrencilerin bu direniş ve eylem
pratiklerinden habersiz kalmasına neden
oluyor.

GENÇLİK
ve orta vadeli çözümleri tartışmak için lise
ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere
çeşitli gençlik kesimlerini bir araya getirmeyi
planlıyor. Farklı üniversitelerden öğrencilerin
bu sorunlar, talepler ve çözüm önerilerine
dair yapacağı hazırlıklı konuşmaların yanı
sıra serbest tartışmalar yapacağız ve mücadele
deneyimlerimizi de paylaşacağız. Bu yüzden
Öğrenci Forumu, başta öğrenciler olmak
üzere çeşitli

Gençlik Komiteleri olarak, bu
manzara içinde gençliğin
iletişim, dayanışma ve
mücadele ağlarını
yaratmanın peşindeyiz.
Üniversitelerde,
liselerde,
mahallelerde, staj
yerlerinde, yurtlarda,
gençlik kesimlerinin
bulunduğu
her yerde
komiteleşmenin,
mücadele ve
dayanışma
olanaklarını
kurmanın,
genişletmenin ve
birleştirmenin yollarını
arıyoruz. Çünkü bu
manzarada gördüğümüz;
organize ve hızlı hareket
etmeye, üretken ve donanımlı
olmaya, gerçeği kavramaya ve
birlikte mücadele etmeye meyyal bir
gençliğin, bulduğu bütün çatlaklardan
sızan coşkusu ve değiştirme gücü.
İşte tüm bunlar bize, gençliğin iletişim,
dayanışma ve mücadele ağlarını inşa
ettiğimiz ve edeceğimiz zemini tanımlamayı,
gençliğin gerçekliğini somutlaştırmayı ve
sesimizi coşkulu bir biçimde duyurmak
için Öğrenci Forumu’nu gerçekleştirme
sorumluluğunu yüklüyor. Bundan sonra
manzarayı değiştirmek de cüretimizin
büyüklüğüne, ayaklarımızı bastığımız
toprağın sağlamlığına, gökyüzüne uzattığımız
kollarımızın kuvvetine bakıyor.
2019 Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek
Öğrenci Forumu; gençliğin tarihsel ve güncel
sorunlarını belirlemek, ekonomik, politik
ve sosyal taleplerini yan yana getirmek,
mücadele ve dayanışma olanaklarıyla yakın

gençlik kesimlerinin kitlesel ve geniş
katılımını sağlayarak organize edilebilir.
Sorunlarımızda, taleplerimizde
yalnız olmadığımızı, birlikteyken
güçlü olduğumuzu bir kez daha
hissetmek ve hatırlatmak için
toplanacağız.
Bugün, kendimizi hep daha çok
öğrenmek, daha girişken olmak,
daha çok insan tanımak, daha çok
dil bilmek zorunda hissediyoruz.
Bunlara karşılık ise daha itaatkar
ve kanaatkar olmamız bekleniyor.
Bu kez yeteneklerimizi başkaları için
değil, kendimiz için kullanalım! Öğrenci
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Forumu’nu, bütün gücünü öğrencilerin
kendisinden alan, bütün organizasyonu
öğrenciler tarafından yapılan bir forum
olarak var edeceğiz. Yeteneklerimizi, aklımızı,
fikrimizi, çevremizi, gücümüzü Öğrenci
Forumu ve gençliğin iletişim, dayanışma ve
mücadele ağı için seferber edeceğiz. Az ya da
çok, hepimizin yapabileceği şeyler var!
Organize ve yoğun bir çalışmayla Ekim
ve Kasım ayları boyunca hazırlanacağız.
Elimizin ulaştığı her yere afiş asacağız,
dilimizin döndüğü her yerde
Öğrenci Forumu’nu anlatacağız,
yazıyla, müzikle, haberle,
röportajla, videoyla; bütün
araçları kullanarak
Öğrenci Forumu’nu
yaygınlaştıracağız,
tanıdığımız
bütün genç
arkadaşlarımızı
davet edeceğiz.
Yerel
inisiyatifler
veya çalışma
alanı açısından
özelleşmiş
toplulukları,
kulüpleri,
grupları;
derdimizi derdi
bilecek, derdini
anlatacak, çözüm
için çalışacak herkesi
Öğrenci Forumu’nu
birlikte oluşturmaya
çağıracağız.

*

Bu manzarada gördüğümüz;
organize ve hızlı hareket etmeye,
üretken ve donanımlı olmaya,
gerçeği kavramaya ve birlikte
mücadele etmeye meyyal
bir gençliğin, bulduğu bütün
çatlaklardan sızan coşkusu ve
değiştirme gücü.
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Babacan'dan
Emekçilere
Hayır
Gelmez

Y

"Yaptıklarını, yapacaklarının
teminatı olarak görürsek Babacan’ın
kapitalist-emperyalist sistemin ve
onun içerdeki uzantılarının temel
talepleri olan ve krizin yükünü
emekçi sınıflara yıkacak 'yapısal
reformları' hayata geçirmeye aday
bir siyasetçi olduğu çok açık.”

eni parti
kuracağı
haberleriyle gündeme gelen
Ali Babacan, AKP
ile Batı arasında
bir köprü görevini
üstlenen en önemli
isimlerden biriydi.
Görev aldığı süre boyunca Türkiye ekonomisi
düşük enflasyon, faiz ve kur
seviyelerinde gezindiği için
özellikle iş dünyası ve liberal kanat
tarafından popüler bir isim oldu. Ekonomi Bakanlığı ve Hazineden Sorumlu
Başbakan Yardımcılığı görevlerini
Türkiye’nin neoliberal dönüşümünü
üstlenerek geçirdi. AB’ye uyum sürecinde temel alınan Maastricht kriterlerini
tutturma görevi onun aynı zamanda AB
ile Başmüzakereci olmasına da neden
oldu.
IMF güdümlü bir istikrar programının uygulayıcılığını yapan, 12 Eylül
döneminin ekonomi kurmayı olan,
askeri yönetim sonrası sivil makyajlı bir
“çekicilikle” farklı eğilimleri toplama
iddiasındaki Özal’la epey bir benzerlik
taşıyor bu açılardan. Bu benzerlikler
bile emekçiler açısından Babacan’ın

neye
hizmet ettiği
ve edeceği hakkında fikir veriyor ama bunu bir kenara
bırakırsak tarihin tekerrür edeceği de
meçhul.
Neoliberal ekonominin kamuyu verimli
hale getirme ve kamu borç stokunun
düşürülmesi ilkeleri, onu özelleştirmenin savunucusu haline getirdi. IMF
taleplerine uygun Derviş programının
uygulamasında önemli rolü olan Babacan bu nedenle Kemal Derviş tarafından “2002-2007 arasında Türkiye’ye
altın çağını yaşattığı” için övüldü. Peki
Babacan’ın görev aldığı dönemlerde,
gerek dünya gerekse Türkiye ekonomisinde gerçekte neler olmuştu?

İlk görev aldığı 2002-2007 dönemi;
sermayenin serbestleşmesi neticesinde
90’ların sonu boyunca yaşanan dünyadaki ekonomik krizin, yüzeysel IMF
programlarıyla düzelemediği eleştirilerinin yaygınlaşıp Dünya Bankası
destekli daha derin yapısal uyum
programlarının hazırlandığı dönemdi.
IMF nedeniyle krize giren Türkiye ekonomisinin kurtuluşu bu yüzden Kemal
Derviş’e devredilmişti. Ne yazık ki bu
politikalara olan güven 2008 yılında
dünya ekonomisinin tekrar krize girmesi ile sarsılacaktı.
Bu dönem, ABD’nin küresel krizin etkilerini hafifletmek için uyguladığı genişletici para politikalarının Türkiye dahil
tüm dünyaya sermaye akışı (bolluğu)
sağladığı dönemdi. Bu sayede Türkiye
ekonomisi de ucuz döviz ve buna bağlı
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olarak düşük faiz ve enflasyon seviyelerini yaşamış oldu. Bu olguyu göz ardı
ederek kamunun küçültülmesine tek
başına alkış tutanlar, kamusal denetim
mekanizmasının bozulmasının, güvencesizliğin artışının, kredi genişlemesinin ve ağırlıkla özel sektöre devredilen
borç yapısının Türkiye ekonomisinde
bugün yarattığı riskleri ve sonuçları
görmezden geliyorlar.
Ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2001
sonrası yeniden yapılanma sürecindeki önemli sacayaklarından olan ve
emekçilerin kazanımlarının tırpanlanmasına veya koşularının kötüleşmesine
yol açan 2003 İş Kanunu, 2008 Sosyal
Güvenlik Reformu gibi düzenlemelerde
Babacan hep önemli roller aldı. Yaptıklarını, yapacaklarının teminatı olarak
görürsek Babacan’ın kapitalist-emper-

EKONOMİ

yalist sistemin ve onun
içerdeki uzantılarının
temel talepleri olan
ve krizin yükünü
emekçi sınıflara
yıkacak “yapısal
reformları”
hayata geçirmeye aday
bir siyasetçi
olduğu çok
açık. Şu ana
kadarki demeçlerinde gördüğümüz (ve ilerde
de göreceğimiz)
hukukun üstünlüğü
ve demokratikleşme
benzeri söylemler de bu
potansiyel icraatların maskesi olabilir ancak.
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12 direniş

Direnişlerden
Haberler

A

Türkiye’nin dört bir yanında işçi
direnişleri devam ediyor. Sendikalı
oldukları için işten atılan işçiler fabrika
önlerini, şirketlerin Genel Merkez
binalarını direniş alanına çevirdi.
Hepsinin ağzında ortak bir slogan:
Kazanana kadar direneceğiz!

ydın
Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Sosyal-İş Sendikası’na üye
9 işçi işten atıldı. CHP’li
Belediye Başkanı Özlem
Çerçioğlu, Aydın’da “Benden
habersiz bir şey yapanın kafasını
keserim” söylemleri ile aylardır işçilerin
işe iadesine engel olmaya devam ediyor.
Aydın’da önce işçiler, sendikalı olamasın diye farklı iş kollarında gösterildi.
Yaptıkları meslek gereği Sosyal-İş
Sendikası’na üye olmamaları gereken
işçiler ise tek seçenek olarak bu şekilde
sendikaya üye oldu. Bu kez de Yetki
Belgesi için çoğunluğa ulaşan işçiler,
henüz belge ellerine gelmeden işten
atıldı. Yalan iddialar ile işten atmaları
onaylandı ancak işten atılmalarının
asıl sebebi sendikalaşma sürecinde
öncü olmalarıydı. Üstelik Sosyal-İş
Sendikası’nın yetkili olduğu belediyede
işten atmaların ardından değişmeyen
iş kolu iki kere değiştirildi. Belediye
Başkanı’nın “desteğiyle” hükümete
yakın Belediye-İş oyuna dahil oldu
ve işçiler üye olmaları için zorlandı.
Yasal sürecin gerektirdiği hiçbir işlem
yapılmadan Bakanlık ile iş birliği içinde
işçiler Özlem Çerçioğlu’nun istediği
sendikada yetkiyi aldı. CHP bu süreçte
kürsülerdeki söylemlerinin arkasında

durmadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi,
CHP İl ve Efeler ilçe CHP binalarının
tam karşısında direnen işçileri Genel
Merkez görmediği gibi verilen sözler ise
hala tutulmadı. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın ziyaretinde pankartları ile yanına giden işçiler korumaları
tarafından saldırıya uğradı, darp edildi.
Erdoğan’a yakınlığı ile de bilinen Özlem
Çerçioğlu ise önce mahkeme kararına
uyacağını söyledi, mahkemenin işe iade
kararı vermesi üzerine sözünü tutmadı. Aydın’daki direnişçi işçiler Okan
ve Yunus ise direnişlerini kararlılıkla
sürdürüyor. Verilen sözler tutulmaz ve
işlerini geri alamazlarsa direnişlerini
Ankara’daki CHP Genel Merkezi önüne
taşıyacaklar.
Cargill Fabrikası’nda Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan 14
işçi Bursa Orhangazi’de bulunan Cargill
Gıda Fabrikası önünde direnişlerini 489
gün sürdürdü. İşveren ile aralarında

görülen dava sonucunda mahkeme işçilerin işe iadesine ve
işverenin kötü niyet tazminatı
ödemesine karar verdi. Ancak işveren
yine karara itiraz etti. Bunun üzerine
ise işçiler direnişlerini İstanbul Palladium Tower’da bulunan Cargill Genel
Merkezi önüne taşıdı. İşçiler günlerdir
bina önünden ayrılmıyor.
Düzce’de Düzce Cam San. ve Tic.
A.Ş.’de 2016 yılında başlayan sendikal
örgütlenme faaliyeti patronun işten
atma saldırılana karşı devam etti. 2019
yılında sendikanın Yetki Belgesi almasına karşılık işveren, toplu iş sözleşmesi
için masaya oturmayı kabul etmedi.
Kristal-İş Sendikası’na üye olan işçilerden 85’i bu süreçte işten atıldı. 26 Temmuz’da fabrika önünde greve başlayan
işçilere Düzce Cam’ın alt firması olan
ve hukuksuzca kapatılan Birlik Cam
işçileri de katıldı. Birlik Cam’da da Kristal-İş Sendikası’nın örgütlenme faaliyetleri devam ederken fabrikada çalışan
23 işçiden 16’sının iş akdi feshedildi.
Ekim ayında işe iade davaları görülmeye başlayacak olan direnişçi işçiler, işe
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TüvTürk Araç Muayene İstasyonlarında direniş 3 farklı ilde devam ediyor.
Tüvtürk’ün iş ortaklarından Eskişehir
Reysaş, Şanlıurfa Polçak ve Muğla’da
Muğla Taşıt Muayene İstasyonları’nda
işçiler Nakliyat-İş Sendikası’na üye
oldukları için işten atıldı. Muğla’da 18,
Şanlıurfa’da 15, Eskişehir’de de 18 işçi
işten atıldı. Bir yılı aşkın zamandır süren direnişlerinde ise işçilerin amaçları
net: Atılan işçiler geri alınacak, Tüvtürk’e sendika girecek.

iadeleri gerçekleşene kadar mücadelelerini sürdürecek.
Sakarya’ya bağlı Söğütlü’de bulunan 3.
OSB’de ise tarihinde ilk defa sendikalaşma hareketi görüldü. Bölgede bulunan
Saica Pack Ambalaj’da işçiler Selülöz-İş
Sendikası’na üye oldu. İşyerinin Norm
Ambalaj’dan Saica Pack’a geçmesinin
ardından iyice kötüleşen koşullar üzerine işçiler sendikal örgütlenme sürecini
başlattı. Kısa süre içinde yeter sayıya
ulaşmaları sonucunda yetki belgelerini aldılar ancak işveren önce 6 işçiyi
işten attı, ardından da Yetki Belgesine
itiraz etti. İşçileri işten atarken “ailevi
ve maddi sebeplerden ötürü kıdem tazminatımızı alarak işten atılmayı kabul
ettik” yazan bir belgeyi imzalamaları
yönünde baskı yaptı. İşçiler ise bu
belgeyi imzalamayı reddederek fabrika
önünde direnişe geçti.
İzmir Aliağa Belediyesi’nde MHP’li
Belediye Başkanı Serkan Acar, belediyede yıllardır örgütlü bulunan Genel-İş
Sendikası’na üye işçilere karşı adeta
savaş açtı. Aliağa’da 31 Mart seçimleri-

nin ardından bugüne kadar toplam 250
sendika üyesi işçi işten atıldı. İş Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca, teknolojik gelişmelere bağlı olarak insan
gücüne duyulan ihtiyacın ve belediye
gelirlerinin azalması bahanesi
ile yaşanan işten çıkarmalar
sonucunda, Belediye
Başkanı sendika temsilcilerinin
ve yönetim
kurulu
üyelerinin
de iş akdini
feshetti.
İşten çıkartılan işçilerin yerine
de Serkan
Acar’ın kendi
kurduğu taşeron firması
üzerinden işçi
alımı yaptığı biliniyor.
Aliağa Belediyesi işçileri
direnişlerine Demokrasi Meydanı’nda devam ediyorlar.

Real Market direnişçileri 26 ayı aşkın
süredir direnişlerini mağaza önlerinde
basın açıklamalarıyla, kasa kilitleme
eylemleriyle Nakliyat-İş Sendikası
öncülüğünde sürdürüyor. Alman perakende firması Metro Group’a ait olan
Real marketleri 2013 yılında Beğendik
firmasına satıldı. 8 Nisan 2017 tarihinde iflas erteleme talebi üzerine Beğendik firmasına ve Real hipermarketlerine
kayyum atandı. Ardından hileli iflas
yolu ile Real markete ait 12 mağaza
kapandı. Real’da çalışan 1.700 işçi tazminatlarını alamadan işten atıldı. Real
market işçilerinin kıdem tazminatları
ve diğer alacaklarından 1457 sayılı İş
Kanunu’nun 14. maddesine göre Metro
ve Beğendik firmalarının da sorumlu
olmasına rağmen yalnızca Beğendik
firmasından bir kez ödeme alındı,
protokole uymayan firmalardan başka
ödeme alınamadı.
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"Atları"
Rahat Bırak
Tarantino

Q

uentin Tarantino. Pulp Fiction, Inglourious Basterds,
Reservoir Dogs ve tabii ki
Kill Bill filmleriyle tanıdığımız ünlü yönetmen. Geçtiğimiz
günlerde 9. uzun metraj filmi olan
Once Upon A Time in Hollywood
filmini çeken Tarantino başta saydığımız filmlerinin aksine bu sefer
izleyicide büyüleyici bir hayranlık
uyandıramadı. Bunun sebeplerine
daha sonra döneceğiz, önce biraz
filmden bahsedelim. Once Upon
A Time in Hollywood, isminden de
anlaşılacağı üzere 60’lı yılların sonunda Hollywood dünyasında
geçiyor. Hikaye, Rick Dalton
adında bir Western dizi
starı ve dublörü Cliff Booth
etrafında şekillenirken
filmin ilerlemesini sağlayansa bu iki karakterden
ziyade Hollywood kıyısındaki hippiler. Filmin
esas derdi Charles Manson
cinayetlerine odaklanmak,
zaten hippiler de hikayeye bu
şekilde dahil oluyor. Mindhunter dizisinin de gündemine

“Velhasıl Tarantino’nun
son filmi, yönetmenin kaba
ideolojik anlatısını, durduğu
tarafın keskinliğini ve
ürkütücülüğünü sevimli ve
yakışıklı anti-kahramanlarına
rağmen gizleyememiş.”

aldığı Manson ailesi cinayetleri, Charles
Manson adında Hollywood’a yenilmiş
bir adamın ve etrafına topladığı müritlerinin “domuz” olarak andıkları
Hollywood starlarını “bize öldürmeyi
öğretenleri öldüreceğiz” şiarıyla işledikleri seri cinayetlerden oluşuyordu. Bunların en acıklısı Sharen Tate’nin hamile
iken bu cinayetlerden birine kurban
gitmesiydi fakat Tarantino tarihin akışını filmde değiştirerek Tate’nin ölmesini
önlüyor ve hayal ettiği bir sonla bize
Manson ailesinin hikayesini sunuyor.
Tarantino’nun tarzı gereği filmde yine
“en ünlü”, “en güzel” ve “en yakışıklı”
oyuncular yer alıyor. Cliff Booth Brad
Pitt, Sharon Tate Margot Robbie ve Rick
Dalton Leonardo Dicaprio tarafından
canlandırılıyor. Tarantino diğer filmlere göz kırpma takıntısından bu kez de
vazgeçememiş. Öyle ki, Rick ve Cliff ’in
araba ile işe gittiği sahne Travolta ve
Jackson’un sahnesi ile neredeyse aynı.
Bunun yanında Hollywood starlarının
kusursuz hayatlarının altında yatan
çapraşık ilişkilerin o sahneden sonra
bir daha hiç görmeyeceğimiz gereksiz bir karakter tarafından anlatıldığı
parti sahnesi, bize biraz Great Gatsby’i

*komiteler.org
hatırlatmadı değil. Filmdeki uçak sahnelerinde gözümüze sokulan “Pan Am
Airlines” logosuysa yine Dicaprio’nun
ünlü filmi “Catch Me if You Can”e bir
selam gibi geldi bize.
Filmde, esas mesele Tate’nin intikamını
almak olsa da Rick Dalton üzerinden
Hollywood içindeki ilişki ağları ve
mesleki stratejilerle ilgili ipuçlarına
bolca yer verilmiş. Bunun yanında Cliff
ile Rick arasındaki “aynılar arasındaki
sınıfsal fark” daha ilk sahnede dublör olan Cliff ’in Rick’ten daha geride
oturmasıyla ve film boyunca Cliff ’in
yaşam standartlarının düşüklüğünü
gözler önüne seren sahnelerle anlatılmaya devam ediyor. Bir Western starı
olan Rick’in oynadığı dizilerin Kızılderili düşmanlığını ve soykırımını teorize
eden ideolojik birer aygıt olduğunu
görmekse işten bile değil.
Şaşırmayacağınız gibi Tarantino yine
ana akım Hollywood ideolojisinin
kaldırabileceği kadar “duyarlı” ve yine
ırkçı tavrıyla dikkat çekiyor. Shannon Lee’nin de tepkisini çeken Bruce
Lee’nin kendini beğenmiş, yeteneksiz ve
itici bir tip gibi gösterildiği ve izleyicinin gönlünde taht kurmuş olan Cliff
tarafından evire çevire dövüldüğü sahne en yapıcı yaklaşımla bile art niyetli.
Bruce Lee’nin nasıl
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bir kişiliği olduğu konumuza dahil değil fakat sırf Asyalı olduğu için, muhtemelen Cliff Booth’dan daha çok ezilmiş
ve daha çok çalışmak zorunda kalmıştı.
Bu apaçık gerçek yerine beyaz bir Amerikalının bir Asyalı adamı dalga geçerek
dövdüğü sahneye ne gerek vardı, biz
anlayamadık. Tarantino tüm filmlerinde “kaba” ve “özensiz” bir tavırla gerçek
hayatla ilişkisini kurarak hikayeyi
anlatır. Bu filmde de aynı tavır sürüyor.
Olağanüstü oyunculuk, iyi hikaye, uzun
durum anlatıları ve kaba şiddet sahneleriyle kendisi için var ettiği konfor
alanında gerçeklikle hikayesi arasında
istediği gibi at koşturuyor.

önemli ilke, şiddet karşıtı olmalarıydı
hatta bu yüzden alınlarına dayanan
namluya çiçek taktıkları için maddi
gerçeklikle uyumlu hareket etmeyen
anti-devrimci tavırları, sol liberalizme
göz kırpan talepleri ve örgütlenme
biçimleri sebebiyle çokça eleştirilmişlerdi. Filmde izlediğimiz “hippiler” ise
birer ölüm makinesi. Tarantino, Manson ailesi cinayetleri üzerinden tutarsız
bir hippi düşmanlığı anlatısı yaparken
onların iki yüzlü birer cani olduğunu
daha da pekiştirmek için araya küçük
bir Vietnam duyarı sıkıştırmaktan da
çekinmiyor ve yine gerçeklikle kurgusu
arasında at koşturuyor.

Rick Dalton’un faşistleri yaktığı lav silahıyla hippileri de yaktığı sahne klasik liberal anlatıya göz kırpıyor. “Faşistler ve
sosyalistler hepiniz aynı derecede otoriter ve özgürlük düşmanısınız, yaşasın
istediğimiz gibi insanları yakabilmek”
diye bağıran sahne, 68 kuşağı gerçekliğini de kül ediyor. Manson ailesi cinayetlerinin meşruluğu tartışma konumuz değil fakat bu tarikatımsı yapının
hippi kültürüne özeniyor olması onları
ideolojik ve felsefi olarak hippi yapmaya yetmez. “68 kuşağı” diye andığımız
kuşak binlerce farklı insanı ve pratiği
kapsayan kitlesel ve açık bir hareketti
ama hepsine yön veren en

Velhasıl Tarantino’nun son filmi,
yönetmenin kaba ideolojik anlatısını,
durduğu tarafın keskinliğini ve ürkütücülüğünü sevimli ve yakışıklı anti-kahramanlarına rağmen gizleyememiş. Bunun yanında filme imza atma takıntısı
gereksiz ayak zoom-in'leriyle sıkıcı hale
gelmiş. Diğer filmlerde hikayenin akışının tam ortasına cuk oturan kaba ve
kanlı şiddet sahneleri bu sefer eklektik
kalmış. Film boyunca şakasını sürekli
gizlediği süsü verilen tüm açı-karşı açı
replikler, karakterlerin ağzında şişmiş.
Sharon Tate’nin oyuncak bebek misali
film boyunca sadece sırıtarak ve dans
ederek ortada dolaşması ise yönetmenin kadın algısını yine gözler önüne
sermiş.

"Geleceğin Şiiri"ni Biz Yazacağız!
Düzeni kim yıkacak?
Bin yıllardır sömürülmüş emekçilerin hakkını kim geri alacak? Eleştiri mi? Muhalefet mi? Hukuk mu?
Hayır! Onlar onarır düzeni, yeniden üretir zalimi.
Emekçinin biriken ve bilenen öfkesinin isyanı yıkacak bu sömürü düzenini!
Evet belki barbarız biz. Köle, hizmetçi, maraba, işçi, memur, işsiz olmamızı emretmiş sahipler, tüccarlar, patronlar, baronlar, mafyalar, yargıçlar, savcılar… İtiraz
etmişiz şeytan olmuşuz, itiraz etmişiz mülk düşmanı olmuşuz, itiraz etmişiz anarşist, komünist, terörist olmuşuz, itiraz etmişiz en kötü melanetlerle anılmış, linç
edilmişiz kaderdaşlarımızca.
Biz lanetliyiz, cüzzamlı, virüslüyüz..
Hastayız, deliyiz, kırığız, engelliyiz biz, kadınız, LGBTİ’yiz, göçmeniz…
Karakollara, adliye koridorlarına, banka kuyruklarına, yüksek güvenlikli cezaevlerine, ölüme terk edildiğimiz huzurevlerine, suça itildiğimiz yetimhanelere
kapatılmadığımız zamanlarda fabrikalara, ofislere, ocaklara kapatılırız ya da uzak ovalara, tarlalara sürülürüz biz..
Patronun devleti ‘sendika veriyoruz sana buna üye ol’ der, haraç alır her ay. Oysa patronun bir başka sopasıdır bu
sendikalar. Sendikalardaki okumuş ‘beyaz’ insanlar, uzmanlar, danışmanlar aracı olurlar işçi ile patron arasında.
İş kanunu derler, toplu sözleşme derler, sendika önemli derler ama ön ilikleyip ‘başkanım başkanım’ derler
sendika patronunun peşinden. Bizi işte bu beyazlar eğitir lüzum oldukça.. Biz de eğitilmişiz ve konuyu
biliyormuşuz gibi davranırız. Bekleriz. Bekleriz...
Nasıl beklemeyiz!
Çocuk var. Eş var. Kira var. Telefon, elektrik, su, doğalgaz, internet faturası var.
Çocuğun, eşin giyimi, sağlığı, eğitimi var.. Bankaya borç var.. Ev aldıysan taksidi, araç aldıysan benzini
var..
Ve sus diyenler var... Efendi ol diyenler var. Her koyun diyenler var.. Sana ne diyenler var..
Dünyayı sen mi diyenler var..
Okulda, camide, kilisede, kışlada aynı şeyi söyleyen var: İtaat edeceksin, susacaksın,
hazır olda selamı doğru vereceksin…
Susuyoruz.
Bazen gönüllü uyum gösteriyoruz.
Bazen uyuyor, duymuyor gibi yapıyoruz.
Bazen dudağımızı kanatıyor..
Bazen duvarda el çatlatıyor.
Bazen makineyi patlatıyoruz.
Ama susuyoruz.. Susmalıyım diyoruz..
Oysa siyasetçiler konuşuyor. Patronlar, ekonomistler, yazarlar, uzmanlar, entelektüeller konuşuyor.
Sömürüden başka her şeyden bahsediyorlar.
Konuşsunlar bakalım artı değer sömürüsünden tek kelime..
Söz etsinler bakalım her ay tekrar eden binlerce iş cinayetlerinin arkasındaki isimlerden..
Söz etsinler görelim, milyonlarcamıza musallat boyun, bel fıtığı, menisküs yırtığından, romatizma
ağrılarından, çürüyen ciğerlerden…
Slikosizden, koahtan, akciğer ödeminden, kan işemekten ölenlerden, kulak çınlamasından çıldıranlardan..
Tek gözle yaşayanlardan, tek parmakla, tek elle yaşayanlardan, makineye bağlı yaşayanlardan..
Emekliliğini iki gün yaşamadan ölenlerden..
Arabuluculuk tezgahıyla, zamanaşımı oyunuyla milyonların tekeller tarafından soyulmasından bahsetsinler bakalım…
Biri söz etsin bakalım..
Devlet dediğin de patronun büyük şirketidir..
Hak ara bakalım sendika kimin yanında. Devlet, yargı, polis kimin yanında gör..
Ama biz biliyoruz..
Birileri bir ateş yakacak mesela Düzce havzasında..
Birileri ıslık çalacak mesela Büyükdere caddesinde..
Birileri yolu kesecek mesela Antep, Denizli organizede..
Mesela diyoruz..
Direneni, itiraz edeni izliyoruz.
Öğreniyoruz.
Ateşi bekliyoruz!

