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EMPERYALİST SALDIRILARA HAYIR!
ÖRGÜTLENME VE MÜCADELEYE EVET!

EMPERYALİST-KAPİTALİZM KRİZDİR, KRİZ SALDIRGANLIKTIR! KRİZE KARŞI 
ÖRGÜTLENMEYE, MÜCADELEYE!

	 	 	 	 	Kapitalizm-emperyalizmin	son	yıllarda	içerisinde	bulunduğu	dünya	çapındaki	kriz	durumu,	halk	 ile	
egemen	sınıflar	arasındaki	çelişkiyi	derinleştirmektedir.	Kriz,	burjuvaziyi	ezilenlerin	boynundaki	zinciri	daha	faz-
la	sıkmaya	iten	koşullar	demektir.	Son	bir	yıldır	pandemi	koşulları	bu	kriz	çıkmazını	daha	da	boyutlandırmıştır.	
Ölüm	ve	ölüm	endişesi	emekçiler	için	sağlık	sisteminin	bir	sonucu,	sefalet	ve	hak	kayıpları	ise	ödediği	bir	fatura	
olmuştur.	

Son	 dönemde	Avrupa’da	 da	 bu	 kriz	 hali,	 sistemin	 kendi	 ihtiyaçlarını	 gözeterek	 ezilenlere	 yönelik	 sömürü	 ve	
baskıyı	 içeren	birçok	yasanın	ve	 saldırının	uygulanmasına	olanak	 sağlamıştır.	Bir	 yandan	 ekonomik	 saldırılar	
devlet	eliyle	örgütlenip	uygulamaya	geçirilirken,	diğer	yandan	da	gelişebilecek	veya	hali	hazırda	devam	eden	halk	
hareketlerinin	engellenmesi	için	geniş	güvenlik	yasaları	ve	polis	yetkilerinin	genişletilmesine	dair	yasal	düzenle-
meler	yapılmaktadır.	Ekonomik	krizin	merkezlerinden	biri	olan	Avrupa,	bu	yolla	hem	hak	gaspları	ile	emekçiler	
üzerindeki	sömürüyü	arttırmaya,	hem	de	geniş	yetkilerle	donatılmış	polis	gücünü	sahaya	sürerek	halka	gözdağı	
vermeye,	halkın	haklı	tepkisini	ve	mücadelesini	boğmaya	çalışmaktadır.	Kazanılmış	demokratik-sosyal-ekono-
mik	haklar	geri	alınmakta	ve	bunun	kolaylaştırılması	için	devletin	sopası	daha	fazla	uygulanmaktadır.

BİTMEYEN KRİZ, BÜYÜYEN SALDIRILAR, YETKİNLEŞEN GERİCİLEŞME!

Birçok	ülkede	gerçekleşen	bu	gerici	yükseliş	ve	saldırıların	benzer	yanları	olduğu	gibi	özgün	de	birçok	yanı	bu-
lunmaktadır.	Pandemi	süreci	burjuvazi	için	dünyanın	her	yerinde	bu	saldırıları	uygulamak	için	bir	fırsat	olarak	
görülmüştür.	Kimi	ülkeler	bu	gerici	yükselişi	göçmen	karşıtlığı	üzerinden	şovenizmi	yaygınlaştırarak	yönetmekte,	
kimi	ülkeler	ise	politik	hakların	daraltılarak	kolluk	güçlerinin,	güvenlik	yasalarının	etkinliğini	arttırarak	bu	fırsatı	
kullanmaktadır.	Bu	biçimde	ekonomik	saldırılar	başta	olmak	üzere	politik	kısıtlamaların	yaratacağı	çelişki	ve	ha-
rekete	karşı	daha	aktif	bir	konumlanış	alınmaktadır.

2008’de	başlayan	ekonomik	kriz	ve	adeta	bu	krizin	 süreklileşmesi,	 emperyalistler	arası	dengeleri	 sarstığı	gibi	
yeni	denge	arayışlarını	da	arttırmıştır.	Doğu	Avrupa’dan	Balkanlar’a,	Uzak	Asya’dan	Kafkaslar’a,	Ortadoğu’dan	
Afrika’ya,	Latin	Amerika’dan	Kuzey	Amerika’ya	ve	Avrupa	Birliği	içlerine	kadar	uzanan	bir	sarsıntı	ve	denge	
arayışı	söz	konusudur.	Öyle	ki	Batı	emperyalistleri	tarafından	kuşatılmaya	çalışılan	Rusya,	Ukrayna’yı	bölünme-
ye	doğru	sürüklemiş,	Suriye	ve	Libya’da	rejimler	parçalanırken	Rusya	savunma	mevzisini	ve	doğal	olarak	etki	
alanını	Kafkaslar’dan	Ortadoğu	ve	Kuzey	Afrika’ya	doğru	genişletmiştir.	2008’den	bugüne	yaşanan	politik	geliş-
meler	artık	ilhak	ve	işgallere	de	olanak	sağlayan,	kurulu	sistemlerin	sarsılması	ve	bölgesel	ölçeklere	varan	savaş	
iklimidir.	Özellikle	Doğu	Avrupa,	Ortadoğu,	Kafkaslar,	Akdeniz	havzası	ve	Afrika’da	devletler	arası	askeri	ça-
tışmalara	zemin	sunan	bir	iklim	söz	konusudur.	Dünyanın	egemeni	olan	Batı	emperyalistleri	arasındaki	çatlaklar	
ve	ayrışmalarda	bu	süreç	boyunca	artmıştır.	Batı	bloğunun	60	yıllık	askeri	ve	politik	birliktelikleri	ve	girişimleri	
hiç	olmadığı	kadar	kriz	içinde	ve	“içeriden”	sorgulanır	durumdadır.	Alman	ve	Fransız	emperyalistleri	ABD	ön-
derliğini	daha	güçlü	sorgulayıp	aşındırmaya	çalışırken,	NATO	çatlaklarla	ve	yarılmalarla	sürekli	yara	almaktadır.	
Avrupa	Birliği	projesinin	geleceği	daha	fazla	belirsizlikleri	içerecek	sorgulamanın	ortasındayken	bu	belirsizliği	
İngiltere’nin	yaşadığı	kopuş	derinleştirmiştir.	ABD,	artık	gücü	ve	dünya	“liderliği”	diğer	emperyalist	odaklarca	
sorgulanan	ve	 sürekli	 aşınan	bir	 konuma	gelmiştir.	Bunun	yanında	 içerde	 ciddi	 bir	 politik	 yarılma,	 toplumsal	
bölünme	ve	karşıtlık	yaşanmaktadır.	Trump	ile	birlikte	“faşizmin”	geldiği	tartışmalarına	yol	açan,	son	seçimlerle	
birlikte	ABD	tekelci	burjuva	kliklerinin	mücadelesinde	“darbe”,	“hile”,	“eski	başkanın	seçimi	tanımaması”,	“yeni	
başkanın	Beyaz	Saray’a	nasıl	geçeceği”	 tartışmalarının	yapıldığı	yıpratıcı	ve	dünyaya	“taşıyıcı	değerler”	diye	
pazarladığı	tüm	öğelerin	aşındığı	bir	süreç	yaşamaktadır.	ABD	emperyalizmi	prestij,	istikrar,	düzen	ve	“Amerikan	
rüyası”	diyerek	övündüğü	her	şeyin	krize	girdiği	bir	politik	sürecin	göbeğindedir.	Rusya	ve	Çin’in	ittifak	halinde	
dünyada	 “neo-liberal	 ve	küresel”	politikaları	 kendi	 lehine	 çevirmeye	giriştiği	 ve	 artık	daha	 cüretli	 savunduğu	
yerde,	batılı	emperyalistlerin	gümrük	duvarları,	ticaret	savaşları	sermaye	için	güvenli	limanlar	başlığıyla	“neo-
liberal”	birikim	modelinin	tartışmaya	açıldığı	bir	kriz	söz	konusudur.
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ABD’nin	arka	bahçesi	Latin	Amerika’nın	birçok	ülkesinde	sistemler	ve	rejimler	adeta	ikili	yönetimlere	evrilmiş,	
darbe-darbe	girişimleri	ile	birlikte	toplumsal	yarılmalar	ve	karşıtlıklar	olabildiğince	artmaktadır.	Ancak	burada	bir	
gerçek	vardır	ki	ABD	emperyalizmi	için	yönetme	ve	hakimiyet	bir	önceki	sürece	göre	olabildiğince	aşınmıştır.

Bu	tablo,	emperyalizmin	kurulu	sistemlerinin	artık	politik	olarak	var	olanı	kaldıramayacak	şekilde	çelişki	biriktir-
diği	gerçeğidir.	Tüm	kurulu	rejimler,	belirlenmiş	sınırlar,	100	yıllık-60	yıllık	bölgesel	dengeler	yerini	keskin,	kanlı	
bir	mücadele	zeminine	bırakma	eğilimindedir.	Bu	tüm	güçler	dengesinde	şu	aşamada	büyük	bir	hareketlilik,	yer	
değişimi	için	enerji	toplama	ve	fırsat	kollama	biçiminde	işlemektedir.	Bölünmeler	ve	bunun	getirdiği	çatışmalar,	
küçük	ve	orta	ölçekli	boyutta	Ortadoğu	ve	Afrika	başta	olmak	üzere	tüm	dünyaya	doğru	yayılmaktadır.	Bu	çaplı	
bir	güç	dengesindeki	hareketlilik,	dünya	genelinde	gerici	güçleri	savaş	aygıtlarıyla	daha	güçlü	donanmaya,	top-
lumsal	bölünmelere	karşı	daha	sert	tedbirler	almaya,	tarihsel	sorunlar	üzerinden	daha	güçlü	şekillenen	politikalar	
üretmeye,	daha	büyük	hesaplar	için	daha	aktif	olmaya	ve	hiç	kuşkusuz	içerde	ve	dışarda	daha	saldırgan	olmaya	
yönlendirmektedir.	Derinleşen	ekonomik	kriz,	buna	eşlik	eden	politik	kriz	tüm	gerici	güçleri	daha	şovenist,	daha	
gerici,	daha	umursamaz	ve	elbette	hukukla-uluslararası	sözleşmelerle	bağlayan	her	sınırlamadan	daha	fazla	uzak-
laşmaya	götürmektedir.	Yaşanan	adeta	emperyalist	güçler	ve	onların	uşak	devletleri	arasında	daha	gericileşme	
yarışı	şeklindedir.	Bu	iç	ve	dış	politikada	eş	güdümlü	ilerlemektedir.	Bu	toplumsal	yaşamı	kısıtlayan,	kazanılmış	
hakları	yok	sayan,	askeri-politik-ekonomik	saldırganlığı	belirlediği	yönelime	itiraz	eden	her	kesime	yönlendiren	
bir	şekilde	hayata	geçmektedir.	Bu	olanaklı	olduğu	ölçüde	yasal-hukuki-idari	düzenlemelerle	hayata	geçerken,	
esası	ise	politik	yönetme	biçimi	olarak	uygulanmaktadır.	Bu	kriz	koşullarında	bir	önceki	politik	dengelere,	top-
lumsal	 koşullara,	 hukuki	 ve	 uluslararası	 dengelere	 dönme	mücadelesi	 benimseyen	 “solcu”	 egemen	klikler	 ise	
verili	gericileşme	eğilimini	besleyen,	sorunun	boyutu	ve	niteliği	konusunda	kitleleri	uyutan	tarihsel	rollerini	üst-
lenmiş	durumdadırlar.	Bu	sürekli	gericileşme	koşullarının	nedenlerine	sıkıca	sarılarak	sorunu	anlaşılmaz	kılan	ve	
gericiliğin	zemininde	adeta	kitlelere	uyuşturucu	dağıtan	“babacan”	baronlar	olmaktadırlar.

ORTADOĞU VE AFRİKA KANLI PAZAR ALANI, TÜRK EGEMENLERİNİN KABARAN İŞTAHI!

Bu	genel	tabloda	ise	Ortadoğu	ve	Afrika,	emperyalist	çekişmenin	ve	pazar	yarışının	en	kanlı	ve	en	çetin	alanı	
durumundadır.	Ortadoğu’da	özellikle	Suriye’de	emperyalistlerin	kışkırtması	ve	müdahaleleri	ile	süregelen	savaş	
hali,	bölge	halkını	ölüm	çarklarının	arasına	hapsetmiştir.	Kürt	ulusu	bu	dönemde	Rojava	ve	Şengal’de	kimi	ileri	
kazanımlar	elde	etse	de	bu	kazanımlar	hem	bölgedeki	gerici	güçler	hem	de	emperyalistler	tarafından	sürekli	teh-
dide	maruz	kalmakta,	TC’nin	işgalci	ve	kışkırtıcı	politikasının	ana	ekseni	olmaktadır.

Yine	Kuzey	Afrika	ve	Doğu	Akdeniz’de	süren	sıcak	çatışmalar	da	bizzat	emperyalistlerin	çelişkilerine	paralel	ola-
rak	çözümden	uzak,	kimi	zaman	geçici	ateşkesler	sağlansa	da	sürekli	olarak	yeniden	alevlenmeye	hazır	durumda-
dır.	Burada	emperyalistlerin	uşak	devletlerinin	de	doğrudan	ya	da	dolaylı	olarak	çatışmalara	sebebiyet	verdikleri	
ve	devletler	arası	savaşa	yol	açacak	tüm	koşullara	hazırlıklı	hale	geldikleri	görülmektedir.	Bu	devletlerden	biri	
olan	Türkiye,	son	yıllarda	bölgede	iç	ve	dış	politikada	izlediği	saldırganlık	politikasıyla	öne	çıkmaktadır.

Türkiye’nin	hâkim	sınıflarının	emperyalizme	bağımlı	yapısı,	bölgedeki	çelişkilerde	açık	 taraf	alan	konumu	ve	
aktifliği	ile	efendilerinden	daha	fazla	rol	kapma	yarışında	öne	çıktığı	görülmektedir.	Dünya	çapındaki	ekonomik	
krizlerden	bağımlı	bir	ülke	olarak	fazlasıyla	ağır	bir	fatura	ödemekte	olan	TC,	bunun	doğurduğu	politik	krizlerle	
de	boğuşmaktadır.	Bu	sürekli	kriz	hali	ülke	içinde	ve	dışında	Türkiye	açısından	baş	edilemez	boyutlara	ulaşmıştır.		
Aynı	zamanda	Kürt	ulusunun	bölgede	önemli	ölçüde	sağladığı	kazanımlar	TC	açısından	büyük	bir	tehdit	oluş-
turmuştur.	Bu	sebeplerle	hem	iç	politikada	hem	de	dış	politikada	son	derece	saldırgan	bir	politik	tutum	almak	
TC	açısından	kaçınılmazdır.	Böylece	iç	politikada	komünistlere,	devrimcilere,	Kürt	ulusal	hareketine	kapsamlı	
ve	uzun	süreli	bir	saldırı	konsepti	hayata	geçirmiştir.	Son	derece	barbar	yöntemlerle,	kendi	hukukunu	dahi	gör-
mezden	gelir	bir	tavırla	devrimcilere,	komünistlere	ve	Kürt	ulusal	hareketine	yönelik	yürüttükleri	savaşta	gerici	
cihatçı	anlayışları	dahi	gölgede	bırakacak	uygulamalar	hayata	geçirmiş,	gerilla	cenazelerine	kafa	kesmede	dahil	
her	türlü	işkence	yapılarak	saldırganlığındaki	kararlılığı	göstermiştir.	Zindanlar	sürekli	doldurulmakta,	yeni	zin-
danlar	inşa	edilmektedir.	Legal	siyaset	olanakları	daraltılmakta,	egemenlerin	yönelimine	itiraz	eden	kim	olursa	
olsun	“terörist”,	“vatan	haini”,	“dış	güçlerin	maşası”	olarak	saldırıya	uğramaktadır.	KHK’lar	ile	işinden	olmak	an	
meselesidir.	Karşı	koymak	“terörle	mücadele	yasası”	kapsamında;	sendikal	çalışma,	legal	siyasi	parti	üyesi	olma	
ve	muhalif	bir	kurumda	örgütlenme	“yasa	dışı”	örgüt	üyeliği	için	yeterli	sebeptir.
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Sosyal	medya	paylaşımları	ve	gazetelerde	yapılan	haberler	dahi	suç	unsuru	sayılarak	yüzbinlerce	insan	onlarca	
yıla	varan	cezalar	almakta,	gazeteler	ve	yayın	organları	kapatılmakta,	milletvekillerinin,	belediye	başkanlarının,	
avukatların,	yazar	ve	gazetecilerin	sadece	muhalif	kimlikleri	sebebiyle	tutuklanmaları	normalleştirilmeye	çalışıl-
maktadır.	Türk	hâkim	sınıfları	kendi	sistem	içi	klik	çekişmelerinde	dahi	son	derece	saldırgan	ve	tehditkâr	pozis-
yonlarını	korumaktadır.	Dış	politikada	özellikle	Rojava	ve	Irak’ta	sayısız	harekât	gerçekleştirmiş	ve	Rojava’da	
geniş	bir	alanı	işgal	etmiş,	Irak’ta	kalıcı	askeri	üsler	elde	etmiştir.	TC’nin	büyük	bir	kana	susamışlıkla	Rojava’da	
Kürt	ulusunu	ve	kazanımlarını	hedefleyen	saldırıları,	emperyalistler	 tarafından	her	zaman	Kürtlere	yönelik	bir	
tehdit	olarak	hazırda	tutulmaktadır.

AVRUPA’DA DURMAK BİLMEYEN HAK GASPLARI, ŞOVENİZM VE BÜYÜYEN EMPERYALİST 
SALDIRGANLIK!

Avrupa	Birliği	ve	geniş	anlamda	Doğu	Avrupa,	Balkanlar’ı	da	içine	alan	Avrupa	coğrafyası	çok	katmanlı,	çok	
yönlü	 çelişkiler	 girdabı	 içindedir.	 Bir	 emperyalist	 proje	 olan	AB’nin	 dinamosu	 olan	Almanya	 ve	 Fransa	 tüm	
Avrupa’ya	önderlik	edecek	olanakları	siyasi,	ekonomik,	askeri	ve	ideolojik	projeler,	planlamalar	ve	hiç	kuşkusuz	
müdahalelerle	yaşama	geçirmeye	çalışırken	yeni	 çelişki	ve	 sorunların	oluşmasının	önüne	de	geçememektedir,	
geçme	olanakları	da	söz	konusu	değildir.	Avrupa	Birliği	ortak	ekonomik	pazar	ve	ilişkilerle	yola	çıkmış,	zamanla	
ortak	meclis,	ortak	hukuk,	ortak	değerler	silsilesiyle	bir	politik	birlik	yoluna	girmiştir.	Alman	ve	Fransız	emper-
yalistleri	başta	olmak	üzere	bu	birlik	tüm	Avrupalı	emperyalist	tekellerin	ekonomik	ve	politik	çıkarlarının	örgütlü	
gücü	olarak	projelendirilmiş,	bu	rolü	üstlenmiş	ve	bunu	yürütmeye	devam	etmektedir.	Emperyalist	sermaye	için	
sınırsız	dolaşım,	zayıf	olan	kapitalist	ülkelerin	bu	tekelci	sermayenin	pençesine	daha	fazla	düşmesi,	ortak	para	
birimiyle	mali	sermayenin	güçlendirilmesi	ve	bağımlılığın	pekiştirilmesidir.	Bu	aynı	zamanda	ulusal	hukuk	ve	
yasaların	üstünde	bir	ortak	hukuk	egemenliği,	mal-hizmet	dolaşımındaki	özgürlüğün	tekellerin	daha	güçlü	yapı-
sını	besleyen	biçim	alması,	troyka	sistemiyle	tüm	birlik	bileşenleri	üzerinde	ekonomik-politik	denetim	demektir.	
Dahası	ise	eşitsiz	rekabet	koşulları	içinde	küçük	üreticinin	yıkımı,	bu	sistemin	ürettiği	mali	ve	üretim	krizinin	fa-
turasının	birlik	politikalarıyla	işçi	sınıfı	ve	emekçilere	daha	kolay	fatura	edilmesi	ve	kuşkusuz	sınırsız,	denetimsiz,	
dizginsiz	bir	 sömürü	çarkı,	asalak	 tekelci	 sermayenin	palazlanmasıdır.	Tekelci	emperyalistlerin	sermayelerinin	
kuralsız	ve	sınırsız	hareket	tarzı,	üretim	anarşisinin	bu	özgürlük	içinde	daha	fazla	tekelleşerek	pazar	alanlarını	
tarumar	etmesi	2008’e	geldiğimizde	Avrupa’yı	da	merkez	yapan	bir	mali	ve	üretim	krizine	sokmuştur.	İşte	tamda	
bu	aşamada	Avrupa	Birliği’nin	niteliği,	emperyalist	karakteri,	herkesin	görebileceği	bir	şekilde	açık	hale	gelmiştir.	
Yunanistan,	Portekiz,	İspanya,	Macaristan	vb.	ülkeler	bu	krizin	yıkıcı,	yok	edici	sonuçlarıyla	keskin	şekilde	yüz-
leşmiştir.	Bu	durum	AB’nin	kurtarma	paketleriyle	bu	ülkelerde	işçi	sınıfı	ve	emekçilere	ağır	faturalar	olarak	geri	
dönmüştür.	Sıkı	mali	disiplin	adı	altında	sosyal	haklar	kısıtlanmış,	emeklilik	hakları	“yük”	kategorisine	sokulmuş	
ve	bir	bir	alınmış,	devasa	boyutlara	gelen	işsizlik	körüklenmiş	ve	emeğin	daha	fazla	ucuzlaması	için	kullanılan	bir	
silah	haline	getirilmiştir.		Korkunç	boyutlarda	dolaşım	hızı	kazanan	spekülatif	mali	sermaye	yarattığı	köpüklerin	
karşılığını	işçi	sınıfı-emekçiler	ve	küçük	üreticinin	birikimlerini	eritmek,	haklarını	kriz	gerekçesiyle	yok	düzeyine	
getirmekle	çözme	yoluna	girmiştir.	Emperyalist	tekellerin	doymak	bilmeyen	iştahları	krizle	birlikte	daha	fazla	bü-
yümüş,	zayıf	olanı	güçlünün	yuttuğu	ve	böylelikle	daha	fazla	güçlenmiş	tekellerin	oluştuğu,	tüm	finans	açıklarının	
ve	kara	deliğinin	emekçilere	yıkıcı	bir	faturayla	yüklendiği	bir	krizi	aşma	süreci	işletilmiştir.	Krizin	en	çok	etkile-
diği	ülkelerin	emekçileri	bu	faturayı	en	ağır	biçimde	öderken,	bu	ülkelerin	egemen	sınıfları	AB’li	emperyalistlere	
politik	ve	ekonomik	anlamda	daha	fazla	bağımlı	hale	gelmiştir.	2008	ekonomik	kriz	emperyalist	tekellerin	kendi	
merkezlerinde	de	işçi	ve	emekçilere	ödettiği	fatura	diğer	bağımlı	ülkelerden	farklı	olmamıştır.

Yaşanan	ekonomik	kriz,	kapitalizmin	yapısal	bir	sorunu,	birikim	modelinin	köklü	bir	krizi	olduğu	için	belli	bir	
süreklilik	kazanmıştır.	Bu	tablo	zayıf	olana	sürekli	ve	sistematik	şekilde	yüklenmeyi,	ona	durmaksızın	saldırma-
yı	getirmiştir.	Özellikle	son	12	yıl	bunun	açık	göstergeleriyle	kanıtlıdır.	Bu	aynı	zamanda	AB	içinde	ya	da	AB	
projesinde	bir	politik	krize	de	neden	olmuştur.	Bir	önceki	sürece	göre,	AB’nin	kime	ve	neye	hizmet	eden	“cazip	
bir	birlik”	olduğu	ezilenler	tarafından	daha	net	görülmeye	başlanmıştır.	Yönetişim,	ortak	hareket,	ortak	karar	de-
nen	mekanizmanın	Almanya	ve	Fransa’nın	ekonomi	ve	politikada	daha	kesin	ve	öncesinden	kararla	dayatmalara	
dönüşmesine	evrilmiştir.	AB	meclisi	de	dahil	tüm	göstermelik	araçlarının	sadece	politik	bir	oyuncağa	dönüşmesi	
durumu	oluşmuştur.
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Ekonomiyi	emperyalist	tekellerin	bekçisi	Troyka’nın(Avrupa	Birliği,	Avrupa	Merkez	Bankası	ve	İMF)	kuralları	ve	
tam	yetkisiyle	biçimlendirirken,	politik	yönelimi	üç	dönemi	içeren	konsey	dönem	başkanlığı	modelindeki	Troyka	
değil	doğrudan	Fransa	ve	Almanya	devletlerinin	belirlemesi	söz	konusu	olmaktadır.	Bu	şimdi	daha	açıktan,	daha	
pervasız	bir	şekilde	uygulanmaktadır.	Bu	eksende	yaşanan	kriz	AB	emperyalistlerinin,	AB	projesinin	sorunlarını	
da	çözerek	daha	güçlü	bir	araca	dönüştürerek	işletmesini	onlara	dayatmaktadır.	Bu	durum	AB	emperyalistleri	için	
daha	homojen	ve	daha	az	çatlak	ses	çıkan	bir	AB	anlamına	gelmektedir.	Bu	bağlamda	daha	üst	düzeyde	bir	birlik	
tartışması,	ekonomik	alanın	ve	para	birliğinin	daha	sağlam	gerçekleşmesi	için	atılan	adımlar	Brexit	krizine	yol	
açmış,	aykırı	ve	ciddi	bir	rakip	olan	İngiltere	bu	kriz	bahane	edilerek	çemberin	biraz	daha	dışına	çıkarılmıştır.	

AB,	emperyalist	tekellerin	tüm	Avrupa’yı	kuşatıp	kendine	bağlamasının	yanı	sıra,	aynı	zamanda	dünya	pazarla-
rında	etkinliğini	arttırma,	yeni	pazar	alanları	oluşturma	amacının	da	bir	aracıdır.	Politik	birlik	amacının	önemli	
bir	ayağı	da	budur.	Tüm	Avrupa	ülkelerini	güçlü	bir	ekonomik	zincirle	sımsıkı	bağlamak,	politik	çıkarların	ger-
çekleşmesi	için	birleşik	bir	güç	olarak	kullanmaktır.	Bu	temelde	AB	için	uyumlu	ve	homojen	bir	yapı	cidden	çok	
önemlidir.	Bu	kuşkusuz	ekonomik	anlamda	tüm	sınırların	içindeki	parçaların	eşit	gelişimini,	aynı	haklara	sahip	
olmasını	şart	koşan	değil	tam	tersine	birliğin	eşitsiz	gelişim	dinamiklerini	daha	hareketli	kılan	emperyalist	tekeller	
ve	güçlerin	çıkarları	ve	isteklerine	uyumlu	ve	çıkarlarını	gerçekleştirecek	bir	homojenleşmeyi	içermektedir.	Em-
peryalizmin	kontrol	ve	hakimiyetinin	mutlaklaştırıldığı	politik	bir	güç,	ekonomik	bir	mekanizma	ve	elbette	askeri	
bir	makine	olmalıdır.	2008	krizi	ve	devamında	yaşanan	politik	gelişmeler	AB	emperyalistleri	için	bu	homojenleş-
me	yönelimini	besleyen	faktör	olmuştur.	Askeri	anlamda	NATO’nun	tartışmaya	açıldığı,	ABD’den	daha	bağımsız	
bir	yönelim	ve	olanaklarının	arayışının	hız	kazandığı,	Avrupa	ordusu	projesinin	güncellenerek	ele	alındığı,	Doğu	
Avrupa,	Ortadoğu	ve	Akdeniz	havzasında	bir	emperyalist	odak	olarak	politik	güç	kazanılmaya	çalışıldığı	bir	süreç	
örgütlenmeye	çalışılmaktadır.

Ancak	bu	süreç	krizlerle,	krizlerin	zorunlu	kıldığı	tedbir	ve	saldırı	paketleriyle,	AB	içindeki	güçlerin	gerginlik-
leriyle,	yeni	ekonomik	krizlerle	ve	daha	güçlü	saldırı	dalgasıyla	ilerlemektedir.	Saldırı	dalgasının	ana	halkası	ise	
işçi	sınıfı	ve	halk	yığınlarına	yönelmektedir.	Ekonomik	tedbirler	ve	bunun	ezilenlere	kesilen	faturası	bu	toplumsal	
kesimlerde	çelişkileri	keskinleştirirken,	halklar	AB’nin	krizi	çözmek	için	attığı	her	adım	sonrası	daha	güçlü	bir	
şekilde	“birliğin”	kim	 için	olduğunu	 sorgulamaya	devam	etmektedir.	AB	emperyalistleri	her	krizde	 ilk	olarak	
emekçilerin	kapısını	çalmakta,	önlerine	sürekli	 faturalar	çıkarmaktadır.	Alım	gücü	sürekli	düşen	emekçiler,	 iş-
sizlik	tehdidini	daha	güçlü	hissetmektedir.	Sağlık	ve	eğitim	gibi	temel	haklar	daha	fazla	ticaretin	konusu	haline	
gelmekte	ve	bu	olanaklara	ulaşım	ekonomik-sosyal	düzeyle	ölçülmektedir.	Esnek	çalışma	şartları	 ile	güvence-
sizlik	derinleştirilmekte,	çalışma	saatlerine	dair	keyfiyet	boyutlanmakta	ve	bu	sürelerin	uzatılmasının	yasal	hale	
getirilmesi	önlerinde	durmaktadır.	Sosyal	haklar	ve	verilmesi	gereken	kamu	desteği	sürekli	azaltılmakta,	çalışma	
koşulları	daha	çekilmez	noktalara	getirilmekte	ve	dayatılmaktadır.	Hak	talepleri	ve	arayışları	ya	sınırlanmakta	ya	
da	ağır	politik-ideolojik	baskıya	maruz	kalmaktadır.	Örgütlenme	hakkı	ve	örgütlülüklerin	işlevi	daraltılmakta	ve	
talepler	ciddiye	alınmamaktadır.	Kültürel-sanatsal-sportif-sosyal	faaliyetlerin	sınırları	ekonomi	ya	da	güvenlik	ge-
rekçesiyle	durmaksızın	daralmakta,	gelir	dağılımı	ve	bunun	yarattığı	eşitsizlik	büyümektedir.	Bütün	bunların	ya-
rattığı	çelişkilerin	politik	karşılığı	ise,	sürekli	güvenliğe	dayalı	bir	sistem,	tehdit	unsuru	ile	terbiye	edilen	toplum,	
saldırılara	karşı	durmanın	sınırlarının	daraltıldığı	yasal	düzenlemeler,	polisin	yetkilerinin	genişletilmesi,	“terör”	
korkutması	ile	körüklenen	yabancı	düşmanlığı	ve	ırkçılık	olmaktadır.	Ekonomik	krizin	faturasını	esasta	emekçi-
lere	kesen	egemenler,	ulusal	gururu	ve	şovenizmi	pompalayarak	emekçileri	ayrıcalıklı	olduklarına	inandırmaya	
çalışan	gericiliği	ise	sıkı	bir	şekilde	örgütlemektedir.	

Ortadoğu,	Afrika’da	izlediği	emperyalist	politikalarla	gerçekleştirdiği	talan	ve	yağma,	çatışma	ve	savaş	iklimin	
ortaya	çıkardığı	sonuçlar	AB	emperyalistlerinin	Avrupa	halkları	üzerinde	bir	egemenlik,	otorite	ve	politik	hege-
monyasına	dönüşmüştür.	Buralardan	Avrupa’ya	doğru	oluşan	yoğun	göç	dalgasını	ve	bunun	yarattığı	göçmenliği	
birincil	sorun	olarak	tanımlayarak,	hayata	geçirdiği	saldırıları	adeta	perdelemektedir.	Bu	şekilde	ekonomiye	ve	
topluma	yük	olan	bir	kategori	oluşturmakta	ve	işsizler	ordusu	içinde	bu	kesimleri	bir	rekabet	unsuruna	çevirerek	
ırkçılığı	ve	yabancı	düşmanlığını	artırmaktadır.	Özellikle	İŞİD	gibi	gerici	örgütlerin	“kör	şiddeti”	ve	saldırıları-
na	doğrudan	ve	dolaylı	şekilde	yol	vererek,	tüm	göçmenleri	potansiyel	bir	toplumsal	huzursuzluk	nedeni	olarak	
sunmaktadır.	Ancak	bu	saldırıları	esasta	daha	katı	güvenlik	yasaları	ve	uygulamalarının	gerekçesi	yapmakta,	tüm	
toplum	yaşamının	ve	hareketinin	kontrol	altına	alınması	için	kaldıraç	olarak	kullanmaktadır.
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AB	dış	politikada	Doğu	Avrupa’dan	Balkanlara,	Ortadoğu’dan	Akdeniz	Havzası	ve	Afrika’ya,	Kafkasya’ya	kadar	
yaşanan	değişim,	dönüşüm	ve	yeni	politik	denge	arayışlarının	birer	oyun	korucusu	olma	peşindedir.	Bu	onun	em-
peryalist	karakterinden	ve	pazar	iştahından	kaynaklanmaktadır.	Bu	bağlamda	özellikle	yanı	başında	Ukrayna’da	
yaşanan	bölünme	ve	parçalanmada	kışkırtıcı	ve	açık	bir	taraf	konumundadır.	Rusya	ile	rekabet	Ukrayna’da	açık	
faşist	 kliklerin	 ve	 siyasi	 unsurların	 desteklenmesine,	 gerçekleşen	 savaşın	 kışkırtıcılığına	 dönüşmüştür.	Her	 ne	
kadar	şuan	bir	denge	ve	“ateşkes”	durumu	söz	konusu	olsa	da	Ukrayna	fiilen	bölünmüş,	savaşın,	kıyımın	ve	kanlı	
bir	sürecin	tüm	potansiyellerini	taşımaktadır.	Rusya	ile	tüm	ilişkileri	belirleyebilecek,	çelişkileri	körükleyebilecek	
bir	konumlanış	AB’nin	sınırları	içine	Ukrayna	ile	taşınmıştır.	Alman	ve	Fransız	emperyalistleri	ve	AB	bu	yanı	
başındaki	gerginliğin	kuşkusuz	farkındadır.	Ukrayna’nın	bölünmüş	yapısı	ve	savaşa	sonuna	kadar	açılmış	siyasi	
koşulları,	buradan	çok	ciddi	şekilde	şovenist-faşist	bir	gericiliğin	örgütlenme	zeminidir	de.	Bu	durumu	besleyen,	
destekleyen	en	büyük	güç	ise	AB’dir.	Bu	açık	taraf	olma	ve	konumlanma,	daha	sert	çelişkilerin	ve	karşı	karşıya	
gelişinde	zeminidir.	Avrupa’daki	siyasi	iklimi,	tehdit	algısını,	devletlerin	konumlanışını	etkileyen	bir	faktör	du-
rumundadır.	Barutun	ve	kanın	kokusu,	ölümün	sıcaklığı	bu	anlamda	Avrupa	sınırlarındadır.	Büyük	çelişkilerle	alt	
üst	olan,	sürekli	bir	yeni	siyasi	arayış	içinde	olan	ve	eski	kurulu	büyük	düzenin	çatırdadığı	dünyada	bu	durumun	
tüm	tarihsel	düşmanlıkları,	hak	taleplerini	de	tetiklemesi	işten	bile	değildir.	Yakın	zamanda	büyük	değişimlerden	
ve	kanlı	bir	savaştan	çıkan	Balkanların	ne	ekonomik	ne	de	politik	olarak	istikrara	kavuşmaması,	özellikle	eski	
Yugoslavya’dan	kalma	tarihsel	sorunlar,	Makedonya	ve	Kosova’da	büyük	balkan	devletlerinin	“şimdilik”	saklı	
tuttuğu	tarihsel	hak	talepleri	içten	içe	kaynayan	bir	kazan	durumu	oluşturmaktadır.	Ortadoğu	ve	Kuzey	Afrika’da	
rejimlerin	sarsıldığı,	Suriye	ve	Libya’da	bölünmelerin	gerçekleştiği	ve	daha	birçok	ülkenin	iç	çelişkileri	ve	em-
peryalist	müdahalelerle	bu	yola	doğru	sürüklendiği	koşullarda	Balkanlar’ın	sessizlik	 içinde	kalması	çok	kolay	
olmayacaktır.	Balkanlar’daki	ekonomik	ve	siyasi	istikrarsızlığın,	yoksulluğun	ve	sefaletin,	acımasız	sömürünün	
bir	ucu	AB	politikasına	değmektedir.	Yine	emperyalistler	için	önemli	ve	stratejik	bir	pazar	alanı	olan	bu	bölgede	
ABD,	Rusya	ve	AB	arasında	kıyasıya	bir	politik	çekişme	ve	mücadele	sürmektedir.	Bu	durumun	emperyalistler	
arası	 çelişkinin	 yoğunlaşmasına	 paralel	 olarak	 daha	 fazla	 kızışması	 kaçınılmazdır.	 Eski	Yugoslavya	 devletleri	
arasındaki	denge,	Makedonya-Yunanistan	arasındaki	geçici	çözüm,	Arnavutluk-Yunanistan-Bulgaristan-Kosova	
arasındaki	tarihsel	sorunların	askıda	duruyor	olması	henüz	hamle	yapmaya,	emperyalistler	arası	çelişkilerin	ve	iç	
çelişkilerin	müsaade	etmemesindendir.	Ancak	sürekli	ve	güçlü	bir	şovenizmle	bu	çelişkilerin	devletler	tarafından	
kaşınması,	bu	eksende	gericiliğin	tırmandırılıyor	olması	da	bir	gerçektir.		Balkanlar’da	gerici-şovenist	akımlar	her	
ülke	için	bir	gerçektir	ve	olgudur.	AB	bu	siyasi	iklimin	tam	göbeğinde,	“birlik”	politikası	ile	bu	sorunun	kaşıyıcısı	
ve	aktörü	durumundadır.

AB’nin	Ortadoğu,	Kuzey	Afrika	ve	Akdeniz’de	enerji	kaynakları	üzerinden	de	aktif	bir	konumu	vardır.	Bu	bağ-
lamda	“birliğin”	ciddi	ayrılıklar	yaşadığı,	tutarlı	bir	ortak	yönelim	belirlemekte	zorlandığı	görülmelidir.	Fransa-
İtalya	gerilimi	hem	Kuzey	Afrika	hem	de	Akdeniz’de	belirgin	ortaya	çıkarken,	Türk-Yunan	gerginliğinde	AB’nin	
taraf	olan	konum	olmaktan	kaçındığı	bu	gerginlik	üzerinden	iki	devleti	de	kendine	daha	fazla	tabi	kılmaya	çalıştığı	
açıktır.	Fakat	AB	emperyalistleri	Ortadoğu,	Afrika’da	duruma	ve	ihtiyaca	göre	politik	etkinliğini	pekiştirmek	için	
savaş	makinalarını	çalıştırmaya	hazır	olduğu,	bu	hamlenin	Fransız	emperyalizmi	tarafından	sürekli	zorlandığı	bir	
durum	yaşanmaktadır.	

AB’nin	emperyalist	politikası,	diğer	emperyalistlerle	etkin	bir	mücadeleyi	gerektirmektedir.	Tüm	pazarlarda	bu	
aktifliği	çeşitli	düzey	ve	biçimde	ortaya	koymaktadır.	Ancak	bu	etkinliği	arttırması	için	daha	fazla	askeri	donanı-
ma,	daha	güçlü	ve	olabildiğince	birleşik	bir	orduya	ve	güçlü	politik	birliğe	ihtiyacı	vardır.	Bunun	örgütlenmesine	
doğru	atılan	her	adım	aynı	zamanda	daha	fazla	saldırganlık	belirtisidir.	AB’nin	son	5	yılda	daha	atak	ve	daha	
saldırgan	bir	yönelim	içinde	olduğu	görülmektedir.	Bu	durum	emperyalistler	arası	çelişkinin	keskinleşmesi	 ile	
devam	edecektir.

Ancak	belirtmek	gerekir	ki	AB’nin	bir	bütünlük	arayışı	içinde	ve	kendi	başına	bir	odak	olma	hesapları	düz	bir	
hat,	çelişkisiz	bir	ilerleme	şeklinde	olmayacaktır.	Askeri	ve	politik	olarak	ABD	ve	Rusya	ciddi	bir	güç	olarak	yanı	
başında	ve	oyun	kuran	ama	aynı	zamanda	oyun	bozan	niteliğiyle	durmaktadır.	Yine	ABD’nin	ekonomik	olarak	
gerilese	de	başat	bir	güç	olma	durumu,	AB’nin	henüz	daha	güçlü	ve	ciddi	adımlar	atması	önünde	duran	engeldir.	
Bu	bağlamda	“Batı	Emperyalist”	blok	içinde	ABD’nin	önderliğine	tabi	olan	süreç	devam	edecektir.	Buna	ihtiyacı	
olduğu	kadar	bunu	tersine	çevirecek	ne	askeri	ne	ekonomik	ne	de	politik	gücü	söz	konusudur.	
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Bunun	yanında	Rusya	ve	Çin	hala	esas	rakip	emperyalist	güçler	durumundadır.	ABD	ile	olan	köklü	ve	tarihsel	as-
keri-politik-ekonomik	ilişkilerin	bugünden	yarına	hızla	kopuşa	evrilmesini	beklemek	hata	olacaktır.	Bu	ilişkilerde	
güç	dengesinin	de	birkaç	hamle	ile	değişmesi	olanaklı	değildir.	Ancak	bu	durum	AB	için,	çelişkilerin	derinleştiği	
gerçekliğini,	kendi	çıkarlarını	daha	üst	düzeyde	gerçekleştirme	arayışını	ve	bunun	güçlü	bir	eğilime	dönüşmesi	
olgusunu	da	yadsımamaktadır.

Bu	tablo	AB’nin	politikasını	içerde	daha	fazla	gerici	tedbirlere,	daha	güçlü	şovenist	kampanyalara	ve	şekillenişe	
doğru	çekecektir.	Bu	bağlamda	toplumsal	güçler	 içinde	düşman	tanımı	genişleyecektir.	Dün	tehlike	görmediği	
bugün	daha	fazla	tehlike	durumundadır.	Bu	politikaya	ayak	bağı	olan,	itiraz	eden	karşı	duran	her	kesim	çeşitli	bi-
çimlerde	susturulmalıdır,	toplumsal	destek	almayacak	bir	tecride	maruz	kalmalıdır.	Emekçilerin	yaşadığı	sınıfsal	
çelişkiler,	memnuniyetsizlik	bir	harekete	dönüşmeden,	bir	örgütlenmeye	ve	ortak	bir	buluşma	ve	siyasi	programa	
çevrilmeden	dağılmalıdır.	

AB	emperyalizmi	her	önüne	çıkan	krizi,	sorunu	bunun	da	koşullarını	yaratarak	ele	almaktadır.	Devlet	otoritesini	
ve	gücünü	daha	fazla	hissettirmek,	belirlenen	düzene	ve	kurallara	tehdit	algısı	ile	toplumun	daha	fazla	uyumlu	
olmasını	sağlamak	hem	politik	şekillenişi	hem	yasaları	hem	de	devletin	tüm	olanaklarını	buna	göre	dizayn	etme	
peşindedir.	Çok	büyük	bir	salgın	olarak	karşımıza	çıkan,	adeta	Avrupa’yı	merkez	alan	ve	sistemlerin	donanımsız	
halk	 sağlığı	 için	organize	olmamış	yapısını	 açığa	çıkaran	Kovid-19	 salgınının	yarattığı	büyük	çaplı	krizi	dahi	
bir	fırsata	dönüştürme	girişimleri	söz	konusudur.	Alınmayan	önleyici	sağlık	tedbirleri	ve	salgınla	birlikte	sağlık	
ekipmanlarının	yetersizliği	ve	buna	ulaşmada	kapasitenin	 iflası	 sadece	sağlık	sisteminin	çökmesini	değil,	aynı	
zamanda	çok	katmanlı	ekonomik-politik	krizinde	tetiklenmesini	getirdi.	Büyük	bir	finans	ve	üretim	krizinin	ka-
pıya	dayandığı	bir	anda	Kovid-19	bu	krizi	adeta	tetikledi.	Tüm	dünyayı	kuşatan	kriz	dünya	ölçeğinde	iki	rakamlı	
küçülmelere	neden	oldu.	Alınan	tedbirler	tüm	üretim	alanlarını,	sermayenin	mal	ve	hizmetlerin	dolaşımını	büyük	
kesintilere	uğrattı.	İrili	ufaklı	bütün	sektörler	bu	krizin	etkisi	altına	girdi.	Gastronomi,	tüm	tüketim	malları,	hizmet	
sektörü,	turizm,	ulaşım,	kamu	hizmetleri,	sanat	dalları,	sportif	faaliyetler,	sosyal	alanlar	bu	krizin	tam	ortasında	
ağır	yaralar	aldı.	Ekonomik	yaşam	ve	ilişkiler	ağır	 tahribata	uğrarken,	sosyal	 ilişkiler	yeni	bir	biçim	almak	ve	
yeniden	tanımlanmak	zorunda	kaldı.	Bu	kriz	“birlik”	olan	AB’nin	her	bir	bileşeninin	krizi	kendi	başına	karşılama	
politikasına	yönlendirdi.	İtalya’da	baş	gösteren	salgına	karşı	AB’nin	“kendi	başının	çaresine	bak”	diyen	kararlar	
ve	 tutumlar	alması,	“birliği”	daha	güçlü	sorgulanır	hale	getirirken,	salgının	 tüm	Avrupa’ya	yayılması	 ile	krize	
karşı	“ulusal”	tedbirlerin	öne	çıktığı	bir	tabloyu	pekiştirdi.	Ancak	tüm	AB	üyelerinin	ortaklaştığı	bir	nokta	oldu	ki	
salgına	karşı	tedbir,	sağlık	sisteminden	değil	kitlelerin	“mesafe,	maske	ve	temizlik”	kurallarına	uymasıyla	olanaklı	
olacaktı.	Bunun	içinse	sosyal	alanı	daraltan,	tüm	etkinlik	ve	eylemlere	sınır	getiren,	sıkı	bir	tecrit	politikasının,	
gerekirse	sıkıyönetim	ve	devlet	sopasıyla,	düzenlemeleriyle	hayata	geçirilmesine	yönelik	ortaklık	oluştu.	Bu	dev-
let	otoritesi,	baskısının	daha	yoğun	ve	etkin	hissettirilmesi,	kriz	olan	koşullarda	bunların	normal	olabileceğine	
dair	 “ikna	 yoluyla”	 benimsetilmesi	 anlamına	 gelmektedir.	Yani	 anormal	 koşullarda	 normal	 bir	 tedbir	 durumu	
emekçilere	benimsetilmektedir.	Oysa	devletin	emekçilerden	yüz	milyarlarca	euro	sağlık,	sigorta	ve	kamu	hizmeti	
kesintisiyle	 elde	 ettiği	 kaynağı	onların	 sağlığı	 için	kullanmaması	ve	 aynı	 soygun	düzeninin	otoriteyi,	 baskıyı,	
devlet	sopasını	göstererek	“sorumlu”	vatandaş	rolüne	halkı	sokması	tam	da	egemenlerin	krizden	kendi	yararlarına	
nasıl	faydalandıklarını	göstermektedir.	Halkı	salgına	karşı	sorumlu	davranmaya	davet	eden,	onların	belli	sayıda	
kişiyle	bir	 araya	gelmesine	yasak	koyan	sistem,	üretimin	devam	etmesi	 için	bu	 sınırlamaları	umursamamıştır.	
Bunun	yanında	dünyanın	her	yerinde	gerici	egemen	sınıflar	hiçbir	faaliyetlerini	salgın	tedbirlerinden	dolayı	askı-
ya	almamıştır.	Parlamentoları	çalışmıştır.	Polis	ve	asker	kuvvetleri	toplu	bir	şekilde	bir	arada	durarak	çalışmıştır.	
Gerçekleştirdikleri	toplantılar,	panel	ve	sempozyumlar,	emekçilere	yönelik	saldırı	içeren	tüm	etkinlikler	ve	orga-
nizasyonlar	kesintisiz	sürmüştür.	Ortadoğu’da,	Kafkasya’da	ve	Afrika’da	savaşlar	devam	etmiş,	tüm	emperyalist	
ordular	hazır	kıta	halde	beklemiştir.	Egemen	sınıfların	liderleri,	partileri,	temsilcileri	kimi	faşist	ülkelerde	kitleleri	
bir	araya	getiren	mitingler	yaparken,	tüm	gerici	güçler	ve	onların	siyasi	temsilcileri	kitlesellik	gerektiren	çalışma-
larından	geri	durmamıştır.	Yani	gericilik	halkı	zapturapt	altına	alarak	uyması	gerektiğini	salık	verdiği	ve	zorladığı	
ve	de	zorunlu	gördüğü	kuralların	hiçbirine	uymamıştır.	Onlar	bütçelerinin	el	verdiği	her	türlü	tedbiri	alarak	çalış-
malarını,	sosyal	ve	siyasal	etkinliklerini	sürdürürken	emekçilere	eve	kapanma,	sokağa	çıkma	yasakları	koymuştur.	
Salgın	koşulları	Avrupalı	gerici	devletler	için	ve	tüm	dünya	gericiliği	için	özgürlüklerinin,	siyasi	çalışmalarının,	
bir	araya	gelme	haklarının	kısıtlanmadığı	ancak	kendileri	için	alınan	tedbirlerin	ve	ayrıcalıkların	emekçiler	için	
olanaklı	olmayacağı	için	devlet	baskısıyla	ve	düzenlemesiyle	halkın	her	türlü	özgürlüğünün	kısıtlandığı	oldukça	
“sınıfsal”	bir	sonuç	ortaya	çıkarmıştır.
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Siyasal Perspektif Yazısı

Salgın	krizini	bu	şekilde	gelişen	gerici	iklimin,	tırmanan	gerici	saldırıların	bir	örgütleyicisi	olarak	kullanmışlardır.	
Bunun	yanına	emperyalist-kapitalist	 sistemin	yapısında	olan	ekonomik	krizin	 faturası	da	 şimdiden	pandemiye	
kesilmiştir.	Böylece	emekçilere	kesilecek	faturanın	daha	kolay	bir	şekilde	benimsetilmesinin	olanağı	da	yaratıl-
mıştır.

Saldırı	dalgasının	önemli	bir	ayağı	da	göçmenlere	yöneliktir.	Göçmen	emekçiler	dünyada	ve	Avrupa’da	her	zaman	
dışlanan,	baskı	altına	alınan,	ayrımcılığa	özel	olarak	maruz	kalan	bir	kesimdir.	Özellikle	gerici	dalganın	güçlendi-
ği	koşullarda	bu	baskı,	dışlanma	katlanılmaz	boyuta	ulaşır.	Bir	yandan	ucuz	iş	gücü	olarak	egemenlerin	en	verimli	
emek	gücü	olarak	ele	alması	diğer	taraftan	ise	şovenist	ve	ırkçılık	dalgasında	ilk	hedef	olan	konumdadır.	Yabancı	
bir	ülkede	olduğu,	o	 topluma	ne	kadar	 iyi	entegre	olursa	olsun,	onun	dilini	kültürünü	benimserse	benimsesin,	
egemen	rejimler	bu	kesimi	sistematik	olarak	ayrımcılığa	tabi	tutar.	Her	türlü	gerici	politikası	bu	kesim	üzerinden	
kendini	gerçekleştirme	yolunu	tercih	eder.	Eğitim,	sağlık	gibi	alanlarda	maruz	kaldığı	ve	eşitsizliğin	uygulandığı	
bu	kesim,	iş	olanakları	ve	istihdamda	da	bunu	net	şekilde	hisseder.	Ekonomik	krizlerde	genelde	ekonomik	sorun-
ların	nedenleri	olarak	bu	kesimler	hedefe	oturtulur	ve	düşmanlık	tırmandırılır.	Uluslararası	politik	krizlerde	de	
kimle	nasıl	sorun	yaşanırsa	yaşansın	bir	ulusal	gurur	ve	ırkçılık	dalgasına	ihtiyaç	duyulduğunda	bu	kesim	en	ha-
fifinden	aşağılanmaya	maruz	kalır.	Göçmenler	toplumsal	kesime	potansiyel	suçlu	olarak	lanse	edilir	ve	her	an	her	
türlü	kriminal	vaka,	toplumsal	huzursuzluk	nedeni	olarak	gösterilme	durumu	vardır.	İçinden	geçtiğimiz	dönemde	
göçmenlere	yönelik	bu	gerici	dalga	en	güçlü,	en	pervasız	biçimiyle	hayat	bulmaktadır.

Tüm	bunlar	krizi	çok	katmanlı	ve	çok	yönlü	olarak	ortaya	çıkardığı	gerçeği	bize	göstermektedir.	Ekonomiden	
politikaya,	sağlıktan	çevre	sorununa,	eğitimden	sosyal	hayata	kadar	derin	ve	köklü	bir	sistem	krizi	söz	konusudur.	
Bu	kriz	derinleşerek	devam	edecektir.	Krizli	yapı	emperyalist-kapitalist	sistem	ve	onun	her	bir	halkasında	geri-
cileşmeyi,	emekçilere	ve	ezilenlere	yönelik	saldırıları	tırmandıracaktır.	Her	gelişme,	her	sorun	egemen	sınıfların	
daha	fazla	gerici	saldırılar	organize	etmesi	için	basamak	olarak	kullanılacaktır.	Genel	tablo,	olgunlaşan	çelişkiler,	
kendi	içlerindeki	sorunlar,	denge	arayışları,	emekçilerin	içten	içe	ve	yer	yer	patlamalara	dönüşen	çelişkileri	onlar	
için	alınması	gereken	tedbirler,	sıkılması	gereken	kemer,	işlevli	hale	gelmesi	gereken	baskı	gerekçeleridir.	

Son	süreçte	birçok	Avrupa	ülkesi	de	dünyanın	geri	kalanında	olduğu	gibi	pandemi	sürecinin	yarattığı	kısıtlamaları	
bir	fırsat	olarak	kullanmakta	ve	bu	gerici	politikaları	inşa	etmeye	çalışmaktadır.		Ancak	devrimci	ve	ilericiler	de	
bu	saldırılara	karşı	konumlanmaktadır.

KRİZ VE EKOLOJİ; ÜRETİM ANARŞİSİNİN İŞTAHINI KABARTAN DOĞA!

Emperyalist-kapitalist	sistemin,	yoğun	ve	durmaksızın	üretim,	genişletilen	gereksinimler	dünyası	ve	yüksek	kar	
hırsı	ve	üretimde	almadığı	 tedbirlerle	doğaya	verdiği	zararlar	da	ciddi	bir	kriz	odağıdır.	Tüm	evrenin	ekolojik	
dengesini	bozan	bir	üretim	çılgınlığı,	başta	nükleer	silahlar	ve	yıkıcı	düzeyde	silahlanma	yarışının	ve	deneylerinin	
yarattığı	tahribat,	bölgesel	savaşların	ürettiği	sonuçlar,	enerji	kaynaklarına	ulaşma	iştahı	ve	bunun	doğanın	kalbi-
ne	hoyratça	saplanan	hançer	haline	gelmesi,	maden	kaynaklarına	ulaşmada	kullanılan	doğayı	adeta	kanatan	talan	
eden	yöntemler,	tarımda	verimlilik	ve	kârlılık	için	bilimin,	ürünlerin	genetik	yapısına	yaptığı	yıkıcı	müdahale	ve	
toprağı	 çoraklaştırmaya	neden	olan	kimyasal	 kullanımı,	 kapitalist	 üretimin	durmaksızın	 işleyen	makinaları	 ve	
meta	birikimine	ve	oradan	büyük	çaplı	krizlere	yol	açan	üretim	anarşisi	için	ihtiyacın	çok	ötesinde	hammadde	
ve	enerji	gereksinimi,	endüstriyel	hayvancılık	ve	piyasaya	sunulan	sağlıksız	gıdalar	ile	devasa	bir	ekolojik	sorun	
yaratılmıştır,	yaratılmaya	devam	etmektedir.	Sorun	sadece	iklim	krizi	değildir	artık.	Sorun	bir	bütün	olarak	kapi-
talizmin	üretim	anarşisinin	karnını	doyurmak	için	insanın,	doğanın	ve	tüm	canlıların	hammadde	ve	enerji	haline	
gelmesidir.	Bu	durum	halka	iki	türlü	yansımaktadır.	Birincisi,	kapitalist	üretim	anarşisinin	yarattığı	ve	baş	edeme-
diği,	emekçilere	faturası	kesilen	ekonomik	krizdir.	İkincisi	ise,	yaşam	alanlarının	yok	edilmesi,	insan	yaşamının	
ve	sağlığının	ciddi	tehdit	altında	olması	ve	doğanın	tüm	dengesinin	alt	üst	edilmesidir.	Doğa,	kapitalist	üretimin	
karnını	doyurmak	için	ihtiyaç	fazlası	üretim	biçiminin	egemenliği	altında	can	çekişir	hale	getirilmektedir.	Buna	
karşı	toplumsal	tepki	ciddi	boyutlardadır.	Ciddi	bir	çelişki	olarak	karşımıza	çıkmakta,	bu	çelişki	karşısında	kitleler	
çeşitli	biçim	ve	düzeyde	harekete	geçmektedir.	Emperyalist	kapitalist	merkezlerde	doğayla	kurulan	güçlü	bir	iliş-
kinin	yarattığı	bilinçle	kitleler	ekolojik	sorununu	gündemine	almaktadır.	Bunun	yanında	yarı-feodal	yarı-sömürge	
ülkelerde	emekçi	köylü	kitlelerinin	yaşam	ve	üretim	alanının	parçalanması,	dağıtılması,	gasp	edilmesi	ve	yok	
edilmesi	üzerinden	gelişen	bir	hareket	söz	konusudur.	Her	iki	biçimde	de	hareket	güçlü	ve	yaygındır.
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Ancak	dağınık	ve	örgütsüzdür.	Sorunun	ortaya	çıkan	sonuçlarına	ve	nedenlerine	dair	bir	kavrayış	ve	yönelime	
rağmen	bir	siyasi	programdan,	çözümü	sağlayacak	bütünlüklü	bir	sistem,	ihtiyaç	kadar	üreten	planlı	ekonomik-
siyasi	bir	sistem	arayışından	uzaktır.	Kapitalizm	terbiye	edilmez,	biçim	almaz	bir	sistemdir.	Bu	sorun	karşısında	
emperyalist-kapitalist	sistemin	alacağı	tedbirin	karşılığı	yoktur.	Zira	sorun	kapitalist	üretimin	temel	yapısındadır.	
Sürekli	ve	durmaksızın	çalışması	gereken	makinalar,	meta	yığılması,	pazar	alanları	mücadelesi,	savaş	ve	saldır-
ganlık	politikası	durduğu	sürece	doğayı	koruyacak	hiçbir	tedbiri	geliştirme	olanağı	yoktur.	Hareketi	ve	tepkiyi	
teskin	etme	ve	dizginlemenin	ötesinde,	uç	vermiş	sorunlara	kısmi	müdahale	dışında	yapacak	bir	şeyi	de	yoktur.	
Çözümsüzdür,	çaresizdir.	Ancak	kendi	üretim	biçiminden	vazgeçmesi	gerekir	ki	bu	da	olanaklı	değildir.

KRİZİN CİNS AYRIMCILIĞINI KÖRÜKLEYEN YAPISI VE KADIN MÜCADELESİ

Ataerkil	 sistem	sınıflı	 toplumlar	kadar	eskidir	ve	sınıf	egemenliğinden	 türeyen	erkeğin	kadın	üzerindeki	cinse	
dayalı	toplumsal	baskı	aracıdır.	Tüm	egemen	sistemler	ataerkil	toplumsal	ilişkileri	sömürü	ve	baskı	sistemlerinin	
bir	dayanağı	haline	getirmiştir.	Kapitalist	sistemde	kadının	toplumsal	üretime	ve	yaşama	katılımın	olanaklarını	
bulması,	bunun	etkin	gerçekleşme	süreci	kadınlar	üzerindeki	erkek	egemenliği	dengelememiş,	tam	tersine	burjuva	
egemenliği	hem	sisteminin	kârlılığı	için	hem	de	erkek	egemenliğin	derinleşerek	devam	etmesi	durumu	olmuştur.	
Kadın	özgürlük	mücadelesi	ataerkinin	tarihsel	niteliğine	ve	emperyalist-kapitalist	sisteme	karşı	amansız	bir	müca-
dele	hattı	içindedir.	Erkek	egemenliğinin	kadın	kimliği	üzerinde	kurduğu	egemenlik	ve	dolayısıyla	ağır	baskı,	şid-
det,	taciz	tüm	ağırlığıyla	sürmektedir.	Kadınların	toplumsal	üretim	ve	yaşama	katılma	düzeyi	arttıkça	bu	baskının	
düzeyinde	bir	eksilme	olmamakta,	çeşitlenerek	yer	yer	sinsi	bir	karakter	kazanarak	sürmektedir.	Burjuva	sistem	
erkek	egemenliği	toplumsal	ilişkilerde	koruyan	yapısını	kıskançlıkla	sahiplenmektedir.	Kadınların	bilinçli,	uzun	
erimli	ve	güçlü	mücadeleleri	her	ne	kadar	siyasal	alanda,	çalışma	yaşamında	ve	yasal	çerçevede	belli	haklar	elde	
etse	de	egemenlerin	toplumsal	kültürde	ve	ilişkilerde	bu	sorunu	devam	ettirmeye	yönelik	ideolojik-sosyal-kültürel	
tutumları	sürmekte,	bunu	her	vesileyle	beslemekten	geri	durmamaktadır.	Yarı-feodal	yarı-sömürge	toplumlarda	ise	
kadınların	hem	üretime	katılma	hem	toplumsal	yaşama	dahil	olmada	yaşadıkları	sorunlar,	feodal	toplumdan	kalma	
hukuk-kural	ve	kaidelerin	güçlü	yapısını	koruyor	olması	erkek	egemenliğini	ve	onun	baskı	biçimlerinin	daha	ağır	
yaşanmasını	getirmektedir.	Kadınlar	üzerinde	sömürü	çarkları	daha	acımasız	dönmektedir.	Hala	kadınlar	ucuz	iş	
gücü	kategorisindedir,	esnek	çalışmanın	büyük	mağdurudurlar.	Ancak	aile	içinden	çalışma	yaşamına,	sokaktan	
sosyal	yaşamın	her	alanına	kadar	kadınlar	ağır	bir	şiddet	ve	taciz	altındadır.	En	eğitimli	kesimden	eğitimsiz	ka-
dına,	çalışan	kadından	çalışmayana	kadar	her	sınıf	ve	katmandan	kadınlar	yoğun	bir	şiddete	maruz	kalmaktadır.	
Duygusal,	psikolojik	ve	ekonomik	şiddet	bir	rutinken,	fiziksel	ve	cinsel	şiddet	ise	en	gelişmiş	demokrasilere	ve	ka-
dın	haklarına	sahip	ülkelerde	dahi	oldukça	yüksektir.	Kadının	cinsel	kimliği	erkek	egemen	anlayış	tarafından	taciz	
objesidir,	cinsel	meta	olgusu	durumundadır.	Erkeğin	üzerinde	egemenlik	kurduğu,	istediği	gibi	tasarruf	hakkına	
sahip	olduğu	bir	kimlik	gibi	görülmektedir.	Kadınların	yaşadıkları	sorun	siyasal	yaşamda	da	sınırlama,	toplumsal	
sorunlardan	uzak	tutulma	şeklinde	ortaya	çıkmaktadır.	Siyasal	kimlik	edinmiş	ve	mücadele	yürüten	kadınlara	dev-
letlerin	şiddeti	ve	cinsel	saldırısı	ilk	baş	vurduğu	yollardan	birisidir.	Kadın	kimliğini	aşağılamak,	küçük	düşürmek,	
parçalamak	çok	sık	baş	vurulan	bir	devlet	erki	yöntemidir.	Tüm	bu	sorunlar	karşısında	kadınların	sürekli,	dinamik	
ve	etkili	bir	mücadele	örgütledikleri,	sorunları	karşısında	hızla	sokakları	doldurdukları	ve	erkek	egemenliğinin	her	
türüne	karşı	ideolojik-tarihsel-politik	ve	cinsiyet	özgürlükçü	bir	rotada	ilerledikleri	görülmektedir.	Kadınlar	hem	
sorunlarını	mücadeleleriyle	daha	görünür	kılmakta	ve	daha	net	tanımlamakta,	hem	de	dayatılan	egemenliği	sürekli	
aşındırmaktadır.	Kriz	süreçleri	tarihte	her	zaman	kadınlar	için	ekstra	daha	büyük	sorunlar	yaşamasına	neden	ol-
muştur.	Krizlerin	ve	savaşların	en	büyük	mağdurlarından	birisi	kadınlar	olmaktadır.	Ekonomik	krizde	kadınların	
hızla	işsizler	ordusuna	katılması,	patronların	her	zaman	ilk	tercihi	olmaktadır.	Krizin	yarattığı	toplumsal	bunalım,	
sosyal	bozukluk,	aile	ve	toplum	yaşamında	kadına	yönelen	şiddet	ve	taciz	olmaktadır.	Erkek	egemenlik	böylesi	
durumlarda	adeta	yaşadığı	sorunları	şiddet	ve	cinsellikle	bastırma	eğilimine	girmekte	ve	doğal	olarak	bu	kadınlar	
üzerinde	yeni	ve	katmerli	bir	saldırı	olarak	gerçekleşmektedir.	Politik	krizin	yoğunlaşmış	hali	olan	savaş	veya	sa-
vaş	ikliminde	de	yine	eril	dil,	erkeklik	vurgulu	şovenizm,	savaş	kışkırtıcılığı,	politik	saldırganlık	dolaysız	olarak	
kadın	kimliğine	karşı	bir	yönelime	dönüşmektedir.	Özellikle	şovenizmin	tırmandırıldığı,	ırkçılığın	boyutlandığı,	
faşizan	saldırıların	arttığı	koşulda	kadınlar	ve	cinsel	kimlikleri	de	özel	ve	özgün	bir	aşağılanmaya	hedef	haline	
daha	fazla	gelmeye	başlamaktadır.	Bu	doğrudan	bir	siyasal	saldırı	olarak	ortaya	çıkmaktadır.	Toplumsal	yaşamda	
sürekli	üretilen	erkek	egemenlik	bu	dönemlerde	siyasal	destekle	birlikte	daha	fazla	güç	kazanmakta	ve	kadınlar	
büyük	sorunlarla	başetmeye	mahkum	kalmaktadır.	
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Toplumsal	sorunların,	ekonomik	ya	da	politik	krizin	yarattığı	sorunlar	erkek	egemenliği	için	kadınları	stres	topuna	
çevirmektedir.	Tüm	bu	sorunların	benzeri	ve	daha	fazlası	LGBTİ’ler	içinde	söz	konusudur.	Homofobi,	yaşamın	
her	anında	en	ileri	unsurlarda	dahi	yansımasını	bulan	bir	hastalıklı	bakış	açısıdır.	Toplumlarda	ise	bu	daha	köklü	
ve	daha	güçlü	bir	yapıya	sahiptir.	Toplum	ve	üretim	yaşamında	dışlanma	en	çok	bu	kesimler	için	geçerlidir.	Şiddet	
ve	cinsel	baskı	yanında	kimliğinin	ayıplanmasını	içeren	başka	bir	şiddete	maruz	kalmaktadır	bu	kesim.

Kadınların	daha	örgütlü,	 daha	bilinçli	 bir	 konumlanış	 alması	 bu	 sorunlarla	daha	 etkin	mücadele	 etmesinin	 en	
önemli	aracıdır.	Bu	bağlamda	kriz	döneminin	en	önemli	mağdurlarından	olan	kadınların	direnci	ve	mücadeleci	
karakteri	de	gördüğü	baskıya	paralel	olmaktadır.	Bu	Şili’de,	Fransa’da	toplumsal	eylemlerde,	Türkiye’de	kadına	
şiddete	karşı	gösterilen	tepkide,	Avrupa’da	kadın	grevlerinde,	Hindistan	ve	İran’da	devlet	baskısına	ve	gericiliğe	
karşı	sokakları	ve	meydanları	dünyanın	her	köşesinde	hızla	doldurma	kabiliyeti	ile	toplumun	en	dinamik	kesimi	
durumundadır.	Yaşanan	kriz	ve	gericileşme	eğilimi,	kadın	kimliğine	yönelik	erkek	egemenliği	daha	güçlü	üretme-
ye	uygun	zemin	sunmaktadır.	Bu	anlamda	daha	ileri	düzeyde	örgütlenmek,	yasal	kazanımlarla	kendini	sınırlama-
mak	bunun	köklerine	doğru	yönelmek,	işçi	ve	emekçilerin	mücadelesiyle	daha	güçlü	kaynaşmak	hayati	derecede	
önemlidir.	

GENÇLİK GELECEKTİR, EMPERYALİST-KAPİTALİST SİSTEM GELECEKSİZLİKTİR!

Emperyalist	kapitalist	sistemin	halk	gençliğine	vaat	ettiği	şey,	güçlü	ve	zeki	olanın	sistemde	iyi	yerlere	gelebilece-
ği	(bu	%1’dir),	geri	kalan	%99’un	ise	durmaksızın	gelecek	kaygısıyla	boğuşması,	azgın	bir	sömürüye	tabi	olması-
dır.	Egemen	sistemler	gençliği	kazanmanın	kendi	sistemine	yedeklemenin,	onu	kendi	geleceği	noktasında	sisteme	
güçlü	şekilde	yedekleyene	kadar	umutlu	tutmanın	her	yolunu	kullanır.	Bu	bağlamda	ilk	yaptığı	şey	kitleleri	poli-
tikadan	uzak	tutmak,	günlük	tüketimle	boğuşmasını	sağlamaktır.	Eğitim	sistemini	buna	göre	dizayn	eder,	medya-
sını,	sportif	ve	sosyal	faaliyetleri	bunun	gerçekleşmesi	için	aktif	hale	getirir.	Genç	beyinlerin	büyük	meselelerle	
ve	gelecek	sorununa	kafa	yormaması	için	tüm	ideolojik	araçlarını,	eğlenceli	olanaklarını	ve	onu	sorunlarından	
uzak	tutacak	her	türlü	uyuşukluğa	yol	açacak	araçlarını	donanır	ve	kullanır.	Ekonomik	kriz	en	güçlü	şekilde	genç	
kitleleri	vurur.	Zira	tüm	Avrupa’da	ve	dünyada	2008	ekonomik	krizi	sonrası	genç	işsizlik,	işsizlik	oranının	birkaç	
katı	düzeyindedir.	Günü	birlik	işler,	esnek	üretim	ve	hizmet	sektörlerinde	geçici	çalışma	ile	gençlik	adeta	ağır	bir	
sömürü	çarkı	içinde	ucuz	iş	gücü	potansiyelidir.	Genç	kitle	üretimle	bu	şekilde	ilişkilenerek	lümpenleştirilir,	çürü-
tülür.	Sistem	için	zararlı	olmayacak,	yeri	geldiği	zaman	azami	kar	için	fayda	üretecek	koşullara	doğru	itilir.	Politik	
kriz	dönemlerinde	ise	yaşanan	çelişkilerin	getirdiği	politize	olma	hali	genelde	şovenist	duyguların	beslenmesi,	
güç	ve	militarist	eğilimlerin	doyurulması	üzerine	kurulur.	Böylece	gerici	politik	kuşatmanın	altına	alınan	gençlik	
kitlesi,	enerjik	ve	hazır	bir	savaş	gücü	olarak	konumlandırılır.	İçinden	geçtiğimiz	süreçte	gençlik	için	iki	sorun	söz	
konusudur;	birincisi,	büyük	çaplı	işsizlik,	ikincisi	ise	lümpenleşme,	de-politizasyon	ve	tüm	toplumsal	sorunlara	
yabancılaştırılma.	Bu	eksende	uyuşturucu	kullanımının	yaygınlığı,	çeteleşme	gibi	olgular	çok	güçlüdür.	Gençliğin	
muhalif	ve	değişim	isteyen	damarını	sistem	kendi	lehine	kullanmakta,	enerjisini	farklı	türden	toplumsal	aykırılık	
eğilimleri	ile	besleyerek	karşılar.	Muhalif	olan	ve	değişim	dinamiğini	sisteme	yönelten	gençliğe	ise	büyük	çaplı	
saldırılar,	korkutma	ve	sindirmeye	yönelik	devlet	mekanizması	çalışır.	Son	dönem	otonom	örgütlere,	devrimci	ve	
ilerici	hareketlerin	gençliğine	yönelik	“terör”	parantezi	açma	çabası	bunun	bir	sonucudur.	Gençlik	kitlesi	Avrupa	
çapında	gasp	 edilen	 ekonomik,	 akademik	haklarını	 savunmak	 için	güçlü	bir	 hareket	yaratabilmektedir.	Ancak	
tüm	toplumun	olduğu	gibi	bu	katmanında	bu	hareketleri	bir	kalıcılık	göstermemektedir.	Doğru	bir	politik	hatla	
inşa	edilmemektedir.	Zira	toplumun	en	dinamik	ve	enerjik,	hızlı	hareket	etme	ve	iddialı	militan	konumlanış	alma	
potansiyeli	bu	kesimde	vardır.	Bunun	yer	yer	tüm	Avrupa	çapında	mayalanma	eğilimi	dikkat	çekse	de	toplumsal	
güçleri	dinamitleyecek	bütünlük	ve	yönelim	henüz	söz	konusu	değildir.	Ancak	yaşanan	krizlerin	bu	katmanın	çe-
lişkilerini	sürekli	büyüttüğü	ve	güçlendirdiğini	belirtmek	gerekir.

SUSKUN VE SAKİN ŞEHİRLER DEĞİL SAKİNLEŞMEYEN MEYDANLAR VE SOKAKLAR İÇİN 
MÜCADELEYE!

Genel	itibari	ile	ezilen	ve	emekçi	sınıfların	uzun	yıllar	süren	mücadeleler	pahasına	kazandığı	ekonomik,	sosyal	
ve	siyasal	hakları	sistem	tarafından	hızla	geri	alınmaktadır.	Bununla	birlikte	sokakların	ve	meydanların	her	türlü	
demokratik	hak	talebine	ve	tepkiye	kapatılmaya	çalışıldığı,	göçmen	ve	mültecilere	karşı	faşist	saldırıların	bizzat	
devlet	eliyle	organize	edildiği,	teşvik	edilerek	körüklendiği	bir	süreçten	geçmekteyiz.	
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Tüm	dünyada	esen	daha	fazla	gericileşme,	şovenizm	dalgası	ve	saldırganlığın	körüklenmesi,	tüm	Avrupa	içinde	
AB	politikaları	içinde	geçerlidir.	Tek	tek	ülkelerde	bu	tablo	daha	açık	bir	şekilde	görülmektedir.	Ancak	AB’nin	
emperyalist	niteliği,	onun	kan	göz	yaşı	ve	sermayesi	için	pazar	arayışı	olduğu	da	unutulmamalıdır.	Bu	arayış	bir	
bütün	güç	dengelerinin	değişim	arayışı	gösterdiği,	politik-ekonomik	krizlerin	tırmandığı,	salgın	gibi	bir	sürecin	
buna	çarpan	etkisi	yarattığı	şartlarda	daha	fazla	artacaktır.	Daha	saldırgan	biçime	bürünerek,	şovenizmi	körükle-
yerek	bu	arayış	sürecektir.	Salgına	yönelik	“tecrit	edilmiş”	alanlar	yaratma	tartışması,	bunun	yanında	telaşlı	bir	
hareketin	olduğu	şehir	merkezlerinde	salgın	koşullarının	üretimin	aynı	telaşla	ancak	politik-sosyal	yaşamın	daha	
fazla	durgunlaşarak	devam	ettiği	bir	durum	yaratılması	amaçlanacaktır.	

Emperyalist-kapitalist	sistemin	yapısının	ürettiği	gerginlik,	şiddet	ve	sınıf	savaşımları	emperyalistler	tarafından	
“medeni	olmayan,	barbar	toplumların”	medenileşmeme	direnci	olarak	sunulurken,	ekonomik	krizin	sonuçları	ve	
nedenleri	de	hızla	pandeminin	omuzlarına	yüklenecektir.	Kızışan	pazar	mücadeleleri	daha	güçlü	şovenizmle	kar-
şılanacak,	daralan	ekonomik	ve	sosyal	yaşamın	“tarihsel	haklar”,	“ayrıcalıklı	ve	imtiyazlı”	medeniyet	hakkıyla	
örtüleceği	açıktır.	Toplumsal	kural,	disiplin	ve	uyum	ile	krizleri	atlatma	politikası	ve	vaatleri	emekçilerin	birbi-
rinden	 tecrit	 edilmesi,	 koparılması,	 örgütsüzleştirilmesi	 ve	 “otoriteye”	 uyum	 sağlama	 “zorunluluğu”	 eşliğinde	
hayat	bulacaktır.	Bu	politik	özgürlüklerin	daralması,	ekonomik	hakların	kısıtlanması,	sağlık	ve	eğitime	ulaşma	
olanaklarının	daha	fazla	ticarileşmesi,	devlet	sopasının	daha	hissedilir	olması,	şovenizmin	kitleselleşmesi,	askeri	
harekatlarla	ulusal	gururun	okşanması,	memnuniyetsizlik	ifade	etmenin	baskılanması,	sınıf	mücadelesinin	top-
lumsal	huzursuzluk	gerekçesi	sayılmasını	getirecektir.	

Gerici	saldırılar	durmayacaktır.	Çünkü	ekonomik	ve	siyasi	kriz	kontrol	edilememektedir.	Krizin	faturası	işçi	sınıfı	
ve	emekçilere	kesilmiştir.	Ayrıcalıklı	olanlar	ayrıcalığından	vazgeçmeyecek,	krizi	daha	fazla	güçlenmenin	daha	
güçlü	sermaye	edinmenin	fırsatı	olarak	değerlendireceklerdir.	Egemen	sınıfların	sözcüleri,	işçi	sınıfı	ve	emekçi-
lerden	daha	fazla	fedakârlık	isteyecektir.	Onların	sözlerini,	onların	gerekçeleriyle	kıyaslamak	kuşkusuz	gerçeğe	
gözlerini	kapatmak	olacaktır.	Egemen	sınıfların	temsilcilerinin	sözlerini,	emperyalist	tekellerin	ayrıcalıklarıyla	ve	
bitmek	bilmeyen	kar	hırslarıyla	kıyaslamak	gerekmektedir.	Bu	gerçeğin	apaçık	ortaya	serilmesini	getirecektir.	Var	
olan	krizli	yapıda	egemen	sınıfların	bugüne	kadar	buldukları	çözüm	bundan	sonra	bulacaklarının	da	habercisidir.	
Daha	fazla	şovenizm,	daha	fazla	sömürü,	daha	fazla	hakların/	özgürlüklerin	kısıtlanması,	daha	fazla	“kaderine	
boyun	eğme”	öğüdü,	daha	fazla	askeri	yatırım	ve	daha	fazla	silahlanma,	daha	fazla	güvenlik	önlemi,	daha	fazla	ça-
lışma	saatleri,	daha	fazla	suskun	sokaklar-meydanlar,	daha	fazla	işsizlik	ve	daha	fazla	dağınık	ve	örgütsüz	bir	top-
lum.	Durmayacaklar.	Saldırganlıkta	sınırları	olmayacak.	Kar	hırsları	azalmayacak.	Mal	ve	sermaye	dolaşımının	
özgürlüğünü	kısıtlamaya	izin	vermeyecekler.	Ucuz	iş	gücü	için	iştahları	kesilmeyecek.	Krizin	egemenlere	geniş	
politik	özgürlük,	ezilenlere	ise	politika	yapma	yasağı	olduğuna	inançları	eksilmeyecek.	Ayrıcalıklarını	genişletme	
hakkından	vazgeçmeyecekler.	Daha	fazla	ayrıcalık	için	savaşmaktan,	daha	güçlü	şekilde	devleti	örgütlemekten	
geri	durmayacaklar.	Süreç	bu	şekilde	ilerlemeye	ve	bu	eğilimle	sürmeye	devam	edecektir.

Bu	saldırılara	karşı	yerel	ve	göçmen	tüm	ezilenlerin	ortak	mücadelesinin	örgütlenmesi	ve	hayata	geçirilmeye	ça-
lışılan	tüm	gerici	saldırılara	karşı	mücadelenin	yükseltilmesi	gerekmektedir.	Bu	saldırıların	esas	hedefi	sömürüyü	
derinleştirmek,	 ezilenlerin	mücadelesini	 engellemek,	 gençliği	 geleceksizleştirmek,	mültecilere	 ölümden	 başka	
seçenek	vermemek,	kadının	üzerindeki	tahakkümü	ebedileştirmek,	doğayı	rant	uğruna	talan	etmek	ve	sistemin	
kendisine	karşı	gelişebilecek	her	hareketi	başından	itibaren	sindirmesini	amaçlamaktadır.	

AGEB	olarak	bu	gerici	saldırılara	karşı	tüm	devrimci,	demokrat	ve	ilerici	kesimleri	egemenlerin	saldırılarına	karşı	
harekete	geçmeye	ve	mücadeleyi	yükseltmeye	çağırıyoruz.	Tüm	bu	saldırılara	karşı	ezilen	ve	emekçilerin,	kadın-
ların,	gençlerin,	mülteci	ve	göçmenlerin,	halkların	ortak	mücadelesini	örgütlemek	günün	en	büyük	görevlerinden	
biri	olarak	karşımızda	durmaktadır.	Saldırı	bütünlüklü	bir	politik	karaktere	sahiptir.	Saldırıyı	püskürtmek,	saldırı-
lara	karşı	doğru	konumlanmak	ve	doğru	bir	bilinç	edinmek	için	net	ve	kesin	bir	politik	duruş	sergilenmelidir.	Ge-
riciliğe	geçit	yok!	Şovenizme	izin	vermeyeceğiz!	Emperyalist	politikalara	ve	saldırganlığa	dur	diyeceğiz.	Salgına	
rağmen	egemenler	sağlık	haklarımıza	ulaşmamızı	önemsemezken,	tedbir	için	tecrit	edilmeyi	kabul	etmeyeceğiz.	
Ekonomik	krizin	pandemiye	yüklenmesine	inanmayacağız.	Kanımızla,	terimizle	elde	ettikleri	sermaye	ile	üzeri-
mizde	egemenlik	kurulmasına	dur	diyeceğiz.	Dil,	din,	ırk,	ten	farkı	“ayrıcalığına”	meydan	okuyacağız.
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Baskıya,	gasp	edilen	haklara,	politik	özgürlüğümüze,	düşünce	ve	 ifade	hakkımıza,	uzatılan	çalışma	saatlerine,	
işsizler	ordusuna	sürüklenmemize,	ekonomik	kesintilere,	örgütlenme	özgürlüğümüze,	 sınıfsal	çıkarlarımızı	 sa-
vunma	hakkımıza	yönelecek	her	 saldırıya	karşı	 sokakları,	meydanları	durgunluğa	 terk	etmeyeceğiz.	Sokaklar,	
meydanlar	suskunlaştıkça	gericilik	daha	fazla	katlanacak,	saldırılar	daha	pervasız	olacak.	Bu	bizim	tarihsel	hafı-
zamız	ve	asla	unutmayacağımız	bir	gerçektir.	

Her	ülkede,	her	alanda	bu	saldırılara	karşı	durabilmek,	kazanılmış	ve	meşru	hakların	savunulmasını	ve	daha	faz-
lasının	kazanılmasını	sağlamak,	geleceği	inşa	etmek	ancak	örgütlü	mücadele	ile	başarılabilecektir.	Bizler	AGEB	
olarak	başlattığımız	bu	kampanya	ile	bu	sürece	politik	bir	müdahale	başlatmış	bulunuyoruz.	Tüm	devrimci	ve	
ilerici	 kesimleri	 bu	 kampanyanın	 birer	 öznesi	 haline	 getirmek	 için	 çaba	 harcayacağız.	Ama	daha	 da	 önemlisi	
egemenlerin	zafer	kazanmış	komutanlar	gibi	hareket	etmesine	karşı	ezilenlerin	meydan	okuyuşu	referansımız-
dır.	Emperyalist	kapitalist	sistem	saldırganlık	dozunu	sürekli	tırmandırırken,	krizi	aşma	yönelimi	olarak	saldırı	
politikasını	hayata	geçirirken	Fransa’da	yıla	varan	uzun	ve	 istikrarlı	 direnişiyle	 sarı	 yelekli	Fransız	 emekçile-
ri	enerjimizi	güçlendiriyor.	Şili’de	faşist	diktatörlüğe	meydan	okuyan	öğrenciler	ve	kadınların	destansı	direnişi	
önümüzü	daha	berrak	görmemizi	sağlıyor.	Polonya’da	yüzbinler	olarak	gerici	kürtaj	yasasına	karşı	meydanları	
dolduran	kadınlar	ve	ilericiler	ruhsal	şekillenişimizi	belirliyor.	Kadın	grevleri	ile,	ekoloji	mücadelesi	ile,	Davos	
protestolarıyla	dünyanın	“en	huzurlu”	ülkesinde	memnuniyetsizlik	bayrağını	dalgalandıran	on	binler,	çelişkilerin	
yakıcılığını	kavramamıza	yardım	ediyor.	Yunanistan’da	17	Kasım’da	Aleksis	protestosu	için	tüm	baskıya	rağmen	
barikatları	yıkan	kitlelerle	yüreğimiz	çarpıyor.	ABD’de	de	polisin	ırkçı	saldırısı	ile	katledilen	George	Floyd	için	
başlatılan	Black	Lives	Matter	hareketinin	hem	ABD	emperyalizmine	hem	pandemiye	meydan	okuyarak	aylarca	
sokakları	 tutuşturan	 hareketin	 heyecanı	 ile	 şekil	 alıyoruz.	Endonezya’da,	 İran’da,	Lübnan’da,	Türkiye’de	 kâh	
kadın	cinayetleri	için	kâh	hak	gasplarına	karşı	kâh	gerici	faşist	saldırılara	karşı	alanları	terk	etmeyenlerin	izini	
sürüyoruz.	Hindistan’da	işçi	ve	köylülerin	250	milyon	kişilik	grevleriyle	birleşiyoruz.	Filipinler’de	rejime	karşı	
yürütülen	gerilla	savaşının,	Rojava’da	faşizmin	işgalciliğine	geçit	vermeyen	savaşın,	T.	Kürdistanı’nda	Kürt	ha-
reketinin	imha	savaşına	karşı	meydan	okuyan	duruşunun	ezilenlerin	cephesine	taşıdığı	kanla	güçlü	hissediyoruz.	
Ve	Hindistan’da	iktidar	perspektifiyle	Hint	gericiliğini	parçalamaya	odaklanmış	Maoist	Halk	Savaşı’nın	politik	
iktidar	perspektifiyle,	Türkiye’de	Halk	Savaşı’nın	tutunma	mücadelesi	ve	imha	savaşına	karşı	can	bedeli	en	üst	
düzeyde	gösterdiği	iradeyle	devrimi	ve	ezilenlerin	kurtuluş	perspektifine	sıkıca	bağlanıyoruz.	

Yani	biz	ezilenlerin	öfkesi,	savaşımı	ve	geleceği	kazanma	iddiasının	sokaklarda,	meydanlarda,	amfilerde,	fabri-
kalarda,	dağ	başlarında	durulmayan,	durdurulamayan	mücadelesi	ile	haklılığımıza	bağlanıyor;	gericiliğe	karşı	bir	
duruş	sergiliyoruz	ve	mücadelemizi	örgütlenerek	büyütmeye	çalışıyoruz.	Tüm	ilerici	güçleri	bu	kampanyamıza	
bu	hamlemize	destek	olmaya,	aktif	katılmaya	ve	ezilenlerin	krizinin	faturasını	ödemeyeceğimizi	beyan	etme	mü-
cadelemize	katılmaya	davet	ediyoruz.

SALDIRILARA KARŞI MÜCADELE ET!

DAĞINIKLIĞA KARŞI ÖRGÜTLEN!

SALDIRILARA VE KRİZE KARŞI, MÜCADELEDE “BİRLİK”!

“BİRLİK” İLE MÜCADELEYİ BÜYÜT, SALDIRILARI PÜSKÜRT!

GERİCİ KUŞATMAYA HAYIR, “BİRLİK” İLE MÜCADELEYE EVET!

GERİCİ POLİS YASALARINA HAYIR!

TERÖRLE MÜCADELE YASALARI’NA HAYIR!

ÇALIŞMA SÜRELERİNİN UZATILMASINA HAYIR!

OHAL, SIKIYÖNETİM UYGULAMALARINA HAYIR!

IRKÇILIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

FAŞİZAN YASALARA DUR DİYECEĞİZ!
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Siyasal Perspektif Yazısı

GÖÇMENLERE YÖNELİK DÜŞMANLIK, GÖÇ YOLLARINDA ÖLÜMLERE KARŞI MÜCEDELE 

EDECEĞİZ!

KÜRTAJ YASALARINA HAYIR!

KADINA ŞİDDETE, TACİZE VE TECAVÜZE, ERKEK EĞEMENLİĞE KARŞI SAVAŞ AÇ!

İŞÇİ SINIFININ VE EMEKÇİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARININ GASP EDİLMESİNE 

GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE ÖRGÜTLENMEYE EVET

MÜCADELEYE EVET, GERİCİLERİN CANINI OKUMAYA EVET! 

HALKLARIN DAYANIŞMASINA EVET!

GERİCİ SAVAŞLARA KARŞI DEVRİMCİ SAVAŞLARA EVET!

EMPERYALİST-KAPTALİZME, FAŞİZME, FEODALİZME, VE HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI 

AKTİF OLMAYA, KARŞI DURMAYA, SINIF SAVAŞINI YÜKSELTMEYE EVET!

AVRUPA GÖÇMEN EMEKÇİLER BİRLİĞİ – AGEB
OCAK 2021
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Yaşasın yerli - göçmen işçi ve emekçilerin 
sınıf dayanışması ve birlikte mücadelesi!

Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği


