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Bugün gazetede yazmaya başlayalı 22 yıl oluyor. BirGün’le maceram 2007’de Ömer Türkeş eve
uğradığında başlamıştı. O zamanlar minik ve önemsiz bir gazeteydik. Aşırı milliyetçi küçük
gazeteler bile bizim 7-8 katımız tiraja ulaşıyordu. Taş çatlasa 7.000 satıyor, solun gazetesi
olmaya çalışırken, solda ne olduğunu bile yazamıyorduk. ÖDP’nin Ö ve D kanatları ne birarada
durabiliyor, ne ayrılabiliyor, işin ilginci kanatlar neler olup bittiğini BirGün dışındaki
kaynaklardan daha iyi öğreniyordu. Kuş tek kanatla uçmaz. Sonra, sonunda anlaşıldı.
ÇALIŞANLAR PARTİSİ
O günler geride kaldı. Kim inanırdı o zamanlar birisi BirGün bir gün 300.000 satacak deseydi?
Kim inanırdı Özgürlük Partisi, Dayanışma Partisi, Emek Partisi, DSİP ve diğer tüm sol partiler
Çalışanlar Partisi (ÇAP) adında bir sol koalisyon kuracak, asgari müşterekte birleşecek diye.
Hatta 2028 seçimlerini kazanan ve 2020’de MHP ve CHP’nin birleşmesiyle kurulan Cumhuriyet
Hareket Partisi’nin ÇAP’a koalisyon teklif edeceğini ve AKP ile İslam Akıncıları Partisi İSAP’ın
olası koalisyonunun böyle engelleneceğini? Foti Benlisoy adlı bir vatandaşın Dışişleri Bakanı,
Karin Karakaşlı’nın Kadından Sorumlu Devlet Bakanı olabileceğini ve buna CHPlilerin karşı
çıkmayacağını?
10.000 KOKO
2008’de söylenilse inanılmayacak daha önemli şeyler oldu. Memur, işçi ve köylü sendikalarının
koordine ettiği Kooperatifler Konfederasyonu KoKo’nun açtığı sanal ve gerçek pazarların sayısı
10.000’i buldu. Migros ve Tansaş’ın, açtığı davaları kaybetmesi sonucu, maliyetleri artan
kabzımal, market, süpermarket zincirleri dağıldı. Süpermarketler ortadan kalktı, son kalan
Şokları da KoKo aldı. Küçük çiftçi tarımını batmaktan kurtaran bu gelişmeleri 2008’de insan
rüyasında bile görmezdi.
2015’te kontrol altına alınan 2008 krizinden sonra özel bankaların ve vadeli işlem piyasalarının
ancak kamunun denetiminde risk yönetimi yapabileceği anlaşılmıştı. Bunun sonucunda spot
piyasalar dışındaki bütün türev ticareti sonlandırılmış, özel bankalar kamulaştırılmış, yeni
krediler işçi ve köylülerin ortak mülkiyetindeki KOBİlere verilmeye başlanmıştı. Bunun
sonucunda reel sektör kendine gelmiş, spekülatif sermaye hareketleri durmuş, GSMH İspanya
düzeyine çıkmıştı. Birçok sosyalist minik dergi çevresi bu gelişmelere Neo-Kapitalist Sol adını
takmış ve ÇAP’ı çapsızlıkla suçlamıştı.
TÜRBANLI SOSYALİST
2028’de AKP’nin öncülüğünde örgütlenen “Serbest Piyasa İstiyoruz, Yine Yeniden!” mitingleri
ÇAP’ın örgütlediği karşı-mitingler sayesinde gölgelenmiş yeni bir neoliberal dalga
durdurulmuştu. Daha da ilginci CHP’nin söylemi bile sola yatmaya başlamış, daha önce çarşaf
açılımı yapmış bir genel başkanlarının “ebedi parti genel başkanı” unvanı Parti Meclisi’nce
feshedilmişti. Bırakın CHP’yi, sol liberal AKP’liler bile “iştirakçılık cenab-ı hakkın bize verdiği

en müstesna fikirdir” demeye başlamışlardı. Bu AKP’lilerin kafasını karıştıran ÇAP’ın başbakan
yardımcısının türbanlı bir feminist sosyalistin olmasıydı.
GAY REKTÖR
Kürt sorunu ise yeni bir döneme girmiş, Kürtlere karşı 15 yıldır uygulanan pozitif ayrımcılık
nedeniyle üniversitelerde Kürt öğrencilerin sayısı artmış, hem devlet hem PKK terörü oradan
kalkmıştı. Hatta Evrensever Öğrenci Dernekleri Konfederasyonu’nun Boğaziçi Temsilciliği
Boğaziçi’nin eğitim dilinin İngilizce’den Kürtçe’ye değiştirilmesini talep etmiş, ancak bu talep
mühendislik bilimlerindeki Kürtçe literatürün kısıtlı olması nedeniyle Türkiye’nin ilk gay rektörü
Bülent Öz’ün vetosuyla karşılaşmıştı.
2009
Başıma bir iş gelse, 20 yıllık bir uykuya yatsam. Kalktığımda kızımı 22 yaşında, memleketi de
yukarıda anlattığım gibi bulsam... Hiç üzülmezdim kaybolan yıllara.
Tüm BirGün okurlarına 2009’da 2029 gibi bir yıl dilerim.

