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GÜNEY AMERİKA BAHARI, MI ACABA? 
 
2008’de yaşanan küresel ekonomik kriz sonrası, dünyanın hemen her yerinde bir protesto, gösteri, 
toplumsal hareket furyası başladı. Kimine göre bazı güçler tarafından pimi çekilmiş bir bomba, kimine 
göre halkların uzun süredir yaşadıkları sıkıntılardan dolayı yaşanan doğal bir süreç olan bu olaylar, 
ülkemizde de Gezi Parkı olayları olarak karşımıza çıkmıştı.  
 
Fransa’da sarı yelekliler, Arap yarımadasında yaşanan Arap Baharı süreci, G-8 ülkelerinde çevre ile ilgili 
sorunlara dikkat çekmek için yapılan gösteriler ve son süreçte Güney Amerika’da yaşanan olayların 
nedenlerine bakıldığı zaman ise, karşımıza üç temel kategorinin çıktığını görmekteyiz1.  
 
İlk kategoride, ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar, kemer sıkma politikaları ve neoliberalizme karşı 
olan eylemleri görmekteyiz. Başlayan protestoların büyük çoğunluğunu oluşturan bu kategorinin en büyük 
ve belki de son 10 yıldaki en etkili olanını Arap Baharı oluşturuyor. 
 
1 YÖRÜK, Erdem; ve YÜKSEL, Murat 2014. “Türkiye Gezi Parkı protestolarında sınıf ve siyaset”, ‘New Left Review’ dergisi, Kasım 
2014, s. 103 – 123. 
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Arap yarımadasındaki başlangıç kıvılcımını atan ve geçinemediği için kendini yakmak isteyen seyyar satıcı 
ile yarımadada yaşanan olaylar silsilesi, bu coğrafyadaki çoğu şeyi iyi & kötü değiştirmiş vaziyette. 
Bugünlerde Güney Amerika’da yaşanan protestoların da birçoğunun temelinde bu neden yatmakta.  
 
Gelelim bu kategorideki protestolarda işin görünmeyen yüzüne. Aslında bu protestoların yaşandığı ülkeler, 
kapitalizmin ve emperyalizmin tam olarak etkin olamadığı ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Ya da o 
ülkelerdeki cevherin farkında olup, o cevheri sömürme niyetinde olanların bir oyunu olarak da 
anlayabiliriz. Protestoların çıkış nedenindeki fikir ayrılıklarının temeli de burada yatıyor zira.  
 
Sözde “Demokrasi Getirme” eylemi içerisinde olan ve ona destek veren ülkelerin, sömürerek 
bitiremedikleri Ana Kıta Afrika’nın kuzeyini ve kuzeydoğusunu kapsayan olaylardan tutun da, Venezuela ve 
Bolivya’da yaşanan protestolara kadar gelen süreci planlayan bir ekibin olduğunu ve bunun başında da 
Siyonist İsrail ile koruyucusu Amerika’nın olduğunu söyleyen bir çok stratejist ve dış politika uzmanı 
bulunmakta. Sadece tek bir plana sadık kalmayıp, sözde vaad edilmiş toprakları için çocuk öldürmeden 
tutun da hastane vurabilmeye, hatta kocaman bir şehri “açık hava hapishanesi” statüsüne çevirmeye 
kadar herşeyi yapabilecek olan siyonist bir milletin bu olayları A, B, C planı olarak planlamış olması da, 
aslına bakılırsa pek de olmayacak bir şey değil.  
 
Zira Filistin ile ilgili mevzularda, birçok Müslüman ülkenin yap(a)madığı çıkışı, eleştiriyi ve yaptırımı yapan; 
küresel ekonomik krizden ciddi yaralanmalar ile çıkan iki ülke olan Venezuela ve Bolivya’da yaşanan 
protestoları çıkarmak, dünyanın ekonomik gücünü elinde bulunduran güçler için pek de zor olmasa gerek.  
 
Hakeza, kendi güvenliği için kendisinden, koruyucusundan ve yancılarından başka, dünyada geriye kalan 
200’e yakın ülkeyi karşısına alabilen bu yapı, yine kendi güvenliği ve kutsal toprakları kendisine 
bağlayabilmek için yakın coğrafyasındaki ülkelerde de bir takım karışıklıklar çıkarması olası. Tıpkı İkinci 
Dünya Savaşı öncesinde, kendi eski sınırlarına dönmek isteyen Hitler’in diğer ülkelerde çıkarmış olduğu 
“tiyatro” saldırılar ve karışıklıklar gibi2.  
 
Küresel kriz sonrasında en çok görülen ikinci protesto kategorisi ise, otorite karşıtı ve demokrasi yanlısı 
olan halkların, daha çok tartışmalı seçimlerin ve ekolojik problemlerin ardından düzenlediği eylemler yer 
alıyor. Türkiye’de yaşanan “Gezi Parkı Olayları” ile beraber, 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’in 
çıkışı ve geçen aylarda yine aynı sebeplerden Hindistan’dan Almanya’ya kadar sokağa çıkan insanlar3, asıl 
sebebi ekonomik kriz olmayan Arap ülkelerinin bazılarında yaşanan protestolar, Rusya, Hong Kong ve 
Ukrayna ile kısmen Bolivya’da görülen protestolar bu kategoriye giriyor. Bu kategorideki protestolarda da, 
pekala yukarıda söylediğimiz senaryo geçerli olabilir mi; protesto yaşanan ülkelere, coğrafyalara ve bu 
coğrafyaların son 15 yılına bakıldığı zaman, sanki bir düşünmekte fayda var gibi duruyor. 
 
2 ÖZAL, İlkin Başar, 2018. “Kısa İkinci Dünya Savaşı Tarihi”, Timaş Yayınları, Aralık 2018.  
3 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50140761 
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Üçüncü kategoride karşımıza çıkan protesto tipi ise, yüksek enflasyon ve kredi dağıtımıyla büyüyen, bunun 
sonucunda da yolsuzluğun arttığı ve inşaat sektörünün güçlendiği ekonomilerde ortaya çıkan eylemler 
var. Dr. Erdem Yörük ve Dr. Murat Yüksel bu eylemleri, hızla büyüyen öğrenci nüfusuyla beraber beyaz yaka 
işlerin arttığı ve yeni kuşağın sokağa çıktığı protestolar olarak tanımlıyorlar4.  
 
2008’den itibaren yaşanan bu protestoların aynı zamanda bütün dünyada başlattığı yeni bir akım var: 
Sosyal Medya’dan örgütlenme. Yerküre üzerinde yaşayan herkes hakkında her istediğiniz eleştiriyi 
yapabildiğiniz ve gerektiği zaman toplumsal bir akım ile bunu sokağa yani eyleme, icraata dökebildiğiniz 
bir platform olan sosyal medya; 19. Yüzyılda Avrupa’da görülen toplumsal hareketlerden ve 20. Yüzyılda 
başlayan öğrenci hareketlerinden belki de en büyük farkı ve artısı, artık etkileşimin çok daha hızlı, anlık ve 
küresel ölçekte olabiliyor olması. 
 

 
 
Eylem biçimlerinden tutun da, sözlü ve yazılı sloganlara, sembollere ve daha birçok noktaya anlık etki 
edebilen ve repertuarlara yeni söylem ve eylem çeşitleri ekleyen göstericiler, sosyal medya hesapları 
üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bunu bütün dünya ile paylaşabilmekte ve birbirlerini takip ederek yeni 
fikirlerin & akımların oluşabilmesini sağlayabilmekte5. Bununla birlikte her protesto dalgasının bir 
öncekini taklit ettiği durumlar da yok değil. 1968’de ve 1980’li yılların sonunda meydana gelen eylemlerin 
ardından, bu üçüncü protesto dalgası küresel bir devrimin öncü sarsıntılarından daha çok, yeni bir fiili 
durumu meydana getirebilir. 2008’den itibaren yeni bir dönemece giren kitlesel eylemlerle ilgili, sosyal 
medya gibi keşfettiği yenilikler, küresel bir protestoya dönüşebilme durumu ve birbirini besleyen, taklit 
eden akımlar ve fikirler ile6, dünyanın “nihayet” elele verdiğini düşünenler de, bu durumun geçici bir 
durum olduğunu söyleyenler de bulunmakta7.  
 

4 YÖRÜK, Erdem; ve YÜKSEL, a.g.e. 
5 ARSLANALP, Mert, 2009. “Bir Toplumsal Mücadele Deneyimi: Arjantin İşsizler Hareketi”, Birikim Dergisi, Mayıs 200, s. 59 – 69. 
6 “The Economist”, 04 Kasım 2019.  
7 DYER, Gwynne, 2019. “Protests everywhere”, Cyprus Mail, 03 Kasım 2019. 
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Âhir kelam; protesto eden insanlar, yoksul kitlelerden, küreselleşmenin kaybedenlerinden, iklim 
değişikliği ve yolsuzluklara batmış rejimler yüzünden Avrupa’ya kaçan ve ya Batılı şirketlerin ucuz 
işgücünden ibaret değil. Şilili, Haiti’li öğretmenin, Cezayirli öğrencinin, Beyrutlu hemşirenin ve ya Hong 
Kong’lu avukatın da sorunu aslında temelde aynı ve -sosyal, ekonomik ve siyasi nedenlerle birlikte- tek bir 
noktaya dayanıyor: Eğitimli olmalarına rağmen orta sınıfa dahi yükselememek ve haksızlığa & 
hukuksuzluğa karşı demokratik (!) rejimlerde dahi çağrılarına karşılık veril(e)memesi. 
 

 
 
Hong Kong’da hukuk devletinin çöküşü, Şili’de eşitsizlik, Barselona’da Katalanların istediği kendi kaderini 
tayin hakkına yeterince saygı gösterilmemesi, Bolivya’da hile katıldığı düşünülen seçimler, Venezuela, 
Haiti, Ekvador’da ise ekonomik eşitsizlikler… Bu ülkelerin yöneticilerinin düşünceleri ise, iktidarda kalmak. 
Kurumlar ve yerleşik değerler, bu ülkelerde yaşayan halkın dert ve endişelerinden daha öncelikli. Bu 
duyguyu 16. yüzyılda Avrupa’dan Osmanlı’ya göç eden bilim adamlarının tavırlarından da tanıyoruz. 
Görünüş o ki, protestolar devam edecek, hatta daha da şiddetlenmeleri de olası.  
 
Tabi burada rahmetli cennetmekân Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın şu cümlesini de hatırlamak gerekir; 
 
“Bir olayın failinin kim olduğunu merak ediyorsanız, o olayın (bitiminde) en çok kime fayda sağladığına & 
sağlayacağına bakın.”  
vesselam. 


