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Saadet, sakinlik, sessizlik telkin eden bütün 
riyakar davetleri reddettiler... 
İncelikler biriktirmediler hayır zaten 
uygunda değildi bedenleri... 
Sözler biriktirdiler ilerde kıymetlenir 
beklentisiyle... 
İleriye bakmadılar, geriye dönmediler...... 
Umursamadılar kendilerini düşünenleri.. 
Yürüyerek yol yaptılar yol yaptıkça 
yürüdürler.. 
Taş bulamadıkça taş, başları gittikçe baş 
oldular.... 
Eğilmediler, eğildikleri de söylenmedi 
henüz... 
Hep meşguldüler, bir yerlere bir şeyler 
yetiştirme derdindeydiler.. 
Kalplerindeki gürültüyü duyurmamak için 
etrafa, telaşlı bağırışlar salarlardı dünyaya... 
Ağladıkları bilinmiyordu.. 
Ciddiydiler acemiler gibi.. 
Amatör hevesleri vardı imkansızlıklar 
tanımlayan... 
Hakikat yolundayız, vicdan ve adaletin 
soyundanız derlerdi soranlara... 
Bilinmezlikleri, sırları, heyecanları 
dışarının merakıydı.. 
Aşka düştükleri, söylenir.. 
Tutunmayı reddedip herhangi bir yere yara 
çoğaltırlarmış payelerine... 

Bazen dua gibi, ninni gibi konuştukları 
görülürmüş birbirleriyle.. 
Annenin yavrusuna şefkat anını dava sayıp 
bütün ömür kılmışlar, adamışlar herkes 
için şefkate kendilerini.. 
Vazgeçmişler bu dünyanın al benilerinden, 
imkanlarından... 
Suya varmışlar her daim... 
Büyük yıkıcı bir tufandan arta kalan bir 
küçük akardı su dediğimiz... 
Suyu yormaya başlamışlar...
Suyu yontmaya başlamışlar... 
Suyu yokuşa taşımışlar... 
Su gibi olsun alem diye suyla anılmak 
istemişler... 
Ayakları her daim çıplakmış, üşümedikleri 
söylenirmiş.. 
Üşenmeyip bir mevsim avuçlarla taşıdıkları 
sularla beslerlermiş civardaki her bir 
fideyi... 
Kimmiş bunlar, in miymişler, cin 
miymişler...
Telaşsız bir hayatı nasıl bukadar huzursuz 
heyecanla taşıyorlar.. 
Aceleleleri hiç yok görünürken neden 
böyle yola, dağa, ovaya, şehre vuruyorlar 
kendilerini durmadan… 
Beklenen neydi on’lardan… 
Durmadan, bıkmadan, usanmadan hani 

parçalarcasına, yoksaymacasına an’a düşen 
özeli… 
Soru değil, yüktür bu bencilce geçmişe 
akıtılan… 
Bir hayat nasıl ve neden destanlaştırılır? 
Efsaneler nasıl kanlı canlı dolaşır 
kağnıların, otomobillerin, kargaların 
dolaştıkları her yerde… 
Kuşağım benim! Benden önceki kuşak ve 
daha önceki.. 
Yani sizlerden hemencecik sonrası... 
Koca bir hiç yazılıcak hepimizin için bin yıl 
sonrasının kalıtlarında… 
Biten her yolculukta bitmeyene öykünen, 
öykündüğü her durumda acınası 
kurgular uyduran bir kuşak sülalesinin 
sonuncusuyum... 
Ya patlatacağım bedenimi ya da 
kandıracağım geleceği her atam gibi… 
Oysa aynı billur izden yürüyen..
Adları bilinmeyen, anılmayan… 
Mezarı olmayan, mezar taşı bilinmeyen… 
Gazete ilanlarına yansımayan… 
Küçük, silik kara fotoğraflılalar… 
O Alçay diye bilinen dereden avuçlarıyla su 
taşıyanların izinden beklentisiz gittiler… 
İzi daime, hikayeyi hakikate taşıdılar ama 
onlar görmediler, görünmediler…
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Sosyalistler arasında, “birlik” kav-
ramı bu aralar sıkça gündeme ge-
liyor. Bunun bir nedeni;  AKP’nin 

gücü karşısında çaresizlik ise, bir diğer 
nedeni de CHP’nin çekim gücüne karşı 
koyabilecek kütleye sahip bir gücün 
olmayışıdır. Siyasal bir boşluğun varlığı 
bir olgu zira, etrafta pek çok politik 
özne var. Ama genel emekçiler kitlesine 
hitap edebilecek sıklette bir yapı yok. 
Bu noktada unutmamak gereken şudur: 
Sorun sadece ulusal değildir. Bugün 
dünyada da kuvvetli sosyalist hareket-
ler olmadığı gibi, köklü reformist sol 
siyasal odaklar da Anglo Amerikan 
dünyasındaki yeni gelişmeler dışında 
çökmektedir. Sorunun evrenselliğine 
olan bu noktayı, ortada kolay bir çözüm 
olmadığını vurgulamak için yaptık.

Oysa, etrafta gördüğümüz birlikçi 
öneriler ziyadesiyle kolaycılık içermek-
tedir. Köklü olan soruna, pansuman 
olacak bir çözüm kısa vadede yanıltıcı 
bir iyileşme sağlasa da, orta ve uzun va-
dede sorunu daha da içinden çıkılmaz 
hale getirir. Bugün ihtiyaç olan; ciddi, 
iyi yapılandırılmış, başlıkları belli bir 
siyasal yönelim ve strateji tartışmasıdır. 
Bu tartışmanın hedefi, becerilebilirse, 
mutlaka ortak bir siyasal zemin oluş-
turmak olmalıdır. Fakat bu yetmez. Bu 
kadar hareketli bir siyasal gelişmeler 
zemininde, bu tartışma odağı aynı 
zamanda bir mücadele birliği için de 
siyasal akıl oluşturmalıdır. Kısacası; 
kapalı odalarda tartışmak yetmez, 
bu tartışmayı geniş kesimlere açacak 
araçlarımız olmalıdır ve birlikte tartı-
şanlar, bugünün yakıcı siyasal sorunları 

karşısında birlikte durmayı ve birlikte 
vurmayı becerecek siyasal bir birliktelik 
de oluşturabilmelidir. Bunların hepsi 
beraber yapılabildiğinde anlamlı bir 
inşa faaliyetinden bahsedebiliriz.

Ortada gördüğümüz öneriler ise alışıl-
dık tren sallama taktiklerinin ötesine 
geçmiyor. Bir yandan sosyalist ideoloji-
nin evrensel olarak karşılaştığı sorunla-
rı görmezden gelerek seçimlerde ortak 
aday çıkarmak için ya da soyut bir 
OHAL heyulasına karşı ortak mücadele 
öneriliyor. Üstelik bunu yaparken sade 
suya tirit bir sosyalist program bile öne 
sürülmüyor, herhangi bir orta ya da üst 
orta gelir grubundan kentlinin ezber-
den sayabileceği ilkeleri sıralamakla 
yetiniliyor. Diğer yandan ise eskiden 
beri bildiğimiz şekilde; kimi sekter 
siyasetlerin dünyanın farklı ülkelerinde 
ve burada hep yaptığı eskimiş kendi 
kendiyle ittifak taktikleri, göz boyamak 
için aşağıdan birliktelik ambalajıyla ka-
muoyuna açıklanıyor. Bugün Türkiye’de 
irili ufaklı pek çok toplumsal direniş 
çabası var. Bunların içinden çağırıcı 
olma ayrıcalığına, kimin neye göre 
sahip olduğunu anlayamıyoruz.

Bizler, Gezi’nin hemen öncesinden baş-
layarak artık yeni bir siyasi konjonktüre 
girdiğimizi her tür toplumsal mücade-
lenin daha doğrudan bir siyasallaşma 
eğilimine sahip olması gerektiğini aksi 
halde, tarihsel anlamda dönüştürücü 
olamayacaklarını vurguladık. Mümkün-
se ortak bir siyasal zeminin, öncelikle 
inşa edilmesi gerektiğine işaret ettik. 
Bu zemin, bir yeniden harmanlanmaya 

yol açabilir ve içi boş gelenekçilikten 
Türkiye solunu kurtarabilirdi. Bu yönde 
ne yazık ki, başarıyla sonuçlandırma-
yı beceremediğimiz epey girişimimiz 
oldu. Açıkçası, bugün de tren sallayan 
önermeler geliştiren ve çoğunluğu 
kendi halinden memnun siyasal özneler 
toplamını aşmak pek mümkün gözük-
müyor. Bununla birlikte öneri getiren 
kimseyi dinlemekten erinmiyoruz.

Birlik meselesi hakikaten ciddiye alını-
yorsa ve başarısız olduğu tescillenmiş 
siyasal liderliklerin kendi insanlarını 
bu çalkantılı politik dönemi atlatırken 
meşgul etmenin ötesinde, bir anlam-
la bu öneriler dile getiriliyorsa birkaç 
farklı veçhesi olan ve Türkiye’ye özgü 
olmayan bir sorunla uğraşıldığının, 
öncelikle farkında olunmalıdır. Sosya-
list toplulukların bir araya gelmesi, ama 
bir yandan da sosyalizm diyen politik 
bir programın geniş kesimlerce tartışı-
labilmesini sağlayacak araçların oluş-
turulması ve en önemlisi; geniş kesim-
lerin Saray karşıtı mücadelenin güncel 
başlıklarında özne olabildiği politik 
zemin ya da zeminlerin inşa edilmesi-
nin de bu bir araya gelen sosyalistlerce 
kolaylaştırılması… Bu görevler manzu-
mesi bizce, sadece ilk adımı oluşturur. 
Böyle bir zeminin üzerinde gerçek bir 
birlik tartışması; her yönüyle ideolojik, 
örgütsel ve kuramsal ve tabii ki bir inşa 
perspektifiyle gerçekleştirilebilir. Bunun 
dışında, bu zor dönemi aşarken dönüp 
takipçilerine “biz elimizden geleni 
yaptık ama bu kadar oldu” diyerek tren 
sallamak da mümkündür ve gördüğü-
müz kadarıyla olan da budur.

SOLDA BİRLİK MESELESİ
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Reis, 2019 diye kodlanan ama 
muhtemelen daha erken ger-
çekleştirilecek olan bir seçim 

süreciyle yeni düzenini bir plebisit 
yoluyla onaylatmak istiyor. Bu onayı 
esasında gene bir plebisit biçiminde 
gerçekleştirdiği 16 Nisan Referan-
dumu’yla gerçekleştirmek istiyordu 
ama sonuçlar tüm hukuksuzluklara ve 

usulsüzlüklere rağmen istediği oranda 
çıkmadı. Doğrudan adının olduğu bir 
başkanlık seçiminde bir zafer, onun 
açısından aynı işlevi görecek. Bu zafer 
için de aslına bakılırsa en ilkel siyasi iç-
güdüsüyle davranıyor, Türkiye’yi dindar 
Sünni Türkler (ve az çok asimile olmuş, 
özellikle dindar Kürtler) ve bir yanda 
Kürtler, Aleviler ve batıcılar şeklinde 

kutuplaştırmaya çalışıyor. Yani seçim 
bir nüfus sayımı olarak gerçekleşsin 
istiyor. Sonuçta bunu başaramasa da, 
kutuplaştırma çabası ve bunun için tut-
turulan politikalar Türkiye’de bir beka 
sorunu yaratıyor ve tüm bunlar kamu 
kaynakları yoluyla gaza basılmasına 
rağmen bir türlü aşılamayan bir iktisadi 
durgunluk konjonktüründe yaşanıyor.

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL HAKİKATİNE BİREBİR UYMAYAN ZAYIFLIĞI DA, BURADAN 
KAYNAKLANAN BU KUTUPLAŞMAYI AŞACAK BİR SİYASİ YÖNELİMİ DE TÜRKİYE’NİN 
DİRAYETSİZ PARLAMENTER MUHALEFETİ ORTAYA KOYAMIYOR. AÇIK KONUŞMAK 

GEREKİR Kİ BİZLERİN DE GEÇMİŞ HATALARIMIZ BUGÜN YETERLİ BÜYÜKLÜKTE 
BİR TOPLUMSAL GÜÇ OLMAMIZI ENGELLEMEKTEDİR AMA BU DURUM 

DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

SARAY’IN SEÇTİĞİ KAVGAYI DEĞİL
SINIF KAVGASINI ÖRGÜTLEYELİM
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Saray, bu kutuplaşma siyaseti karşısında 
bir HDP-CHP ittifakı görebilmek için 
yanıp tutuşuyor. Metal toplu sözleş-
mesi ve taşeron mevzusunda olduğu 
gibi kimi zaman geçici çözümler de 
bularak istediği kutuplaşmaya uymayan 
toplumsal sorunları, konuşulmadan 
halının altına süpürmeye çalışıyor. 
Tabi şeker fabrikalarının özelleştirmesi 
gibi akçeli konularda Saray Rejimi esas 
olarak bir mafya rejimi olduğu için 
yapabileceği bir şey yok, Cargill’den 
yüzdesini alacak. Girdiği Suriye batak-
lığında ise sürekli el yükseltiyor ve bu 
da iç politikada durumunu kırılganlaş-
tırıyor. Batıya bir yandan efelenirken 
bir yandan da Deniz Yücel kararında 
olduğu gibi Türkiye’de yargı erkinin Sa-
ray’ın emrinde olduğunu açıkça ortaya 
koyan yöntemlerle onlarla uzlaşmaya 
çalışıyor. Bu çelişkilere rağmen hep bir 
önündeki engeli aşmaya odaklanarak 
plebisitine ulaşmaya çalışıyor. Ve o ple-
bisiti bir biçimde kazanacak, meydanı 
boş bulursa.

Türkiye’nin toplumsal hakikatine bire-
bir uymayan zayıflığı da, buradan kay-
naklanan bu kutuplaşmayı aşacak bir 
siyasi yönelimi de Türkiye’nin dirayet-
siz parlamenter muhalefeti ortaya 
koyamıyor. Açık konuşmak 
gerekir ki bizlerin de geçmiş 
hatalarımız bugün yeterli 
büyüklükte bir toplumsal 
güç olmamızı engellemektedir 
ama bu durum değiştirilebilir 
ve değiştirilmelidir. Kuşkusuz 
bu amaca ulaşmak ancak Reis’in 
işaret ettiği oyunu, onun gösterdiği 
kum havuzunda oynamayı reddede-
rek mümkün olur. Bu önermenin ilk 
kısmının, “artık Ttürkiye’de seçimlere 
katılmanın anlamı yoktur” diye hatalı 
da olsa bir nebze ayrımında olan bir 
kesim varsa da, ikinci kısmını yapmaya 
yeltenen tek bir odak vardır.

Sondan başlayalım, kutuplaşmayı 
aşmanın yolunu kutuplaşmanın dayan-
dığı kimlik siyasetine su taşıyarak değil, 
proletarya devrimciliğinin tarihsel mis-
yonuna odaklanarak yapmakta aramayı 
tercih ediyoruz. Sermaye düzeninin ve 
devletinin kurguladığı sömürü ilişki-
lerinin çarklarında hayatları öğütülen 
kesimleri siyasi özne kılacak bir politik 
mücadele hattını örmeliyiz. Onların 

çaresizliği Saray Rejimi’ni farklı biçim-
lerde kuvvetlendiriyor. Emekçilerin 
kanıyla semiren sermaye düzeninin 
yaslandığı mafya rejimi, emekçilerin 
desteğini alabiliyor. Örgütlülüğü dağı-
tılarak, ideolojisi itibarsızlaştırılarak, 
sendikaları teslim alınarak sağcılaş-
masının önü açılan işçi hareketi aslına 
döndürülmelidir. Biz bu amaçla Birleşik 
Emek Koordinasyonu’nun içinde-
yiz. Öbür türlü “solculuk” bir kimlik 
siyasetinden başka bir şey değildir ve 
ancak o “solculuk” ile mesafelenerek 
proletarya devrimcisi olmak 
mümkündür.

Kutuplaş-
ma-

ya teslim olmamak Saray’ın gündemine 
de teslim olmamayı gerektirir. Onların 
görünmez kılmaya çalıştığını kamuoyu-
nun gözüne sokmak, susmamızı istediği 
konuda konuşmamız gerekir. Özellikle 
ikincisini ortak bir akılla yapabilmeli-
yiz. Savaş kışkırtıcılığına teslim olma-
mak gerekir. Önümüzdeki süreçte bu 
şoven kışkırtmaların alabileceği olası 
sokak provokasyonlarına hazır olmak 
gerekir. Cezaevlerindeki yoldaşlarla 
ünlü ünsüz ayırmadan dayanışmak 
gerekir. Lakin tüm bunların yanı sıra 
Saray’ın seçtiği kutuplaşmanın tarafı 
olmamak demek onun hodri meydan 
dediği yerde görünmez olmak anlamına 
gelmez. Seçimler konusunda görünmez 
olan bir toplumsal muhalefet geniş 

halk kesimlerine güven de vermeye-
cektir. Dolayısıyla bu mücadelenin 

her veçhesinde de muhalif halk ke-
simleriyle yan yana olmak gerekir. 

Halkın umudu ve direngenliği 
örgütlenebilirse bu karanlıktan 

ancak çıkabiliriz. Süleyman’ın 
öldüğü, asasını kemiren ağaç 

kurtları asanın kırılmasına 
yol açmadan anlaşılamamış. 
Kendini yıkacak herhangi bir 
güç bulunmadığı için ayakta 
duran Saray Rejimi’ni yıka-
cak olan gücü şekillendirme 
görevi hala bizi çağırıyor.
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Sermaye düzeninin ve devletinin kurguladığı 
sömürü ilişkilerinin çarklarında hayatları
öğütülen kesimleri siyasi özne kılacak bir 

politik mücadele hattını örmeliyiz.

TAŞERONA

SON!

#GEÇİNEMİYORUZ

SARAY’IN SEÇTİĞİ KAVGAYI DEĞİL
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Birleşik Emek Koordinasyonu, 
11 Mart 2018 tarihinde İzmir’de 
yaptığı toplantıyla kuruluşu-

nun ilk adımını attı. Toplantıya; Soma 
maden işçilerinden inşaat işçilerine, 
belediyelerde çalışan işçilerden  gü-
venlik işçilerine, akaryakıt işçilerinden 
KHK ile ihraç edilen kamu çalışanları-
na ve emeklilere kadar geniş bir yelpa-
zede farklı iş kollarından birçok insan 
katılarak söz aldı.  

Toplantıda söz alanlar; emek alanında 
yaşanan sömürüye karşı ortak müca-
dele hattının kurulmasının öncelikli 
görev olduğu, sermayenin ve devletin 
işçiler karşısında her düzeyde örgütlü 
davrandığı, bunun karşısında işçilerin 
tek güvencesinin ise sendikalar oldu-
ğu ve fakat mevcut sendikaların hızla 
sarılaşarak işçilerin haklarını savuna-
madıkları konusuna vurgu yaptılar. 

Bir yandan sermaye düzeniyle ve onun 
sömürü politikalarıyla mücadele eder-
ken bir yandan da üyesi oldukları sen-
dika yöneticileriyle mücadele ettikleri-
ni söyleyen işçiler, sendikaların devlet 
işbirliğiyle; işçileri böldüğü, ayrıştır-
dığı, işçiler arasında etnik, mezhepsel, 
ast-üst ilişkisi ve siyasi görüş üzerinden 
kutuplaştırdığını ve bunu da kendi 
safahatlarının devamı için yaptıkları 
noktasında hemfikirdiler.

İşçiler, sömürünün her düzeyde kat-
merleşerek arttığına dikkat çekerek 
devletin, sermaye ve sendikalarla 
birlikte işçi sınıfını cendereye aldığını, 
bu cenderede onları yalnızlaştırdığını, 
işçilerin esnek ve güvencesiz çalışmaya, 

taşeron düzenine, mobbinglere, sigor-
tasız ve kayıt dışı çalışmaya mecbur 
bırakıldığını ve bu ablukayı dağıtacak 
mücadele hattının örüleceği sosyalist 
mücadelenin henüz fikri ve pratik 
düzeyde somutlaşmadığı konusunda 
ortaklaştılar. 

Türkiye’deki işçilerin ancak çok azının 
sendikalı olduğu, sendikalı olanların ise 
sadece % 10’nun iyi bir toplu sözleşme 
hakkından yararlandığını söylediler. 
Eskiden sendikalı olmanın bir güvence 
ve ayrıcalık olduğu ama bugün yaşanan 
olumsuz pratikler nedeniyle sendika-
lara karşı güvenin sarsıldığını belirten 
işçiler, sendikaların bürokratikleştiğini, 
yöneticilerin astronomik rakamlarla 
maaşlar aldığını ve dolayısıyla sendika-
ların artık bir tür şirket işlevi gördüğü-
nü belirterek Birleşik Emek Koordinas-
yonu’nun tüm bu sömürü cenderesini 
dağıtmaya dönük bir mücadele hattının 
oluşturulmasında ön açıcı olacağını 
söylediler. 

Toplantıda, sermayenin örgütlülüğü 
karşısında işçilerin gerçek örgütlenme 
araçlarına ihtiyacı olduğu; işçi meclis-
leri, işyeri komiteleri ve konseyleri şek-
linde örgütlenecek zeminleri kurmanın 
bir görev olduğu ve farklı iş kollarında 
çalışan işçilerin ortaklaşacağı, kapsayıcı 
mücadele zeminleri kurulduğu oranda 
işçi sınıfının iktidarına doğru adımlar 
atılacağına, Birleşik Emek Koordinas-
yonu’nun böyle bir boşluğu dolduracak 
bir anlamı olduğu konusunda konuşul-
du.

Bugünkü sosyalist hareketin yüzü-

nü işçi sınıfına bir türlü dönemediği, 
tali çelişkilerle mücadele ettiği fakat 
esas çelişkinin emek sermaye çelişkisi 
olduğunu, dolayısıyla sosyalist hare-
ketin sınıf mücadelesini temel alan bir 
perspektife sahip olması ve yığınağını 
bu alana yapması gerektiğini vurgula-
yan işçiler, türev çelişkilerin hepsi ana 
çelişkiden kaynaklanmaktadır dedi. 
İşçi sınıfı mücadelesini yükseltmeyen, 
sınıfın iktidarını kurmaya dönük bir 
perspektife sahip olmayan sosyalist 
hareketin başarıya ulaşma şansının 
olmadığını vurguladılar. 

Sosyalist hareketin, konjöktürü bek-
lemek yerine ona hazırlıklı olması 
gerektiği, hazırlıklı olmama halinin 
Metal Fırtına’da olduğu gibi uzaktan 
izlemenin ötesine geçemeyecek bir du-
rum yaratacağını ve dahi her sosyalist 
yapının memleketin neresinde olursa 
olsun, işçilerle ilgili ne oluyorsa kula-
ğını oraya kabartması, yüzünü oraya 
dönmesi gerektiği konusu ortak bir 
dille işçiler tarafından söylendi.

Birleşik Emek Hareketi Koordinasyonu; 
İzmir’de ve Ege bölgesindeki işçilerin 
meclisleşme ve örgütlenme zeminlerini 
açmak, taşeron sistemi, güvencesiz ve 
esnek çalışma koşullarına karşı işçilerin 
dayanışma ve mücadele zeminlerini 
büyütmek, işçilerin yaşadığı sorunları 
ortak talepler etrafında örgütleyerek 
çözüme kavuşturmak, birleşik emek 
mücadelesini en geniş zeminde kurmak 
üzere iki hafta sonra duyuracağı top-
lantıyla kuruluşunu tamamlayacaktır.
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EMEĞİN GÜNDEMİ

Her ne kadar iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarını engellenme-
sine yönelik olarak çıkarıldığı 

söylense de esas olarak; Avrupa Birliği 
uyum sürecinin bir gerekliliği olarak 
karşımıza çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği 
yasası, şu veya bu düzlemiyle hayatımı-
za girdi. Haliyle yeni bir sektör oluştu. 
Büyük balığı siyasi iktidar ve çevreleri 
yakalarken geriye kalanlar, daha aza ta-
mah etmek durumunda kaldı. İşveren-
ler açısından kâğıda yatırım yapmak, 
hayatlarını bu yolla kazananlar için her 
sonuç alamadıkları işyerlerinde hüsran, 
işçiler açısından hayati önemde uygu-
lanması gereken kurallar bütünü; İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği. 

Yasa; ilk aşamada, çalışan sayısına ba-
kılmaksızın “çok tehlikeli” ve “tehlikeli” 
işyerlerinin yanı sıra, 50’den az çalışanı 
olan “az tehlikeli” iş yerlerini kapsam 
içine aldı. “Kademeli geçiş” öngörül-
mesine rağmen, bu kademeler bir türlü 
atlanamadı. İşçilerin hayatları sürekli 
ertelendi. 

Az tehlikeli işyerleri, 2016 yılı temmuz 
ayında yasa dâhilinde olacakken AKP 
tarafından, bunlara bir yıllık erteleme 
uygun görüldü. Bir yıl geçtikten sonra, 
yani 2017 Temmuz ayında yasa yürür-
lüğe girecekti. Yine AKP tarafından 
hiçbir gerekçe gösterilmeden 2020 
yılına ertelendi. İşçilerin 3 yıl daha iş 
güvenliği olmadan çalışabilecekleri-
ni, bu bir yıl ertelemeyi yaptıklarında 
görmüş olacaklar! Biz de şimdiden bir 
öngörüde bulunalım: Hedef 2023!

Bizim bakacağımız kısım; son dört yıl 
içerisinde meydana gelen cinayetler… 
Bakanlık tarafından sloganlaştırılan ve 
gerekleri yerine getirilmeyen kısmıyla 
ilgi. 2014 yılında en az 1886, 2015 yılın-
da en az 1730, 2016 yılında en az 1970, 
2017 yılında en az 2006 işçi iş cinayetle-
rinde yaşamını yitirdi.  2018 yılı ilk iki 
ayında en az 264 işçi hayatını yitirirken 
bu sayının yıl içinde artacağından üzü-
lerek eminiz.

13 Mayıs 2017 tarihinde çalışma haya-

tında “milli seferberlik programının” 2. 
dört aylık teması; “İş Sağlığı ve Güven-
liği” olarak belirlendi. İlk dört aylık te-
manın iflas ettiği göz önünde bulundu-
rulacak olursa, özellikle 2017 Temmuz 
ayında yürürlüğe girecek yasanın 2020 
yılına ertelenmesi ve seferberliğin ilan 
edildiği mayıs ayı içerisinde (146 işçi) 
bir önceki yılın mayıs ayına (117 işçi) 
oranla 27’den fazla işçinin iş cinayetle-
rinde yaşamını yitirmesi, bu seferber-
liğin laftan ibaret bir durum olduğunu 
açığa çıkarıyor.* Pazar günleri çalışma-
ma kuralının işçilerin elinden alınması, 
kiralık işçi bürolarının yasayla mantar 
gibi çoğaltılması, kuralsız/güvencesiz 
çalışmanın yaygınlaştırılması ve Avrupa 
Birliği üyelik sürecinin askıya alınması 
iş cinayetlerinin yıllar içinde artacağı-
nın göstergesidir.

Bakanlık, iş müfettişleri yoluyla denet-
leme yaptığını söylüyor. Yeterli sayıda 
müfettiş olmaması, cezaların caydırıcı 
nitelikte olmaması ve genelde uygulan-
maması sermayenin elini kuvvetlendi-
ren diğer etkenler olarak karşımıza çı-
kıyor. Allah sermayeye zeval vermesin; 
işçinin canı 3 kuruşluk nihayetinde!!!

Aslında çözüm düşünüldüğü kadar zor 
değil; İş Güvenliği uzmanları, işyeri he-
kimleri ve işyeri hemşirelerine maaşları 
bakanlık tarafından, Ortak Sağlık Gü-
venlik Birimleri’nden (OSGB) alınarak 
ödense; uzman hemşire ve hekimlerin 
işverenlerle maddi bir bağlantıları kal-
masa ve yetkileri müfettişlerle eş değer 
tutulsa ÇSGB personeli olmasa dahi çok 
fazla yol kat edileceği aşikâr. Öteki türlü 
İSG personeli, maaşlı şirket çalışanı 
muamelesi görmekte ve personellerin 
yaptırım güçleri bulunmamaktadır. Hal 
böyle olunca işverenlerde İSG hizmet-
leri, kağıda yatırım olarak görülmekte 
ve devletin zorunlu kıldığı vergi gibi iş 
gören bir hizmet algısı oluşmaktadır. 
İşçiler açısından ise ayda bir uğrayan 
ve tavsiyelerde bulunan, ancak patron-
larının hiçbir tavsiyeye kulak asmadığı 
beyhude çaba sarf eden, çayını içip 
giden insanlardır.

İSG personeli açısından maaşlarının 
düşüklüğü ve sorumluluklarının fazlalı-
ğı, güvencesiz çalışma ve hizmet verilen 
iş yerlerinde başta olma üzere, maruz 
kalınan mobbing ve itibarsızlaştırma 
dayanılamaz sınırlarda seyretmektedir. 

Basit bir çözümlemeyle İSG personeli-
nin, memurlarda olduğu gibi, maaş dü-
zenlemelerinin 6 aylık periyodlar halin-
de yapılması ve hesap verme merciinin 
ÇSGB’ ye tabi olması; işverenler acı-
sından da hizmet alımı dışında gerekli 
iyileştirmelerin yapılması iş kazalarının 
ve cinayetlerini önlemesi noktasında 
ciddi yol kat edilmesini sağlayabilir. 

Fakat gelgelelim hükümet politikaları-
na, zira hedef 2023. Emek sömürüsü-
nün alabildiğince vahşileştiği, bundan 
daha kötü ne olabilir dediğimiz taşeron 
sisteminin de beterinin olabileceği ki-
ralık işçi büroları, arabuluculuk süreç-
lerinin işlevsel hale getirilmesi, kıdem 
tazminatına yapılan saldırılar, pazar 
tatillerinin kaldırılması gibi katmerli 
ve insanlık dışı çalışma hayatı oluştu-
rularak sermayeye en kutsal değer olan 
insan emeğinde sınırsız ve kuralsız 
saldırıların olduğu günleri görüyoruz. 
Sendikalı olmanın patronlarca hırsızlık-
tan ve insan öldürmekten daha büyük 
bir suç olarak görülmesi, devletin huku-
ken hakları daha da geriye, işçinin aley-
hine yönelik yasallaştırmasından kimin 
tarafında olduğu apaçık ortada. İstih-
dam seferberliği; memleketteki işsizlik 
meselesini çözmeye yönelik bir hamle 
değil, sermayeye ucuz iş gücü sağlamak 
için. Hal böyle olunca, İSG pek kimse-
nin umurunda değil, işçinin sağlığı ve 
güvenliği onlara göre zaten var. 

Mücadelenin her alanda yükseltilmesi, 
iş cinayetlerinin de önüne geçilmesi 
için elzemdir. Bu mücadelelerden biri 
de, iş cinayetlerinde yitirdiklerimizin 
ailelerinin verdiği mücadele; “Vicdan ve 
Adalet nöbeti”. İş cinayetlerinde yitir-
diklerimizin aileleri, her ayın ilk pazar 
günü 13.00’de, Galatasaray meydanın-
da Vicdan ve Adalet nöbeti tutarak 
2013’ten beri, 28 Nisan’da bu günün 
“Anma ve Yas Günü” ilan edilmesi tale-
biyle etkinlikler düzenliyor. 

Sendikaların, Siyasi partilerin, sivil 
toplum örgütlerinin ve meslek odaları-
nın mücadele programlarının başında 
olması gereken gündemlerden biri de; 
iş cinayetlerine karşı mücadeledir. Aksi 
halde, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 
binlerce insanın vebali boyunlarında 
olacaktır. 

*İstatistiki veriler www.guvenlicalisma.org 
adresinden alınmıştır.

İŞ KAZASI DEĞİL 
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Ahlakçılıkta Akit çevresiyle 
yarışılan bir 8 Mart gündemini 
daha geride bıraktık. Onbin-

lerin Taksim Meydanı’nı doldurduğu, 
herkesin kendi sözü ve pankartıyla 
katılabildiği, OHAL koşullarında umu-
dumuzu, direncimizi arttıran Feminist 
Gece Yürüyüşü, bu sene de çeşitli ke-
simler tarafından sıkça tartışıldı. Üste-
lik bu kesimlerin bir kısmının, bizimle 
aynı dünyanın hayalini kuran, kendi-
lerini sosyalist/komünist olarak ta-
nımlayan ve ataerkiyle mücadeleyi -en 
azından- programlarında yazanlardı 
ve bizleri  ‘8 Mart’ın içini boşaltmakla’, 
‘liberallikle’ suçladılar. Bizlere sürekli 
8 Mart’ın tarihini ‘hatırlatarak’, tarihin 
bilgisine sadece kendileri sahipmiş, 
tarihi kendileri yazmış ve biz yanlış ya 
da eksik okuyup tarihi seyredurmuşuz 
gibi. Dostlarımıza bir hatırlatma da 
bizden olsun: Bugünün konjonktürünü, 
gerçekliğini, dinamizmi ve değişkenli-
ğini kavramaksızın; tarihin bir noktası-
na atıf yaparak aynı yerde saymak olsa 
olsa ortodoks marksizm olur.  
 
Kitlesel işçi mücadelelerinin, 18. yüz-
yılın sonlarında işçilerin tezgahlarını 
kırarak başlattığı işçi sınıfı mücadele 
tarihinde, kadın işçilerin ‘biz de varız!’ 

diyerek tarihi değiştirdikleri, kadınların 
kurtuluş mücadelelerinin kaderini işçi 
sınıfı mücadelesinin kaderiyle eşledik-
leri günden bugüne.. Reel sosyalizm 
deneyiminden de gördük ki: Salt üretim 
araçlarının el değiştirmesi, erkek 
egemenliğini sonlandırmıyor. O halde 
bugün başka bir anlayış geliştirmek 
yerine, hala ‘sınıf indirgemecilikle’ bak-
mak esasında tarihten ders çıkarmamak 
olacak. Yeni toplumsal hareketlerin an-
ti-kapitalist dinamiğini kavramaksızın, 
19. yüzyıl Marksizm’ine takılı kalmak; 
devrimci mücadelenin bir dogma misa-
li sorgulanamamasına ve konjonktürün 
gereklerine uygun olarak bir perspek-
tif sunamamasına neden olmaktadır. 
Kapitalizm, neo-liberalizm tarafından 
sistem içine hapsedilerek, reformcu ha-
reketlere dönüştürülerek ehlilleştirmeye 
çalıştırılan bu hareketlerle karşılıklı 
etkileşimde bulunulan, kurucu, verimli 
bir ilişki kurmaksızın bu gerçeklikle-
ri ortaya koymanın bir hükmü yok. 
Halihazırda, oturduğu yerden sadece 
muhalefet eden, yerine alternatifini ko-
yamayan, siyaset üretemeyen, haliyle de 
kitleselleşemeyen sosyalist hareketler, 
bu tutumla ancak mücadele alanını da-
raltır, toplumdan soyutlanır ve üstenci 
görülür. Toplumsal muhalefetin adım 

adım geriye çekildiği bugünlerde, so-
kağı bırakmayan ve dolduran feminist 
hareketi böyle değerlendirmek, kadınlar 
tarih yazarken, sizlere iktidar iddianı-
zın yakınından yöresinden geçemeyip 
kepenk kapattırır! Birbirlerini muhak-
kak etkilemesi beklenilen toplumsal 
hareketler içerisinde feminizmin açtığı 
yolu takip etmenizi salık veririz: Hiç 
olmazsa ufkunuz açılır!

Erkek egemenlik kendini, aynı zamanda 
kadınlar arasında karşıtlıklar kurarak 
yeniden üretir. Erkek egemenliğinin 
kurduğu bu ‘iffetli kadın-iffetsiz kadın’ 
ikililiğini, AKP’nin cinsiyetçi, kadın 
düşmanı politikalarıyla ‘makbul ka-
dın-makbul olmayan kadın’ olarak gö-
rüyoruz. Bu karşıtlık ile kadının emeği, 
bedeni, cinselliği, arzuları kontrol ve 
baskı altına alınmak isteniyorken, genel 
ahlakın reddine ve cinselliğine sahip 
çıkıyor olmasının politikliğine karşı 
çıkışınız -apolitik ya da politik- ahlak-
çılığınızdan kaynaklanıyor. Esas bir 
komünistin yapması gereken, dışardan, 
üstenci bir tutumla zırvalamak yerine; 
hakiki, karşılıklı etkileşime sahip, ku-
rucu, devrimci bir anlayışla bu hareket-
lerle hemhal olmak ve siyaset üretmek. 
İşinize gelirse tabii. 
 
Son olarak, 1857’den bugüne çok sular 
aktı. Kadınlar, emek-sermaye çelişki-
sinin dışındaki, tarihi emek-sermaye 
çelişkisinden daha eski çelişkileri de 
gördüler. Özellikle hizmet sektörünün 
gelişmesiyle değişen işçilik biçimleri-
ni gördüler. Neo-liberal politikalarla 
kadın emeğine yönelik saldırıların 
patriyarkayla ilişkisini çözümledi-
ler, esnek-güvencesiz, yarı zamanlı, 
kayıt dışı çalışma koşulları, ‘emeğin 
feminizasyonu’ kavramsallaştırmasını 
öğrendiler. Mücadelelerini, taleplerini, 
sözlerini bugünün gerçekliğine göre 
yeniden kurdular. 1857’nin mirasına 
sahip çıkmak, böyle olur. Velhasılke-
lam:  “Yaklaşın göreceksiniz: Feminizm 
herkes içindir!”*

*Bell Hoks- Feminizm herkes içindir

“FEMİNİZM HERKES İÇİNDİR”
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1980’lerde finansal küreselleşme 
ile beraber en popüler dönemi-
ni yaşayan özelleştirme hareketi, 

son günlerde şeker fabrikalarının 
özelleştirilmeye açılması üzerinden 
tekrar gündeme geldi. Özelleştirme 
politikalarının arkasında yatan düşün-
ce: Üretimde bulunan bir kuruluşun 
mülkiyetinin veya yönetiminin devlete 
ait olmaması gerektiğidir. Liberal teori, 
devletin ekonomik hayata katılmasına 
yönelik tüm çabaların; fabrika kurma, 
işletme, uzun vadeli karar alma ve hatta 
piyasadaki istikrarsızlıkları düzenleyici 
faaliyetlerinin hepsinin başarısızlık-
la sonuçlanmaya mahkûm olduğunu 
savunur. Devlet mülkiyeti veya etkisin-
deki bir kurumun, piyasa koşullarında 
faaliyet gösteren şirketlere kıyasla daha 
hantal kalarak kalitesiz üretim yapaca-
ğı, böylece kamu kaynaklarını da boşa 
harcayacağı liberal teorinin temel çıkış 
noktasıdır. Dolayısıyla kamu kurumları 
bu başarısızlıklarının sonucu sürekli 
zarar ettiklerinden özelleştirmeler, 
topluma zarardan çok fayda sağlayacak 
ve devletin yükünü azaltacaktır.  Bu 
düşünce, 80’li yıllardan itibaren o kadar 
popüler olmuştur ki günümüzün sol 
siyasetleri bile bundan yer yer etkilen-
mekten kendini alamamıştır.

Özelleştirme politikalarına yönelik 
eleştirilere girmeden önce sormamız 
gereken öncelikli iki soru şudur: 1- 
Piyasanın zorlu koşullarından bağımsız 
faaliyet gösteren kamu kurumları, eko-
nomik alanda başarısız olduysa piyasa 
koşullarında faaliyet gösteren özel 
işletmeler nasıl başarılı olabilir? 2- Ser-
mayesi özel şirketlerden daha fazla olan 
devlete dayalı kurumlar bile zarar edi-
yorsa özel bir şirket neden bu kurum-
ları satın almak ister? Sermaye sahibi 

bir girişimci zarar eden 
bir kurumu, ancak 

buradan kâr elde 

etmek için satın alır. Bu durumda yapa-
cağı şey; ya kurumun varlıklarını (arazi, 
teknoloji vb.) kısa dönemde elden 
çıkarıp kâra geçmek ya da kurumun 
mevcut üretim bağlantılarını, yönetim 
tecrübelerini kullanıp orta vadede kâra 
geçmek olacaktır. Üçüncü bir seçenek 
ise yabancı bir şirketin kârını, o ülkenin 
düşük maliyet koşullarından (örneğin; 
düşük ücretler) faydalanarak artırması 
olabilir. Her koşulda, kamu kurumu-
nun bu potansiyel kârı özel bir şirkete 
bırakması mantıksızdır. Özelleştirme 
politikalarının tarihi, bunun birçok 
örneği ile doludur. Potansiyel kârdan 
vazgeçilmesindeki tek mantıklı açıkla-
ma; sanayileşmiş zengin ekonomilerin 
dayatması ya da siyasi jargonumuzun 
popüler tabiri ile “kandırılmadır”.
Dünyadaki sanayileşme tecrübelerine 
baktığımızda; ABD, İngiltere, Almanya, 
Japonya dahil istisnasız tüm ülkele-
rin ekonomik gelişme politikalarının 
temelinde, Kamu İktisadi Kuruluşla-
rı yatmaktadır. Günümüzün liberal 
tezlerinin aksine tüm gelişmiş ülkeler; 
dönem dönem korumacılığa dayalı, 
devlet yatırımlarıyla dünya üretimin-
den önemli pay almışlardır. Ancak 
1980’lerden itibaren azgelişmiş ülkele-
re bunun tam tersini kabul ettirmeye 
çalışmaktadırlar. 

Piyasa koşullarında çalışan şirketlerin 
başarılı olup olmamasına, tüketicinin 
karar vermesi gerektiği savunulmakta-
dır. Oysa tüketici konumundaki halk, 
yoğun bir şekilde reklamların manipü-
lasyonuyla karşı karşıyadır. Sermaye sa-
hibi bir şirketin reklam harcamalarına 
ayırdığı parayla, tüketici konumundaki 
halkın şirketleri denetlemeye harcaya-
cağı para miktarı kıyaslanamaz. Üstelik 
tüketiciler arasında böyle bir örgütlülük 
neredeyse yok düzeyindedir. Buna ek 
olarak; şirketler, tüketici konu-
mundaki halkın çoğun-

lukla 

işvereni konumundadır. Şirketler de 
maliyetlerini kısmak amacıyla düşük 
maaş ve işten çıkarma politikalarını 
düzenli olarak uygulamaya sokarlar. 
Bu koşullar altında şirketler ve tüketici 
arasında bir fırsat eşitliğinden kesinlik-
le söz edilemez. 

Özel şirketler aynı zamanda, piyasada 
var olmak için şirket maliyetleri dışında 
rakip şirketlerle de mücadele halinde-
dir. Kâr odaklı bu yapı, özel şirketleri 
kamusal fayda için gerekli üretimi 
yapmak yerine, piyasada hayatta kal-
mak için düşük maliyetli seçeneklere 
yöneltir. Bu koşullar altında şirketler, 
kendi bilançolarına yansımayacak olan 
her şeyi; halk sağlığı, çevre sorunları, 
çalışma koşulları ve ülkenin gelişmesi 
gibi etkenleri göz ardı edecektir. Ama 
bu yolda hiçbir dirençle karşılaşmadan 
ilerlediklerini söylemek haksızlık olur. 
2000’lerin vahşi özelleştirme dalgasın-
da bile satılamayan şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesinin yeniden gündeme 
getirilmesi iki konuyu yeniden hatır-
lamamızı sağladı: Sermayenin izlediği 
yolların pürüzsüz olmadığı, çeşitli di-
renç noktalarıyla karşılaştığı, bunları da 
zaman zaman aşamadığı; ikincisi, böy-
lesine bir özelleştirme kararının (o da 
olursa), ancak OHAL gibi bir dönemde 
hayata geçirilebileceği. Burada bize dü-
şen, bu direnç noktalarını artırmaktır.
Tüm bu etkenler ise özel şirketlerin, 
uzun dönemli ekonomik fayda sağla-
yamayacağının göstergesidir. Sonuç 
olarak; bunu sağlayabilecek tek yapı, 
bizi piyasa koşullarından uzak kamusal 
kurumlarını tesis etmeye götürmekte-
dir. Ancak piyasa odaklı bir devletin, 
kamusal faydayı sağlamasını da ummak 
mantıksızdır. Dolayısıyla tartışmamız 
gereken asıl unsur; nasıl bir kamulaştır-
ma, sorusudur.
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Birçoğumuz çokça alıştık her 
8 Mart öncesi ve sonrasında 
8 Mart’ın tarihine işaret eden 

yazılar okumaya. Biz de bu tarihi ısrarla 
gündeme getirmenin gerekliliğine 
inanıyoruz. Haliyle klasik bir giriş 
yapmış olalım. Mart 1857’de dokuma 
işçisi kadınların, 1908’de tekstil işçisi 
kadınların grevleri ve oy hakkı, ça-
lışma koşullarının iyileştirilmesi gibi 
taleplerle yaptıkları eylemlerle başlı-
yor bilinen ve aslında insanlık tarihi 
boyunca birçoğunun isimlerini dahi 
bilmediğimiz kadınların direniş tarihi. 
8 Mart’ı tarihi bir eşik haline getiren ise 

25 Mart 1911’de New York’ta bir tekstil 
fabrikasında çıkan yangın sonucu 140 
kadın işçinin ölümüyle 100 binlerce 
insan sokaklara dökülmesiydi. Ekim 
Devrimi’nde Bolşeviklerin itirazlarına 
rağmen, kadınlar 8 Mart’ta ekmek ve 
barış talebiyle greve gittiler ve Lenin’in 
‘dekadan’ dediği Aleksandr Kollantay’ın 
önerisiyle 8 Mart resmi tatil günü ilan 
edildi. 1921 yılında Komünist Enter-
nasyonal’de 8 Mart Rusya’da Amerika’da 
yanarak ölen kadınların anısına Enter-
nasyonal Kadınlar Günü olarak kabul 
edildi.

Bütün bu bilgilere ve daha fazlasına 
ulaşmak günümüz şartlarında müm-
kün. Bunun birçok sebebi tariflenebilir. 
Teknoloji, kadın mücadelesinin artık 
göz ardı edilemeyecek kadar kitleselleş-
mesi vs. Fakat şunu da unutmayalım: 
kapitalizm, devrimci bir potansiyele 
sahip feminist hareketi sisteme entegre 
etmeye ve ehlileştirmeye çalışırken 8 
Mart propagandasını paketleyip satıyor. 
Fakat bu başka bir yazının konusu. Bu 
yazıda daha çok kadınların mücadele 
tarihini anımsatarak 2018 yılının 8 
Mart’ında ülke ülke, dalga dalga sokak-
lara çıkan biz kadınların eylemlilikleri-

KADINLARIN YOKSUNLUĞUNDAN DOĞACAK DEVRİMCİ 
KUDRETİN PEŞİNDEYİZ

HİÇBİR TOPLUMSAL GÜVENCESİ OLMADAN HEM KAPİTALİZM HEM DE 
ATAERKİ TARAFINDAN BASTIRILAN VE YOK SAYILAN, TAM ANLAMIYLA 

MÜLKSÜZLEŞTİRİLMİŞ OLANLARIN, KAYBEDECEK BİR ÜCRETİ BİLE OLMAYAN 
KADINLARIN YOKSUNLUĞU VE MÜLKSÜZLÜĞÜ, ONLARIN YOKSULLUĞU DEĞİL 

DEVRİMCİ KUDRETLERİNİN ZENGİNLİĞİ, YIKICI VE KURUCU GÜCÜDÜR.
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ni anlatmak ve sorularımızı tartışmaya 
açmak istiyoruz.

Bu yıl 8 Mart’ta uluslararası feminist 
grev çağrısı daha güçlü bir biçimde 
yapıldı ve çeşitli ülkelerde kadınlar 
tarafında fiiliyata geçirildi. Kadınla-
rın 2017’de de dinmeyen öfkesine ve 
mücadelesine vurgu yapılan bildirinin 
başlığı “Sel durmuyor” oldu. Bildiride, 
kadınların beklenmedik bir şekilde dev-
rimci bir özne olarak ortaya çıktığı ve 
tüm dünya kadınlarının varoluşsal bir 
devrim süreci içinde birlikte oldukları 
ve bu feminist devrimde hiçbir alanın 
dışarıda kalmadığı vurgulandı. Bu 
minvalde Arjantin başta olmak üzere 
Latin Amerika ülkeleri ve İspanya’da 
grev güçlü bir şekilde örgütlendi. İranlı 
kadınlar hali hazırda yaptıkları ‘Beyaz 
Çarşamba’ eylemleri dışında metroda 
‘kadınlar için eşitlik marşı’ söyledi. 
Irak, Filistin, İran gibi ülkelerden gelen 
kadınlar ile birlikte Afrin’de yaşayan 
kadınlar, savaşa rağmen sokakları 
doldurdu ve savaşta ölen kadınların 
fotoğraflarını taşıyarak ‘savaşa son’ 
sözünü söyledi. 

Türkiye’de ise OHAL ve KHK’ler ile so-
kağa çıkmanın gittikçe zorlaştığı koşul-
larda biz kadınlar sokakları doldurmayı 
sürdürüyoruz. Saray rejiminin yasaları 
ve yasakları ile belirginleştirdiği kadın 
düşmanı politikalara, cinsel istismara, 
namus bekçiliğine, müftülük yasasına, 
erkek şiddetine karşı sokaktan bir adım 
bile geri durmayarak feminist hareketi 
daha görünür bir hale getirdik. Sokağı 
en önemli özgürlük alanı olarak zorla-
mak erkek devlet şiddetinin doğrudan 
biz kadınlara da yönelmesine sebep 
oldu. Bunu 8 Mart öncesi bazı illere 
getirilen eylem yasakları, Ankara’da ve 
Çerkezköy’de ‘izinsiz gösteri’ bahane-
siyle gözaltına alınan kadınlarla görmek 
mümkünken Türkiye’de 8 Mart eylem-
lerinin sembolü haline gelen Feminist 
Gece Yürüyüşü’nü tüm renklerimiz ve 
kitleselliğimiz ile gerçekleştirdik. Femi-
nist Gece Yürüyüşü’nde atılan sloganla-
rın, açılan pankartların vs., Türkiye’de 
kadın hareketinin politik sözünün ve 
eylemliliğinin içeriğini anlamak için 
kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. 
Bu sene gece yürüyüşünde kadınlar 
“Hayatımız, isyanımız, mücadelemiz 
FEMİNİZM” pankartı arkasında top-

landı. Bunun en temel sebebinin son 1 
yıl içinde saray rejimi tarafından ardı 
arkası kesilmeyen kadın düşmanı yasa-
ların geçirilmeye çalışılması olduğunu 
söylemek mümkün. Kadınlara yönelik 
saldırıların cephesi gitgide genişler-
ken, feminist hareket bu yasalara karşı 
mücadeleyi önceledi. Bu bağlamda da 
muhafazakarlaşmaya karşı bir mücade-
le hattı çizdi. Peki feminist hareket bu 
politik çizgiyle Türkiye’de hali hazırda 
var olan “%50 biz, %50 öteki” alanına 
sıkışma tehlikesi içinde değil mi?  

Türkiye’nin içinde bulunduğu savaş at-
mosferi dikkate alındığında kadınların 
mücadele cephelerinden en önemlisi 
“Barış” talebinin sesini yükseltmekti. 
Örneğin feminist hareketin ufku olarak 
ortaya çıkan Barış İçin Kadın Girişi-
mi tarihi bir öneme sahip oldu. Fakat 
toplumsal muhalefetin savaş karşıtı sesi 
bu denli kısılmışken bu “sessizliğin” 
yansımaları kadın hareketine de sirayet 
etti. Keza gece yürüyüşünde Kürt ka-
dınlar dışında “Barış” pankartı taşıyan, 
sözünü sakınmadan söyleyen kadınla-
rın kitleselliğinden ziyade tekil örnekler 
ile karşılaşabildik. Kadınların sokakta 
kitlesel bir biçimde olmasının önemi-
ni göz ardı etmeden, savaşın bu denli 
yakıcı olduğu bir dönemde kadınların 
barış söyleminden taviz vermesi mi 
sokağa çıkmayı kolaylaştırdı? 

Son olarak belki de her sene 8 Mart’ta 

bıkmadan usanmadan dile getirdiği-
miz üzere feminist hareketin sınıfsal 
zeminden yoksunluğuna dikkat çekmek 
istiyoruz. Gece Yürüyüşü’nde de her 
sene olduğu gibi ev işine ve kadınla-
rın kapitalist sistem içerisindeki aşağı 
pozisyonununa işaret eden söylemler, 
sloganlar, pankartlar nadiren gördük. 
Oysa sınıf çelişkileri ve kapitalizmin 
vahşeti es geçilemeyecek kadar kadın-
ların hayatlarını belirliyor. Bu durumda 
kadınların patriyarka ile kapitalizmin 
dirsek temasına bakarak çizeceği femi-
nist perspektif ve örgütlenme ihtiya-
cına işaret etmek gerekiyor. Böylesi 
bir ihtiyaca yöneliş yukarıda da bah-
settiğimiz %50-%50 cenderesini tuzla 
buz edecek bir potansiyel taşımıyor 
mu? Feminizmin ufuklarında kadınlar 
arasındaki farklılıkları gözeten ev içi 
emek, bakım yükü, toplumsal yeniden 
üretim eksenli teorik derinlik bahset-
tiğimiz dirsek temasını işaret ediyor. 
Bu minvalde feminist hareketin pratiği 
ile feminist teori birbirini beslemek-
ten uzak değil mi?  Hiçbir toplumsal 
güvencesi olmadan hem kapitalizm 
hem de ataerki tarafından bastırılan ve 
yok sayılan, tam anlamıyla mülksüzleş-
tirilmiş olanların, kaybedecek bir ücreti 
bile olmayan kadınların yoksunluğu 
ve mülksüzlüğü, onların yoksulluğu 
değil devrimci kudretlerinin zenginliği, 
yıkıcı ve kurucu gücüdür. Bu anlayışa 
yaklaşan bir feminist mücadele çizgisi 
dünyayı yerinden oynatmaz mı?
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Devrimci gençlik hareketinin 
varoluş sorunları ile devrimci 
hareketin varoluş sorunları 

arasında görev ve olanaklar bağlamın-
da tarihsel bir kaynaşma söz konu-
sudur. Devrimci bir gençlik hareketi 
yaratmak/inşa etmek de devrimci bir 
hareketin oluşum meselesiyle iç içe 
geçmiş diyalektik bir bağı ifade eder. Bu 
anlamıyla memleketimizde devrimci 
bir hareketin yokluğu ile devrimci bir 
gençlik hareketinin yokluğu -veya tersi 
de- doğrudan birbiriyle ilişkilidir.
   
Uzun yıllardır gençlik mücadeleleri de 
diğer toplumsal mücadele alanlarında 
olduğu gibi dönem dönem kendili-
ğinden, dönem dönem kısıtlı “iradi” 
çabalarla görünür olan ama memleke-
tin ve devrimci siyasetin gündemini 
belirleyen bir gerçek form kazanamıyor. 
Üniversitelerde yürütülen çabalar ya 
alanın mikro sorunlarına gömülüyor ya 
da mevzunun siyasal bağını doğru fikir 
ve tarzla kurmayan/kuramayan bir hal 
alıyor ve en nihayetinde bağımsız veya 
bağımlı otonom ve bir grup arkadaşın 

çalışması haline gelip sönümleniyor. 
Yine bir diğer biçimde ise kendi siyasal 
faaliyetinin ihtiyaçları doğrultusunda, 
üniversitenin kendi hareketini yara-
tacak araç ve olanaktan yoksun çalış-
malarla, gününü geçiren çabalarla var 
olmaya çalışıyor. 90’ların sonundan iti-
baren o ya da bu biçimiyle bu iki siyaset 
tarzı “gençlik hareketi toplaşmalarının” 
nitelik ve niceliğini belirlemektedir. 
Bunların dışında memleketteki politik 
aktüel gelişmelerin doğrudan yansıma-
larının gençlik içindeki dönemsel kar-
şılığıyla kitlesel militan eylemlilikler de 
gerçekleşmiştir (ODTÜ, Reyhanlı, Gezi 
vb.). Fakat bu eylemlilikleri doğru kav-
rayacak ve geliştirici biçimler verecek 
bir siyasal ufkun yokluğunda bu pratik-
ler bir noktadan sonra soğrulmakta ve 
sonuçları itibariyle umutsuzluğa sebep 
veren eylemlilikler olarak kalmakta ve 
etkilerinin giderek azaldığı süreçler ya-
şanmaktadır. Burada şöyle bir tartışma 
açığa çıkabilir: Doğrudan siyasal bir 
çalışma mı yoksa dar anlamda “alancı-
lık” mı? 70’ler gençlik mücadelesinde 
yapılan “kitle örgütü mü kadro örgü-

tü mü?” tartışmasına biçimsel olarak 
benzetilebilir bu tartışma. Dönemin 
Devrimci Gençlik siyaseti ve örgütü bu 
konuyu kısırlıktan kurtararak devrimci 
çizgiyi “en geniş kitle çalışması içeri-
sinde en dar kadro çalışması” olarak 
formüle ederek tartışmayı devrimci bir 
tarzla aşmıştır.
   
Bugün işte tam burada gerçek bir 
devrimci gençlik siyasetinin yokluğu ve 
ihtiyacı yakıcı biçimde kendini göste-
riyor. Bu ihtiyaç sadece teknik araçlar 
ve tek başına örgütsel bir diziliş ihtiyacı 
olarak kavranamaz. 
   
“Devrimci Teori Olmadan Devrimci 
Hareket Olmaz”
   
Gençliğin devrimci bir hareketinin 
olması için her şeyden önce dönemi 
kavramış, dönemin egemen anlayışla-
rının ve bu anlayışların gençlik kesim-
lerine yansımalarının analizini doğru 
biçimde yapmış devrimci bir fikrinin 
olması lazım. Bu olmadan ancak kari-
katürize devrimci gençlikler olabilir. 

DEVRİMCİ BİR 
GENÇLİK HAREKETİNİ 

KURMAK İÇİN
DEVRİMCİ GENÇLİK SİYASETİNİN EN ACİL GÖREVİ 

POLİTİK İDEOLOJİK MÜCADELEYİ BÜYÜTME, 
SAĞLAMLIK VE SÜREKLİLİK SAĞLAMA YETENEĞİNE 

SAHİP BİR DEVRİMCİ GENÇLİK ÖRGÜTÜ 
YARATMAKTIR. BU KOŞULLARI SAĞLAYAN BİR 

ÖRGÜTLENME DEVRİMCİ SAVAŞÇI BİR PARTİNİN 
OLMADIĞI KOŞULLARDA BU PARTİYİ YARATMA/

İNŞA ETME GÖREVİNİ ÜSTLENECEK DEVRİMCİ 
BİR HAREKETİN YARATILMASINDA DA AKTİF BİR 

SORUMLULUK ALACAKTIR.
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Ülkemizde solun, devrimci siyasetlerin 
ideolojik-politik meselelerde aldığı tu-
tum doğrudan gençlik faaliyetlerine de 
yansıdığı için gençlik ideolojik-politik 
tartışmaların dışında kalan ve bu tartış-
malara yaratıcı biçimde katılamayan bir 
kesime dönüşmüş durumdadır. Önde 
olan, toplumsallığı yaratıcı biçimde ileri 
taşıyan bir gençlik yerine var olana da-
hil olan hatta direk var olan tarafından 
belirlenen gençlik, bu vasatlığın parçası 
olmaya devam ediyor. Bu bağlamda 
gençlik hareketinin gücünün geniş 
gençlik kesimlerinin ayağa kalkmasında 
(gezi isyanı), zayıflığının ise devrimci 
kadroların bilinç, devrimci siyaset, fikir 
ve inisiyatif yetersizliklerinde aranması 
kuşku götürmezdir.
   
Devrimci gençlik siyasetinin en acil 
görevi politik ideolojik mücadeleyi bü-
yütme, sağlamlık ve süreklilik sağlama 
yeteneğine sahip bir devrimci gençlik 
örgütü yaratmaktır. Bu koşulları sağla-
yan bir örgütlenme devrimci savaşçı bir 
partinin olmadığı koşullarda bu partiyi 
yaratma/inşa etme görevini üstlenecek 
devrimci bir hareketin yaratılmasında 
da aktif bir sorumluluk alacaktır. 

   
Bu ve benzeri tartışmalar yukarıda da 
belirttiğimiz gibi önceki dönemlerde de 
dar anlamda örgütsel açıdan kuşkusuz 
tartışılmıştır. Hali hazırda bu tartış-
maları sürdüren, sürdürdüğünü iddia 
edenler de vardır. Buradan bakınca yeni 
bir şey söylemiyoruz. Bir taraftan da 
yapılanların yanlışlığı, eksikliği üze-
rinden kendini tanımlayan, düzenin 
değil solun siyaset tarzının eleştirisini 
temel alan anlayışların özünde liberal 
anlayışlar olup, bu anlayışların gençlik 
içerisinde gençliğin devrimci örgütlen-
mesinin arkaikliğini anlatıp durma mis-
yonu ötesinde bir anlamları olmadığını 
belirtmek gerekir. Yapılan yanlışlar ya 
da yanlış anlayışlar üzerinden bu dev-
rimci çizgiden vazgeçmek, onu eski bir 
alışkanlığa indirgemek ahmaklık olur. 
Bu nedenle gerçek devrimci bir gençlik 
hareketi kafaları da kalpleri de fetheden 
bir hareket olmalıdır.
   
Gençlik mücadelesi, dönemin doğru 
devrimci fikirleriyle yan yana gelen ve 
devrimci gençlik kadrolarınca oluştu-
rulmuş devrimci gençlik örgütü tarafın-
dan yönetilen bir formda kurulmadığı 

sürece gençliğin devrimci eyleminden 
bahsetme olanağı yoktur. Tarih de bu 
fikri doğrulamaktadır. 70’lerdeki Dev-
Genç de 90’lardaki Dernekler Süreci 
de Öğrenci Koordinasyonu da bu algı 
ile kurulup yürütüldüğü oranda başa-
rılı olmuştur. Ne zaman ki bu çizgiden 
uzaklaşılmış veya karikatürüne, yanlı-
şına dönülmüş ise hareket de o oranda 
yenilmiş veya dağılmıştır.
   
Lenin’in de söylediği gibi “İddia 
ettiğim şudur; hiçbir devrimci hare-
ket sağlam ve sürekliliği sağlayan bir 
devrimci önderler örgütü olmaksızın 
varlığını sürdüremez, kendiliğinden 
mücadeleye sürüklenen, hareketin 
temelini oluşturan ve ona katılan kitle 
ne denli genişse, böyle bir örgüte o 
oranda acil gereksinim vardır ve bu 
örgütün o oranda sağlam olması gere-
kir…”
   
Bu durum bir devrimci hareket için de 
bir işçi hareketi için de keza bir gençlik 
hareketi için de geçerlidir.
   
Böyle bir konumlanış gençlik siyase-
tinde devrimci bölünmeyi ve devrimci 
bir saflaşmayı da ardından getirecektir. 
Bugün gençlik faaliyetinde yer alan un-
surların büyük çoğunluğu ideolojik-po-
litik bir tercihte bulunmuyor. Devrimci 
bir arayış var fakat tercihlerin kendisi 
biçimsel sınırlarda duruyor. Eğer bugün 
gençlik içerisinde devrimci bir odak 
olacaksak her şeyden önce gençliğin 
devrimci siyasetini ve devrimci örgütü-
nü yaratarak bunu mümkün kılabiliriz. 
Öbür türlü A veya B siyasetinden nüans 
sayılacak farklı konumlanışlarla kendi 
küçük gücünü övüp duran bir sekterli-
ğe mahkûm oluruz.
   
O yüzden bugünün emperyalist kapita-
list sisteminin doğru devrimci analizi 
içinde ülke ve üniversitenin konumlan-
dırıldığı yerin tespiti üzerinden egemen 
anlayışlarla ve onun gençlik içindeki 
uzantılarıyla ideolojik-politik-örgütsel 
vb. her düzeyde hesaplaşacak devrimci 
bir gençlik hareketinin oluşum süreçle-
rini geliştiren bir inisiyatif olarak ileri 
atılıyoruz. Bizler böyle bir sorumlulu-
ğun altına giriyoruz. Gençliğin dev-
rimci siyasetini ve devrimci örgütünü 
kuracağız.
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EKOLOJİ

ÇILGIN PROJE: KANAL İSTANBUL

HALKA HİZMET ADI İLE DUYURULAN BU TARZ PROJELERİN ASIL 
AMACI: İSTANBUL’UN SOSYOKÜLTÜREL YAPISINI DEĞİŞTİRİP 

MUHAFAZAKARLAŞTIRMA VE MEGA İNŞAAT PLANLARI İLE RANT ELDE 
ETMEKTİR.

Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 
yılında, ‘’Çılgın Proje’’ olarak 
tanıttığı Kanal İstanbul; iktidar 

tarafından bir ulaşım, lojistik proje-
si olarak lanse ediliyor. Ne var ki, bu 
proje ne ulaşım ne de lojistik projesidir. 
İstanbul’un kepçe değmemiş bölgelerini 
ranta açıp mega emlak ve inşaat proje-
leri yapmaya yöneliktir.

Kanal İstanbul açıklandığı üzere; Kü-
çükçekmece Gölü, Sazlıdere ve Durusu 
(Terkos) hattı üzerinden projelendiril-
miştir. Yaklaşık 45 km uzunluğundaki 
bu proje, güzergâhında bulunan dere, 
göl, yeraltı suyu ve kaynaklarını tahrip 
edecektir. Ardından başlayacak susuz-
luk, giderek artan bir tehlike haline 
gelecektir.

2011-2013 yılları arasında güzergahı 
3 sefer değiştirilen Kanal İstanbul, 3. 
Köprü ve 3. Havalimanı projeleri ile pa-
ralel işlemektedir. Uzmanlar, projenin 
“İstanbul’un sonu” olabileceğini söyle-

mektedir. Üstelik proje, olası İstanbul 
Depremini de tetikleme olasılığındadır. 
Kanal İstanbul tamamlanırsa güzerga-
hında bulunan bölgelerde yerleşim ko-
şulları değişecek, sosyokültürel yapılar-
da bozulmalar yaşanacaktır. Ayrıca hat 
üzerinde bulunan bölgelerde yaşayan 
halkın evlerinin zorla boşaltılabileceği 
ve acele kamulaştırmaların gerçekleşe-
ceği öngörülmektedir.

Açıklanan projede yapılacak cami vb.  
çevre ile uyumsuz yapılar, İstanbul’un 
mimari ve kültürel yapısını değiştir-
meye yöneliktir. Yeni ve biçimsiz bir 
İstanbul hedefleyen AKP, birçok bölge-
de “Kentsel Dönüşüm” adı altında acele 
kamulaştırmalar yapıp zorla tahliye 
işlemleri gerçekleştirmektedir.

Halka hizmet adı ile duyurulan bu tarz 
projelerin asıl amacı: İstanbul’un sosyo-
kültürel yapısını değiştirip muhafaza-
karlaştırma ve mega inşaat planları ile 
rant elde etmektir. AKP; Küçük Armut-

lu, Gülsuyu, Gazi Mahallesi, Okmey-
danı gibi bölgelere hızla saldırmakta ve 
buralarda yaşayan muhalif halkları, işçi 
ve emekçi kesimleri mağdur bırakmak-
tadır. “Kentsel Dönüşüm” ile halkların 
barınma hakkını elinden alan, arsala-
rına ve evlerine göz diken AKP, yaşam 
alanlarımıza zarar vermektedir. Giderek 
artan çevre kirliliği, orman kıyımla-
rı “insanca yaşama hakkımızı” gasp 
etmektedir.

Biz, “Hayır” diyenlerin yapması gereken 
ise dağın ardını görebilmek ve gelecek 
tehlikelere karşı örgütlenip tüm bu 
gaspları engellemektir. Çünkü bu pro-
jeler; ne yol ne kentsel dönüşüm ne de 
lojistik projeleridir. Bu projeler; emekçi, 
işçi, yoksul halkları sindirmeye yöne-
liktir. Evlerini, sağlıklı yaşam haklarını 
yok etmeye çalışmaktadır. Sosyokültü-
rel yapıyı bozup muhafazakarlaştırma 
ve rant sağlamak amaçlıdır. İstanbul 
yok olmadan, nefes almaya muhtaç kal-
madan bu projelere dur demeliyiz.
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DÜNYA

FIRTINA MERKEZİ “ORTADOĞU” – 2
BUGÜN “ORTADOĞU” COĞRAFYASINDAKİ TÜM ÇATIŞMALARIN BİR UCUNDA BÖLGENİN 
EZİLEN HALKLARININ, DİĞER UCUNDA EMPERYALİZM VE ONLARIN İŞBİRLİKÇİLERİNİN 
ÇIKARLARI VAR. HALKLAR İNANÇ, ETNİSİTE, ÜLKE TEMELİNDE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA 
VE YER YER BİRBİRLERİYLE KAVGALI. BUNA KARŞILIK KAPİTALİZMİN KRİZİNİ HAFİFLETME 
AMACININ ORTAK BİR GÜDÜ OLUŞTURDUĞU EMPERYALİZM CEPHESİNDE İSE KÂRDAN 
DAHA ÇOK PAY ALMA VE STRATEJİK NOKTALARI ELE GEÇİRME REKABETİ YAŞANIYOR.

Tarih Ve Büyük Güçlerin Konumu

İmparatorluklar dönemi kapanıp em-
peryalizme geçilirken, İngiltere ve Fran-
sa Osmanlı’ya verdikleri borçlar karşılı-
ğı Arap Yarımadası’na yerleştiler. Fransa 
daha çok “Bereketli Hilal’le ilgilenirken, 
İngiltere ise sömürgesi Hindistan’a 
giden yolları tutma ve petrol olduğu bi-
linen Irak’ı ele geçirmeye odaklanıyor-
du. Fransa Süveyş Kanalı’nın yapımını 
üstlenmesine rağmen (1869’da açıldı) 
parasızlık yüzünden sonunu getiremedi 
ve Mısır egemenliğini İngiltere ile pay-
laştı. Bu iki emperyalist güç bir yandan 
Osmanlı’ya karşı ayaklanan Arap ve Er-
meni halklarına destek sözleri verirken, 
Çarlık Rusyası ile gizlice Sykes-Picot 
anlaşmasını imzalayarak (1916), bölgeyi 

kendi aralarında pay etmeyi planlıyor-
lardı. Ekim Devrimi sonrası Bolşevikler 
emperyalizmin gerçek yüzünü sergile-
mek için bu anlaşmayı dünyaya duyur-
dular. Bu da Arap halkları arasında ba-
tılılara güvensizliğin yaygınlaşmasının 
başlangıcı oldu. Birinci Paylaşım Savaşı 
sonrasında Lübnan ve Suriye Fransız-
ların, Filistin ve Basra Körfezi çevresi 
İngilizlerin egemenliğine geçti. Emper-
yalistler, yerli halkları hesaba katmak-
sızın yeni ülkeler kurdular ve cetvelle 
çizilmiş sınırlar belirlediler.  Buradan 
doğan birçok haksızlık ve anlaşmazlık, 
kardeş topluluklar arasında bitmeyen 
sürtüşmelerin kaynağı oldu.  Böylece 
emperyalizm buradan da bir fayda 
sağlamak için istediğinde arabulucu, 
istediğinde taraf gibi davranabileceği 

bir olanağa kavuştu.

ABD bölgeye İkinci Paylaşım Savaşı 
sonrası ve İngiltere’nin geri çekil-
mesinden doğan boşluğu gidermek 
için geldi. Arapların karşı çıkmasına 
rağmen 1948’de İsrail’in kuruluşunu 
destekledi ve bu ülkeyi stratejik mütte-
fiklerinden birine dönüştürdü. (Diğeri 
İngiltere’dir.) ABD’nin bölgedeki diğer 
destekçileri Türkiye, Pakistan ve Şah’ın 
yıkılışına kadar İran oldu. (Ancak son 
günlerde Çin’le yakınlaşan Pakistan’ı da 
kaybetmiş görünüyor.) İkinci Paylaşım 
Savaşı’nda SSCB’nin Türkiye’den savaş 
tazminatı olarak toprak ve boğazların 
yönetimini talep etmesi, Türkiye’nin 
ABD ile yakınlaşmasını hızlandırdı. 
ABD, Arap egemenleri arasından dost 
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bulmakta zorlandığı için bu yakınlı-
ğa önem veriyordu. Bu süreçte Arap 
halklarını kontrol etmek için İsrail’i 
sopa gibi kullandı. Bu durum, ABD ve 
Suudiler arasında 1973 petrol ambar-
gosu sonrası yapılan bir gizli anlaşmay-
la değişti. Suudiler petrol verecek ve 
ABD’nin devlet tahvillerini satın alarak 
dış açığını kapatacak,  karşılığında gü-
venlikleri sağlanacaktı. İsrail’in bundan 
sonraki saldırılarında Suudi karşıtlı-
ğı da gözetilmeye başlandı. ABD’nin 
bölgeye ilgisinin temel gerekçesi, dünya 
egemenliğini koruma kaygısıdır. Gü-
nümüz konjonktüründe, uzun vadede 
Çin’in önünü kesmek istiyor. Bu amaçla 
Çin’in müttefiklerini zayıflatıp, enerji 
kaynaklarını denetim altına almaya 
çalışıyor. PYD ile işbirliği de bu stra-
tejinin bir parçası olarak görülmelidir.  
Buradaki amaç İran’ın bölge gücüne 
dönüşmesini önlemektir. Kürt halkı 
bugüne dek ABD ile önemli bir sorun 
yaşamadığı için, bu işbirliği çıkarlarına 
uygun görünüyor. Ancak bu noktada 
belirleyici olan, bölge halklarının ortak 
çıkarlarının ABD karşısındaki konumu 
olacaktır. 

Rusya’nın, SSCB’nin geleneksel dış 
politikasını sürdürdüğü söylenebilir. Şu 
an Arap Yarımadası’nda Batılı ülkelere 
gösterilmeyen ama Rusya’ya duyulan 
güvenin nedeni de budur. Daha önce 
de belirttiğimiz üzere bu güvenin ilk 
adımı, Sykes-Picot anlaşmasının Bolşe-
vikler tarafından açıklanışıyla atılmıştır. 
İkinci büyük adımı ise, 1956’da Mısır 
Devlet Başkanı Nasır’ın Süveyş Kana-
lını millileştirmesi üzerine,  Fransa ve 
İngiltere’nin İsrail’le birlikte bu ülkeye 
saldırmaya kalkışmasının önüne geçil-
mesidir. SSCB bu sorunun aşılmasını, 
savaşı göze alarak sağladı. Sovyetlerin 
tutarlılığı ve batılılara duyulan güven-
sizlik, Arap aydınları arasında milli-
yetçilik ve sosyalizm karışımı BAAS’çı 
düşüncelerin yer bulmasına neden 
oldu. Benzer siyasi özneler birçok Arap 
ülkesinde bugün de etkin konumda-
dır ve Esat yönetimi de bunlardan biri 
olarak görülebilir. Bu çerçevede İsrail 
ABD açısından ne anlama geliyorsa, Su-
riye’nin de Rusya için benzer bir anlam 
taşıdığı söylenebilir. Bu yüzden 2015’te 
Esat yönetiminin yıkılma olasılığı belir-
diğinde Rusya yardımla yetinmeyerek, 
hava gücüyle iç savaşa katılmış ve duru-
mu Esat lehine değiştirmiştir. Rusya’nın 

Suriye’de Tarsus deniz üssünün yanı 
sıra ülkeye dağılmış pek çok askeri üssü 
bulunuyor. Rusya şu an Arap Yarımada-
sındaki çatışmaların bütün taraflarıyla 
ilişki sürdürebilen tek güçtür.

Bazı Bölgesel Öznelerin Durumu

2010 yılı sonlarında Tunuslu seyyar 
satıcı Buazizi’nin kendini yakmasıyla 
başlayan isyan dalgası ülkeden ülkeye 
yayılarak Kafkas ve Balkanlara kadar 
uzanmıştı. Hızlı yayılış ve batı medyası-
nın olayları “Arap Baharı” olarak adlan-
dırması, birçok sol çevre tarafından ace-
leyle yorumlanarak,  “emperyalizmin 
oyunu” gibi görüldü. Oysa yaşananlar, 
soğuk savaş kalıntısı rejimlere karşı 
halkların kendiliğinden isyanıydı. Belli 
bir öncüsü, ideolojisi ve örgütlenmesi 
yoktu. Ortak yanı, harekete geçmek için 
gösterilen kararlılıktı. Emperyalizm bu 
isyanları, değişik ülkelerdeki pürüzleri 
gidermek için yararlanmak amacıyla 
destekler göründü. Ama bu ikiyüzlü-
lükten başka bir şey değildi.  Örneğin 
Körfez ülkelerinde baskı altında tutulan 
Şiilerin isyanlarının Suudiler tarafından 
ezilmesi görmezden geliniyordu. Çünkü 

bunlar “bahar”a değil, İran’a yarayabi-
lirdi. Suriye’deki barışçı eylemlerin bir 
iç savaşa dönüşmesi içinse her türlü 
gayret gösteriliyordu. Nedeni, ABD’nin 
Esat karşıtlığıydı. Bu çerçevede gelişen 
ve sürmekte olan konjonktürdeki bazı 
öznelerin durumuna kısaca bakalım.

İRAN: ABD, İsrail ve Suudi ortak-
lığının bölge halklarına saldırılarını 
durdurmak amacıyla Lübnan’da Hizbul-
lah, Filistin’i savunan örgütler, Yemen’de 
Ensarullah ve Suriye yönetiminden 
oluşan “direniş hattının” dayanağıdır. 
İslam Cumhuriyeti ayakta kalmak 

için bölgede aktif rol alması gerekti-
ğini 8 yıl süren (1980-88) Irak savaşı 
sırasında öğrendi. Bu amaçla, toplam 
Müslüman nüfusun yaklaşık yüzde 
10’unu oluşturan Şiiler arasında taraftar 
ediniyor. Müttefiklerini silahlandırıyor 
ve düşmanlarını zayıflatacak fırsatları 
kaçırmıyor. Esat’ı iç savaşın ilk günün-
den beri desteklemesi, bu stratejinin 
kararlı biçimde uygulandığının örne-
ğidir. İran’ın zayıf karnı, ambargolar ve 
savaşlar yüzünden yoksul düşen halk 
muhalefetinin rızasını nasıl alacağı so-
runudur. Bu çerçevede, İran’ın sürdür-
düğü savaşlar dış düşmanlar kadar, iç 
muhalefet üzerinde de baskı kurmanın 

ABD’nin bölgeye ilgisinin temel gerekçesi, dünya
egemenliğini koruma kaygısıdır. Günümüz 

konjonktüründe, uzun vadede Çin’in önünü 
kesmek istiyor. Bu amaçla Çin’in müttefiklerini 

zayıflatıp, enerji kaynaklarını denetim altına 
almaya çalışıyor. PYD ile işbirliği de bu stratejinin 

bir parçası olarak görülmelidir.
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bir aracı olarak görülebilir.

SUUDİ ARABİSTAN: Ülkede her şey 
Suudi hanedanının tahtta kalmasına 
göredir. Son yaşananların da gösterdiği 
üzere, bunun için gerekirse hanedanın 
bir kısmı bile feda edilebilir. Bu neden-
le Suudiler siyasi görüşüne bakmaksı-
zın Müslüman coğrafyasındaki bütün 
laik ve parlamenter rejimlerin düşma-
nıdır. Suudi rejimi, Suud ailesi ve Vah-
habi ulemasının işbirliğinin eseridir. 
Bu rejim Müslümanlığı yaymak adına 
yıllar boyu dünyanın bütün gericilerini 
desteklemiş, yoksul halklara Vahha-
bilik propagandası yapmış ve IŞİD 
gibi hedef tanımayan cihatçı yapıların 
ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. 
Emperyalistler yıllarca yararlandıkları 
bu durumun, şimdi gönülsüzce de olsa 
değişmesini istiyor. Sorun, böyle bir 
değişim hamlesinin, baskı ve cehalete 
mahkûm edilmiş toplumda patlamaya 
yol açması ve hanedanın tümden yıkıl-
ması olasılığı taşımasıdır. Bu yüzden 
bir yandan kadınların araba kullanma-
sı ve futbol maçı izlemesi gibi gülünç 
“yenilik” girişimlerinde bulunulurken, 
diğer yandan halkı ve Körfez ülkele-

rini etkilemek için güç 
gösterileri yapılıyor. Sınır 
anlaşmazlıkları bahane-
siyle Yemen’e saldırmanın 
bir amacı da budur. Ama 
Suudiler bu saldırılar-
da hezimete uğramış ve 
silahlanma harcamaları 
yüzünden büyük bütçe 
açıkları vermişlerdir.  
Hanedan güç kaybediyor. 
Bunun önüne geçmek 
için ABD ile işbirliğinde 
yeni bir aşamaya geçme-
ye çalışıyor. Hanedana 
ait olan petrol şirketi 
ARAMCO’nun hissele-
rinin yüzde 5’inin ABD 
borsalarında satışa sunu-
lacağı kararı bu yolda bir 
adımdır. Giderek yalnızla-
şan Suudi Arabistan’ın en 
yakın müttefikleri İsrail 
ve BAE (Birleşik Arap 
Emirlikleri)’dir. Haneda-
nın zayıfladığını gören 
Katar, Kuveyt ve Umman, 
İran’la yakın ilişkiye geç-
miş ve bu yüzden Katar’la 
kriz yaşanmıştır. 

YEMEN: Ülkenin kuzeyi ve nüfusun 
yaklaşık yüzde 80’i, Husilerin belkemi-
ğini oluşturduğu, İran yanlısı Ensa-
rullah denetiminde. Başkent Sana’nın 
muhalifler tarafından ele geçirilmesi 
üzerine Aden’e çekilen Hadi hükümeti 
burada da tutunamadı ve geçtiğimiz 
günlerde BAE destekli bir darbeyle 
yönetimden uzaklaştırıldı. ABD ve 
İngiltere, Yemen’de Bab El Mendep bo-
ğazının İran yanlısı bir yönetimin eline 
geçmemesi için savaşıyor. Suudiler, bir 
bölümü kendi topraklarında yaşayan 
inatçı Husileri alt etmek ve bölgedeki 
petrol yataklarını ele geçirmek için sa-
vaşıyor. Çatışmalar, Ensarullah lehine 
gelişiyor. 

LÜBNAN: Ülkede Hizbullah egemen 
olmasına rağmen, iktidarını Hıristiyan 
azınlık ve sol çevrelerle paylaşıyor. 
Hizbullah’ın Lübnan içinde ülke bü-
tünlüğünü gözeten politikalar izlemesi, 
toplumun kendisine olan güvenini 
arttırıyor. Bu sayede geçtiğimiz aylarda 
Suudilerin Başbakan Hariri üzerinden 
Lübnan’da bir iç savaş başlatma taktiği 
geri püskürtüldü. Hizbullah yalnızca 

Esat’a değil, mezhebine bakmaksızın 
Filistin direnişçilerine, Yemen’e ve 
bölgede direnme iradesi ortaya ko-
yan bütün mazlumlara arka çıkıyor. 
Suudi-İsrail ortaklığı, giderek güçlenen 
Hizbullah’a saldırmaya şimdilik cesaret 
edemiyor.

KUZEY AFRİKA: Tunus, “Arap Ba-
harından” olumlu bir sonucun çıktığı 
tek ülke oldu. Demokratik bir anayasa 
yapıldı ve göreli bir özgürlük ortamı 
oluşturulabildi. Müslüman Kardeşler-
le ilişkili bir parti olan Nahda, Mayıs 
2016’da yaptığı kongrede siyasal İslam 
anlayışını terk ettiğini duyurdu. Fas’ta 
ise, “Arap Baharı” ayaklanmalarının 
başlamasıyla birlikte Kral Muhammed 
bir dizi reform sözü vererek seçimlere 
gitti ve böylece isyan dalgası önlenmiş 
oldu. Mağrip ülkeleri arasında en kötü 
durumda olan Libya’dır. Fransa ön-
cülüğünde Avrupalı emperyalistlerin 
başlattığı saldırıların nedeni, Afrika 
halklarını emperyalizme karşı uyandır-
maya çalışan Kaddafi’yi yok etmekti. 
Bu gerçekleşti ama ülkede çatışmalar 
sürüyor. Libya, selefi örgütler ve aşiret-
ler tarafından üçe bölünmüş durumda. 

Sonuç

Bugün “Ortadoğu” coğrafyasındaki 
tüm çatışmaların bir ucunda bölgenin 
ezilen halklarının, diğer ucunda em-
peryalizm ve onların işbirlikçilerinin 
çıkarları var. Halklar inanç, etnisite, 
ülke temelinde bölünmüş durumda 
ve yer yer birbirleriyle kavgalı. Buna 
karşılık kapitalizmin krizini hafifletme 
amacının ortak bir güdü oluşturduğu 
emperyalizm cephesinde ise kârdan 
daha çok pay alma ve stratejik nok-
taları ele geçirme rekabeti yaşanıyor. 
Bu durum önceki dönemlere benzer 
biçimde yalnızca rekabetin ağır bastığı 
bir gelişme olarak ele alınmamalı ve 
artan kriz baskısı yüzünden işbirli-
ğinin önem kazandığına da dikkat 
edilmeli. Küresel istikrarsızlık, yaratıcı 
hale gelen IŞİD gibi örgütlere ortak 
tavır alınması bu çerçevede düşünüle-
bilir. Dolayısıyla bu davranışın, benzer 
zorluklar yaratmayı sürdüren devlet, 
rejim ya da başka herhangi bir özneye 
karşı da her an tekrarlanması müm-
kündür. Kargaşa, ancak halkların dev-
rimci atılımıyla aşılabilir. Ardı arkası 
gelmeyen savaşlar bunu hazırlıyor.
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ABD, 8 Mart’ta çelik ve alümin-
yuma sırasıyla %25 ve %10 
oranlarında gümrük vergisi 

getirdi. Trump daha önce de keres-
te, güneş panelleri, çamaşır makinesi 
ithalatını kısıtlayıcı tedbirler almıştı 
ve bir süredir de özellikle, Çin’i hedef 
tahtasına oturtarak korumacı önlemler 
alınabileceğini dile getiriyordu. Aynı 
şekilde, ilk başta ABD öncülüğünde 
gündeme gelen Trans-Pasifik Ortaklı-
ğı’ndan (TPP) da vazgeçilmişti. Bütün 
bunlar beraberinde, “ticaret savaşları”, 
“yeni korumacılık”, “misilleme” tar-
tışmalarına yol açtı ve akıllara 1930 
tarihli Smoot-Hawley yasasını getirdi 
(ABD’nin korumacı önlemler aldığı 
başka dönemler de olmasına rağmen, 
Büyük Bunalım dönemindeki bu yasa-
nın akıllara daha çok gelmesi de ayrıca 
manidar!).

Bazı ana akım düşünce kuruluşları ve 
New York Times gibi gazeteler bu vergi 
artışına karşı cephe alarak “eski ABD 
elitlerinin” bu kararları pek hoş kar-
şılamadığını ima etti. Karar, Ekonomi 
Başdanışmanı Gary Cohn’un da istifası-
na yol açtı. Yani, dünya ekonomisindeki 
çelişkilerle beraber ABD’deki sermaye 
içi çelişkilerin de arttığı bir dönemden 
geçiyoruz. Britanya’nın AB’den çıkış 
serüveninde de Britanya sermayesinin 
bir kesiminin etkisi olduğunu söy-

leyebiliriz. Bir 
zamanlar serbest 
ticaretin bayrak-
tarlığını ve teo-
risyenliğini yapan 
bu iki emperyalist 
gücün şimdilerde 
tekrar koruma-
cılığa yönelmesi 
ve serbest ticareti 
savunmanın da 
Çin’e düşmesi, 
dünya ekonomisindeki güç ilişkilerinde 
yaşanan değişimi gözler önüne seriyor.

Alınan bu karara; kendi içinde, tek 
başına bir anlam atfetmekten ziyade, 
ABD’nin uzun erimli bir mücadele 
içinde yaptığı ufak bir hamle olarak 
bakmak daha anlamlı.

Öncelikle, bu hamleyi “kendini bilmez” 
bir başkanın aldığı aptalca bir karar 
olarak yorumlamamak gerekir. Elbette, 
bu gümrük vergisi artışının ABD imalat 
sanayisini canlandıracağı söylenemez. 
Birincisi, imalatçıların ucuza almak is-
teyeceği hammaddelere tarife konması, 
korumacılığın mantığına ters; ikincisi 
ise Trump’ın genel iktisat politikası 
çerçevesinin genel olarak korumacılıkla 
uyumlu olmadığı söylenebilir. Zaten 
amaç da sadece çelik ve alüminyumun 
ülke içindeki fiyatını artırmak gibi 

görünmüyor.

ABD’nin ithalatının önemli bir bö-
lümü Kanada ve Meksika’dan yapı-
lıyor (yıllara göre dörtte bir ile üçte 
bir arasında değişiyor) ve bu iki ülke 
çelik ve alüminyuma getirilen gümrük 
vergilerinden muaf. Bunlarla beraber 
Avustralya’ya da muafiyet yolda. Bu du-
rumda, haklı olarak bu hamlenin Çin’e 
karşı yapıldığı düşünülebilir. Ama bu da 
kararın arkasındaki güdüyü tam açıkla-
mıyor. Çünkü Çin, dünyanın en büyük 
çelik ve alüminyum üreticisi olmasına 
rağmen ABD’nin Çin’den yaptığı ithalat 
toplam içinde küçük bir paya sahip 
(%5-6 civarı). Trump’ın önemli amaçla-
rından biri; yaklaşan NAFTA görüşme-
lerinde Kanada ve Meksika’dan istediği 
tavizleri koparması için bu vergiyi bir 
koz olarak kullanmak. Zira istediğini 
alamazsa muafiyetleri kaldıracağını 

ABD VERDİĞİ AÇIĞI ŞİMDİLİK, 
DOLARIN REZERV PARA OLMASININ 
AVANTAJINI KULLANIP PARA ARZINI

GENİŞLETEREK VE BAŞTA ÇİN VE 
JAPONYA’YA OLMAK ÜZERE DEVLET 

TAHVİLİ SATIP BORÇLANARAK 
FİNANSE

ETMEKTEDİR. İKİ DURUMUN DA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMADIĞI 

AŞİKARDIR. 
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da ima etmiş bulunmakta. Kanada’nın 
çelik ihracatının %90’ına yakınını, Mek-
sika’nın da %75’ini ABD’ye yaptığını 
düşünürsek bu hiç de yabana atılacak 
bir tehdit değil.

Bu yıl yapılacak ara seçimler için siyasi 
bir göz boyama olarak da bir işlevi var 
bu hamlenin. Ne de olsa Trump, kararı-
nı açıkladığı toplantıda çelik ve alümin-
yum işçilerini arka plana yerleştirmeyi 
ihmal etmedi. Kapanan demir-çelik 
tesislerinden ötürü zarar gören eyaletler 
de bu karardan memnun görünüyor. 
Aslında kararın da ekonomik neden-
lerle değil, ulusal güvenlik gerekçesiyle 
alındığı açıklandı. Takip eden günlerde 
ise, ABD’li çip üreticisi Qualcomm’un 
117 milyar dolara Singapurlu bir şirkete 
satılması da “ulusal güvenlik” gerekçe-
siyle engellendi.

Esasında, çelik ve alüminyumdaki vergi 
artışları toplam ticaretin çok küçük bir 
bölümünü etkiliyor. Sıranın otomotive 
geleceği konuşuluyor. Zaten otomotiv 
sektöründen de bu yönde bir lobi faali-
yeti söz konusu. Hatta tüketici elektro-
niğine gümrük vergisi getirileceği söy-
lentileri bile dolaşmakta. Kısa bir süre 
öncesine kadar “kur savaşları” olarak 
su yüzüne çıkan bu çekişmelerin şimdi, 
“ticaret savaşlarına” dönüştüğü yorum-
ları, biraz da ileride alınması muhtemel 
bu kararlardan kaynaklanıyor.

ABD’nin yıllardır verdiği dış ticaret 
açığı herkesin malumu. Bu açığın yarıya 
yakını Çin’e karşı veriliyor, dörtte biri 
ise AB ülkelerine (Çin’in aksine, AB’nin 
çeliğe getirilen vergiden daha çok etki-
leneceğini de belirtelim). Ülke bazında 
bakarsak; Almanya, Japonya ve Meksika 
en çok açık verilen ülkeler (bu ülkeler 

Çin’in epey gerisinde olsa da 
her biri ABD’nin dış ticaret 
açığının yaklaşık %10’unu 
oluşturuyor). Genel olarak 
Çin ile yapılan ticaretten 
dolayı ABD’de 1999-2016 
arasında 2,65 milyon kişi-
nin işini kaybettiği tahmin 
ediliyor. Tabii bir yandan 
da Çin ve diğer Asya ül-
kelerinden yapılan ucuz 
ithalatın, işçilerin geçimlik 
ücretinin düşürülmesi işle-
vini de gördüğünü gözden 
kaçırmamak lazım. Ticaret 
açığının önemli bir kısmı-
nın da ABD’li dev tekellerin 
Çin, Meksika gibi ülkelere 
yaptıkları yatırımlar veya 
bu ülkelerdeki taşeronluk 
ilişkileri sonucunda verildiği 
de cabası. Denklemin tek 
boyutu yok yani.

ABD verdiği açığı şimdilik 
doların rezerv para olması-
nın avantajını kullanıp para 
arzını genişleterek ve başta 
Çin ve Japonya’ya olmak 
üzere, devlet tahvili satıp 
borçlanarak finanse ediyor. 
İki durumun da sürdürü-
lebilir olmadığı aşikar. Bu 
alınan ve alınacak muhtemel 
kararlar da ticaret açığını 
azaltmanın yanı sıra, hem 
ABD’li hem de yabancı 
şirketlerin ABD dışındaki 

yatırımlarını bir ölçüde ABD’ye kaydır-
masını amaçlıyor. Ödemeler dengesin-
deki açıklar ve kırılganlıklar ancak bu 
şekilde telafi edilebilir. Tabii bu ham-
leleri diğer ülkelerin ne kadar kabulle-
neceği ve ne karşılık verecekleri de ayrı 
bir konu. ABD bu sefer 1985’te Japonya 
ve Almanya’ya dayattığı Plaza Anlaşma-
sı’ndaki kadar güçlü de değil. Marshall 
Planı günlerinden hiç bahsetmiyoruz 
bile. Düşünsenize; artık Meksika’ya 
istediğini kabul ettirmek için bile şekil-
den şekle giriyor.

Sonuç olarak, Soğuk Savaş parantezinin 
kapanmasının ve “tarihin sonu” sarhoş-
luğunun bitmesinin ardından emper-
yalistler arasındaki güç mücadeleleri 
artarak sürüyor ve bu mücadeleler güç 
ilişkilerinde yeni ittifaklara ve altüst 
oluşlara gebe.
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İŞÇİ SINIFI EN SON NE ZAMAN TİYATROYA GİTTİ?

Brecht’in ‘insanın insana insanla 
anlatma sanatı’ olarak tanımladı-
ğı tiyatroya, günümüz gerçekliği 

içinden bakınca tanımın kendisi ile ters 
düştüğünü, tiyatronun insanla kurduğu 
farkındalık bağının hızla zayıfladığını 
söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz, çünkü ta-
nımın kendisi öz olarak tiyatronun ken-
di varoluş zeminini ifade eder. Zeminin 
kendisinin varoluş kaynağını yok eder 
hale dönüşmesi salt tiyatronun kendi 
iç dinamikleri ile değil, bir üst yapı ku-
rumu olarak siyasal iktidarla kurduğu 
bağla, hakim sınıfla girdiği pragmatist 
ilişki ile direkt ilgili olmasıdır. Ayrıca 
bu yok oluşun, egemen sınıfa karşı ge-
niş yığınların dinamik kesimi olan işçi 
sınıfından da hızla uzaklaşmasından 
kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz.

Çünkü tiyatro, öncelikle insanın doğa 
ile kurduğu ilişkiye tepki olarak ortaya 
çıkmış, ardından insanın kendisi ile 
kurduğu ve içinde yaşadığı toplum-
sal koşulların belirlediği şartlarda bir 
estetik form olarak tanımlanmıştır. 
Kuşkusuz devamında da, ana kaynağı-
nı sınıflar çatışmasından almış ve bu 
çatışma düzleminde öz olarak bir far-
kındalık yaratma işlevini her dönemin 
ezilenlerinden, geniş halk toplulukla-
rından ve nihayetinde işçi sınıfından 

yana kullanmıştır. Antik Yunan’dan bu 
zamana dek aynı çatışma düzleminde 
farklı formlar almış olan tiyatro, saf 
olarak her daim işçi sınıfının yanında 
olmuştur. Çünkü ana beslenme kaynağı 
burasıdır. Tiyatronun sınıfsal zemini 
ve kitleleri etkileme özelliği, egemen-
lerin her dönem dikkatini çekmiş ve 
egemenler tiyatronun bu özelliğini, 
hakim iktidarlarının tesisi ve devamı 
için kullanmak istemişler ve de kullan-
mışlardır. Siyasal iktidarların tiyatro ile 
kurdukları bu kurumsal bağ, tiyatronun 
içinden tepkiler doğmasına ve tiyatro-
nun bu kapışmada beslendiği sınıf olan 
işçi sınıfının mücadelesine omuz verme 
-mücadelenin estetik bir silahı olma 
hali- işlevini dinamik biçimlerle aynı 
şekilde sürdürmüştür. Fakat dönem 
itibariyle bu dinamik işlev; işçi sınıfının 
tarihsel arenadaki güçsüzlüğü ile paralel 
biçimde bir zayıflama oluşmuş, hatta ti-
yatronun geniş yığınlar açısından etkisi 
ve dinamik ilgi gösterme hali bitmiştir.

Karl Marx’ın en sevdiği dize olma 
özelliğini taşıyan Terentius’a ait “İnsa-
nım, insana dair olan hiçbir şey bana 
yabancı değildir!” sözü, tiyatro için bir 
varoluş ve bir başlangıç sebebi olarak 
okunabilir. Buradaki başlangıç sebebini; 
varlığını toplumsal yaşam ve özgür-

lük mücadelesinden alan 
tiyatronun, yerini hem sağlamlaştırma 
hem de kendini, iktidarlar tarafından 
yüklenilen misyonuyla birlikte yok 
etme haline sokma olarak okuyabiliriz. 
Bu anlamıyla tiyatro, yabancısı olmadı-
ğı insana hızla yabancılaşmıştır.

Brecht‘te ‘insanı anlatma sanatı’, 
Marx’ta sevilen bir söz “yabancı değil 
hali” olarak tiyatro; artık sistemik bir 
form vaziyetine bürünmüştür.

İroni burada, bizim de derdimiz tam 
burasıdır.

Artık bugünün tiyatrosu, kendi varoluş 
kaynağına ters bir akış içinde ve hakim 
sınıfın hegemonyasına hizmet eden bir 
ideolojik aygıt olarak vardır. Bu trajik 
bir sonuçtur ve çoklu sebeplerinin ol-
ması bir yana, daha çok sınıfla kurduğu 
bağ ile beslenmemesi ve yüzünü işçi 
sınıfına, hayatın asıl dinamiklerine 
dönmemesinden kaynaklıdır. Madal-
yonun diğer yüzünde ise işçi sınıfının 
günümüz toplumsal mücadelesi içinde 
tiyatro ile neredeyse hiçbir bağ kur-
mamasından kaynaklı olduğunu da 
söylemek mümkündür.
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KÜLTÜR - SANAT

İŞÇİ SINIFI EN SON NE ZAMAN TİYATROYA GİTTİ?

Yani, açıkça söyleyebiliriz ki 
hem tiyatro hem de işçi sınıfı birbirleri-
ne sırtını dönmüş ve bu hal ne tiyatroya 
ne de sınıfa yaramıştır. Varlık kaynak-
ları yaşamın kendisi olan tiyatro; işçi 
sınıfının sermayeye karşı mücadele-
sinde, sermaye sınıfının en etkin sanat 
formuna dönüşmüştür.

Tiyatronun bir bütün olarak işçi sınıfı 
ile olan temas hali sanayi havzala-
rında, ofislerde, gündelik hayatların 
içinde tiyatronun etkin yanı ile değil, 
‘bir gösteri formu’ olarak ve sunumlar 
biçiminde ‘çeşni katma hali’ olarak yer 
almaktadır. Bu hal bile işçilerin kazancı 
ile ilgilidir. Paraları varsa ayda bir kez 
ya da belediyenin ücretsiz oyunlarını 
ailecek izlemektediler. Ötesi yoktur, 
işçiler ihtiyaç da duymamaktadır.

Hali ile işçi sınıfı bugün tiyatro değil, 
televizyon izlemektedir. 

“Peki, işçi sınıfı, tiyatrosunu yeniden 
yaratabilecek midir?” diye bir sorunun 
cevabını yine işçi sınıfı ve tiyatronun 

kendi 
varoluş kaynaklarını 
fark etmesi ile direkt ilgili olduğunu, 
bu farkındalıkla bir tersine dünyanın 
olabileceğini söyleyerek cevaplamak 
mümkündür. Yani, hem tiyatro hem 
de işçi sınıfı, tarihin tüylerini tersine 
tarayarak kendi tarihsel yoldaşlıklarını 
fark edip hakim sınıfa karşı dönemin 
güncelliği içinde en çok ihtiyaç duy-
dukları şeyde -işçi sınıfının ‘sınıf olarak’ 
kendini kurma sürecinde- tiyatroyu 
etkin biçimde katarak yapabilir. Bu, 
sınıfın tarihsel görevi olması bir yana, 
sınıfa sırtını dönmüş tiyatronun yaşam-
sal görevidir. Buna hem tiyatronun hem 
de işçi sınıfının ihtiyacı vardır.

Tam da bu eşikte, tiyatronun sınıfla 
kopmuş halini yeniden kuracak olan 
şey; -yazarı, oyuncusu, dramaturgu, 
yönetmeni ile- sistemin ağlarını kıracak 
yeni bir bakışla geniş halk yığınların-
dan beslenerek mümkün olacaktır. Yeni 
bir yaşam formu içinde etik ve estetik 
bir form olarak tiyatro kendini yeniden 
kazanabilir. İşte bu eşikte günümüz 

Türkiye’si 
özeline bakınca, tiyatronun görmediği 
–nadiren birkaç örnek dışında, o da do-
ğaçlama protest biçimlerde- uzun yü-
rüyüşler, Tekel direnişi, Metal Fırtına, 
Gezi direnişi, KHK’lere karşı direnişler 
ve daha birçok eylem formu; tiyatronun 
soluk alacağı, kendini yaşama döndüre-
ceği kaynaklardır.

Esasen; işçi sınıfı kendi varlık koşulla-
rında tiyatronun görmediği ritüellerle 
yeni tiyatronun ipuçlarını göstermek-
tedir. Eğer zahmet edip bakılırsa; metal 
fabrikasındaki bir direniş, başlı başına 
bir direniş güzellemesi olarak tiyatro 
formudur. Metni yazılıp sahnelenmesi 
için demlenmektedir.

Yani, ezcümle ‘Bir ihtimal daha var; 
o da sınıf için tiyatro mu dersin?’ 
diye bitirirken biz, komiteci-tiyatrocu 
yoldaşlarımızı, yüzlerini işçi sınıfına 
dönmelerini öneriyoruz.

TİYATRONUN BİR BÜTÜN OLARAK İŞÇİ SINIFI İLE OLAN TEMAS HALİ SANAYİ 
HAVZALARINDA, OFİSLERDE, GÜNDELİK HAYATLARIN İÇİNDE TİYATRONUN ETKİN YANI 

İLE DEĞİL, ‘BİR GÖSTERİ FORMU’ OLARAK VE SUNUMLAR BİÇİMİNDE ‘ÇEŞNİ KATMA 
HALİ’ OLARAK YER ALMAKTADIR.

“ “
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UMUT-SEN İLKELERİ
SÖMÜRÜYE, YOKSULLUĞA, BASKILARA, ÖZEL MÜLKİYETE, BENCİLLİĞE KARŞI İŞÇİ 

SINIFININ MÜCADELESİNİ VE DAYANIŞMASINI YARATMAK İÇİN UMUT SENİN GÜCÜNDE...
UMUT-SEN, AŞAĞIDAKİ İLKELERİ BENİMSEYENLERİN İÇİNDE YER ALABİLECEĞİ, SINIFIN 

SENDİKAL MÜCADELESİNİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇ EDİNEN ESNEK BİR KOLEKTİFTİR. 

1. İşçilerin sendika kurma, kurulu 
sendikaya katılma ya da bir sendika 
yönetimine aktif muhalefet geliştirme 
gibi kararları doğrultusunda, çeşitli ih-
tiyaçlara yönelik geniş bir çalışma alanı 
tarif eder. Örgütsüzlerin örgütlenmesi, 
sendikalar içerisinde işçilerin güçlenme-
si için çalışır.  

2. İşçi hareketinin ve örgütlerinin devlet 
ve sermayeden bağımsızlığını savunur. 
Devlet ve sermayenin her türlü saldırı ve 
yönlendirmesi karşısında işçilerin aktif 
ve bilinçli mücadelesinin açığa çıkması 
için çaba sarf eder. 

3. İşçilerin kendi sendikalarını kendile-
rinin yönetmesi için çaba harcar. Tüm 
sendikal süreç ve örgütlerde işçilerin 
iradesinin egemen olması için çalışır. 
Bunun için işyeri komite ve meclis 
yapılanmalarını savunur. İşçilerin, hiçbir 
ayrım gözetmeksizin, tüm söz ve karar 
mekanizmalarında doğrudan katılımla-
rını sağlamak, işçilerin iradesini hâkim 
kılmak için çalışır.  

4. Bürokratlaşmış ve kastlaşmış sendikal 
ilişkilerin işçinin emek ve mücadelesini 
gasp etmesine engel olmak için çaba 
harcar. Bu çaba kastlaşmış yapılarla 
mücadelenin yanında, işçiler arasın-
da bürokratikleşmeye karşı sürekli ve 
aktif bir bilinçlendirme mücadelesinin 
yürütülmesini de içerir. Bu, uzman ya 
da işçi olarak sendikalarda çalışan tüm 
Umut-Senliler’in sorumluluğudur.

5. İşçilerin, günümüzde emeğin ve ser-
mayenin farklı biçimlerde yoğunlaştığı 
kapitalist üretim zinciri içerisinde kendi 
stratejik konumlarını tahlil ederek, işyer-
lerinde en etkin sonucu sağlayacak fiili 
ve meşru tüm direniş türlerini hayata 
geçirmelerini savunur.

6. Devletin ve sermayenin saldırıları-
na karşı işçilerin mücadelesini sadece 
işyerleri ile sınırlı görmez; mücadelenin 
en geniş sendikal dayanışma içinde ve 
toplumun diğer kesimleriyle birlikte sür-
dürülmesini savunur. Kapitalist sistemin 
işçilere biçtiği üretici ve tüketici rolleri-

nin birbirinden bağımsız olmadığının 
farkındadır ve kapitalizme karşı toplu-
mun farklı kesimleriyle birlikte bütüncül 
bir direnişin sınıf mücadelesi için geniş 
olanaklar yaratabileceğini öngörür.  

7. Toplumsal dayanışma ağlarını git-
tikçe zayıflatan ve işçileri yalnızlaştıran 
çalışma düzenine karşı işçilerin işyerin-
de ve gündelik hayatta dayanışmasını ve 
yardımlaşmasını savunur.

8. Ulusal sınırların ötesinde işleyen ve 
tüm dünya işçilerinin emeklerini sömü-
ren kapitalizme karşı, işçilerin uluslara-
rası dayanışmasını savunur. 

9. Devletin, patronların veya sendikala-
rın ırk, din, mezhep, cinsiyet, yaş, eğitim 
ve beceri esasında işçilere karşı uygu-
ladıkları her türlü ayrımcılığa karşıdır. 
Bu nedenle ayrımcılığa veya dışlanmaya 
uğrayan tüm işçilerin dayanışması ve 
birlikte mücadele etmesi için çalışır.

MART
2018 22 MART

201823ÇİZGİ



KÜLTÜR - SANAT

“Bu kitabın bir hikayesi yok. 
Çünkü aşkın, hakikatin ve sonsuz-
luğun zamanı yoktur, dolayısıyla 

hikayesi  de olmaz. Aşk, hakikat ve 
sonsuzluk sadece özgürlükte varolur. 
Özgürlük ise zamanın hükmüne itiraz-
dır. Ve özgürlük bize her şeyi anlatır...” 

Sevinç Türkmen, yayımlanan ilk ki-
tabı Aşkın Ontolojisi ile kendi felsefi 
derinliği ve düşünsel pratiğini; akıcı, 
yalın bir dil ve özgün bir tarzla beraber 
okurlarıyla buluşturdu. Son dönemde 
ilgiyle okunan ve kavranmaya çalışı-
lan Filozof Spinoza’nın, başta “Ethica” 
adlı eseri olmak üzere, onun felsefesi 
temelinde kaleme alınan kitap; bir 
aşk deneyimi aracılığıyla doğa,  arzu, 
erdem, hakikat ve özgürlük kavramla-
rı üzerine yeniden düşünülmesini ve 
bunların taşıdıkları manaların özüm-
senmesini sağlıyor. Yazarın, okurla 
birlikte aşkın özgürleştirici doğasını 
ve felsefeyle kesiştiği anda sonsuzluğu 
hissettiren evrensel etkileşimini anla-
ma çabası, kitabın kahramanları Maria 
ve Bento’nun duygu ilişkisinde vücut 
buluyor. Sürekli okuyan, yazan, öğreten 
ve öğretirken öğrenen Maria; “şey”lerin 
doğasını bilme arzusunun yanı sıra, 
varlığımızı sayesinde sürdürdüğümüz 

“doğa”da olmaktan büyük bir 
neşe ve olumlama duyuyor. 
Doğa ile buluşmasını ade-
ta bir şölen gibi anlatıyor. 
Maria’nın gençlerle yaptığı 
felsefi tartışmalar, düşüncenin 

sınırlarını zorlayan kışkırtıcı so-
rular ve birbiriyle çarpışan yanıt-

lar sayesinde okurun zihninde 
güçlü çağrışımlar oluşmasına 

ve yeni ufuklar açılmasına 
olanak sağlıyor.   

Kitap; felsefedeki “dü-
şünce ve uzam”, “be-
den ve ruh”, “birey ve 
toplum” gibi ayrımlar 

aracılığıyla yaygın olarak 
“soyut olan yüce ve son-

suz, somut olan ise değersiz 
ve sonlu” şeklinde görülen 

yaklaşımlara meydan okuyarak bu 
ikiliklerin doğasının ortak olabileceği 
önermesiyle birinin diğerine göre atfe-
dilen üstünlük niteliklerini tartışmaya 
açıyor. Bir insana hükmetmenin yolu-
nun, onun bedenine hükmetmekten 
geçtiğini ifade eden nesnel koşulların 
düşünceyi belirlediğini savunan pasaj; 
ezilen işçi, kadın ve ötekilerin neden 
isyan etmediklerini ve sürekli olarak 
gönüllü rıza ürettiklerini anlamamıza 
yardımcı olabilecek tartışmalar içeriyor.  
Metne göre; felsefenin, sadece belirli 
bir aristokrat zümreye veyahut akade-
mik çevreye ait düşünsel bir etkinlik 
olmadığını, herkesin gündelik hayatını 
kolaylaştıran bir etkinlik olduğunu 
ve bilhassa siyaset uğraşı içerisinde 
olanların etkinlik gücünü arttıran 
mücadele pratiklerinden biri olduğunu 
söylemek kaçınılmazdır. Keza, kitaba 
bakarak buradan, sanatın ve müziğin 
insan hayatında yarattığı olumlu etki 
ve dönüştürücü güç hakkında kesinlik 
ifade eden fikirlere ulaşabiliriz.  

Kitapta yer alan; toplumlardaki “Tanrı, 
din, devlet, iktidar vb.” otoriter güçler, 
kitleleri yönetmeye yarayan ve özgür-
lükleri sınırlayan unsurlar üzerine 
sürdürülen diyaloglar okura eleştirel 

bir yaklaşım sunma olanağı veriyor. 
Tartışmalarda geçen “özgürlük ve 
zorunluluk” kavramlarıyla ifade edilen 
ilişkilerin bağıntıları düşünüldüğün-
de, bu kavram çiftinin bir paradoksu 
barındırmadığını ve esasen özgürlüğün, 
“zorunluluğun yasasına” yani, doğaya 
uymakla mümkün olduğunu söyleye-
biliriz. Tabii ki Spinoza’nın bahsettiği 
anlamda bir ontolojinin konusu olarak 
doğadan bahsediyoruz. Bunun yanı 
sıra, metindeki “özgürlüğün olmadığı 
ve gerçekleşmesinin önünde sayısız 
engelin olduğu durumda, özgürlük 
mücadelesinin özgürlük kadar erdem-
li olduğu” savından hareketle bugün, 
devrim koşullarının olgunlaşması için 
sarf edilen her türlü çabanın, küçük ya 
da büyük verilen her türlü emeğin ve 
mücadelenin devrim kadar önem ve 
anlam taşıdığını iddia edebiliriz. 

Aşkın Ontolojisi; özünde Spinoza dü-
şüncesinin gelişmesine katkı sunmayı 
arzulayan, kimi unutulmaya yüz tutmuş 
değerlere yeni soluklar kazandıran, 
özgürlüğün olanaklılığı üzerine yeni 
kapılar aralayan, bir toplumsal cinsiyet 
olarak “kadın”a farklı varoluş dene-
yimlerinin bilgisini aktaran, bir “arzu” 
olarak devrimin siyaset kadar felse-
feyle mümkün kılınacağını savunan, 
okuyucuda feraset ve dinginlik hissi 
uyandıran ve bir eser olarak felsefeden 
yükselen esinti ile bu zor zamanlarda, 
bize ferahlık ve güç katıyor.  

FELSEFEDE BİR ESİNTİ:
AŞKIN ONTOLOJİSİ
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Unutmayın… KOŞUN 1 
MAYISLARA…

İşçiden İşçiye Çağrı…

Biziz dünyada yaratıcı olan her şeyin 
kaynağı… Biziz tarihler yaratan ve 
kapatan… Biziz herkesin eşitliği ve 
özgürlüğü için kendi varlığını ortadan 
kaldıracak olan. Firavunlar, Baronlar, 
Krallar, Şahlar, Padişahlar, Papazlar, 
Hahamlar, Şeyhler ve Diktatörlerin bir 
cümlesi dahi okunmadı bizlerin ve ata-
larımızın direnişleri karşısında… Oysa 
her biri kendi çağında hiç yıkılmayacak 
gibi heybetli, kudretli zalimlik abidele-
riydi. Çok öldük ama yıktık egemenle-
rin tüm abidelerini. Hiçbir zalimin zul-
mü çare bulamadı diz çökmeyen yenilse 
de ayağa kalkıp savaşan horlananların, 
garibanların onuruna ve cüretine. Bizler 
kölelerin, serflerin, yoksulların, maz-
lumların ezilenlerin torunları işçiler, 
emekçileriz. İşçi Sınıfıyız.

Spartaküslerin, Şeyh Bedrettinlerin 
yolundan yürüyenler yani ez cümle ezi-
lenler olarak yine ve mutlaka kazanaca-
ğız. Çünkü unutmamanızı sağlayacağız. 
Yenilgilerden öğrene öğrene geldik. 72 
gün süren Komün yenildi. 72 yıl süreni 
Sovyet’le yarattık. Şimdi 720 yıl sarsıl-
mayacak olana hazırlıyor doğa ve tarih 
bizi… Unutmayın.

Paris’te burjuvazinin ordusuna çıplak 
bedenleriyle direnerek ölen on binlerce 
komünarın mirası zalimlerin kabusu-
dur. Moskova önlerinde, Avrupa’nın 
dört bir yanına da yayılan faşizme 
direnen ve onu yıkan partizan işçilerin 
mirası… Latin Amerika’da, Vietnam’da, 
Küba’da, Filistin’de sömürgeciliğe ve 
emperyalizme direnerek kazanan işçi 
ve emekçilerin mirasçısıyız… Bu miras, 
dünyanın her yanında iki yüz yıldır 
burjuva sınıf ve devletine, emperyaliz-
me, kapitalizme karşı savaşarak büyü-
tüldü. Hepsi ayrı ayrı biriciklerdi. Paris 
Komünü’nde daha toyduk, Sovyet Dev-
rimi’nde çırak… Bilimi, felsefeyi, tarihi, 
estetiği, sanatı, doğayı, aşkı kuşanmayı 
öğrendiğimiz tarihlerle, başkaldıran 
insanın ortaya çıkışının tarihi kıyas-
landığında cenin sayılırız. Aklından 
çıkarma ey işveren devleti, her birimiz 
şimdi zenginler dünyası karşısında 
Lenin sayılırız.

Korkmuyoruz! Çünkü siz bir avuçsu-
nuz. Yasanız, baskınız, zorunuz, gözal-
tınız, cezaeviniz, gaz bombanız, biber 

ga-
zınız, 
copu-
nuz 
kurta-
ramaz 
işçilerin 
örgütlü 
öfkesinin 
gücünden 
sizleri. 
Bilin ki bize 
doğrulttuğu-
nuz silahları da biz 
yaptık, ürettik. Ürettiğimizi kullanmayı 
da biliriz.

Unutmayın Saraçhane mitingini! Kavel 
direnişini! Derby’i, Singer’i, Alpagut’u, 
Paşabahçe’yi, 15-16 Haziranları yara-
tanları unutmayın! Unutmayın dar-
becilere pabucu ters giydiren işçileri! 
Unutmayın Çeltek’i, Aşkale’yi, Tariş’i, 
unutmayın binlerce direniş destanı-
mızı! Unutmayın Netaş’ı, 89 baharını 
yaza dönüştüren isyan eylemlerimizi! 
Unutmayın, daha sıcağındayız Zon-
guldak’tan kazmayı sıkıca omza koyup 
sel gibi akan yüzbinlerce madencinin 
Büyük Yürüyüşünü! Hatırlayın titre-
miştiniz, ödünüz kopmuştu Ankara’da. 
Ve daha dündü, iktidarınızın yüz metre 
ötesine sınıfın direniş iradesini karar-
gahlaştıran Tekel Direnişi’ni, unutma-
yın. Unutmayın, aklınıza kazıyın. Daha 
dün konuştu tüm havzalarda, plazalar-
da, bürolarda, atölyelerde, sokaklarda 
mavisinden beyazına işçiler Metal 
Fırtına efsanesini.

Unutmayın 1 Mayıs’ları yaratanları. 
1977 Taksim’ini. Bakmayın şimdi satın 
alıp beslediğiniz sarısından bürokra-
tına, asalak sendikacı esnafına. Onlar 
da kaçacak yer arayacak vakti gelince. 
Unutmayın Necmettin Giritlioğlu’nun 
cesaretini. Öldürülürken bile “Benden 
selam söyleyin işçilere” diyen Kemal 
Türkler’i. Cuntacılara “Siz ancak benim 
ceketimi asarsınız” diyen Abdullah Baş-
türk’leri. Unutmayın taş, sopa, yürekle 
direnerek ölen Mehmet Akif Dalcı’yı. 

Unut-
mayın 
1 Mayıs 
Mey-
dan’ında 
doğan Gezi 
İsyanı’nı. 
Unutmayın, 
cesaretiniz varsa 
gözlerine bakın işçi sınıfının en 
güzel çocuklarının. Berkin Elvan’ın, Ali 
İsmail’in, Ethem’in, Ahmet’in, Hasan 
Ferit’in, Mehmet’in, Medeni’nin, Abdo-
can’ın…

Dinleyin fısıltılarımızı, uğultularımı-
zı… Bir varoş semtindeki kafede bulu-
şan beş işçi kardeşimiz sizin çanınıza 
ot tıkamayı konuşuyor olabilir. Ya da 
bir plazadaki üç beyaz yakalı kadın işçi 
sizin eril egemenliğinizi dinamitlemek 
için tasarılar içinde olabilir. Asla bilme-
yecek, sırrına eremeyeceksiniz yalnız 
yürümeyenlerin hakikatinin… Henüz 
adı komite olmamış, meclis olmamış, 
Sovyet, komün olmamış hayaletlerin, 
işçilerin dünyalarındaki yerlerini… İşçi 
Sınıfının havarileri, dervişleri, erenleri, 
devrimcileri koşun kurşun eritmeye 
çağırıyoruz sizi. Koşun devrimi, aşkı, 
sanatı, bilimi, felsefeyi, doğayı kuşa-
narak. Koşun, hatırlatın. Kahreden ve 
yaratanın emek olduğunu… Ve desta-
nın sürdüğünü... KOŞUN 1 MAYIS’LA-
RA… Haydi İşsiz Kardeşlerimiz Güneş-
li Pazartesi’ye…

Ya Sosyalizm Ya Barbarlık!

,


