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Tarih
Sınıf ve
Şaşkınlık

“Geçinemeyen Milyonlarız, İnsanca 
Bir Yaşam İstiyoruz!”

KaygıYeni Rejim Ve GörevlerimizFlormar Direnişçileri: “Kadınlar 
Yemek Değil, Devrim Yapar!”

Devrimci Bir Odak Olmadan Halkın 
Kurtuluşu Mümkün Değildir!

Mahalleleri Yeniden Düşünmek: 
Semt Bizim, Kent Bizim

Kriz Ekonomisi Suriye’de Yeni Denklem

İşçilerin çoğunluğunun 
milliyetçi/muhafazakar 
kadınlardan oluştuğunu 
gören sol, AKP karşıtı 
propaganda için direniş 
alanını fırsat olarak görürken 
kaçının seçim sonrasında da 
işçilerin yanında yer aldığı 
muamma...

Düşmanı doğru tanımlamış 
bir siyasal strateji ihtiyacı 
devrimcilerin tüm görevlerinin 
önündedir.

Birleşik Emek Koordinasyonu 
geçinemeyenlerin sözü ve 
eylemini birleştirmek için 
yola çıktı: meclisleşerek 
örgütlenelim, hedeflerimizi 
kazanalım.

Bizi güncel hakikatin 
yakıcılığıyla yüzleştiren 
ve etrafımızda günbegün 
yükselen sıcak duvarları 
hatırlatan film aynı zamanda 
Madımak Katliamı’nın öznel bir 
travmasını da içinde taşıyor.

Teori

Emek Kültür - SanatBaşyazıDireniş

Değerlendirme Praksis Ekonomi Ortadoğu
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Özenle boyadım ipliğini sevginin, 
Gidip de bulamamanın incinmiş 
rengine. 
Sisi gümüş bir rüzgarla tepelerden 
eğirdim, 
Dokudum yalnızlığın bu serin 
kumaşını, 
Sesime ayrılıklardan bir gömlek diktim. 
Ölümü tastamam ezberledim de 
geldim, 

Dilimde bu buruk türkü tadıyla 
Bilmem ki buradan nereye giderim. 

Sonunda kendime bir top yangın 
edindim, 
Soluğumla besledim dudağımın 
ucunda. 
Ömrümün külüydü savrulan hep 
ardımda, 
Örterek yavaş yavaş bıraktığım izleri 

Yanmış bir günün sürüklenen 
kanatlarıyla. 
Koştum, durmadan koştum o küçük 
yangınımla, 
Adımın çaresiz kıyılarında kendi 
göğümü bulmaya.

Metin Altıok

- Ücretsizdir

unutMADIMAKlımda
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ÖZGÜRLÜK İÇİN İŞÇİ SINIFI İKTİDARA

Metin Altıok

“Özgürlük İçin” iktidarın Başkanlık 
Sistemi’ni meşrulaştırmak adına 
“baskın seçim” kararı alması ile 

HDP’ye ve Demirtaş’a oy çağrısı yapan 
fakat HDP’nin içinde yer almayan ve 
programına kefil olmayan  bir çizgiyi 
savunarak çalışma yürüttü. Çalışmala-
rının ana eksenine işçileri ve emekçileri 
koyarak diğer çalışmalardan farklı bir 
alana seslendi.

Baskın seçim kararının hemen sonra-
sında tek adam rejimine karşı geniş bir 
sosyalist ortaklıkla bir kampanya örül-
mesine dair tartışmalar yapılsa da hem 
böyle bir zemin oluşmadığından hem 
de program konusunda net bir ortaklık 
sağlanmadığından bu girişim sonuçsuz 
kaldı. Bunun ardından ise bir çağrı ile 
seçimlere dair analizlerin yapıldığı, 
kime ve neden oy vermek gerektiği, 
seçimlere ne kadar müdahil olunmalı 
sorularına cevap arandığı bir toplantı 
gerçekleştirildi. İlk olarak seçimle-
rin sosyalistler için ne ifade ettiğinin 
konuşulduğu toplantıda düzen içi bir 
belirlenim savaşı olan seçimlerin sosya-
listler açısından asıl hedef olamayacağı, 
fakat 16 yıllık AKP iktidarının ve tek 
adam rejiminin gitmesinin sol-sosyalist 
yapıların mücadeleyi büyütmesi adına 
farklı olanaklar açabileceği şeklinde bir 
tartışma yürütüldü. Bu eksende ise 
CHP’nin muhalefet odakların-
dan biri olarak, İyi Parti ve 
Saadet Partisi gibi sağ ka-
natta yer alan yapılar ile 
ittifak halinde bir rota 
belirlemesinin serma-
ye sınıfı açısından bir 
seçenek yarattığı tespiti 

yapıl-

dı. Sonucunda HDP ve Demirtaş’a oy 
çağrısı yapmak ve bunun HDP’nin 
programına kefil olmadan yapılması 
konusunda ortaklaşıldı. İsmi ise ha-
zırlanan bildiri metnindeki “Başka bir 
yol yok. Şimdi ve her zaman, özgürlük, 
bizim elimizde büyüyüp çocuklarımızın 
elinde gelişip serpilecek ve biz sadece 
bunu gerçekleştirmek için yaşayacağız. 
Bu yüzden seçimlerde, yüzyıllardır 
süren sömürüyü, yozlaşmayı, bölünme-
yi sürdürme çabası içinde olan ve bunu 
daha da pekiştiren ‘tekçiliğe’, AKP’ye ve 
onun ideolojisine ortak olan her tür an-
layış ve siyasete karşı çocukları, kadın-
ları, ezilenleri, doğayı savunduğumuzu 
en güçlü ve kararlı şekilde göstereceğiz” 
sözlerinde yer alan düşüncelerin “Öz-
gürlük İçin işçi sınıfı iktidara” mottosu-
na dönüşmesi ile belirlendi. 

Yürütülecek çalışmanın talepleri ve 
hedefleri, sistemin ötekileştirdiği bütün 
kesimler ve bütün mücadele hatları 
olsa da bir yandan da bunların hepsini 
içinde barındıran, yaşamına sürekli 
müdahale edilmeye çalışılmasına karşı 
mücadele veren emekçi kesimlerle 
tartışarak emekçilerin olduğu alanlara 
giderek yapmak oldu. Belirli bir düzen 
sağlamak açısından kendi içinde bir ko-
ordinasyon komitesi, tasarım komitesi, 

sosyal medya komitesi vb. me-
kanizmalar kuruldu. Bu 

bir yandan da daha ka-
tılımcı bir forma bü-
rünmesini sağladı. 
Bu mekanizmalar 
ile gif ’ler yapıldı, 
sosyal medya gör-

selleri, Twitter 
ey-

lemleri organize edildi, “yaratıcı içerik 
atölyesi” gibi çalışmalar yapıldı.

Kadıköy’de, bir bildiri ile saha çalış-
ması yapmaya başlayan Özgürlük İçin 
umutsuzluk ile değil, neşeli müziklerle, 
eskici arabasıyla içinde bulunduğumuz 
konjonktürel durumu reddetmeyen, 
fakat umudun kendisi olduğunu bilerek 
insanlara değmeye ve aynı şeyi onla-
ra söylemeye çalıştı. Aynı çalışmaları 
İçerenköy’de, Sarıgazi’de, Sultanbey-
li’de, Gebze’de ve gidebildiği her yerde 
yapmaya çabaladı. Elbette eksik kalan 
yerler oldu, elbette anlatılan kadar anla-
tılamayanlar kaldı ama bir gerçek var ki 
gidilen yerlerde yeni insanlarla sohbet 
edildi ve “biz yaparsak olur”, yaparak 
gösterildi. Yine Çerkezköy’de, Gebze’de 
toplantılar yapılıp talepler toplandı. 
Özgürlük İçin Kenan Güngördü’nün 
yanında olunmaya ve emek için veri-
len mücadele ile özgürlük mücadelesi 
bütünleştirilmeye çalışıldı. Özgürlük 
İçin hayattan, hakikatten almaya çalıştı 
çizgisini, o bağlamda binlerin olduğu 
HDP mitinginde yer aldı fakat HDP’den 
ayrı bir biçimde.

Seçim bitti ve sonuçlar açıklandı, kabine 
belli oldu. Özgürlük İçin ise buraya ka-
dar olan sorumluluğunu böylece bitirdi. 
Ama elbette seçimle bitmedi içinde var 
olanların mücadelesi, şimdi vakit başka 
bir vakit. Türkiye’yi giderek dönüştü-
ren proleterleşme ve güvencesizleşme 
süreçlerine karşı geniş halk kesimlerini 
muktedir kılacak örgütlenme ve ku-
rumsallaşma faaliyetlerine odak-
lanıp bu saldırının tek 
adam rejiminin oluşma-
sıyla ilintisini anlatma 
vakti.
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İŞÇİLERİN ÇOĞUNLUĞUNUN MİLLİYETÇİ/
MUHAFAZAKAR KADINLARDAN OLUŞTUĞUNU 

GÖREN SOL, AKP KARŞITI PROPAGANDA İÇİN 
DİRENİŞ ALANINI FIRSAT OLARAK GÖRÜRKEN 

KAÇININ SEÇİM SONRASINDA DA İŞÇİLERİN 
YANINDA YER ALDIĞI MUAMMA...

FLORMAR 
DİRENİŞÇİLERİ: 

“KADINLAR YEMEK 
DEĞİL,

DEVRİM YAPAR!”

Gebze Organize Sanayi Bölge-
si’nde Flormar Fabrikası’n-
da çalışan işçilerin Petrol-İş 

Sendikası’na üye olmaları ve sendikanın 
yetki belgesini almasının ardından işten 
atmalar sebebiyle başlayan direniş 2 ayı 
geride bıraktı. Son sayı olarak 134 işçi 
sendikalı oldukları için işten atılmış bu-
lunuyor. Flormar patronları yetkili sen-
dikayı tanımamak için bildik yöntemle-
re başvurarak öncelikle yetki belgesine 
itiraz etti. Sonrasında işçileri peyderpey 
kapının önüne koyan Flormar işvere-
ni, içerde de baskı ve rüşvetle işçilerin 
sendikadan istifa etmelerini sağlamaya 
çalışıyor. İşveren kamuoyu baskısını ise 
“Olay mahkeme sürecinde, işçiler yasal 
olmayan eylemler gerçekleştirdiği için 
işten atıldı” gibi söylemlerle soğutmaya 
gayret ediyor. 

Direnişçi işçilerin profillerine baktığı-
mızda 134 işçinin yaklaşık 110’unun 
milliyetçi/muhafazakar kadınlar 
olduğunu görüyoruz. Kadınların gerek 
sendikal mücadele içinde bulunmaları 
gerekse işten atılma karşısında kamu-
sal alanda tepkilerini göstermeleri çok 
daha zorlu bir mesele. Sendikaya üye 
olmak isteyen kadın işçinin abisi, eşi, 
dayısı, amcası vs.nin de sendika üyeliği-
ne ikna olması gerektiği gibi bir kadı-
nın herhangi bir direnişteki varlığı aile 
bireyleri tarafından genellikle yakışıksız 
olarak değerlendiriliyor. Böylesi bir 
tabloda direnişteki işçilerin çoğunluğu-
nun kadın olması çok kıymetli. Direniş 
alanında sohbet ettiğimiz kadınların bir 
bölümü kocalarına, babalarına, aile bü-
yüklerine rağmen direnişi sürdürüyor. 
Buradaki en önemli dayanak noktaları, 
direniş alanında yoldaşlaştıkları diğer 

kadınların varlığı, desteği ve direnme 
azmi. Bazı kadın işçiler kocalarından 
boşanmayı göze alacak kadar mücade-
lelerine sahip çıkıyor. Direnen kadın 
işçilerden daha ön planda olanlar 5 
yılı aşkın süredir Flormar bünyesinde 
çalışan deneyimli kadınlar. Dolayısıyla 
fabrika onların ikinci evleri, aileleri gibi 
olmuş. Flormar’ı kendilerinin var ettik-
lerini bilen kadın işçiler, aynı zamanda 
ikinci evlerindeki otorite figürleri olan 
şeflerin, amirlerin, yöneticilerin (aile-
deki baba ve koca figürü ile paralelli-
ğinde) kendilerine sahip çıkmamalarını 
bir ihanet olarak görüyor. Bu ihanete 
karşılık öfke ve inançla direniyorlar. 
Daha genç yaşta olan ve daha kısa süre-
dir Flormar’da çalışan çoğunluğu bekar 
kadın işçiler ise iş değiştirme konusun-
da (“buradan atıldım, direnişten sonra 
başka yerler denerim”) daha esnek 
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DİRENİŞ

davranabildikleri gibi, birimlerinde be-
raber çalıştıkları ve onlara işleri öğreten 
“ablalarının” işten atılmasına daha bü-
yük tepki gösteriyor. Böylesi bir tabloda 
kadın işçiler; ailede yerinden oynayan 
taşlara rağmen haklılıklarına duydukla-
rı inanç, birbirleri arasında dayanışma 
ilişkilerinin ortaya çıkması, direniş 
alanında yaşadıkları özgürleşme, kendi 
fikirlerini ifade edebilme olanakları vb. 
sebeplerle direniş alanının tüm atmos-
ferini değiştiriyor.

Flormar Direnişi’nin kamuoyundaki 
karşılığına baktığımızda, diğer işçi di-
renişleri ile kıyaslandığında ayrıcalıklı 
bir konuma sahip olduğunu görüyoruz. 
Zira mesele işçi olduğunda toplumsal 
muhalefet sessiz. Örneğin Real Market 
işçileri 1 yıla yakın süredir direnirken 
neden böylesine görünür olamadılar/
olamıyorlar? Bunun birçok gerekçesi 

var. 

Öncelikle Flormar Direnişi’nin başla-
dığı dönem, 24 Haziran seçimlerinin 
hemen öncesiydi. Dolayısıyla birçok 
sol/sosyalist yapı soluğu direniş ala-
nında aldı. Geçit törenlerini andıran 
uzun yürüyüş ve sloganlarla işçileri 
ziyaret eden hemen her kurum temsil-
cisi uzun konuşmalar yaparak OHAL 
koşullarının toplumun tüm kesimle-
rini olumsuz etkilediğini, sokakta ses 
çıkarmanın türlü baskı ile engellenmeye 
çalışıldığını vs. anlatmaya koyularak 
bir nevi seçim çalışması yaptı. Elbette 
işçi direnişlerinin sesini yükseltmek 
önemlidir. Fakat buradaki riyakar tarzı 
da vurgulamamız gerekir. İşçilerin 
çoğunluğunun milliyetçi/muhafazakar 
kadınlardan oluştuğunu gören sol, AKP 
karşıtı propaganda için direniş alanını 
fırsat olarak görürken kaçının seçim 

sonrasında da işçilerin yanında yer 
aldığı muamma. Şimdiye kadar gör-
düğümüz seçim sonrası solun direnişe 
sahip çıkma pratiğinin azaldığı, kadın 
örgütlerinin dayanışma eylemlerinin 
arttığı yönünde. Direnişin bir diğer 
“şansı”, işçilerin politik duruşları ve 
sendikanın ifade ettiği çizginin çoğu sol 
yapı için şeytanlaştırılmamış olması. 
Real Market işçilerini solun bilinçli 
olarak görmemesinin gerekçesi Nak-
liyat-İş Sendikası’nın politik çizgisini 
eleştirmesi, Zeytinburnu direnişçisi 
Kenan Göngördü’ye sahip çıkılmama-
sının sebebi işçinin politik düşüncesi-
nin eleştirilmesi. Kısacası o işçi şucu, 
o sendika bucu kafası hakim. Flormar 
Direnişi solun söz konusu hastalığından 
etkilenmemeyi başardı.

Flormar Direnişi’yle dayanışmanın bü-
yümesinde en büyük etken ise kuşkusuz 
direnişçi işçilerin çoğunluğunun kadın 
olması ile kadınların tüketimine yönelik 
üretim yapan Flormar firması arasın-
daki temel çelişki. Avon Direnişi’nde 
de deneyimlediğimiz üzere kozmetik 
firmalarının çoğunlukla kullandıkla-
rı strateji “kadınları güçlendiriyoruz, 
güzelleştiriyoruz” takiyesiyle firma bün-
yesinde çalışan kadınlara uyguladıkları 
sömürü vahşetini gizlemek. Dolayısıyla 
sermayenin ikiyüzlülüğünü böylesi-
ne örneklerde kamuoyuna anlatmak 
kolaylaşıyor. Örneğin Avon’un temel 
mottosu “kadınları güçlendirmek”ti. 
Bizler de doğrudan propagandamızı bu 
mottonun içinin boşluğuna odaklamış, 
kadın işçilerin sömürü koşullarını ifşa 
etmiştik. Flormar firmasının sloganı 
olan “Kadınlar isterse yapar”ı direnişçi 
kadın işçilerin sendikalı olma mücade-
leleri ile oluşturduğu tezatlık, kamuoyu 
nezdinde hızlıca karşılık gördü. 

Son gelinen noktada, direnişle daya-
nışmanın alışkın olmadığımız biçimde 
büyümesine rağmen Flormar patronları 
geri adım atmıyor. İşverenin OHAL 
koşullarına ve iktidarın işçi düşmanı 
politikalarına güveninin büyük olduğu 
anlaşılıyor. Aynı inanç ve kararlılıkla 
direnişin devam ettiği ve dayanışma ağ-
ları ısrarla büyütüldüğü sürece Petrol-İş 
Sendikası’nın Flormar Fabrikası’na 
gireceği, işçilerin işlerine geri döneceği-
ni biliyoruz. Avon’dan Flormar’a kadın 
işçilerin öncülüğünde işçi sınıfı müca-
delesi sürüyor.
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DEVRİMCİ BİR ODAK 
OLMADAN HALKIN 

KURTULUŞU MÜMKÜN 
DEĞİLDİR!

Recep Tayyip Erdoğan’ın, baskın 
seçimi ilan ettiğinde 1 Kasım 
seçimlerine benzer bir gerginlik 

atmosferinde bir tür “sopalı seçimler” 
yöntemiyle istediği sonucu alabilece-
ğinden emindik. Üstelik MHP ve AKP 
oylarının toplamının elli beşler civarın-
da olduğu ortadaydı. Fakat kampanya 
süreci başlayınca Erdoğan’ın baskın 
seçimden beklediği bazı faydaların, 
mesela İyi Parti’yi etkisizleştirme tak-
tiğinin bizzat ana muhalefetin hamle-
leriyle boşa düşürüldüğünü gördük. O 
andan itibaren de seçimler CHP’nin on 
yıllardır olmadığı kadar etkin bir siyasal 
süreç işletmesine tanıklık etti. Referan-
dumda ne kadar MHP seçmeninin Bah-
çeli’ye rağmen anayasayı reddettiğine 
dair sağlam bir algımız olmadığı için de 
Erdoğan’ın elli beşlerin ne kadar altına 
düştüğüne dair tek ölçütümüz CHP 
tabanının, liderliğinin başarılı hamle-
leriyle oluşan yüksek seçim motivasyo-
nunun etkisinde kaldı. CHP adayının 
otuzları geçiyor olmasının getirdiği 
coşku sosyalist solu da etkisi altına aldı. 
Sosyalist sol CHP tabanı tarafından 
emildiği ölçüde ülkedeki siyasi duruma 
dair körleşiyor.

24 Haziran seçimleri Erdoğan’ın istedi-
ğini almasıyla sonuçlandı. Artık Türki-

ye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumsal 
mimarisini bir “tek adam” serbestisinde 
oluşturabilir. Kuşkusuz bunu yaparken 
Devlet Bahçeli kimliğinde cisimleşen 
bir eski kontrgerilla aygıtına -ki bu 
aygıta FETÖ ile ortaklığı bozulduk-
tan sonra yaslanmaya başlamıştı- bazı 
tavizler vermek durumundadır. Fakat 
bu durumu abartmamak gerekir, bu 
ilişkide son tahlilde Erdoğan meclis 
içinde kendisine başka ortak bulabilir 
ama o kontrgerilla aygıtı başka Erdoğan 
bulamaz. Bununla birlikte kampanya 
döneminin de gösterdiği üzere Erdo-
ğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kurumsal mimarisini yeniden şekillen-
dirme hamlesi çok çeşitli zayıflıklarla 
malûldür ve bu zayıflıklar hiç beklen-
medik alanlarda bile ayağına dolanmak-
tadır. Bu noktada en büyük şansı siyasal 
alandaki rakipsizliğidir.

Erdoğan’a rakip olarak şimdilerdeki 
siyasi acullukları ve basiretsizlikleriyle 
kendilerini aşan bir siyasal akılla şekil-
lendirildiği ortaya çıkan ittifak, kendi 
beceriksizliğine rağmen ülkenin önemli 
toplum kesimlerinde Erdoğan’ın temsil 
ettiği tek adam rejimine dayalı çözüme 
karşı var olan öfkeden ötürü güncel 
bir karşılık kazanmıştır. Fakat siyase-
ten kendisine biçilen amaca ulaşmayı 

beceremeyen, yani mecliste çoğunluk 
sağlayarak bir tür denge oluşturamayan 
bu düzen muhalefeti, tam da bu yüzden 
bir dağınıklık içindedir ancak gerekti-
ğinde de belli bir sürede başka liderlik-
lerle yeniden toparlanabilir. Bununla 
birlikte bu muhalefetin halkın geniş 
kesimlerine güven vermediği ortadadır 
ve şimdiki dağınıklığı da bu güvensizli-
ği derinleştirir.

Ortaya çıktığı şekliyle düzen muhalefe-
tine olan bu güvensizlik, kendini özel-
likle kapımızı çaldığını tüm ağırlığıyla 
hissettirmeye başlayan iktisadi kriz 
karşısında Erdoğan’ı güvenilir dümenci 
olarak gören dar gelirli insanlarımızın 
bir kısmının -tek adam projesine ikna 
olmasalar bile- Erdoğan’a oy vermesin-
de de kendini göstermektedir. Açıkçası 
1 Kasım’a giderken patlayan bombala-
rın, Erdoğan’a bazı toplum kesimlerini 
blokladığı gibi yaklaşan krizin de seçim 
sandığında Erdoğan’a yaradığı ortada-
dır. Muharrem İnce’nin gürültülü lafa-

SEÇİM SÜRECİ GÖSTERMİŞTİR Kİ TÜRKİYE’DE 
SOSYALİST SOLUN OTOLİKİDASYONUNDA 
BİR SINIR AŞILMIŞTIR. SOLUN BİR YANDA 

CHP’YE EMİLME, DİĞER YANDA HDP’YE 
EKLEMLENME, ÖTE YANDA İSE TOPLUMSAL 

KARŞILIĞININ HİÇLEŞMESİ SÜRECİ 
TAMAMLANMIŞTIR. 
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zanlığı Erdoğan karşıtlarına hitap etse 
de borç içinde yaşayan yoksul emek-
çilerin bazıları için inandırıcı bir çıkış 
önermemektedir. Bu durum da seçim 
sonuçlarında kendini göstermektedir.

Kuşkusuz bu 24 Haziran seçimi de 7 
Haziran sonrası yapılan her seçim gibi 
liberal temsili demokrasinin yetersiz 
yerleşik adalet standartlarının çok 
gerisinde gerçek bir baskı ortamın-
da gerçekleştirildi. HDP başta olmak 
üzere İyi Parti ve Saadet Partisi, medya 
tarafından Saray kaynaklı emir üzerine 
görmezden gelindi. Seçim sürecinde bu 
partilerin ve hatta CHP’nin üyelerine 
yönelik saldırılar oldu. Bazı yerlerde bu 
saldırılar ne yazık ki ölümle sonuçlandı. 
Sandık taşıma gibi eskiden kabul edi-
lemez sayılan bazı yöntemlerin seçim 
öncesinde yasallaştırılması ve eski usul 
silahlı tehdit yolu ile kimi yerlerde gizli 
oy ilkesi yerle bir edildi. Devlet meka-
nizması ve havuz medyası, Goebbels’in 
gözlerini yaşartacak bir propaganda ay-

gıtı olarak çalıştı. Dolayısıyla ana akım 
diye tarif edilen ve siyasi seçenekleri 
doğallığında öne çıkaran liberal temsili 
demokrasinin yetersiz ölçütlerinin bile 
çok dışında “sopalı” bir seçim süreci 
yaşamamıza rağmen, tam da bu siste-
min ölçütleri içselleştirildiği için tüm 
tartışmayı sandık hilelerine indirgeyen 
yaklaşım hakikatin gerçekçi bir analizi-
ni yapamamaktadır. Siyasi tartışmanın 
altını boşaltan bu “hile yapıldı” takıntısı 
seçim gecesindeki bozgun duygusunun 
nedenlerinden biridir. Bununla birlikte 
tüm iddiasına rağmen düzen muhale-
fetinin oy sayımı sürecini yönetmekte 
AKP kadrolarının çok gerisinde kaldığı 
da gerçek bir vakıadır.

Bu seçimlerde topluluğumuzun daya-
nışma kararı aldığı HDP, sonuç itiba-
riyle amacına ulaştı. Erdoğan’ın emrini 
boşa düşürerek barajı sandığa gömdü. 
Bu sonuçta, büyükşehirlerde verilen 
oylar etkindir. İlk cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinden beri izlediğimiz dayanışma 

çizgisinin genişlediğini görmek olumlu 
olsa bile ortaya çıkan ve bizim garip 
bulduğumuz milletvekilli dayanışma 
pratikleri kendilerini ispat etmeye 
mecburdur. HDP’nin işi önümüzde-
ki süreçte kolay olmayacaktır. Bizler, 
HDP pratiğine mesafemizi ve gerek-
tiğinde ise dayanışma duygumuzu 
korumayı sürdüreceğiz.

Seçim süreci göstermiştir ki Türkiye’de 
sosyalist solun otolikidasyonunda 
bir sınır aşılmıştır. Solun bir yanda 
CHP’ye emilme, diğer yanda HDP’ye 
eklemlenme, öte yanda ise toplumsal 
karşılığının hiçleşmesi süreci tamam-
lanmıştır. “Biz buradayız” demek için 
bile ilk turda bir aday gösterme cüreti 
ortaya çıkmamıştır. Şimdi bu duruma 
kılıflar bulunmakta, hakikat tahrif edil-
mektedir. Ortak adaylığın ima edildiği 
bir toplantıda adaylaşma sürecine dair 
öneri sunulmamış, yerine bir “halk 
egemenliği” kampanyası önerilmiştir. 
Baskın seçim gündeme gelince ortaya 
çıkan “kolektif adaylık” önerisi ise yer-
siz bulunup reddedilmiştir. Bu duru-
mun nedeni adaylık iması yapanların 
siyasi ufkunun bütünüyle CHP’nin sağ-
cı bir aday göstermesi olasılığına bağlı 
olduğu, bu durumda ise sosyal demok-
rasinin solu olmaya hamle edecekleri 
gerçeğidir. Bu da CHP’ye emilme 
sürecinin tamamlanmış olduğunun bir 
başka göstergesidir.

Bu seçimler de sosyalist inşa ve dev-
rimci bir olanağın geniş halk kesimleri 
arasında görünür kılınması açısından 
somut bir adım atılamadan geçirildi. 
Tek adam rejimini zayıflatmak nokta-
sında da iradi bir sonuç ortaya çıkarı-
lamadı. Var olan zayıflık, bütünüyle ya-
pısal kaynaklıdır ve tam da bu nedenle 
önümüzdeki süreçte tek adam rejimine 
karşı mücadelede kimi fırsatlar orta-
ya çıkacaktır. Biz bu fırsatlara bigâne 
kalmayacağız. Bununla birlikte Türki-
ye’yi giderek dönüştüren proleterleşme 
ve güvencesizleşme süreçlerine karşı 
geniş halk kesimlerini muktedir kılacak 
örgütlenme ve kurumsallaşma faaliyet-
lerine odaklanıp bu saldırının tek adam 
rejiminin oluşmasıyla ilintisini halkı-
mıza anlatmayı sürdüreceğiz. Devrimci 
bir odak olmadan halkın kurtuluşunun 
mümkün olmadığını biliyoruz.

İsyan, Devrim, Özgürlük!
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Bir devrimci hareketin var ola-
bilme koşulu salt fikrin doğru-
luğuyla ilgili değildir. O fikrin 

kadroları, kadrolarının yetenekleri, 
donanımı, cüreti, fikrin örgütleneceği 
doğru bir çalışma tarzında ve pratiğin-
de eksiksiz var olması gerekir. Sosyalist 
hareketin son 30 yılının bir geri çekilme 
ve kabullenme dönemi olduğunu daha 
önceki yazılarımızda ifade etmiştik. 
Sosyalist hareketin toplumsal dayanak-
larının “kurtarılmış mahalleler” ya da 
“bizim mahalle” dediğimiz alanlara sı-
kıştığını hep birlikte görüyoruz. “Bizim 
mahalle” bile sosyalist hareketin pratiği 
açısından metaforik bir manadan öteye 
geçmiyor. Orta sınıf siyaset yapış 
tarzı ve konforunun, günü kurtarmak 
üzerine kurulu pratiklerin bir devrimci 
hareketi besleyecek damarlar olduğunu 
söylemekte ısrar etmek ya da bunun 
yanlışlığını görerek bu hali sürdürmek 
sosyalist harekete yapılan en büyük 
kötülüktür. Bilerek ya da bilmeyerek 
yaşanan onca yenilgiye rağmen, geç-
miş türbedarlığına dayanarak herkesin 
kendi vitrinini dizayn etmeye odaklan-
dığı, mahalleyle kurulan ilişkinin de 
bu sarmal üzerinden şekillendiği bakış 
açılarını ve pratiklerini sürdürmek bu 
kötülüğü devam ettirmek demektir.

On yıllar boyunca öznel ya da nesnel 
nedenlerden ötürü toplumsal bağları-

mız kopmuş durumda. 
Sözümüz yakın çevre-
miz dışında bir etkiye 
ulaşamıyor. Bununla 
ilgili pek çok dışsal ne-
den sıralanabilir. Ama 
odaklandığımız bizzat 
bizim, sosyalistlerin 
yapmadıklarıyla veya 
yanlış yaptıklarıyla 
ilgilidir. 

Bugün pek çok mu-
halif girişim, parti, 
dernek vb. pratiğini bir 
gösteriye, basın açıkla-
masına, üstten yapılan 
herhangi bir çalışmaya 
indirgemiş durumda. 
Siyasal faaliyet, genel-
likle tekil kişilerin ve 
kurumların temsili ka-
tılımındaki basın açık-
lamaları olarak anlaşı-
lıyor. Dar bir çevrenin 
sorunu yaşayanlardan uzakta kendini 
göstermesinden, var etmesinden ibaret 
bu biçim, kendi içinde tutarlı bir siyaset 
yapma tarzı olsa da solun herhangi bir 
şekilde toplumsal güce sahip olmasına 
imkan tanımıyor. Seçimlerde de günde-
me gelen üstten politikanın türlü var-
yasyonları, zihin dünyamızı kısırlaştır-
maya devam ediyor. Bu kısırlık durumu 

solun kitle bağlarının kopmasına, sol 
kültürün oluşmamasına ve sorunların 
çözülmemesine neden oluyor. Kentte 
ya da semtte yaşanan bir soruna dair 
bildik ezberlerle basın açıklaması yapıp 
kendi gündelik hayatlarına dönen bir 
anlayışın, hele AKP tarafından bütün 
ülkenin her düzeyde abluka altına aldığı 
bir dönemde karşılık bulmasını bekle-
mek, bırakalım gerçeklikle bağını, hayal 

MAHALLELERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK:
ORTA SINIF SİYASET YAPIŞ TARZI VE 
KONFORUNUN, GÜNÜ KURTARMAK 
ÜZERİNE KURULU PRATİKLERİN BİR 

DEVRİMCİ HAREKETİ BESLEYECEK 
DAMARLAR OLDUĞUNU SÖYLEMEKTE 

ISRAR ETMEK YA DA BUNUN 
YANLIŞLIĞINI GÖREREK BU HALİ 
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SEMT BİZİM
KENT BİZİM

sınırlarının bile çok ötesindedir.

İçimizden çıkan profesyoneller, kastlaş-
mış yöneticiler yaşanılanın tek seçenek 
olduğunu, başka türlüsünün mümkün 
olmadığını tekrarlayıp duruyor. 

Oysa çok değil, beş yıl önce Gezi, be-
deniyle direnen, kendi sorunlarının öz-
nesi olan halkın gücünü bize gösterdi. 
Ülkenin bütün sokaklarına yığılan mil-
yonlarca kişi haklarının pervasızca çiğ-

nenmesine karşı çıktı. Kadınlar, gençler 
bizzat kendi hayatlarına, geleceklerine 
sahip çıkmak için ayaklandı. Gezi’nin 
alanlarına zekalarıyla direnen gençler, 
sevgileriyle direnen anneler girdi. Ama 
üstten yapılan politika giremedi. 

İddiamız odur ki halkı, bizzat sorunu 
yaşayanı özne yapan politikalar ve çalış-
ma tarzı, sosyalistlerin tekrar toplumsal 
güç olmasının yolunu açabilir. Bu aynı 
zamanda gerçek çözümlerin üretileceği, 

halkın kendi sorunları için harekete 
geçebileceği bir zemindir. Sosyalist ha-
reketin tarihinde onlarca doğru birikim 
mevcuttur. Sorun, sosyalistlerin yeni-
den toplumsal güç olabilme, toplumsal 
dayanaklarını çoğaltmada doğru fikri 
ve çalışma tarzını oluşturabilmeye cüret 
etmesiyle ilgilidir.

İşte “Semt Bizim, Kent Bizim” çalışma-
sını bu temel perspektifle kurguluyoruz.
Çalışmamız; sorunu yaşayanların 
çözümün öznesi olmasını, faaliyetin 
tümünün bir değişim pratiği hali-
ne getirilmesini hedefliyor. Değişim 
pratiğini, kişinin bizzat ve etkin olarak 
var olduğu bir deneyim olarak görüyo-
ruz. Bu ise kof söylemlerin, yalanların 
karşılıklarının olmadığının görüldüğü, 
ikiyüzlü politikacıların maskelerinin 
indirildiği, şirketlerin doymak bilmez 
para hırslarının ortaya serildiği günde-
lik hayat içinde birebir yaşanan süreçtir. 
Çalışmanın dilinin de bizzat sorunu 
yaşayanın dili olması, öne çıkarılan 
figürlerin yerelden gelmesi önemli 
eşiklerdir.

“Semt Bizim, Kent Bizim”i iç içe geçen 
ikili bir süreç olarak tanımlıyoruz. 

Birinci süreç, sorun odaklılıktır. Semte 
veya kente yönelik sorunun bizzat ya-
şayanlar tarafından dillendirilmesi için 
yerel bağların yaygınlaştırılması, açık 
katılım (forum) zemininde organize 
edilmesi hedeflenir. Sorunun kentsel 
düzlemde dile getirilmesi ve kurumsal 
desteklerin sağlanması çalışmalarını 
içerir. 

İkinci süreç ise yaşanan deneyimde or-
taya çıkan ilişkilerin kalıcılaştırılmasına 
yöneliktir. Yerel ilişkilerin canlılığını 
koruması amacıyla  merkezi etkinlik-
lere katılım hedeflenir. Merkezi etkin-
likler, kentin tamamını ilgilendiren bir 
soruna ilişkin olabileceği gibi değişim 
pratiğinin yaşandığı başka bir alanla 
dayanışma da içerebilir.

Farklı alanların dayanışmasının, 
“biz”in yereli aşan boyutta kurulması-
nın yolu olduğunu düşünüyoruz. 

Bu bağlamda Komiteciler olarak söy-
lenmişleri tekrar eden değil, söyledi-
ğini doğru bir tarzda yapan bir süreci 
örmek için bir adım daha ileri atıyoruz.
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YENİ REJİM VE 
GÖREVLERİMİZ

Egemen sınıfların (emperyalist 
merkezler ve onlarla entegre 
burjuva fraksiyonları) 24 Ocak 

Kararları ile ekonomik programını, 12 
Eylül askeri faşist cuntasıyla da siyasal 
programını hayata geçirdiği neoliberal 
dönüşüm stratejisi 24 Haziran seçimle-
riyle tüm taktik evrelerini tamamlamış 
oldu. Artık ülke siyasal tarihi açısından 
egemen sınıfların belirlediği yeni bir 
stratejik evredeyiz. Bu yeni stratejik ev-
reye yön verecek ilk taktik adım; Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak 
adlandırılan tek adama dayalı faşizan 
bir sivil diktatörlüğün devlet ve toplum 
bünyesinde kurumsallaştırılması, hu-
kukileştirilmesi ve kabullendirilmesidir. 
Bu süreç ise faşizan devlet pratiklerinin 
kısıtlı bir demokratik işleyiş görünümü 
(şeklen işleyen meclis, kimi yerlerde 
sopalı da olsa seçimlerin varlığı kısıtlan-
dırılmış da olsa, medya ve sosyal medya 
kullanımı, henüz kapatılmamış emek, 
meslek örgütleri ve demokratik kitle 
örgütlerinin kimi eylem ve faaliyetlerini 
sürdürebilmesi) ile birlikte var olmasıdır. 

Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşarken mit-
leştirilmesine dayanarak kurulan bu yeni 
rejimin ömrünün uzunluğu açısından 
uluslararası gelişmelerin belirleyiciliği, 
egemen sınıflararası bloklaşmalar ve 
devlet bürokrasisi içi saflaşmalar etkili 
olabilir. Fakat esas önemli olan ezilen 
toplum kesimleri zemininden, yani 

aşağıdan 
yükselebilecek 
örgütlü siyasal 
müdahaleler-
dir. Yukarıdan 
ve aşağıdan 
olası gelişme-
lerin birbi-
rinin hare-
ketlerine etki 
edeceği de 
açıktır. Ege-
men sınıfların bu yeni stratejik evresinin 
başlangıcı solun ve emekçi sınıfların o 
zamanki siyasal gücünü politik ve ör-
gütsel olarak büyük oranda zayıflatarak 
mümkün olmuştu. Bu zayıflama sonra-
sında yeni duruma uygun yeni bir siya-
sal strateji oluşturamadan yola devam 
soldur, emekçi sınıflardır, bizlerizdir.

Egemen sınıfların bu yeni stratejisi 
kuşkusuz sadece Reis’in siyasal İslamcı 
hülyalarından ve fantezi dünyasından 
kaynaklanmıyor. Emperyalizm içi belir-
sizlikler, güç kaymaları ve egemen sınıf 
yapısının aktüel ihtiyaçlarıyla kesişip 
bunları kapsıyor. Egemen sınıfların 
aktüel ihtiyaçlarıyla Reis’in siyasal heves-
lerinde bir tür buluşma var, birbirine 
şimdilik muhtaç olma hali var. Dolayı-
sıyla bu yeni strateji bir öncesine göre 
daha zoraki, daha kırılgan özelliklere de 
sahip olsa, daha heybetli bir görünüm 
arz ediyor. Reis’in 24 Haziran’dan tüm 

isteklerini gerçekleştirerek çıkmamış 
olması önümüzdeki dönemde rejimin 
inşasını oturtma sürecinde karşıtlarını 
çoğaltma potansiyelini güçlendirmiş 
durumda. Egemen sınıf bloğu ise güncel 
gelgitlerinden bağımsız olarak Millet 
İttifakı gibi bir düzen seçeneği kazanı-
mıyla çıktı, bu seçimlerden. Ekonomik 
krizin yıkım şiddetine dair tahminlerin 
yapıldığı bir konjonktürde krizin hır-
palayacağı emekçi sınıfların davulcuya, 
zurnacıyla kaçmasının önüne bu seçenek 
bariyer çekecektir. 

Emperyalizme bağımlı orta boy bir ser-
maye devleti olan Türkiye’deki rejimin 
niteliğini, biçimini, durumunu doğru 
kavrayan bilimsel analizlere dayanan 
argümanlarla tanımlamak acil politik 
görevlerimizdendir. Düşmanı doğru 
tanımlamış bir siyasal strateji ihtiyacı 
devrimcilerin tüm görevlerinin önün-
dedir. Bu görevi üstleniyoruz. Somut bir 
siyasal stratejinin yokluğunda, tarihsel 

DÜŞMANI DOĞRU 
TANIMLAMIŞ BİR SİYASAL 

STRATEJİ İHTİYACI 
DEVRİMCİLERİN TÜM 

GÖREVLERİNİN ÖNÜNDEDİR.
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birikimin sunduğu kimi ilke ve prog-
ramlardan süzülen taktik davranışlarla 
devrimciler bir önceki kırk yıl boyunca 
teslim olmadan her tür sertliğe, tüm 
faşizan politikalara karşı direndiler, 
öldüler, ağır bedeller ödediler, ödemeye 
de devam ediyorlar. Belki de tek olumlu 
birikimimiz cesarettir ve bu cesaretin 
önümüzdeki dönemde mutlaka akılla ve 
halk hareketiyle buluşturulması elzem-
dir.

Hem oldukça soğukkanlı hem de her 
zamankinden atak ve yaratıcı özellikler-
le davranmamız gereken bir dönemin 
içindeyiz. Kendimizi ve emekçi halkı-
mızı yeni dönemin ihtiyaçlarıyla hızlı 
bir biçimde donatmakla mükellefiz. 
Devrimci bir politik hareketi yaratmak 
doğrultusunda geliştirdiğimiz örgütsel 
inisiyatifin rüştünü ortaya koymasının 
bir ayağı olarak propaganda araçlarımızı 
yetkinleştirmek, geliştirmek, güçlendir-
mek şartken bu araçların yasaklandığı 
ihtimalleri dikkate alan alternatif hazırlı-
ğımızı da tamamlamalıyız.

Bağımsız bir devrimci hareketin bağım-
sızlık boyutunun temel politik, ideolojik 
görevi, en genel olarak solun düzen içi 
siyasal merkezlerden, politikalardan 
kopartılmasına dönük görevler içerir. 
Bu ideolojik müdahale araçlarının yanı 
sıra sosyalist ve devrimci solun düzen 
tarafından soğurulmasına yol açan 
parlamento, yerel yönetimler, sendika-
lar, meslek odaları ve benzeri zeminlere 
dönük mevcut konumlanışları siyasal ve 
örgütsel açılardan onları bölecek araçları 
da gerektirir. Yakın geçmişin tecrübele-

rinin eleştirisi üzerin-
den bağımsız, 

birleşik bir siyasi zeminin cephesel 
ihtiyaçlar üzerinden inşası şarttır. Solun 
içinde bulunduğu ideolojik, politik dağı-
nıklık onu düzene bağlayan etmenlerden 
biridir. Gücümüz yettiğince bu doğ-
rultuda bir politikayı hayata geçirmeye 
çalışmaya, bunu dönemin başka acil 
görevlerinin karşısına koymadan devam 
etmeliyiz.

Birbirinin karşısına koymadan, bir ve 
aynı süreçte kesişen ve ayrıymış gibi 
görünen yanlarıyla birlikte en acil iki 
görevimiz, işçi hareketi ve emekçi halkın 
düzen karşısındaki örgütlü siyasal ey-
lemini birlik içinde ortaya çıkarmak ve 
devrimci bir hareket yaratma sürecinin 
örgütsel zeminlerini oluşturmaktır. Her 
iki görevde somut hedefler tanımlamayı 
ve tanımlanan hedefler doğrultusunda 
somut, herkesin görebileceği başarılar 
elde etmek, ilerlemek için elzemdir. 
Emek hareketinde, gençlik hareketin-
de toplumsal düzeyde somut örgütsel 
ilerlemeleri, başarıları önümüzdeki bir 
yıllık dönem içinde açığa çıkartmalıyız. 
Sendikal zeminde, içinde çalıştığımız 
tüm alanlarda ve araçlarda emek hare-
ketinin genel siyasetine etki edecek bir 
belirleyiciliğe taşıyacak çabayı ortaya 
koyacağız.

Dönemin devrimciliğini üretecek 
bir siyasal zemin olma iddiasıy-
la kurulan Gençlik Komiteleri 
önümüzdeki yılı, hem ülke 
genelinde bir hareket olarak 
kurumsallaşmasını 
tamamlamak hem 
de faşizan sivil 
diktatörlüğe 
karşı dire-
nişte 

gençliğin devrimci eyleminin birleşik 
zemininin fikri ve pratik odağı olmak 
görevi doğrultusunda davranacaktır. 
İnşa ettiği araçların yetersizliklerini aşa-
cak, dönemin ihtiyacı olan propaganda 
ve örgütlenme zeminlerini açığa çıkara-
cak, inşa edecektir. Gençlik kesimlerini 
uyuşturan, benciliğe, rekabetçiliğe, bana 
neciliğe, nihilizme ve oradan da düzen 
içiliğe taşıyan burjuva egemen politika-
lar karşısında, özgürlük için devrimcilik; 
sonsuzluk için komünizm kavgasıyla 
gençliği buluşturacak yaratıcılık görevi 
Gençlik Komiteleri’ne aittir. 

Bizler amfilerden, fabrikalardan, so-
kaklardan özgürlüğü, eşitliği, yoldaşlığı 
devrimciliğin kardeşleşme pratikleriyle 
inşa edeceğiz. İçine girdiğimiz zorlu 
sürecin gerektirdiği ağır mücadele düze-
yinin önümüze koyduğu hiçbir görevden 
kaçmayacağız. Sivil diktatörlüğe ve onun 
faşizan uygulamalarına karşı politik mü-
cadelenin her şeyden önce emekçilerin 
özgücüne dayanarak örülecek bir direniş 
hattına dayanması gerektiğinin bilinciyle 
siyasi çabamızı esas olarak bu zeminler-
de güçlendireceğiz. Devrimci bir siyaset 
inşa etmenin yolu toplumsal hareketle-
rin gelişmesine ve düzen dışılaşmasına 
katkı sağlarken bu çabayla ilişki içinde 
bir siyasi merkezi örgütlemektir. Komi-

teciler buna taliptir.
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TARİH
SINIF VE 
ŞAŞKINLIK

“Yaşadıklarımızın yirminci yüzyılda 
‘hala’ olabilmesi karşısında duyu-
lan şaşkınlık, felsefe anlamında bir 

şaşkınlık değildir. Bu şaşkınlık, kendi-
sine kaynaklık eden tarih anlayışının 
savunulamayacağı bilinmediği sürece, 
hiçbir bilme sürecinin başlangıcını oluş-
turamaz” (W. Benjamin). Benjamin’in 
bu tespiti güncel olarak da geçerlidir. 
Öyleyse içinden geçtiğimiz öznel ve 
nesnel koşullara dair şaşkınlığımız ya 
da hayıflanmalarımızın koşullarla değil, 
kendimizle ya da bize ilişkin bir yetersiz-
likle bir ilgisi olmalı. 

Tarih ve politika deyince Walter Benja-
min akla gelen isimlerden biri. Ne var 
ki Benjamin’in kavrayış tarzı Frankfurt 
Okulu’nun genel olarak taşıdığı kimi 
sorunlardan ve yetersizliklerden azade 
değil. Oysa tarih ve politika arasında-
ki bağıntıyı sınıfın oluşumu açısından 
ve belli bir dönem (İngiliz İşçi Sınıfı-
nın Oluşumu) üzerinden ele alan E. P. 
Thompson’un ortaya koyduğu bağıntılar 
ve süreçler mantığı hem Marksizm’deki 

idealist eğilimlerin eleştirisi hem de 
Marksizm’in aşılması yönünde öz-
gün bir hamledir. Bunun güncel 
anlamları da var. Teoriyi salt bir 
kavramsal dizge olarak görme-
diğimiz, onun yaşamla olan do-
laysız bağlarını kavradığımız ve 
kurduğumuz sürece şaşkınlığımızı 
azaltıp rasyonel ve kolektif adımlar 
olanağına sahip oluruz. Bu zor olsa 
da içinden geçilen süreci ve ilişkileri 
belli bir yaklaşımla, bu yaklaşımın 
sürekli geliştirilmesi ve sınanması ile 
anlamayı başarabilirsek hangi somut 
adımları atabileceğimiz konusunda 
bir öngörüye de sahip olabiliriz. Doğru 
tarihsel adımlar ise bakış açımızı dönüş-
türdüğü gibi işe yaramaz argümanları 
eleyip yeni argümanlar geliştirmemize 
yardımcı olur. İşte içinden geçtiğimiz 
süreçte mütemadiyen yaşadığı-
mız yenilgiler ve bunlar karşısında 
içine düştüğümüz kolektif şaşkınlığın 
en kritik sonuçlarından biri, 
büyük bir yanılgı ve köklü 
bir yanlış anlama içinde 

EKONOMİK SÖMÜRÜ” VE “SİYASİ 
BASKI” ARASINDAKİ DİYALEKTİK 
İLİŞKİYİ YAŞANAN TOPLUMSAL 
KOŞULLARA GÖRE KAVRAYAMAMAK 
SADECE FANTEZİLERİN, 
SPEKÜLASYONLARIN VE 
ŞAŞKINLIKLARIN ARTMASINA NEDEN 
OLUR. 
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olduğumuzdur. “Gözden kaçırılan şey, 
sürecin bütününün sezilmesi, dönemin 
tüm siyasal ve toplumsal bağlamıdır” (E. 
P. Thompson). Bununla yüzleşmediği-
miz sürece şaşkınlık duymak kaçınılmaz 
olacaktır ki bir süredir bu kaçınılmazlık 

bir trajediye dönüşmüştür. 
Öyleyse ne 

yapacağız? 
           
Süreci belirleyen ilişkilerin tarihsel 
mantığını kavramaksızın güncel olanı 
oluşturan dinamikleri kavramak olası 
değildir. Kuşkusuz meselemiz çözüm-
lemekten ibaret değildir. Ne var ki 
öncüllerden biri budur. Burada Marx’ın 

düşüncesine uygun biçimde 
düşünüldüğünde bunun teo-

ri ile pratik arasında bir 
öncelik-sonralık 

meselesi olma-
dığı kolaylıkla 
anlaşılacaktır. 
Nihai olarak 
bahsettiğimiz, 
somut top-
lumsal ilişki-
ler, süreçler ve 
deneyimlerdir. 
Deneyim ise 
“ispat söyle-

minin ken-
disini huzura 
çağıracağı ana 
kadar büroların 
kapısında ihti-
yatla beklemez. 
Deneyim kapıyı 

vurmadan içeri 
girer ve ölenle-

ri, sağ kalanların 
çığlıklarını, savaş 
siperlerini, işsizliği, 
enflasyonu, soykı-
rımı dile getirir” 
(E. P. Thompson). 
İşte E.P. Thomp-

son’un bu ilişkileri 
ve süreçleri anlamak 

açısından İngiliz İşçi 
Sınıfının Oluşumu‘n-
da ortaya koyduğu 
bakış açısı, bir bakıma 

Marx’ın fikrinin ve yak-
laşımının edimselleşme 

tarzlarından biri gibidir ve 
kritik mesajlar verir. 

 İçinden geçtiğimiz 
süreci anlamak için 
Thompson’un bazı 
argümanları, topluma 
ve tarihe yaklaşım 

tarzı hala yol göste-
ricidir. Thompson’un 
yaklaşımından çıkara-
bileceğimiz en önemli 

sonuçlardan biri ise şudur: Bir toplumu, 
bir dönemi, içinden geçtiğimiz süreci, 
bir politik kuramı ya da toplum felsefe-
sini çözümlerken ekonomi-politiğin ve 
sınıf mücadelesinin bu çözümlemede 
nasıl bir yeri ve ağırlığı olduğuna bakıl-
ması tarihin mantığı gereğidir. (Thom-
pson’un Althusser eleştirisi temel olarak 
bu hareket noktası üzerine inşa edilir 
ve eleştirinin meşru dayanaklarını bu 
yöntem oluşturur ki yine bu yöntem tüm 
toplum kuramlarına uygulanabilecek 
güncelliktedir).     
        
Thompson, yaşanan süreci anlamak için 
bahsettiği “tarihsel mantık”a dayana-
rak hareket eder ve buradan çıkan bazı 
sonuçları ifşa eder. Bunlardan birisi 
sömürü ilişkilerinin kapsamına dairdir: 
“Sömürü ilişkisi, hoşnutsuzlukların ve 
karşılıklı düşmanlıkların toplamından 
fazla bir şeydir. Farklı tarihsel bağlamlar-
da mevcut mülkiyet biçimleri ve devlet 
iktidarıyla ilgili biçimler alan belirgin bir 
ilişkidir”. Buradaki vurgu, sömürünün 
temel olarak ekonomik ve politik olmak 
üzere iki boyut üzerine inşa edildiğini 
göstermek içindir. Öyleyse “ekonomik 
sömürü” ve “siyasi baskı” arasındaki 
diyalektik ilişkiyi yaşanan toplumsal 
koşullara göre kavrayamamak sadece 
fantezilerin, spekülasyonların ve şaş-
kınlıkların artmasına neden olur. Zira 
“bilginin gerçek nesnesi değişiyorsa ve 
kavramlar değişim sürecini kuşatamıyor-
sa, o zaman siyasal-iktisadı son derece 
kötü ele alırız”. 

Biz ezilenler, devrimciler, muhalifler 
açısından birçok şeyin yolunda gitmedi-
ği aşikâr. Ama bu durum salt düşmanın 
güçlü olmasına dayandırılamayacak 
ya da bu yolla açıklanamayacak kadar 
köklü nedenlere sahip. Bu nedenleri 
kavramanın ve ortadan kaldırmanın 
yolu ise tarihin hakikatinden geçer: 
“Tarih, küresel uçuş yapan bir Concor-
de uçağı gibi büyük teori imal eden bir 
fabrika değildir; seri halde küçük teoriler 
üreten bir montaj fabrikası da değildir. 
Dışarıdan imal edilen teorinin içinde 
‘uygulanabildiği’, ‘sınanabildiği’ ve ‘doğ-
rulanabildiği’ dev bir deney istasyonu da 
değildir. Bu asla onun işi değil. Onun işi 
kendi nesnesinin örtüsünü açmak, ‘açık-
lamak’ ve ‘anlamak’tır, gerçek tarihi” yani 
hakikati. Öyleyse bizler, ancak tarihin 
ateşinden geçerek daha güçlü biçimde 
yeniden başlayabiliriz. 
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Seçimden ne sonuç çıkarsa çıksın 
Türkiye’deki ekonomik krizin daha 
da derinleşeceğini defalarca dile 

getirdik. Bu sefer Erdoğan’ın galibiyeti 
piyasalar tarafından coşkuyla da karşı-
lanmadı. Yeni bakanların açıklanması 
da bu temkinli duruşu pekiştirdi.

Dış kaynak bulmanın zorlaştığı bir 
ortamda bu üretim yapısıyla ve bu 
döviz kurlarıyla teşviklere dayalı bir 
büyümenin sürdürülme şansı da 
kalmadı. Uzunca süredir dile getirilen 
restorasyon ihtiyacı da yumuşak bir 
geçişle değil, büyük bir kriz sonucunda 
gerçekleşebilir. Dünyadaki yüksek faiz 
ortamında, bir yandan yabancı serma-
ye çekebilmek ve döviz cinsinden dış 
borçların maliyetinin artmaması için 
faizleri artırma ihtiyacı, diğer yandan 
inşaat ve sanayi sektörlerinin karlılığını 
sürdürmek için (özellikle AKP’ye yakın 
sermaye fraksiyonları açısından) düşük 
faiz ihtiyacı arasında ciddi bir sıkışmış-
lık var.

Yoğun dış kaynak girişine dayanan ama 

yeteri kadar döviz geliri yaratamayan 
mevcut birikim modelinin tıkandığı 
açık. “Yumuşak bir iniş” mi olur, “sert 
bir geçiş” mi olur; kriz mevcut iktidarı 
alaşağı mı eder yoksa daha faşizan bir 
karaktere bürünmesine mi sebep olur 
bilemiyoruz. Bunlar biraz da dünya 
ekonomisindeki gelişmelere, Türki-
ye’deki sermaye fraksiyonları arasındaki 
çekişmelere ve sınıf mücadelelerine 
bağlı olarak şekillenecek.

Dünya ekonomisindeki durumla 
başlarsak, bir süredir vurguladığımız 
gibi, FED’in para politikasını sıkılaştır-
masıyla dolar güçleniyor (önümüzdeki 
dönemde daha da sıkılaştıracak), faizler 
yükseliyor, küresel likidite azalıyor, 
ticaret savaşlarının şiddetlenme riski 
var. Ticaret savaşları ABD merkezli yü-
rüdüğü için bunun önemli bir sonucu 
da ABD’den dünya ekonomisine doğru 
giden dolar akışının yavaşlaması olacak. 
ABD’nin korumacılığı artarsa, FED’in 
uyguladığı politikalar kadar (belki de 
daha fazla) bir etki görebiliriz. Üstüne 
üstlük ECB’nin de Aralık’tan itibaren 

parasal genişlemeyi sonlandırma ihti-
mali yüksek. Bu durumda uluslararası 
finans sermayesi gelişmekte olan ülkele-
re giderken çok daha seçici olacak. Dış 
borç bulmanın zorlaştığı koşullarda 
borç çevirme oranlarının da azalması 
bekleniyor. Bu da zaten düşmüş olan 
döviz rezervlerini daha da azaltacak. Bu 
hikayede henüz küresel bir kriz senar-
yosu da yok üstelik. Gerçi yaklaşan 
küresel krizin bu defa gelişmekte olan 
ülkelerden başlayacağına dair öngörüler 
var, bu da bir ihtimal.

Türkiye’ye dönersek karşımızda bir 
süredir aşina olduğumuz bir tablo var: 
ağırlaşan dış borç yükü, yüksek cari 
açık, faizlerin önlenemeyen yükselişi, 
buna rağmen artan döviz kurları ve 
enflasyon.

1 yıl içinde vadesi dolan döviz cinsin-
den krediler 180 milyar doları aşıyor, 
buna bir de 55-60 milyar dolar tuta-
rında cari açık beklentisini ekleyin, 1 
yıl içinde 240 milyar dolar bulunması 
lazım. Haydi sert bir fren yaptınız veya 

EKONOMİK KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN BÜYÜK 
MİKTARDA YABANCI SERMAYE GİRİŞİ, 

KAPİTALİST SİSTEM DIŞINA ÇIKILMADIĞI 
SÜRECE, TEK YOL GÖZÜKÜYOR. DAHA DÜŞÜK 

BİR İHTİMAL İSE SEÇİM SONRASI OLUŞACAK 
YÖNETİMİN YABANCI SERMAYE İÇİN OLDUKÇA 

İLGİ ÇEKİCİ BULUNARAK ÜLKEYE PARA 
GİRİŞİNİN ARTMASI OLACAKTIR.

KRİZ EKONOMİSİ

AĞUSTOS
2018 14 15EKONOMİ



EKONOMİ

duvara tosladınız ve cari açık düştü 
diyelim (ki kriz dönemlerinde cari 
açığın düşmesi olağan bir gelişme), yine 
de 200 milyar dolara yakın bir paradan 
bahsediyoruz. Hem dünya ekonomisin-
deki likidite bolluğunun sona ermeye 
başladığı hem de var olan likiditenin de 
önemli bir kısmının gelişmiş ülkelere 
kaydığı bir dönemde bu parayı bulma-
nın epey zorlayıcı olacağı aşikar. Böyle 
bir ortamda faizleri de döviz kurunu 
da düşürmek pek mümkün olmayacak. 
Uluslararası finans kapitale verile-
cek, tavizler de artacak. Borçların geri 
ödenmesiyle ilgili risk priminin (CDS) 
büyük bir artış yaşadığını da düşünür-
sek, bulunacak kaynakların maliyeti 
(yani faizi) artacak.

Bu durumun etkisini şimdiden göster-
meye başladığını söyleyebiliriz. Reel 
sektör 2018’in ilk 5 ayında öz kaynak-
larının üçte birini kaybetti, bu kayıp 
GSYH’nin yaklaşık yüzde 8’ine denk 
geliyor, yarattığı vergi kaybının da yak-
laşık 50 milyar TL olduğu tahmin edili-
yor. Aynı dönemde 220 milyar TL’lik bir 

kur zararı söz konusu.

Bunun doğal bir yansıması reel sektö-
rünün borçlarının ödeyememesi veya 
ödemekte zorlanması. Ülker ve Doğuş 
gibi sermaye gruplarıyla başlayan ve gö-
rece sorunsuz halledilen borç yapılan-
dırmaları artacak ve bu kadar pürüzsüz 
olmayacak, belki de bir kısmı iflaslarla 
sonuçlanacak. Bu iki sermaye grubu-
na şimdiden Bereket Enerji Grubu da 
eklendi. Bankaların karşısına daha zayıf 
şirketlerin de çıkacağını düşünürsek, 
yeni iflaslar veya el koymalarla karşıla-
şabiliriz. Türk Telekom’un %55 hissesi-
ne sahip Oger’in hisselerine el koyma 
süreci başladı bile. Stagflasyonist bir or-
tamda bu kadar yüksek faiz oranlarıyla 
küçük ve orta ölçekli birçok firmanın 
ayakta kalması da zorlaşacak.

İleri ve geri bağlantılarıyla ekonomide 
önemli bir büyüklüğü kapsayan inşaat 
da mevcut birikim modelinin tıkanma-
sından en çok etkilenen sektör olacak. 
Hem üretim hem finansman maliyet-
lerinin arttığı, stokların eritilemediği, 

buna karşılık talebin de düştüğü bir 
ortamda iflaslar kaçınılmaz. Türkiye’de-
ki inşaat sektörü finans piyasalarıyla 
ABD’deki kadar iç içe olmadığından 
buradan yayılma etkisi çok şiddetli 
olmayabilir tabii. İnşaatın sekteye uğ-
ramasıyla enerji ve savunma sektörleri 
ön plana çıkabilir ama bu iki alanda da 
yapısal olarak dışa bağımlılık yüksek. 
Türkiye’nin jeopolitik olarak üstlene-
ceği roller savunma sanayisi açısından 
farklı bir anlama gelebilir tabii ama 
yine de krizden azade olacak sektörler 
değil. Örneğin enerji sektörünün şu 
anda 50 milyar dolar civarında öden-
memiş borcu var ve artan döviz kurları 
sonucunda gelirlerin borç ödemelerini 
karşılayamama riski çok yüksek.

Artan askeri harcamaları ve devletin 
garanti verdiği bazı özel sektör pro-
jelerini düşününce (ki özel sektörün 
yaşayacağı borç krizinde devletin ne 
kadar müdahale edip ne kadar şirketi 
kurtaracağını bilemiyoruz) özel sektör 
krizinin kolaylıkla bir kamu maliyesi 
krizine dönüşeceğini söyleyebiliriz. 
Bu durumda zaten IMF’ye başvurmak 
kaçınılmaz hale gelecektir. Devletin bir 
şekilde ekonomiye daha fazla müda-
hale etmek zorunda kalacağını göz 
önünde bulundurunca bu hiç de yabana 
atılacak bir ihtimal değil. Kamu mali-
yesi krizi ilk etapta yaşanmasa bile özel 
sektörün borçlarının yeniden yapılan-
dırılması veya yeni borç sağlanması 
için IMF’ye yine de başvurulabilir. Yani 
IMF’nin uluslararası finans kapitale 
özel sektörün borçlarının çevrilmesi 
için onay vermesi istenebilir.

Bu durumda ister IMF’li ister IMF’siz 
bir kriz ekonomisi bizi bekliyor. En 
önemli meselelerden biri de krizin 
yükünü kimin çekeceği. Her zaman 
olduğu gibi yükü emekçilere yıkmak is-
teyecekler. Ama zaten emekçilerin milli 
gelirden aldığı pay bir süredir düşüyor 
ve ücretleri reel olarak geriliyor yani bu 
sürecin de pürüzsüz yaşanacağı beklen-
memeli. Sınıf mücadelelerinin (öyle ya 
da böyle, ama az ama çok) yükseleceği, 
farklı sermaye fraksiyonları arasındaki 
çatışmaların şiddetleneceği ve sermaye 
içindeki el koymaların artıp tekelci eği-
limlerin su yüzüne çıkacağı bir dönem 
bizi bekliyor.

KRİZ EKONOMİSİ
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Birleşik Emek Koordinasyonu 
(BEK), işçilerin ve emekçilerin 
mücadele içinde oldukları, birle-

şerek meclisler halinde örgütlendikleri, 
sermayeyi, devleti, sarayı ancak bu güçle 
yenecekleri “işçi sınıfı iktidara” şiarını 
yükseltmek için faaliyetlerine devam 
ediyor. 

BEK, İstanbul’da “Geçinemeyen milyon-
larız, insanca bir yaşam istiyoruz” başlı-
ğıyla, TBMM önünde “Geçinemiyoruz” 

diyerek bedenini ateşe veren inşaat işçisi 
Sıtkı Aydın’ın ve Zeytinburnu Belediyesi 
önünde direnen taşeron işçi Kenan Gün-
gördü’nün katılımıyla basın toplantısı 
gerçekleştirdi.

Toplantıda; güvencesiz ve taşeron çalıştı-
rılan, KHK’lerle işleri ellerinden alınan, 
ataması yapılmayan,  borç batağına 
sürüklenen, çaresiz bırakılan milyonlar-
ca emekçinin doların yükselmesi, hayat 
pahalılığının artması, ekonomik krizin 

daha yakıcı hissedilmesi ile yaşadığı 
geçim sıkıntısına dikkat çekilerek tespit 
edilen temel sorunlar ve hedefler kamu-
oyuyla paylaşıldı. 

Geçinemeyenlerin sesini duyurmak ve 
mücadelesini etkin kılmak için bir dizi 
eylemi hayata geçirmeyi planlayan BEK, 
bu toplantıyla emekçilerin haklarına yö-
nelik artan saldırılara karşı yürütülecek 
faaliyete başlangıç yaptı. Madde madde 
sıralanan hedeflere ulaşmak için birlikte 

“GEÇİNEMEYEN MİLYONLARIZ, İNSANCA BİR 
YAŞAM İSTİYORUZ!”

BİRLEŞİK EMEK KOORDİNASYONU GEÇİNEMEYENLERİN 
SÖZÜ VE EYLEMİNİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTI: 
MECLİSLEŞEREK ÖRGÜTLENELİM, HEDEFLERİMİZİ 

KAZANALIM.

AĞUSTOS
2018 16 EMEK



EMEK

mücadele etme çağrısında bulundu.

“Biz neden geçinemiyoruz?”

Emekçiler refahtan pay alamıyor. 2003 
yılından bu yana çalışanlar, şayet bü-
yümeden pay alabilseydi şu an asgari 
ücret %30 daha fazla olacaktı. Bu, asgari 
ücretin bugün 2500 lira olması demek. 
Asgari ücret düşük. Refah payı emek-
çilere dağıtılmadığı için ülkedeki gelir 
dağılımı eşitsizliği de giderek artıyor.

İşsizlik oranları, %10’un altına düş-
müyor ama gerçek rakamlar çok daha 
yüksek. Genç işsizliği gittikçe daha çok 
yaygınlaşıyor.

İşsizlik Fonu emekçilere değil, 
patronlara aktarılıyor. Emekçi-
lerden kesilen paylarla biriken 
100 milyar liralık fondan 
emekçiler sadece 11 milyar 
alabilmiş durumda.

AKP, her yıl sosyal 
yardım adı altında 20 
milyar lira dağıtıyor. 
Ancak AKP’nin ilişki 
ağlarına dahil değilseniz 
bu yardımlardan fayda-
lanmanız zorlaşıyor.

Çalışanlar patronlardan 
2 kat fazla vergi ödüyor. 
AKP, sermaye için sürekli 
vergi afları düzenliyor, birçok 
teşvik ile birçok vergiden muaf 
tutarken emekçiler ödedikleri 
faturadan kesintiye uğrayan maa-
şına kadar bu vergi yükünü her yerde 
hissediyor.

Emeklilik şartları kötüleşti. Emeklilik 
yaşı yükseldi, aylık bağlanma oranları 
düşürüldü. Bu da yetmezmiş gibi emek-
li maaşlarına her yıl sadece enflasyon 
oranı kadar zam yapılıyor, yıllık büyü-
meden pay ayrılmıyor.

Tüm bu kötü koşulların, kapıda bekle-
yen krizle birlikte daha da kötüleşeceği-
nin kaydedildiği metinde “Belli somut 
talepler etrafında örgütlenmezsek 
emekçiler, işsizler, geçinemeyenler ola-
rak krizden yenik çıkacağımız, kitlesel 
işsizliklerin ve hayat pahalılığının daha 
da artacağı gün gibi ortada” denildi.

“Geçinemiyoruz ama çözümü biliyo-
ruz”

Refahtan payımızı istiyoruz!

Son 15 yılda çalışanların elde edemediği 
refah payı hesaplansın. Tüm vatandaş-
lara yurttaşlık geliri olarak dağıtılsın. 15 
yılın refah payı asgari ücrete eklensin.

Emeklilere aylık bağlanma oranları 
asgari %75 olsun!

Emekli maaşlarına her yıl enflasyon artı 
büyüme oranı kadar zam yapılsın.

“İş-
sizlik fonu emekçilerindir!”

Sermayeye değil emekçilere aktarılsın. 
İşsizlik maaşı alma kıstasları genişle-
tilsin. Herkes çalıştığı süre kadar maaş 
alabilsin. İşsizlik maaşı herkes için en 
az asgari ücret düzeyine çekilsin. Üst 
barem için kıdem tazminatı tavanı 
seçilsin.

Emekçilere, borçlarını ödeyebilmeleri 
için “Halk Garanti Fonu” oluşturulsun!

İşsizlerin işsizlik dönemindeki her türlü 
banka borcu dondurulsun.

“Sosyal yardım değil, haklarımızı 
istiyoruz!”

Sosyal yardımlarda adaleti sağlayacak 
yasal düzenlemeler yapılsın. Başta 
kömür yardımı olmak üzere tüm ayni 
yardımlar yasal bir hakka bağlansın.

Yapılan sosyal yardıma hak kazan-
ma kriterleri keyfi değil, tüm ihtiyaç 
sahiplerine açık olsun. Kimse yardım 
peşinde değil, yasal hakkının peşinde 
koşsun.

Genel Sağlık Sigortası kaldırılsın. GSS 
borçları silinsin. Şartsız-koşulsuz-üc-
retsiz-nitelikli sağlık hizmeti almak en 
temel insan hakkıdır.

Eğitim ücretsiz olmalı. Vakıf ve 
cemaatlerin yurt, derslik, kreş 

vb. tesis kurma veya işletme-
sine son verilsin.

Her mahallede ücretsiz 
devlet kreşi, her ilçede 
devlet yurdu kurulsun.

Belediyelerin ücretsiz 
su, ulaşım, eğitim bursu 
verme yasağı kaldırıl-
sın. Tarım kooperatifle-
rine destek verme yasağı 

kaldırılsın.

Toplumun ekonomik olarak 
dezavantajlı kesimleri için 

kamu hizmetlerinin gerekirse 
ücretsiz verilebileceğini kısıtlayan 

yasal düzenlemeler iptal edilsin.

Vergi adaletsizliğine son! Vergileri 
biz ödüyoruz, teşviklerden sermaye 
faydalanıyor. Herkes gelirine göre vergi 
versin.

Temel tüketim malzemeleri, eğitim 
ve sağlık ürünlerinden alınan KDV 
sıfırlansın.

Ödediğimiz elektrik, su, doğalgaz 
faturalarından sadece tüketim bedeli 
alınsın. 20’ye yakın verginin harç, bedel 
vb. isimlerle faturalara eklenmesine son 
verilsin.

Sermayeye yapılan vergi aflarının mali-
yeti emekçilere yüklenmesin.
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ORTADOĞU

SURİYE’DE YENİ DENKLEM

Suriye İç Savaşı, Ramazan’la birlikte 
sona erdi ve sahada yeni bir evreye 
geçildi. Fırat’ın doğusunda CENT-

COM tarafından desteklenen SDG, 
Suriye’nin güney doğusundaki çöllük 
kesimin bazı kısımlarında ise artık alan 
hakimiyeti iddiası kalmayan IŞİD geril-
la hücreleri var. İsyancıları destekleyen 
ülkeler ise fiilen sahaya indi. İsrail ken-
di sınırındaki isyancılara Suriye Arap 
Ordusu’nun müdahalesini sınırlandıra-
bilmek için Rusya ile görüşüyor, benzer 
bir biçimde Türkiye de kendi askerlerini 
soktuğu ve kendine bağlı paramiliter 
güçlerce yönetilen bölgelere yönelik as-
keri operasyonlara karşı “Astana biter” 
tehditleri savuruyor. Ürdün sınırındaki 
Al Tanf Bölgesi’nde bizzat ABD ordusu 
var ve kendi tarafına gelen her mermi-
ye misliyle karşılık veriyor. Kısacası, 
isyancıların hamileri fiilen sahaya indi 
ve Suriye’de ele geçirdikleri toprakları 
bırakmak niyetinde değiller.

Türkiye bu ülkeler arasında ilginç bir 
yere sahip. Suriye içinde hükümetin 
resmi çağrısı olmadan en çok asker bu-
lunduran ve doğrudan doğruya kendi 
kontrolünde şehirler olan bir yabancı 
ülke. Üstelik daha çok Suriye toprağını 
kontrol etme niyetini de gizlemiyor. 
Bunu yapabiliyor olmasının nedeni ta-
bii ki hem NATO üyesi olarak Suriye’de 
isyancıları başından beri destekleyen 
kesimlerin içinde olması hem de Suriye 
hükümetini destekleyen Mukavemet 
Ekseni’nin fiilen müttefik haline geldiği 
Rusya ile yakın ortaklığı ve işbirli-
ği, özellikle Astana sürecindeki rolü. 
Böylece Türkiye Ruslar ile konuşarak 
Afrin’e, ABD ile konuşarak Membiç’e el 
atabiliyor.

Suriye politikası hem kendisi hem bölge 
barışı açısından baştan sona felaket 
olan Türkiye, nasıl oldu da bu kadar 
avantajlı duruma geldi? Açıkçası bunu 
mümkün kılan Amerikan kararsızlığı ve 
çok başlılığı sırasında Türkiye’nin ger-
çekleştirdiği Rusya’ya yaklaşma hamle-

si. İran’la Orta Doğu’da baş başa kalan 
Rusya, sahadaki partnerlerini arttırır-
ken geleneksel bir Amerikan bağlaşı-
ğını kendi tarafına çekmeyi ziyadesiyle 
çekici buldu ve Türkiye’ye muhabbetle 
karşılık verdi. Türkiye bu avantajlı kon-
jonktürün getirilerinden sonuna kadar 
şımarıkça faydalandı zira Suriye politi-
kasında başta yaptığı yanlışlarını daha 
azıyla telafi edemezdi. Özellikle Suriye 
Kürtlerine karşı sahaya askeri olarak da 
girmeliydi.

Daha önceki sayılarla da belirttiğimiz 
gibi bu durum sürdürülebilir değil. 
Türkiye en geç yaz sonunda bir taraf 
belirtecek ve bu taraf Batı kampı olacak. 
Irak’ta ve Suriye’de Kürt Özgürlük Ha-
reketi’ni bahane ederek gerçekleştirilen 
Türk yayılmacılığının ne Arap milliyet-
çiliği tarafından sindirilmesi mümkün 
ne de bölgesel güç İran tarafından 
kabullenilmesi. Bu politikayı Rusya Su-
riyelilere, ABD de Kürtlere ancak belli, 
bazı noktalara kadar yedirebilir. Nite-
kim Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye 
hükümetinin olası İdlib operasyonunun 
Astana’nın sonu olacağını dile getirerek 
diplomatik söylem siyasetinde elinde 
kalan son kozu daha Haziran ortasında 
oynuyor. Bundan sonrasının, cüret edi-
lirse, askeri seçenek olduğu ortada.

Sermaye devletlerinin yer almayı tercih 
ettikleri küresel ittifakların, özellikle iki 
yüzyıla yayılmış bir tercihin, rastlantı-
sal olmadığı ortadadır. Türkiye-Rusya 
işbirliği sadece bu bağlamda bile sür-
dürülmesi zor bir ortaklık, fakat bunun 
ötesinde iki tarafın sahadaki çıkarları 
ve yaklaşımları birbiriyle uyumlu değil. 
İdeolojik olarak mezhepçi Türkiye 
siyasetinin maddi çıkarlarının yanı sıra, 
ideolojik taahhütleri de hareket alanını 
daraltıyor. Örneğin sahadaki kaynaklar-
dan gelen verilere göre, Afrin’in hemen 
yanı başındaki Tel Rıfat kenti ve Minag 
Hava Üssüne, TSK ve müttefiki olan 
paramiliterlerin girişine izin vermeye 
Rusya hazırdı. Bunun karşılığında ise 

Ruslar, Tartus’taki askeri tesislerine 
yakın Jisr el Şuhur’a yönelik askeri 
operasyona Türkiye’nin sessiz kalmasını 
istiyorlardı. Rusya’ya her tür ekonomik 
tavizi vermeye hazır Saray, bu basit 
talebi karşılayamadı. Ellerinde olan bir 
karış Suriye toprağından bile çekile-
mezler, diğer etkenler bir yana mezhep-
çilik buna izin vermiyor.

Açıktır ki Türkiye, Şam’daki rejim 
değişmeden askeri olarak kontrol 
edebildiği bir karış Suriye toprağından 
çekilmeye niyetli değil ve hatta bunları 
genişletmek niyetinde. Bu nedenle ABD 
ile iyi geçinmeye çalışırken Rusya ile 
de arasını iyi tutmaya çalışıyor. Suriye 
çatışmasındaki o kanadın diğer gücü 
İran ile hiçbir zaman çok sıcak olmayan 
ilişkiler ise şimdiden soğudu. Fakat 
Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir 
Kuzey Kıbrıs’a niye izin vermesi gerek-
tiği belli değil, ABD’nin buna göz yum-
masının da bir nedeni yok. Dolayısıyla 
2012’den beri sürekli yanlış öngörülerle 
sürdürülen Suriye siyasetinde konjonk-
tür gereği ve rastlantısal olarak (Rusya 
sayesinde) elde edilen avantajlı durum 
Türkiye’yi daha da içinden çıkılmaz bir 
diplomatik ve askeri krizin merkezine 
sürüklemekte. Bu kriz özellikle Erdo-
ğan’ın seçilmesiyle askeri sonuçlar da 
yaratacak gibi duruyor.

İran’la daha görünür, Rusya ile belki 
daha sessiz ve derinden bir çatışmanın 
tüm zemini Suriye’de bugün oluşmuş 
durumda. Ekonomi siyasetinden sonra 
hükümetin seçmen nezdinde yarattı-
ğı itibar kaybının diğer nedeni olarak 
sayılan Suriye politikası, bir süredir şo-
venist bir yayılmacılık siyasetiyle dikiş 
tutmuş gözüküyordu. Şimdi bu dikişler 
patlamak üzere.  Açık söylemek gere-
kirse Suriye’ye yönelik askeri müdaha-
lelere karşı yeterli sesi çıkaramadık, bu 
durumun değişmesi gerekiyor. Emekçi-
lerin düşmanları Suriye’de değil, kendi 
ülkemizde.
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KÜLTÜR - SANAT

Senaryosu ve yönetmen koltuğu 
Ceylan Özçelik’e ait olan “Kaygı” 
filmi gerilimli müziği, gri şehir 

manzaraları, başarılı ses efektleri ve 
tedirgin edici rüya sahneleriyle izle-
yenlerine gerçek bir kabusu yaşatmaya 
aday. Başrol oyunculuğunu Algı Eke’nin 
yaptığı film, 67. Berlin Film Festiva-
li’ne giden tek Türkiye yapımı film. 
Bir kadın gotiği gerilimi örneği olarak 
akıllara Repulsion ve Kulute filmlerini 
getiren Kaygı’nın ses düzeni ve çekim 
teknikleri, başkarakter Hasret’le bera-
ber terlememize sebep olacak kadar 
başarılı. Film, gerilimli ana fikri dışında 
korku, sinme, sosyal tepki biçimleri, 
narsizm, medya tekeli, sosyal medya, 
toplumsal cinsiyet rolleri, mobbing 
ve kentsel dönüşüm gibi birçok başka 
temayı da iğreti durmayan bir biçimde 
bünyesinde taşıyor.

Filmin ilk sahnesinde Hasret ve ar-
kadaşlarının “banal siyaset kavrayışı” 
temalı bir sosyal medya aktivizmi 
tartışması yürüttüklerini görüyoruz. 
Görece neşeli bir sahneyle başlayan 
film; kentsel dönüşüm alanlarından 
manzaralarla, Hasret’in kurgucu olarak 
çalıştığı ana akım medya ajansında 
algı manipülasyonuna karşı direndiği 
sahnelerle, evinde ailesinin ölüm ne-
denini öğrenmek için çıktığı bilinçaltı 
yolculuklarıyla ve kabuslarıyla giderek 
sevimsizleşiyor. 

Hasret her gece çocukluğundan kesik 
kesik sahneler taşıyan bir kabus gör-
meye başlar ve bunun üzerine anne 
ve babasının trafik kazasında ölmüş 
olduğuna dair inancı sarsılır. Anne ve 
babasının nasıl öldüğünü araştıran Has-
ret, evin içinde geçmiş bir travmasını 
tekrar yaşamaya başlar. Duvarlarından 
ateş sesleri duymaya başladığı evden bir 
türlü çıkamaz ve evin yakıcı derecede 
ısındığını hisseder. Bunlar olurken film 
boyunca nadiren gördüğümüz Has-
ret’in vücudundaki sebepsiz yanıklar da 
giderek artar. Filmin bize anne ve baba 
ile ilgili gizemi çözmek adına verdiği 
ipuçları Hasret’in adıyla başlar (Hasret 
Gültekin, Madımak Katliamı’nda ölen 
sanatçılarımızdan biri idi), Hasret’in 

evin içinde yaşadığı 
travmanın şekliyle devam 
eder ve Hasret’in annesi-
nin ressam, babasının ise bir 
ozan olduğunu öğrenmemizle 
her şey ürpertici bir gerçekliğe 
bürünür.  Evet, Hasret’in ailesi 
1993 Madımak Katliamı’nda 
hayatını kaybetmiştir.

Hasret’in gördüğü rüyalar ve 
duyduğu sesler Madımak 
Katliamı’na dair toplum-
sal anılarımızın niteliğini 
yansıtacak şekilde bula-
nık ve boğuktur. Giderek 
bulanıklaşan, toplumsal hafıza inşasıyla 
giderek bizden uzaklaşan o günü hatır-
lamakta ise fayda var: Hasret’in ailesi, 
1993 yazında Kültür Bakanlığı tarafın-
dan desteklenen Pir Sultan Abdal şen-
liklerine davet edilmiştir. Aynı dönem-
de Aziz Nesin, çevirisini yaptığı Şeytan 
Ayetleri adlı kitap yüzünden muhafa-
zakar çevrelerce eleştirilmekteydi.  Aziz 
Nesin’i hedef alan kitle “Sivas Aziz’e 
mezar olacak” sloganlarıyla önce Kültür 
Merkezi’ne gelerek Arif Sağ konserin-
den çıkanlarla kavga etmiş, ardından 
grup bin kişiyken on beş bin kişi olmuş 
ve “Kahrolsun laiklik!” sloganlarıyla 
sanatçıların kaldığı Madımak Oteli’ne 
yürümüştü. Şimdilerin sempatik bilge 
başkanı(!), o zamanın Sivas Belediye 
Başkanı Karamollaoğlu, kitleye “Ga-
zanız mübarek olsun” diye seslenmiş, 
polis dahil tüm kolluk kuvvetleri adeta 
saldırının önünü açmıştı. Otelin içinde, 
dışarıdaki saldırgan sloganları bastır-
mak için Asaf Koçak mızıka çalarken 
küçük kızlar birbirlerinin saçlarını 
örmekteydi. Kim bilir belki de o küçük 
kızlardan biri Hasret’ti. Saldırgan kitle 
otelin önündeki arabaları ateşe verdi-
ğinde itfaiye, kitleyi yarıp otelin önüne 
gelmeye gönülsüz olduğu için içeride 
insanlar boğuluyor ve yanıyordu. Belki 
de Hasret’in ve ailesinin odasının ya-
nındaki odada Aziz Nesin ve Lütfü Ka-
leli birbirini teskin etmeye çalışıyordu. 
Kaleli “Ölüyoruz abi!” dediğinde, Nesin 
korkmuş bir ceset olarak bulunmak 
istemediği için ondan kendisini yatağa 
yatırmasını istiyordu. Bunlar olurken 

şairler aralarında “Kalanlar ölenler için 
şiir yazsın” diye anlaşmışlar ve ölümü 
beklemeye başlamışlardı. Kitle yaktığı 
ateşe “Allah’ım bu senin ateşin!” diye 
haykırırken asker izliyor, hava boşlu-
ğundan kaçmayı başaran Aziz Nesin’i 
itfaiye eri kolundan tutup linç edilmesi 
için kitleye fırlatıyordu.

Bizi güncel hakikatin yakıcılığıyla 
yüzleştiren ve etrafımızda günbegün 
yükselen sıcak duvarları hatırlatan film 
aynı zamanda Madımak Katliamı’nın 
öznel bir travmasını da içinde taşıyor. 
Hafızamızı ürpertici bir şekilde tazele-
meye aday olan bu film, aynı zamanda 
“Yeni Türkiye” adlı toplumsal patolojik 
krizimizi de distopik bir temayla gözler 
önüne seriyor. Toplum olarak gerçekleş-
tiğini sürekli reddetmek istediğimiz ve 
hafızamızda bir kabus olarak konum-
landırmaya çalıştığımız çok fazla devlet 
katliamına şahit olduk. Suruç, 10 Ekim, 
Madımak bunlardan sadece birkaçı. 
Devlet erki tarafından yakın geçmişi 
unutturma hasebiyle inşa edilen yeni 
toplumsal hafıza ise belki de etrafımız-
da alevler içinde yükselen duvarların 
en gerçeği ve en tehlikelisi. Çünkü 
zulme direnenler olarak geçmişimizle 
varız. Bir an olsun azalmayan cesaret ve 
inancımızı, öfkemizi ve kinimizi taşıyan 
geçmişimizle. O yüzden unutmayalım, 
o gün orada 37 insan öldü.  Bugün o 
duvarlar hala sıcak. Bugün o otel hala 
yanıyor ve o duvarlar bu tek adam dü-
zeninde etrafımızda yükselmeye devam 
ediyor. 
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20 Temmuz 2015

SURUÇ’UN HESABINI
GENÇLİK SORACAK!


