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Muhalefetin Gerçeklikle İmtihanı Dünyayı İstiyoruz Kırıntı Değil, Bir 
Araya Geliyoruz Yarın Değil!

Reddet, Diren, Örgütlen!Anamız Amele Sınıfı, Yurdumuz 
Bütün Cihandır Bizim!

Meydanlar Direnenlerindir! Krizin Çözümü Saray Rejiminde de 
Değil, Liberallerde de!

Zulme Sessiz Kalan Zalimle 
Ortaktır!

Halkın Yaratıcı Dehasına İnanmaya 
İşçi Sınıfının Yanına!

Real ve Makro/Uyum Market 
Direnişleri

Emperyalizme karşı 
mücadeleyi içinde yaşadığı 
sermaye devletinin egemen 
sınıflarına karşı mücadele 
olarak okumayan her 
yaklaşım, egemen ideolojinin 
cephesinden konuşuyordur.

İşçilere sadece AKP’yi, sadece 
emperyalizmi ya da sadece 
tekelci sermaye gruplarını 
düşman gösterenler bu üç 
düşmandan birine bağlı halk 
düşmanlarıdır. Üçü birlikte 
düşmandır.

Unutmayalım ki, aradığımız 
derinlik, bulamadığımız 
çare, kaybettiğimiz devrimci 
heyecan, arzuladığımız 
atılım devrimler tarihinde 
ve milyonların özgürlük 
mücadelesinde yatıyor.

O güzel atlara birlikte 
binmeyenler olarak, o 
güzel insan olmayanların 
arkasından bakmayacağız. 
Atların arkasında kalan tozun 
toprağın içinde boğularak 
değil, onların bilmediği, 
bilse de anlamadığı kendi 
araçlarımızı yoğunlaştıracak, 
büyüteceğiz.

Çizgi GençlikBaşyazıDeğerlendirme

Direniş Ekonomi Emeğin Gündemi Gençlik
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Kent meydanları sosyal, kültürel, 
siyasal ve ekonomik faaliyetlerin 
odak noktaları olmalarının yanı 

sıra siyasi iktidarlar açısından güçlerini 
sergiledikleri, otorite ve denetim kur-
dukları, hâkimiyetlerini sağlamlaştır-
dıkları yerlerdir. Çağlar boyunca mey-
danlar, değişen üretim tarzlarına veya 
toplumsal ilişkilere göre yeni biçimler 
alırken, siyasi egemenler tarafından hep 
kontrol altında tutulması ve hareket-
lerin sınırlandırılması gereken otorite 
mekânları olarak görülmüştür. Günü-
müz modern toplumlarında iktidarlar 
şiddet, gözetleme, özelleştirme gibi baskı 
araçlarıyla meydanlara müdahale ederek 
hegemonyalarını güçlendirmeyi hedef-
lerken sömürgeci mimari yapılar inşa 
ederek soylulaştırma yoluyla dönüşüme 
neden olmuşlardır.

Öte yandan meydanlar sadece ezen 
yönetici sınıfın değil ezilen, yok sayılan,  
ötekileştirilen, temsil edilmeyen emekçi 
sınıfın da sahiplendiği ve hak taleple-
rini dillendirdiği, toplumsal eylemlilik, 
siyasal etkinlik gerçekleştirdiği kamusal 
alanlardır. Resmi ideolojik söyleme karşı 
direnç gösterebilen, kitlesel, katılımcı 
pratikler üretebilen biricik umut mekan-
ları olması bakımından kent meydanları,  
düzen ve iktidar karşıtlarının, devrimci 
bir kalkışma esnasında hareket noktası 
olma ihtimalini içerir. Ve Paris Komünü 
deneyiminde olduğu gibi yeni varoluş-
lara gebedir. Bu bağlamda sınıflar arası 
çatışmalara sahne olan meydanlar birer 
mücadele alanı ve “...demokrasinin mey-
dan savaşlarının verildiği, kazanıldığı ya 

da yitirildiği yerlerdir.” 

Bugün ülkemizde süregelen yasaklara, 
saldırılara karşı canı pahasına müca-
dele edenlerin kazandıkları meydanlar, 
faşizan sivil diktatörlüğe dayalı yönetim 
tarafından emekçi halklara, adalet ara-
yanlara, vicdan nöbeti tutanlara kapatıl-
mak isteniyor. Totaliter devlet, Taksim, 
Galatasaray, Kızılay gibi tarihsel ve/veya 
simgesel meydanlara çağrı yapan de-
mokratik kitle örgütlerin,  sol-sosyalist 
yapıların,  hak savunucuların her türlü 
eylemini zor kullanarak engellemeye, iş-
kenceyle, gözaltıyla dağıtmaya çalışıyor. 

Galatasaray Meydanı’nda 700’ü aşkın 
haftadır devam eden ısrarlı mücade-
le,  tarihimizin belki de en uzun ve 
en meşru hak arayış mücadelesiyken, 
devletin zalim yüzü Cumartesi Annele-
ri’nin oturma eylemine yapılan saldırıda 
kendini bir kez daha gösterdi. Biat kültü-
rüne başkaldırı addedilen sivil itaatsizlik 
eylemine tahammülsüzlük, seksen yaşın-
daki anaları, kadınları yerlerde sürüklet-
ti, “öteki” sayılanları rehin almakla tehdit 
etti. Vahşi koşullarda çalışırken iş cina-
yetlerinde katledilen işçilerin ailelerinin 
aynı meydanda tuttuğu Vicdan ve Adalet 
Nöbeti, sermaye ve sömürü düzenine 
çomak sokar,  mahkemelerde aklananlar 
halk meydanında yargılanır korkusuyla 
engellendi.

Erdoğan’ın başkanlığında tesis edilen 
rejim zorbalığında kitlelerin meydanlar-
da gösteri ve protesto hakkı fütursuzca 
gasp edilirken, otoriter uygulamalarla 

meydanlar zapt ediliyor. Yağmacı hükü-
met, polis şiddetine gerek duymaksızın 
meydanları denetimde tutmanın yolunu, 
bu alanları metalaştırarak belli ayrıcalık-
lı zümrenin hizmetine sunma ya da belli 
sınıfı dışlama yolunda aramaya devam 
ediyor. Taksim’in yayalaştırılması adı 
altında insansızlaştırılması, tarihi Emek 
Sineması’nın AVM uğruna yıkılması, 
Kemalist cumhuriyetle hesaplaşma 
sonucu AKM binasının kurban edilmesi 
gibi kent düşmanı politikalara başvuru-
yor. 

AKP ve Erdoğan temelde şiddet ve özel-
leştirme yollarıyla meydanları mutlak 
bir denetim altına almayı hedeflerken, 
toplumsal muhalefet direnç gücünü ve 
eylem kabiliyetini geliştirmenin yollarını 
arıyor. Demokratik hakların kullanımına 
hukuksuzca getirilen kısıtlamalar, mey-
danlarda özgürce eylem ve etkinlik ya-
pılmasını sınırlasa da boyun eğmeyenler 
meydanları işaret etmekten vazgeçmiyor, 
varolduğu her yeri direniş alanına çevi-
rerek diktatöryal rejime karşı koymanın 
yolunu mutlaka buluyor. Mücadeleler 
tarihinden bilindiği üzere, sınırsız gücü 
elinde tutanların tahakkümünü ancak 
sokakta, meydanda cesaret ve kararlılık-
la direnenler, dayanışmayı büyütenler 
yok edebilir. Adalet Arayan Aileler, 
Cumartesi Anneleri, işyerleri önünde, 
OSB’lerde, kent meydanlarında direnen 
emekçiler ve tüm direnişçiler, hakikatin 
izini sürerken yol oluyor, yol gösteriyor.  
Umutsuzluk, karamsarlık, çekiniklik ye-
rine meydanlarda umut, cesaret, hareket 
olunmasını öğütlüyor...

MEYDANLAR DİRENENLERİNDİR!
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Türkiye iyi yönetiliyor mu soru-
suna evet cevabı verecek halimiz 
yok, malum. Ama mevcut krizi 

sadece kötü yönetime bağlamak da 
görünür olanın arkasındaki gerçekleri 
saklamaktan başka bir işe yaramıyor. 
Bu açıdan, saray rejiminin hileleri ve 
ülkeyi çıkmaza sürükleyen politikaları 
kadar, liberal iktisatçıların AKP’nin 
“eski” günlerine özlem duyan ve ulusla-
rarası sermaye çevreleriyle daha barışık 
bir çizgiyi salık veren yaklaşımlarını da 
karşımıza almak gerek. Sonuçta bugün 
krizin bu kadar ağır yaşanacak olmasın-
daki yapısal koşullara zemin hazırlayan 
politikaları en büyük şevkle uygulayan 
AKP iktidarıydı.

Krizin şiddetini ve süresini şimdilik 
kestiremiyoruz ama Türkiye tarihinin 
en ağır ve uzun krizi bile olma ihtimali 
var. Bunun da çeşitli yapısal sebepleri 
var. Atilla Yeşilada, Mahfi Eğilmez gibi 
görece “muteber” kimi liberal iktisat-
çıların ileri sürdüğü gibi, uluslararası 
sermaye piyasalarıyla ve emperyalist 
güçlerle barışık olarak, mali disipline 
ağırlık verip sıkı para politikası uygu-
layarak bu krizin kolayca aşılması pek 
mümkün görünmüyor.

Krizin arkasında yatan önemli etken-
lerden biri Türkiye ekonomisin dışa 
bağımlı yapısı. Bütün bu sorunların 
temeli de Türkiye ekonomisinin üretim 
yapısında ve bunun krizinde yatıyor. 
Türkiye ekonomisi yüksek cari açık 
veren, üretimi büyük ölçüde ithal 
girdilere dayanan bir yapıya sahip. Dış 
kaynaklara bağımlı olan ekonominin 

bu bağımlılığı 1980’lerdeki dışa açılma 
süreciyle beraber daha da arttı. 1989’da 
sermaye hareketlerinin serbestleştiril-
mesiyle de dış ticaret açığı (ve cari açık) 
bir “sorun” olmaktan çıktı; çünkü artık 
hem dış ticaret açığını kapatmak için 
hem de yatırımları finanse etmek için 
uluslararası sermaye piyasalarından 
para bulunabiliyordu. Gerek doğrudan 
yatırım, gerek portföy yatırımları ge-
rekse dış borç yoluyla emperyalistlerin 
yoğun bir şekilde sermaye ihracı yaptığı 
bir ülke haline dönüştük yani.

Bu gelen para sayesinde döviz ucuzlayıp 
ithal girdilerin maliyeti düşerken, veri-
len krediler ve iç talep artıyordu. İnşaat 
sektörü de bu kredi genişlemesi ve iç 
talep artışından fazlasıyla nasibini aldı. 
Ama bir yandan da hem şirketlerin hem 
de hanehalkının borçları büyük artış 
gösterdi. 1980’lerden itibaren gündeme 
gelen özelleştirme projelerinin büyük 
ölçüde 2000’lerde tamamlanmasıyla 
bu borçlar içinde özel sektörün ağırlığı 
%65-70 civarına ulaştı. Bunların önemli 
bir kısmı da döviz cinsinden borçlardı. 
Diğer yandan, Kamu Özel Ortaklığı 
yoluyla girişilen devasa altyapı yatı-
rımlarının, alınan kredilerin ve verilen 
garantilerin de tamamen dövize endeks-
li olması bu yatırımları ve finansmanla-
rını kırılganlaştırdı.

Emperyalist ülkelerin merkez banka-
larının genişlemeci politikaları terk 
etmesiyle sermaye hareketleri tersine 
dönmeye başlayınca, ihtiyaç duyulan 
kaynaklar bulunamadı, döviz fiyatları 
fırladı, borç yükü daha da ağırlaştı. Bu 

durum, zaten sürdürülebilir olmayan 
bu üretim yapısındaki tıkanmayla, 
bölüşüm ilişkilerindeki ve sermaye içi 
çelişkilerin artmasıyla ve siyasi çekiş-
melerin keskinleşmesiyle çakışınca kriz 
kaçınılmaz hale geldi.

Görüldüğü gibi, kötü yönetildiğimiz 
veya AKP’nin demokrasiden uzaklaştığı 
şeklindeki liberal tezler krizin köken-
lerine dair bir şey ifade etmiyor. Kötü 
yönetim ve saray rejimi, krizin şiddeti-
nin artmasına veya süresinin uzamasına 
yol açabilir ancak; veya saray rejiminin 
hamleleri 2001’deki anayasa kitapçığı 
işlevini görebilir bir noktada, ama daha 
ötesini ileri sürmek için bir sebep yok 
ortada.

AKP iktidarı ise kriz karşısında ça-
resizdir. Faiz artışının olduğu klasik 
senaryo da uygulansa, görece düşük 
faize dayalı “yerli ve milli” senaryo da 
uygulansa krizin etkilerinden kaçınmak 
pek mümkün değil. Birinci durumda, 
artan finansman maliyetleri yatırımla-
rı ve üretimi sekteye uğratacak; ikinci 
durumda ise dış kaynak bulmak zorla-
şacak, döviz fiyatları daha da yükselecek 
ve borçlarını ödeyemeyen şirketler iflas 
etmeye başlayacak. Bu krize giden taş-
ları döşeyen en önemli aktörlerden biri 
olan AKP iktidarı krizi çözemez, ancak 
daha da ağırlaştırır. Krizin çözümü ise, 
gerçek bir anti-emperyalist politika 
izleyip emperyalistlerin iç uzantıların-
dan da kurtularak emeğin iktidarını 
kurmaktan geçiyor.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ SARAY 
REJİMİNDE DE DEĞİL, 
LİBERALLERDE DE!
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EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELEYİ İÇİNDE YAŞADIĞI SERMAYE 
DEVLETİNİN EGEMEN SINIFLARINA KARŞI MÜCADELE OLARAK 

OKUMAYAN HER YAKLAŞIM, EGEMEN İDEOLOJİNİN CEPHESİNDEN 
KONUŞUYORDUR.

ANAMIZ 
AMELE SINIFI, 

YURDUMUZ 
BÜTÜN CİHANDIR 

BİZİM!

Türkiye’nin kapitalist-emperyalist 
sistem içindeki konumlanışının 
uzantısı olan ekonomik kriz 

giderek derinleşiyor. Sivil diktatörlük 
rejiminin uzun yıllardır tercih ettiği ne-
oliberal politikalar, geleneksel sermaye 
kesimlerini koruyor ve yandaş sermaye 
gruplarını ayakta tutmaya çalışıyor. Bu 
siyaset sürdüğü sürece krize çare üret-
mek bir yana krizin daha da derinleş-
mesi kaçınılmaz. Bugüne kadar sosyal 
politikalar ve politik ihale mekaniz-
malarıyla ve yine ağırlıkla cemaatlerin, 
ülkücü ağların taşeron eklemlenmeler 
aracılığıyla; dini, milli, kültürel ideolo-
jik itaat ve ikna mekanizmalarının etkili 
bir biçimde kullanılmaları üzerinden 
üst sınıfların kazandığı olanaklara alt ve 
orta sınıfların rıza göstermesi sağlana-
bilmişti. Yeni rejim bunun sağlanabildi-
ği doğrultuda biçimlendi. Ancak sağdan 
sola tüm ciddiye alınabilir ekonomi 
uzmanları, içine girdiğimiz krizin daha 
da derinleşeceği yönünde görüşler ifade 

ediyor. Bu durum keskin toplumsal 
kırılma ve saflaşmaları oluşturur ve bu-
nun doğal sonucu olarak da sınıf savaşı 
keskinleşir.

Faşizan sivil diktatörlük rejimi, bugüne 
kadar alt ve orta sınıfların desteğini kâh 
ikna kâh zor politikalarıyla alabilmişti. 
Şimdi ise içinde olduğumuz ve giderek 
derinleşen ekonomik kriz koşullarında 
benzer bir toplumsal desteği sağlama-
nın hazırlığını yürütüyor, bu yönde bir 
siyasi söylem inşa ediyor. “Aynı gemide-
yiz” deniyor, “Dolar üzerinden vatana 
operasyon çekiliyor” deniyor, camilerde 
diyanetin fetvaları okutuluyor, cemaat-
ler göreve çağrılıyor, Iphone’lar ayaklar 
altında eziliyor, sembolik dolar yakma 
ayinleri düzenleniyor. Rejimin “yerli ve 
milli” söylemi parti ağları, cemaatler, 
ülkü ocakları, mafya çeteleri ve sarı-bü-
rokrat sendikalar üzerinden emekçilere 
yayılırken; kullanılan tutarsız, çelişkili 
Batı karşıtlığı söylemi içinde savrulan 

“anti-emperyalist” ve “anti-Amerikan-
cı” tutumlar, egemen ideolojinin iki 
temel kolu olan ulusalcılık ve liberalizm 
üzerinden rejimin emekçi sınıflara karşı 
aldığı konumu destekleyici politikaları 
gündeme getiriyor. Bir kesim “Vatan 
yoksa emek hiçtir” derken diğer kesim 
“Aynı gemideyiz” masalını güçlendir-
mekte diğerine katılıyor. Liberaller 
demokrasi, hukuk, barış gibi gündemler 
üzerinden rejimi sorgular görünürken 
konu emekçilerin çıkarı olunca kapita-
list piyasanın en pervasız savunucuları 
kesiliyorlar. Ulusalcılar diktatörlüğün 
bir boy üstünde Çincilik, Rusyacılık ya-
parak anti-emperyalistmiş gibi konum 
alırken konu Kürt halkının talepleri 
olunca millici söylemin en fetişist pra-
tiklerini sergiliyor.

Geçmişte sendika uzmanı olarak 
Türk-İş’te kilit rol oynayan, kimi sol 
çevrelerde muteber görülen ve bugün 
Aydınlık’ın vatan-millet çizgisinin 
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sendikal alanda ve emekçiler dünya-
sında üretilmesiyle vazifeli bir şahıs 
olan Yıldırım Koç, peş peşe ve içinde 
bolca Marx-Engels alıntısı olan yazılar 
yayımlıyor. Polonya, İrlanda davası 
üzerine söylenen sözlerden millicilik 
üretirken; aynı sözlerden Kürt halkının 
davasındaki meşruiyeti, “Ama onlar 
emperyalizmin kuklası” nitelemesi ile 
ortadan kaldırmaya çalışıyor. Proleter 
karakterli emek mücadelesi ile burju-
va karakterli vatan mücadelesini 2018 
dünyası koşullarında birleştirirken ise 
uyarıyor: “İşçilerin kapitalist düzen 
içinde yaşadıkları olumsuzluklara karşı 
duydukları tepkiden emperyalistler ve 
onların işbirlikçileri de yararlanabilir.” 
Şili, Polonya ve “Turuncu Devrim” ör-
neklerini sıralıyor. Bu örneklerin hiçbiri 
Koç’u doğrulayacak veriler sunmaz ama 
o, halkımızın cahil olduğunu sanıyor ya 
da öyle görmek istiyor. Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde, İkinci Enternasyo-
nal’in işbirlikçi sosyalist partilerinin 
kendi emperyalist devletlerini destekle-
meleri için işçileri yönlendirmesi gibi o 
da işçi sınıfına kendi ulusal devletlerini 
desteklemeyi öğütlüyor. İkinci Enter-
nasyonal’in işbirlikçilerinin çağrısı 
milyonlarca işçiyi birbirine boğazlat-
ma sonucunu üretmişti, bu tutumun 
sonucu da farklı olmaz. Unutulmasın 
ki Lenin, işçi sınıfının esas düşmanının 
içeride olduğuna dair proleter bilgeliğe 

sadık kalarak Dünya Savaşı sırasındaki 
tutumunu belirlemişti. 

Emperyalizme karşı mücadeleyi içinde 
yaşadığı sermaye devletinin egemen 
sınıflarına karşı mücadele olarak 
okumayan her yaklaşım, egemen ide-
olojinin cephesinden konuşuyordur. 
Mahir Çayan’ın emperyalizmin içsel 
olgu olduğuna dair tespitinin anlamını 
kavrayamamıştır ya da kavramak işine 
gelmiyordur. İşçiler arasında dinci, 
milliyetçi, ırkçı, mezhepçi söylemleri 
yaygınlaştıranlarla “Emperyalizme 
karşı gerçek mücadeleyi biz veriyoruz, 
bize vatansız, gayri milli diyemezsiniz” 
diyen savunmacı yaklaşımlar mutlaka 
bir noktada buluşurlar. Anti-emperya-
list olmak için anti-kapitalist olmak da 
yetmez. Tavizsiz bir enternasyonalizm 
savunucusu anti-şovenist, anti-faşist 
olmak ve sermaye iktidarına karşı dev-
rimci bir yıkıcılık konumunda olmak 
zorundadır.

“Emperyalist şirketler, tekel konum-
ları nedeniyle yerli işverenlerin karı-
nın önemli bir bölümüne el koyuyor” 
analizi üzerinden masum yerli sermaye 
icat edenler, işbirlikçiliği gizliyorlar. 
Yıldırım Koç’un daha açık bir şekilde 
ifade ettiği bu “görüşler”, sosyalist hare-
ketin değişik gruplarının yazdıklarında, 
söylemlerinde ve pratiklerinde örtük 
olarak bulunuyor. Bugün sosyalist ha-
reket içinde ulusalcıların Kürt düşmanı 
söylemlerini, AKP karşısındaki “ilerici-

lik kampında” birlikte mücadele ediyo-
ruz diye görmezden gelenler var. Milli 
bayram ve zafer kutlamalarında yazılan 
ve duygu ortaklığı ifade eden paylaşım-
lar, yer yer ulusalcıların argümanlarıyla 
Kürt Özgürlük Hareketi’ni eleştirenler, 
onlara benzer emperyalizm analizi 
yapan komplocu fikirler… Bunlardan 
hiçbirinin, liberallerin emperyalizm 
ve sömürü ilişkileri yokmuş gibi soyut 
demokrasi, barış, hukuk savunusu 
yapan analiz ve pratiklerinden farkı 
yok; sosyalizm fikrine ve mücadelesine 
verdikleri zarar açısından. 

Devlet görevlisi Koç’un, sınıf mücade-
lesi ekseniyle kendi ulus devletine karşı 
mücadeleyi emperyalizme karşı müca-
delenin temel ilkelerinden biri olarak 
gören devrimcileri “uvriyerist/işçici” 
olarak eleştirmesi, devrimci gelişmenin 
egemenler açısından “tehlikesini” gör-
mesinden kaynaklıdır. Emekçi kesim-
ler içinde somut olarak örgütlenmeye 
burun kıvıran, konforlarını kaybetmek 
istemeyen reformist sosyalistler ya da 
devrimcilik kampı içinde görülebilecek 
çevrelerin sınıf siyasetine uzaklıklarını 
“işçici değiliz” argümanıyla savunma-
ları ise Koç’la olan mesafelerinin ya da 
daha doğru bir ifadeyle mesafesizlikle-
rinin göstergesidir. Cumhuriyet gaze-
tesine çöken heyet üzerinden yapılan 
tartışmalara da yukarıdaki çerçeve 
içinde yaklaşmak önemlidir. Öyleyse, 
kimin gerçekte nerede olduğunu daha 
sarih bir biçimde zaman gösterecektir.

DEĞERLENDİRME

EMEĞİN GÜNDEMİ - CARGİLL DİRENİŞİ

Tek Gıda-İş Sendikası’na üye 
oldukları ve sendikal faaliyet yü-
rüttükleri için şirketin “küçülme” 

bahanesiyle hukuksuz bir şekilde işlerine 
son verdiği 14 Cargill işçisi Bursa Orhan-
gazi’deki fabrika önündeki direnişlerinin 
5 ayını geride bıraktı. 2014 yılından bu 
yana Cargill fabrikasında örgütlenme 
faaliyeti yürüten Tek Gıda-İş Sendikası, 
daha önce yeterli sayıya ulaşmış ve Çalış-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki 
tespiti başvurusunda bulunmuş. Cargill 
patronları o dönemde Cargill Genel Mü-
dürlüğünü de çoğunluk sayı içine dahil 
edince Tek Gıda-İş Sendikası yetkiyi 
alamamış. Sendika örgütlenme faaliyeti-
ne devam ederken yetki alacak çoğunluğa 
kısa bir süre kala 14 işçi 17 Nisan’da işten 
çıkarılmış. Orhangazi’deki fabrika önün-
de nöbet tutarak ve İstanbul’da bulunan 
Cargill Genel Merkezi önünde eylem 
yaparak seslerini duyurmaya çalışan 
işçiler Eylül ayıyla birlikte direnişi farklı 
bir evreye taşıdı. İşçiler fabrika önünden 
başlayarak İstanbul’da bulunan Cargill 
Genel Müdürlüğü’ne yürüme kararı aldı. 
Yürüyüşleri ile kamuoyu yaratmayı he-
defleyen işçiler için bir de uluslararası bir 
imza kampanyası başlatıldı.

EYLÜL
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REDDET 
DİREN 
ÖRGÜTLEN!

24 Haziran seçim sonuçları ve se-
çim sonrasında CHP ve HDP’nin 
içine düştüğü durum sosyalist 

solun üzerinde ağır ve olumsuz etki ya-
rattı. Uzun süredir içine düşülen siyasi 
inisiyatifsizlik yeni bir zirve yapmış 
durumdadır. Bununla beraber sosyalist 
siyasi öznelerin yalanlar dünyası üze-
rinden tren sallama durumları da iyice 
belirginleşti. Kimileri uzaktan izlediği 
mücadeleleri yönettiğini iddia ederken 
diğerleri de direnmek ve örgütlenmek 
arasında sahte ayrımlar üretiyor. Bu 
durum toplumsal mücadele olanakları-
nı da sakatlıyor. Türkiye sosyalist solu 
hiçbir şey değilse bile büyük şehirlerde, 
sokaklarda muhalefetin motorudur; 
onun zayıflığı parlamentonun anlam-
sızlaştığı, basının sustuğu ülkede sokağı 
da etkisizleştiriyor. Bu ruhsuzluk ve 
inisiyatifsizlik halinin kırılması gerek.

Ülke, özellikle gelişen 
ülke ekonomilerine paralel bir biçimde 

ağır bir ekonomik krize doğru yavaş 
çekimde sürükleniyor. Saray, pansuman 
tedbirlerle zaman kazanmaya çalışırken 
meclisteki muhalefetin de herhangi bir 
çözüm önerisi yok. Sermaye sınıfı ise 
her zamanki gibi sınıf savaşına hazır. 
Emekçi halkımızı yıllardır soyanlar, 
borçlandıranlar kriz ortamının bulanık 
havasında “milli değerlerin” bolca altını 

çizerek kenetlen-
me çağrıları yapıyor. Çünkü 

emekçi sınıfları mülksüzleştirerek, 
yoksullaştırarak, güvencesizleştirerek, 
vahşi sömürü süreçleri inşa ederek 
biriktirdikleri servetten krizin fatura-
sını ödemek yerine zaten boyunduruk 
altına aldıkları emekçilerin kalan son 
birikimlerini de gasp etmeyi hedefliyor-
lar. İşçi hareketi ise girişte saydığımız 
nedenlerden de dolayı bütünlüklü ve sı-
nıf bilinçli bir stratejiden yoksun halde.

Umut-Sen olarak “Reddet, Diren, 

İŞÇİLERE SADECE AKP’Yİ, 
SADECE EMPERYALİZMİ YA DA SADECE 

TEKELCİ SERMAYE GRUPLARINI DÜŞMAN 
GÖSTERENLER BU ÜÇ DÜŞMANDAN BİRİNE 

BAĞLI HALK DÜŞMANLARIDIR. ÜÇÜ 
BİRLİKTE DÜŞMANDIR.
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Örgütlen” şiarıyla krizin etkilerini 
hissetmeye başlayan ve başlayacak olan 
emekçi kesimlere kürsü kurmaya hazır-
lanıyoruz. İçine düşülen hareketsizlik, 
sınıf ihanetine dönüşmeden bu du-
rumdan çıkmak için hamle yapıyoruz. 
Emekçiler direniyor, bunu her yerde 
görüyoruz ve bu direnişlerle elimizden 
geldiğince dayanışıyoruz. Bu direnişler 
bir yönüyle reddiyedir ama kendilerine 
dayatılan tek taraflı fedakârlıkları poli-
tik bir bilinçle reddedebilmek siyasi bir 
tutumdur. Bu tutumun ortaya çıkması 
her şeyden önce ideolojik bir mücadele 
gerektiriyor. Önümüzdeki süreçte bir 
dizi siyasi talebi kitleler arasında bilinir 
kılarak yaygınlaştırmamız gerekiyor.

İlk adımda basit bir siyasi talebimiz var: 
Hükümet patronları kollama! Kendi 
borçlarını seksen bir milyonun borcu 
ilan edenlere “Yağma yok” diyoruz. 
Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü 
zaten emekçilere bedel ödetiyor, bir 
de işverenlerin yükünü sırtlanmaları 
krizin yükünün hakkaniyetli paylaşımı 
olmuyor. Kârlar toplumsallaşmadığı 
sürece zararların toplumsallaştırılması-
na suskun kalmak mümkün değil. AKP 
hükümeti oy tabanının nerede olduğu-
nu bildiği için emekçilere karşı eskinin 
merkez sağından daha popülist bir 
tavırla yaklaşmayı bilmişti. Şimdi küre-
sel iktisadi konjonktür denizi bitirirken 
farklı sermaye fraksiyonlarının hepsini 
tatmin edemeyen Saray’ın emekçilere 
ne verebileceğini göreceğiz. İdeolojik 
mücadele zemininden başlayarak bu 
krizin yükünün dağıtımı sorununda 
işçi hareketinin kerteriz alabileceği bir 
taraf olabilmeliyiz.

Gelelim çağrı şiarımızın son unsuru: 
“Örgütlenmek”, tabii ki her tür siyasi 
mücadelenin ana eksenidir. Biz, 
örgütlenmekten var 
olan 

bir siyasi liderliğin hiyerarşisine tabi 
olmayı anlamıyoruz. Hiyerarşi sev-
mediğimizden değil, var olan siyasi 
merkezlerin hepsinin solda sıfır ol-
masından dolayı. En iyi bildikleri 
şey yetmişlerden kalma kahramanlık 
hikâyeleri anlatmak, olaylar olup bit-
tikten sonra ne kadar haklı olduklarını 
göstermek, sendika ve oda bürokrasileri 
ile kurdukları statükoları kollamak, 
kısacası tren sallamak. Örgütlenme-
si gereken, emekçileri ve ezilenleri 
harekete yöneltme ihtimali olan somut 
bir fikir ve eylem programıdır. Ancak 
bunu kolektif olarak oluşturarak bunun 
etrafında örgütlenebiliriz. Öbür türlüsü 
bir arkadaş grubuna katılmaktan ya da 
hep haklı çıkan ağabeylerin ve ablaların 
(genellikle ağabeyler) kıymetli fikir-
lerini tekrarladığımız bir topluluğun 
parçası olmaktan başka bir şey değildir. 
O şekilde de ulaşabildiğimiz tek yer 
sosyalist hareketin otolikidasyonu oldu.

Bugün işçi hareketi örgütsüzdür. El-
bette sendikalar, işçi dernekleri, emek 
yanlısı olduğunu ifade eden politik 
topluluklar ve siyasi partiler var. Neoli-
beral dönemin özelliği bilindiği gibi işçi 
hareketinin politik ve toplumsal gücü 
ile kurumsal yapısının aşınmasıdır. Tür-
kiye’de bu aşınma çürüme seviyesinde 
yaşanmıştır, dolayısıyla bu yapılar yok 
hükmündedir. Tam da bu yüzden işçi 
hareketinin krize karşı örgütlenmesi, 
aynı zamanda kapsamlı bir yenilenme 
hamlesi ile birlikte yaşanacaktır. Örgüt-
lenme, bir toplumsal seferberlik ham-
lesinin üzerine oturduğunda anlamlı 
olur. Bizim örgütlenmeden anladığımız, 
pratik bir hedef öngören siyasi bir fikir 
etrafında işçi hareketinin seferber 
olmasıdır.

İşçi ve emekçiler, sendika ve partile-
rin büyük oranda zenginler ve AKP 
tarafından kontrol edildiğinin bilinciyle 
kendi araçlarını yaratarak, kendilerinin 
yönettiği bir ülke hedefiyle adım ata-
caklar. Yani kendi iktidarlarını yarat-
manın uzun yolculuğuna çıkacaklar. 
Önce kendi komitelerini, meclislerini, 
sendikalarını, partilerini yaratmanın 
yoluna bakacaklar ve bunu “Krizin 
faturasını zenginler kendi servetle-
rinden ödesinler” diyerek yapacaklar. 
Bu hedef bir vadede Saray düzeniyle 
doğrudan hesaplaşma anlamına da gelir 
çünkü başka çare yoktur. İşçilere sadece 
AKP’yi, sadece emperyalizmi ya da sa-
dece tekelci sermaye gruplarını düşman 
gösterenler bu üç düşmandan birine 
bağlı halk düşmanlarıdır. Üçü birlikte 
düşmandır. Kuşkusuz siyasi iktidar 
AKP baş sorumludur. 

Hangi fikir ve nasıl bir mücadele prog-
ramı sorularına köşeli yanıtları ancak 
mücadele içinde birlikte tartışarak vere-
bileceğiz. Bu yüzden birlikte yürüye-
bilmek için Umut-Sen, “Reddet, Diren, 
Örgütlen” çağrısını yapıyor. Büyük 
Madenci Yürüyüşünün temel sloganı 
“Hükümet İstifa” idi. Metal Fırtına’nın 
temel sloganı “Kahrolsun Sarı Sendika-
cılık, Büyümeden Payımı Ver Sermaye” 
idi. Yeni mücadele kendi sloganını 
üretir. Biz “Hükümet Patronları Kolla-
ma” diyerek yola çıkıyoruz. “Hükümet 
İstifa” diyemeden durursak yenilmiş 
olacağız.

BAŞYAZIEYLÜL
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MUHALEFETİN 
GERÇEKLİKLE 

İMTİHANI 

Her şeyin bizim dışımızda ve 
bize bağlı olmadan akıp gittiği 
düşüncesinin ideolojik bir yönü 

vardır. Bilhassa toplumda ezenlerin 
daha da güçlendiği, baskıların arttığı 
ve toplumsal muhalefetin zayıfladığı 
dönemlerde bu duygu kaçınılmaz hale 
gelir. Kuşkusuz bunun nesnel nedenleri 
var. Ne var ki bir komünist bu durumu 
kendiliğindenciliğe sığınarak açıklama-
nın teslim olmaktan ibaret olduğunu 
bilir. Onun yaklaşımı, gayet soğukkanlı 
ve rasyonel bir şekilde varolan duru-
mun nesnel değerlendirmesini yapmak 
ve bu değerlendirmeyi sınıf ilişkileri 
mantığı ekseninde bir yere oturtmaya 
çabalamaktır. İçinden geçilen dönemin 
özgül yönlerini, sermayenin bölgesel ve 
dünyasal durumunu, hareket tarzını ve 
nihai kertede bunun sınıf mücadelesi 
açısından nasıl bir anlamı olduğunu 
ortaya koymak bir komünistin hareket 
noktasını belirler. Bu çaba ne kadar nes-
nel duruma uygun biçimde sürdürülürse 
varolan durumla mücadelede geliştirile-
cek yollar, araçlar, taktikler ve tarzlar da 
o oranda etkili ve ilerletici olabilir.

 Ekono-
mik ve politik 
baskının arttığı 
ve toplumsal 
muhalefetin 
gerilediği –ya 
da görece öyle 
göründüğü- dö-
nemlerde pratik 
açıdan bazı 
belirsizlikler ve 
zayıflığın ortaya 
çıkması muhtemeldir. Yani muhalefet ne 
yapacağını bilmez noktalara gelip düzen 
içi ve kısa sürede sönümlenen kimi 
edimler içinde savrulabilir. Oysa bir 
komünist sınıf mücadelesinin, sömürü 
ilişkilerinin ve devletin zorbalığının bin-
lerce yıllık geçmişi olduğunu ve içinden 
geçilen dönemin de bu tarihsel sürecin 
bir sonucu ve devamı olduğunu bilir. 
Bu nedenle de mücadeleyi sürdürmekte 
tereddüt etmez. Onun için atılan hiçbir 
somut adım boşa atılmış değildir. Bilakis 
ne kadar küçük görünürse görünsün 
toplumsal bir soruna dayanan her 

türlü eylemin ve mücadelenin sahnenin 
bütünü içinde bir yeri olduğunu bilir. 
Kuşkusuz burada her tür eylemin onan-
ması yoktur. Ama bilhassa alt sınıfların, 
ekonomik teşhirlere dayanan eylemlerin 
örgütlenmesi ve bunların kitleselleşmesi 
için çaba sarf etmek bu dönemlerde en 
temel görevlerden biridir. Bu tarz kısa 
vadeli ya da küçük ölçekli teşhirlerin 
kitleselleşmesi ve siyasallaşması bir 
komünistin asli sorumluluğudur ki zaten 
gerçek bir komünist bu sorumluluğu 
kendiliğinden hisseder. Toplumsal mu-
halefetin zayıfladığı dönemlerde yaşanan 
zayıflığı aymaz bir şekilde toplumun bi-

UNUTMAYALIM Kİ, ARADIĞIMIZ 
DERİNLİK, BULAMADIĞIMIZ 
ÇARE, KAYBETTİĞİMİZ DEVRİMCİ 
HEYECAN, ARZULADIĞIMIZ 
ATILIM DEVRİMLER TARİHİNDE 
VE MİLYONLARIN ÖZGÜRLÜK 
MÜCADELESİNDE YATIYOR.
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linçsizliğine yorup, mevzuyu 
salt seçimler, hükümet ya da 
partiler yani reel siyaset sı-
nırlarında ele alarak sorunu 
bir hak etme-hak etmeme 
meselesine indirgeyenlerin 
tarihsel hakikatten bihaber 
olduğunu bilir. 

 Bir komünist her ne 
koşulda olursa olsun tarihsel 
durumun nesnel değerlen-
dirmesine dayanarak hareket 
eder. Öyleyse muhalefetin 
gittikçe zayıfladığı süreçte 
ilk yapmamız gereken şey, 
öznel yaklaşımlarımızı bir 
süreliğine askıya alarak ger-
çekle olduğu gibi yüzleşmek 
ve içinden geçtiğimiz süreci 
oluşturan nedenleri kavrama 
çabası içinde olmaktır. Neyi 
ve nasıl yapacağımızı ancak 
bu nedenlere göre belirleye-
biliriz. Kuşkusuz meselenin 
bir de daha genel anlamda 
tarihsel boyutu var ki bura-
daki hareket noktamız sınıf 
mücadelesidir. Kritik ve zor 
olan, kısa vadede yapılacak-
larla uzun vadede görünür 
olabilecek köklü dönüşümler 
arasındaki bağın doğru bir 
şekilde kurulabilmesidir. Bu 
bağın doğru biçimde kurul-
ması ise uzun süreli ve yo-
ğun bir çalışma süreci ve çok 
yönlü deneyimler üretebilme 
ve biriktirebilme becerisini 
geliştirmekle mümkündür. 
Öyleyse gerçekliği önyar-
gısız, kibirsiz, içtenlikle ve 
kesinlik içinde anlamaya ve 
dönüştürmeye çalışmak en 

büyük sorumluluğumuzdur. 

Gericiliğin arttığı ve krizlerin yoğunlaş-
tığı dönemler devrimci sorumlulukların 
yeniden gözden geçirildiği ve daha de-
rinlemesine özeleştiri yapılması gereken 
dönemlerdir. Öyleyse önemli bir noktayı 
hatırlayalım.

Sınıf çelişkileri ve devlet baskısı ne kadar 
yoğunlaşırsa yoğunlaşsın, toplumun 
büyük bir kısmı her ne kadar sömürüye 
ve baskılara direnemez –dahası mevcut 
yönetim biçimini destekleyerek de- hale 
gelirse gelsin devrimciler bu koşulların 

toplumsal bir rızayla yürüyor olmasına 
dayanarak bir ricat ya da pasifizmi be-
nimsemezler. Bilakis böyle dönemlerde 
devrimcilerin sorumluluğu daha da artar 
ve onların ilk yapacağı şeylerden biri 
rızayı üreten “gerici” unsurlar ve ilişki-
ler içinde etkin bir şekilde yer almak ve 
doğrudan politik çalışma yürütmektir. 
Böylesi dönemlerde sömürü ve yoksul-
laşma arttığı için toplumun önemli bir 
kısmında huzursuzluk ve kimi kendi-
liğinden protestolar ve direnişler baş 
gösterse de bu tarz deneyimleri politik-
leştirecek ve derinleştirecek devrimci 
fikirlerin ve devrimci önderliğin yok-
luğu bunların devlet tarafından kolayca 
bastırılmasına ve baskıların artmasına 
neden olur. Öyleyse böyle dönemler ko-
münistler açısından daha güncel ve daha 
etkin müdahalelerin en doğru taktiklerle 
yapılması gereken koşullardır: “Bütün 
mesele, bu taktikleri, proletaryanın genel 
sınıf bilincini, devrimci azmini, mücade-
le etme ve kazanma yeteneğini düşü-
recek şekilde değil, yükseltecek şekilde 
uygulamayı bilmektir” (Lenin).    
  
Koşullar ne kadar kötü olursa olsun ya 
da ekonomik, politik baskılar ne kadar 
artarsa artsın bunların altında yatan 
dinamiğin sınıf çelişkisi olduğunu unut-
mayalım. Öyleyse bu düzlemde hareket 
etmek ve ezilenlerin siyasal mücade-
lesine ve örgütlenmesine yönelik çaba 
göstermek ve en gerici kitlelere değin 
ulaşmaya çalışmak hayati önemdedir. 
Önümüzdeki süreçte kendiliğinden ya 
da içgüdüsel olarak gelişebilecek her tür 
sınıfsal başkaldırıyı iradi ve politik bir 
muhtevada güçlendirmek ve her anımızı 
buna hazırlık yaparak geçirmek elzem-
dir. Unutmayalım ki, aradığımız derin-
lik, bulamadığımız çare, kaybettiğimiz 
devrimci heyecan, arzuladığımız atılım 
devrimler tarihinde ve milyonların öz-
gürlük mücadelesinde yatıyor. Nihai ola-
rak, sömürü ve baskılar ne kadar artarsa 
artsın, toplumsal muhalefet ne kadar 
zayıf olursa olsun bunu gerekçe göstere-
rek yakınma ve hiçbir şey yapmama bir 
komünistin değil bir olsa olsa bir kon-
formistin tutumudur. Komünistlerin –ve 
tabii ki Komitecilerin- düşüncelerinin 
ve hareket tarzlarının kaynağı ise nesnel 
gerçekliktir ve her koşulda devrim için 
mücadele etmenin bir yolu olduğunu bi-
lir ve bütün güçlerini bu yolu keşfetmek 
için kullanırlar.

ÇİZGİ

EMEĞİN GÜNDEMİ
MAHİR KILIÇ CHP GENEL 

MERKEZİ ÖNÜNDE 
DİRENİYOR 

CHP’li İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’ne kadro davası açtıkları için 
işten çıkarılan 258 işçiden direnişe 

başlayan Elif Sever Eser, Seval Gündüz, 
Salih Akdeniz, Mehmet Özdengiz, Barış 
Kaya ve Mahir Kılıç 183 gün süren Konak 
direnişinin ardından Karşıyaka Belediyesi 
ile imzalanan protokol ile direnişi son-
landırmıştı. Direnişçilerden Mahir Kılıç 
mücadelesini, 183 günlük açlık grevi ile 
sürdürmüştü. 

14 Mayıs’ta Karşıyaka Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu, bazı 
kurumların temsilcileri ve Mahir Kılıç 
arasında imzalanan protokolde, Kılıç ve 
diğer direnişçilerin belediyede işe alınma 
başvurularının derhal işleme konulacağı 
belirtilmişti. Fakat protokol şartlarına 
uyulmadı. Bunun üzerine Ankara’da 
bulunan CHP Genel Merkezi önünde 
direnişe başlayan Mahir Kılıç direnişte bir 
ayını geride bıraktı. Genel Merkez önünde 
CHP’li vekillerin görmezden geldiği Kılıç, 
protokolün uygulanacağına dair bir hamle 
görmemesi sonucunda ise tekrar açlık 
grevine başladı. 
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İstanbul’un kuzeyinde sürdürülen 3. 
Havalimanı inşaatında geçen hafta 
sonu işçiler direnişe geçtiler. Top-

lam çalışan sayısı 30 binin üstündeydi 
ve yaklaşık yarısı şantiye yatakhanele-
rinde kalıyordu. Bölge dışarıdan girişe 
yasak olduğu için haber alınamıyordu. 
Kamuoyu olaydan işçilerin telefonlarıy-
la haberdar oldu. Gazeteciler ve siyasi-
ler hemen şantiyeye gittilerse de, işçi-
lerle görüşmeleri güvenlik güçlerince 
engellendi. O sırada büyük televizyon-
lar ABD’deki kasırganın ayrıntılarıyla 
ya da iktidarın çöken Suriye politikasını 
“başarı” gibi göstermeye çalışmakla 
uğraştığı için gelişmeleri duyurmadı. 
Jandarma koğuşları basarak, 600 kadar 
işçiyi gözaltına aldı. Dayanışma amacıy-
la İstanbul ve Ankara’da yapılan eylem-
ler engellendi ve buralarda da gözaltılar 
yaşandı.

3. Havalimanı projesi “Yap İşlet Devret” 
modeline göre 3 Mayıs 2013’de ihale 
edildi ve 7 Haziran 2014’de Başbakan 
Erdoğan tarafından temeli atıldı. İha-
leyi İGA (İstanbul Grand Airport) adı 
altında birleşen Cengiz, Mapa, Limak, 
Kolin ve Kalyon grupları ortaklığı, 22 
milyar 153 milyon Euro teklifle aldı. 
Proje tamamlandığında 25 yıl boyunca 
İGA tarafından işletilecek. Kaba inşa-
atın yüzde 95’inin bittiği belirtiliyor. 
4 aşamada tamamlanacak projenin ilk 
bölümü 29 Ekim’de açılacak. Tümü 
bölümler 2028’de bitecek. Cumhuriyet 
tarihinin en büyüğü olan bu projeye ne 
kadar ciddî hazırlanıldığına gelince:

Konu hakkında ilk resmî açıklama, 
zamanın Ulaştırma Bakanı Binali Yıl-
dırım’dan gelmişti. Kasım 2010’da, 60 
milyon yolcu kapasiteli projenin tüm 
bağlantılarıyla birlikte 5 milyar dolara 
malolacağını söyledi. Böylece Atatürk 
ve Sabiha Gökçen havaalanları üstünde-
ki yük de kalkacaktı. Yıllar içinde yolcu 
kapasitesi sürekli değişerek, 200 ile 250 
milyon arasında durdu. Güya ilk bölüm 
geçen 29 Ekim’de açılacaktı ama şimdi 
bu yıl açılacağı bile şüpheli. Öte yan-
dan, hâlâ metro bağlantısı yapılmadı. 
Geçenlerde açılan yolcu taşıma ihalesi-
ni Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm 
ortaklığı 475 milyon TL ile almıştı. 
Ama “kamu yararı olmadığı” için ihale 
iptal edildi. Önümüzdeki 27 Eylül’de 
702 milyon TL bedelle yeni ihale açı-
lacak. Yine aynı ortaklığın kazanması 
bekleniyor. Ve proje üzerinde yeterince 
düşünülmediğinin bir başka göster-
gesi de Jeoloji Mühendisleri Odasının 
raporuyla ilgili. Mühendisler, zeminin 
çürük olduğu konusunda yetkilileri 
uyarmışlardı. Bölgede daha önce kükürt 
oranı yüksek kömür çıkartıldığından, 
ocaklarda biriken su ve oluşan asitli 
ortam zemini sağlamlaştırmayı olanak-
sızlaştırıyordu. Nitekim 12 Temmuz 
2018 günü uçak pistlerinden biri çöktü. 
Fotoğrafları yayınlandığı halde, resmî 
bir açıklama bile yapılmadı.

3. Havalimanı, şu an dünyanın en büyü-
ğü sayılan Atlanta Havalimanından bir 
buçuk kat daha büyük. Projenin hava-
alanı dışında birbiriyle ilintili pek çok 
faaliyet alanını da kapsaması, dikkat 

çekici yanını oluşturuyor. Zaten yeri 
Kanal İstanbul’la komşu sayılır. Yakı-
nında havalimanı çalışanları için 10 bin 
konutluk bir kent inşa ediliyor. Oteller, 
hastaneler, elektrik santralleri, köprü-
ler, otoyollar vb. sayısız yan yapılaşma 
var. Terminal binası 1 milyon 300 bin 
metrekare genişliğinde. Bunun 100 bin 
metrekaresi perakende satış ve yeme-iç-
me alanı. Burada 400’ün üstünde firma 
yer alacak. Yanı sıra, yakında alışveriş 
için büyük bir plaza var. Ve en önemlisi 
havaalanı yalnızca yolculara değil, aynı 
zamanda geniş hangarlar ve depolama 
alanlarıyla kargo şirketlerine de hizmet 
verecek. Dolayısıyla nakliyede önemli 
bir bağlantı noktası oluşturacak. Tüm 
bunlar bir araya geldiğinde şu ortaya 
çıkıyor:

Türkiye gibi ülkelerde ekonomi küresel 
sermaye dolaşımına dayanarak ayakta 
duruyor. Yabancı sermaye, beklentile-
rini karşıladığı sürece buralara yatırım 
yapıyor ve kısaca, “kapitalistleşme” 
diyebileceğimiz toplumsal dönüşümü 
hızlandırıyor. Böylece iç piyasa ulus-
lararası şirketlerin eline geçiyor. Yerli 
üretim ve küçük üretici bitiyor. Eskiden 
kendi işinde çalışan geniş bir nüfus, 
ücretli işçiye dönüşüyor. Yanı sıra, kent 
nüfusu artıyor. Ancak küresel serma-
ye ekonomideki dalgalanmalara bağlı 
olarak, kazancının düştüğünü gördüğü 
anda dünyanın daha kârlı köşelerine 
gidiyor. Bu, yabancı sermaye bağımlısı 
haline gelen ülke ekonomisinde gerile-
meye neden oluyor. Yatırımlar düşerken 
işsiz sayısı hızla artıyor. İşte bu yüzden 

ZULME SESSİZ KALAN ZALİMLE ORTAKTIR
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bizim gibi ülkelerin hükümetleri düzeni 
ayakta tutmak ve ülkeye tekrar yabancı 
sermaye çekmek için, inşaat sektörü-
ne ağırlık veriyorlar. İnşaat yapmak, 
örneğin enerji üretmek, tarım ya da 
demir çelik sanayii gibi diğer sektörleri 
harekete geçiren üretken bir sektör de-
ğil; etkisi sınırlıdır. Yapılan inşaat kârlı 
bir fiyattan satıldığı ya da işletilebildiği 
sürece ekonomiyi canlandırır. Ancak 
bunun sınırına dayanıldığında, işler 
tersine döner.

Teknoloji ve yazılım ağırlıklı üretken 
sektörler, kâr olanakları yüksek olduğu 
için dünyanın efendilerinin kontrolün-
dedir. Bizim gibi ülkelerin egemenle-
rine daha alt basamaklardaki sektörler 
kalır. Bizim egemenlerimiz ekonomik 
sorunlara geçici de olsa çözüm bulmak 
için bu yüzden inşaata yönelirler. Böy-
lece emlâk piyasası da canlanır. Nitekim 
yörede yıllardan bu yana TOKİ başta 
olmak üzere parası olan arsa alıyor. Öte 
yandan ticaret, ulaşım ve taşımacılık 
gibi sektörler de üretken olmadığı için 
egemenlerimizi ilgilendirir. Zaten 3. 
Havalimanı projesinin perakende ve 
depolama alanlarının geniş tutulma 
nedeni de budur. Asya-Avrupa arası 
yoğun kargo ve yolcu taşımacılığından 
yüksek pay almak için porje bilinçli ola-
rak büyütülmüştür. Milyonlarca kişinin 
buradan geçmesi sağlanarak, perakende 

ticaretten yüksek kârlar edilmesi planla-
nıyor. Peki, bu mevcut havaalanlarının 
kapasitesi arttırılarak yapılamaz mıydı? 
O zaman yandaş sermayeye kazanç 
aktarılamazdı. Yeni alanlara yönelerek, 
ülkedeki kâr dağıtımı yeniden düzenle-
niyor. Böyle olduğunu görmek için şu 
ana kadarki ihaleleri kazanan şirketle-
rin sahiplerinin kime yakın olduğuna 
bakmak yeterlidir.

Elbette bu kadar büyük bir yatırım 
sözkonusu olunca şirketler arası ilişkiler 
hükümetlerin gözetimi ve güvencesi 
altında yürütülür. Mevcut hukuk zaten 
sermayeyi koruyucudur. Öte yandan, 
şirketler adım atarken sigorta şirketle-
riyle birlikte çalışır. Kamu-özel ortak-
lığıyla yaptıkları işlerden, kâr garantisi 
sağlandığı için zarar etmeleri olanak-
sızdır. Ancak sıra işçilere geldiğinde 
durum değişiyor. Aylarca ücretlerini 
alamayabiliyorlar. Haber yasakları, 
güvenlik gibi gerekçelerle hangi ko-
şullarda çalıştıkları kamuoyu deneti-
minden kolayca kaçırılıyor. Ve ülkede 
sendikalaşma aleyhine düzenlemeler 
yüzünden, 15 milyonu aşkın sendikalı 
olması gerekirken bunun onda biri bile 
örgütlü değil. Patronlar, sendika üyesi 
olmak isteyeni kolayca işten çıkarıyor. 
Yandaş medya, işçilerin haklı direnişini 
“arkasında kışkırtıcılar var, direnişle il-
gili medya haberleri Almanya kaynaklı” 

diye karalayabiliyor.

Çalışan keyif için direnişe geçmez, hele 
ülkede işsizlik bu kadar yüksekken. 
Mevcut koşullarda çalışamadığı ve üc-
reti yaşamasına yetmediği için direnir. 
İşin devamı için sermaye kadar işçinin 
de çalışacak durumda olması gerekir. 
Bu yüzden sendikal haklar düzene 
karşı değil, tam tersine düzenin teme-
lidir. Uzun mücadelelerle de olsa, işçi 
hakları temel haklar arasına girmiştir 
Ama genel olarak küresel kapitalizmin 
ve özel olarak ülkemizdeki işleyişin 
içine düştüğü bunalım, egemenlerin 
kendi kurallarını çiğnemelerine yol 
açıyor. İşçilerin bazı gazetelerde yera-
lan son derece mütevazı taleplerini bile 
görmezden geliyorlar. İşçiler aylardır 
ödenmeyen ücretler ödensin, iş kıyafeti 
verilsin, bu direniş yüzünden arkadaşla-
rı işten atılmasın istiyor. Taleplerinden 
biri de yatakhanelerdeki tahtakurusu 
sorununun çözülmesi. Bugüne dek iş 
yerinde kaç işçinin yaşamını yitirdi-
ği bile belli değil. Bir mühendis, bin 
dolayında çalışanın öldüğünü söylüyor. 
Yönetenler önemsiz bir sayı belirterek 
buna karşı çıkıyor. Kan parasının yasal-
laştırıldığı ve iş cinayetlerinde hukuksal 
soruşturmanın çanına ot tıkandığı bir 
yerde, kimin öldüğünü kim bilebilir ki? 
İşte işçiler bunun için direniyor.

EMEĞİN GÜNDEMİ

EMEĞİN GÜNDEMİ - FLORMAR DİRENİŞİ

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Flormar fabrikasında çalışan ve 
çoğunluğu kadın olan işçilerin 

Petrol-İş Sendikası’na üye olmaları ve 
sendikanın yetki belgesini almasının 
ardından işten atmalar sebebiyle başlayan 
direniş, 4 ayı geride bıraktı. 132 işçinin 
işten atıldığı Flormar’da patronlar, yetkili 
sendikayı tanımamak için bildik yöntem-
lere 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. İşçiler yasal 
olmayan eylemler gerçekleştirdiği için 
işten atıldı” gibi söylemlerle soğutma-
ya gayret ediyor. Direnişle dayanışma 
trendini 24 Haziran seçimleri öncesi ve 
sonrası şeklinde ayırmak mümkün. Sol 
için bir nevi seçim çalışması platformu 
olarak görülen Flormar direnişi 24 Hazi-
ran sonrası solun umutsuzluk ve uyuşuk-
luk halinden nasibini almış gibi gözü-
küyor. Dayanışma zayıflasa da süregelen 
tüm diğer direnişlere göre görünürlük 
anlamında Flormar direnişi ayrıcalıklı 
konuma sahip. Direnişin ilerlemesi ile 
birlikte fabrika önünde işçilere yönelik 
polis baskısının arttığı görülüyor. Kolluk 
güçleri direniş alanının fazla “politikleş-
mesini” gerekçe göstererek asılan pan-
kartları söktü, yazılamaları sildi. Flormar 

patronu da kendince ek “önlemlere” bir 
yenisini ekledi tel örgülerle sardığı fabri-
ka etrafına ek duvarlar örerek dışardaki 
işçilerle bağ kurulmamasını sağlamaya 
çalışan Flormar işvereni, fabrikayı iyiden 
iyiye bir cezaevine dönüştürdü.

Direnişçilerin önümüzdeki günlerde işe 
iade ve sendikal tazminat davalarının ilk 
duruşması görülecek. Bir yandan hukuki 
mücadeleyi elden bırakmayan işçiler ve 
Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi, diğer 
yandan da Flormar ve Yves Rocher mağa-
zaları önünde ve özellikle AVM içlerinde 
eylemler yaparak mücadelelerini büyüt-
meye hazırlanıyor. Bu tabloda Petrol-İş 
Genel Merkezi ve AKP’li Genel Başkan 
direnişe sahip çıkmıyor. Bu durum ka-
muoyu ve toplumsal baskı yaratmakta ol-
dukça başarılı olmuş direnişin çözümünü 
ertelediği gibi Petrol-İş Gebze Şubesi’ni 
de mücadelede yalnızlaştırıyor.
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DÜNYAYI

BİR ARAYA

İSTİYORUZ

GELİYORUZ

kırıntı değil

yarın değil

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan, 
toplumsal muhalefetin tahmin 
edemediği bir biçimde ilk tur-

da zafer elde etti. Tahminleri tutmayan 
ve halihazırda günü geçiştiren siyaset 
tarzıyla toplumsal muhalefet, bir şeyler 
söylemeye çalışsa da siyasal bir depres-
yona girmiş durumda ve günü geçiştir-
meye devam ediyor. “Erdoğan’ı yenelim, 
sonrasına bakarız”ın ötesinde bağımsız 
politik bir hat oluşturmayan sol, toplum-
sal bağlar kurmaya yönelik zeminlerden 
de yoksun. Uzun süredir demokratik hak 
ve talepler üzerinden politik mücadele-
yi bir çeşit kültür siyasetine çeviren ve 
kendini bunun üzerinden var eden sol, 
iktidarın kamusal alanı tasfiye etmesi ve 
en ufak bir hak talebinin dahi terörize 
edilmesi, “bilindik” siyaset tarzının var-

lık koşullarını ortadan kaldırmıştır ve bu 
tarzın siyasi aktörlerinin kendi köşeleri-
ne çekildikleri sokağın terk edildiği bir 
durumla karşı karşıyayız. Bu duruma en 
iyi örnek, 16 Nisan Referandumu sonrası 
“Hayır Biz Kazandık” eylemleri gerçekle-
şebilmişken bugün bu minvalde refleksif 
eylemlerin dahi yapılmaması, yapılama-
masıdır. 

Ekonomik krizin giderek ağırlaştığı, 
gençliğin de bundan azade olmadığı bu 
günlerde seçimlerde Erdoğan’ın gali-
biyeti ile depresyona girmiş toplumsal 
muhalefetten çözüm önerisi beklemek 
zor görünüyor. Fakat konunun öznesi 
olan, baskıyı, geleceksizliği, üretim ya-
pamama halini, halihazırda çalışan ya da 
çalışmak zorunda kalacak olan gençlik 

de bütün bunlar karşısında pozisyon 
almaya aday olabilir. 

Türkiye, bulunduğu çoğrafya ve toplum-
sal yapısından dolayı her zaman siyasal 
gündemi yoğun olan bir ülke olmakla 
birlikte, dünyanın içinde bulunduğu 
krizlerden de aynı konumdaki ülkelerde 
olduğu gibi etkileniyor. Bu bağlamda 
içeride yaşadığı siyasal ve ekonomik 
dar boğazı geçiştirmeye yönelik olarak 
dış siyasette saldırgan hamleler yapıyor 
ve muhalefeti kendi belirlediği siyasal 
çizginin arkasında konumlandırabiliyor. 
Ancak küresel ölçekte yaşanan ekono-
mik durgunluk ve siyasal boşluklardan 
bir yandan faydalanmaya çalışırken diğer 
yandan da bu durumun yarattığı krizle 
boğuşuyor. İktidar ve Erdoğan’ın bu 

O GÜZEL ATLARA BİRLİKTE BİNMEYENLER OLARAK, O GÜZEL İNSAN 
OLMAYANLARIN ARKASINDAN BAKMAYACAĞIZ. ATLARIN ARKASINDA KALAN 
TOZUN TOPRAĞIN İÇİNDE BOĞULARAK DEĞİL, ONLARIN BİLMEDİĞİ, BİLSE 
DE ANLAMADIĞI KENDİ ARAÇLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAK, BÜYÜTECEĞİZ.

GELECEKSİZLİĞE

KOMİTELERDE

YOKSULLUĞA KARŞI

MECLİSLERDE
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krize bir çözümü yok, günü kurtarmak 
ve tepkileri hapsetmek için hamleleri 
var. İktidar bloğu, temsil ettiği sermaye 
düzeninin çıkarlarını korumak ve krizin 
faturasını emekçi halkın sırtına kendi rı-
zasıyla yüklemek için milli değerlere 
vurgu yaparak “aynı gemide” olduğumuz 
gibi her türlü hamasi dili kullanıyor, 
fakat ekonomik kriz konusunda oyalama 
taktikleri dışında bir çözüm üretemiyor. 

Elbette böyle bir ortamda krizin fatu-
rasının emekçi sınıfların, küçük esna-
fın, çiftçinin, öğrencilerin kazanım ve 
hakları gasp edilerek ödeneceği aşikar-
dır. Bunu MEB’in bütçesindeki kesinti-
den, getirilen zamlardan, kitap dağıtı-
mının yapılmayacağı konusunda alınan 
duyumlardan gördüğümüz gibi sermaye-
darlara yapılan vergi afları ve teşvikler-
den de görüyoruz. 

Siyasal kriz üzerine gelen ekonomik 
kriz ile birlikte toplumun dinamik 
unsurlarından olan gençlik üzerindeki 
baskı daha da artıyor. Tarih boyunca 
toplumsal normlardan görece bağımsız 
olan gençliğe yeni bir dünya tahayyülü 
ve bu doğrultuda mücadele etme anla-
mında önemli misyonlar yüklendi. Fakat 
Dünya ve Türkiye’nin neoliberal poli-
tikalar ile geldiği son noktada gençlik 
nüfus fazlası sayıldı, kar aracına dönüş-
tü. Gelecek olarak görülen gençlik, gele-
ceksiz hale getirildi. Bu durum toplum-

sal muhalefetin güçsüzlüğü, 
gençliği kapsayamaması ile 
birleşince mücadele hattını 
sahiplenmeyi bırakan bir 
genç insan yığını ortaya 
çıkardı. 

Toplumun ekonomik kriz 
ile karşı karşıya kaldığı ve 
gençliğinde bundan azade 
olmadığı bu günlerde genç-
lik, emekçiler, kadınlar, 
ezilen halklar kısacası bütün 
ezilenler bir karar vermeli. 
“Ne istiyoruz ve nasıl istiyo-
ruz?” Bu elbette tek başına 
cevaplanabilecek, cevaplansa 
da tamamıyla tek başına ya-
pılabilecek bir şey değildir. 
Bunun içindir ki bütün ezi-
len kesimleri içinde barındı-
ran gençlik kendi araçlarını 
üreterek bu krizden sıyrıla-
bilir ve mücadeleye yeni ve 

dinamik bir yön verebilir.

Gençlik Komiteleri sorunun cevabına 
“Dünyayı istiyoruz kırıntı değil, bir 
araya geliyoruz yarın değil” diyerek yola 
çıkıyor ve bütün gençliğe de var olan ko-
şullardan birlikte ve dayanışarak kendini 
var edebileceğini söylüyor. Bunu söyler-
ken ise kapitalizmin yapısal sorunu olan 
ekonomik krizin sorumlusu sermaye sı-
nıfına ve bunun tetikleyicisi, işbirlikçi-
si AKP’ye “Kar elde eden, büyümeden 
pay alan sizsiniz yıkıntılarınızı kendiniz 
taşıyın, bizler kırıntılar ile yetinmeyece-
ğiz” diyoruz. O güzel atlara birlikte bin-
meyenler olarak, o güzel insan olmayan-
ların arkasından bakmayacağız. Atların 
arkasında kalan tozun toprağın içinde 
boğularak değil, onların bilmediği, bilse 
de anlamadığı kendi araçlarımızı yoğun-
laştıracak, büyüteceğiz. Rekabetin yerine 
dayanışmayı koyacağız. Tek bir kişiye ya 
da tek bir tarafa yarar sağlayan üretimler 
değil, herkesin yarar sağladığı üretim-
ler yapacağız. Birilerinin yönetimi ile 
değil, amfi amfi, fakülte fakülte, kampüs 
kampüs kendi yönetimlerimizi, alanları-
mızı, ağlarımızı kuracağız. Yarınlara er-
telenen sözlere değil, bugünün sözlerini, 
olanaklarını yaratmak için Komiteciler 
olarak bir adım daha ileri atıyoruz. Kri-
zin faturasına da kamu işletmelerinin 
talanına da üniversitelerin parçalanma-
sına da kamusal alanın devlet baskısıyla 
yok edilmesine de karşı çıkıyoruz.

GENÇLİK

Real Market zincirlerinin 12 şubesi-
nin hileli iflas kararıyla kapatılması 

sonucu 1700 işçi kıdem tazmi-
natlarını alamadan işten çıkarıldı. 

İşçilere üyesi oldukları sarı Tez 
Koop-İş sendikası sahip çıkmazken 
DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, 

Real İşçileri’nin haklı mücadele-
lerini sahiplendi. Real İşçileri 14 

aydır Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
Metro Market ve Media Markt ma-
ğazalarında basın açıklamaları, kasa 
kilitleme ve işgal eylemleri gerçek-

leştirdiler.

Bizler, Gençlik Komiteleri olarak, 
işçi sınıfının haklarının sermaye 

tarafından gasp edildiği her yerde 
emekçilerle dayanışma gösterme 
ve onların mücadelesini büyütme 

görevini üstlendik.

Direnen Real İşçisi’nin mücadele-
sini büyütmek ve patronlara dire-
nen emekçilerin yalnız olmadığını 
hatırlatmak için Kozyatağı Metro 

Market’te bir kasa kilitleme eylemi 
gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz 
eylemde gerek tüm çalışanlara gerek 

de alışveriş yapanlara Real İşçile-
ri’nin haklarının gasp edildiğini ve 
buna karşı mücadele ettiklerini an-

latarak boykot çağrısında bulunduk.

Metro Market’in üzerimize saldırt-
tığı güvenlik görevlilerini püskürt-
tük. Metro Market ve Media Markt 
patronlarına sesleniyoruz: “Gençlik 

direnen emekçinin yanında!”

ZAFER DİRENEN 
EMEKÇİNİN 

OLACAK!
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Alman perakende firması Metro 
Group’a ait olan Real Market-
leri, 2013 yılında Beğendik fir-

masına satıldı. 8 Nisan 2017 tarihinde 
iflas erteleme talebi üzerine mahkeme 
tarafından, Beğendik İşletmeleri ve Real 
Hipermarketlerine kayyum atandı. Real 
Market zincirlerinin Ankara, İstanbul, 
Kocaeli, Yalova ve Antalya’da bulu-
nan 12 şubesinin hileli iflas kararıyla 
kapatılması sonucu, bin 700 işçi kıdem 
tazminatlarını alamadan işten çıkarıldı. 
İşçilere üyesi oldukları sarı Tez Koop-İş 
Sendikası sahip çıkmazken DİSK’e bağlı 
Nakliyat-İş Sendikası bir sınıf sendika-
cılığı örneği göstererek Real işçilerinin 
mücadelesini sahiplendi. İşçiler 14 
aydır Türkiye’nin farklı illerinde Metro 
Market ve Media Markt’lar önünde yap-
tıkları basın açıklamalarıyla, AVM’lerde 
bulunan mağazalarda kasa kilitleme ve 
işgal eylemleri ile kararlı mücadelelerini 
sürdüyor. Metro Group’un Metro Ma-
ğazaları zincirinde örgütlü olan DİSK’e 
bağlı bürokratik Sosyal-İş Sendikası ise 
Metro Group’un diğer şirketi üzerinden 
mağdur ettiği Real işçilerinin hak arayı-
şını sahiplenmek yerine, Nakliyat-İş’in 
yanlış düşmanla savaştığı tezini işledi. 
Hak arayan Real işçileriyle Sosyal-İş 
üyesi olan Metro Market işçilerinin ma-
ğaza yöneticilerinin yönlendirmesi ile 
karşı karşıya getirildiği kötü manzarala-
rın oluşmasına neden oldu bu durum.

2018 Mart ayında Migros’un satın 
almasıyla Uyum ve Makro Market 
mağazalarında çalışan işçilerin bir 
kısmı Migros’da işe alınırken büyük bir 
kısmı işten çıkartıldı. İşten çıkartılan bu 
işçilerin kıdem tazminatları ödenmedi. 
Uyum Market’te çalışan işçiler 2012 yı-
lında tüm hakları ile Makro Marketlere 
devredildiler. 2017 Kasım ayında Makro 
Market konkordato ilan etti. 2018 Mart 

ayında da Migros, İstanbul’da 53, Tekir-
dağ’da 3 mağaza olmak üzere toplam 56 
Uyum Market mağazasının tamamını 
ve Antalya’da bulunan 17 Makro Market 
mağazasını Makro Market AŞ’den satın 
aldı. Yaklaşık 1 ile 18 yıl arası çalışma 
süresi olan işçilerin kıdem tazminatları 
ödenmedi. Migros, satın aldığı Uyum-
Makro Market işçilerinin ödenmeyen 
kıdem tazminatlarından yasalara göre 
Makro Market ile birlikte sorumlu. 
1500 civarında işçinin tazminatları 
ödenmedi, ayrıca bir ödeme planları da 
yok. Makro Market’in var olan borçları 
içinde devletin, bankaların ve tedarik-
çilerin alacaklarına öncelik verildi, işçi 
alacakları ise “paramız yok” denilerek 
ödenmedi. Oysa yasalara göre işçi 
alacakları devlet alacaklarından hemen 
sonra gelir ve bir defada ödenmesi ge-
rekir. Yasalara uymayan, işçileri sokağa 
atan Makro ve Migros, işçilerinin bu 
yasal tazminatlarından birlikte sorum-
lular. Makro/Uyum işçileri Real Market 
işçilerinin mücadelelerinin izini sürerek 
yaklaşık 4 ay önce Nakliyat-İş Sendika-
sı öncülüğünde direnişe başladı. Real 
ve Makro/Uyum direnişçileri bir sınıf 
dayanışması örneği göstererek bir arada 
Migros önlerinde basın açıklamaları 
ve kasa kilitleme eylemleri ile tazminat 
haklarına sahip çıkıyorlar.

Sendikalar, emek örgütleri, sol siyasi 
çevreler türlü baskı, saldırı, gözaltı ile 
yüz yüze kalan işçileri bilinçli olarak 
yalnız bırakıyor. Bunun sebebi ise DİSK 
içi saflaşmalarda muhalefet çizgisini 
benimseyen Nakliyat-İş ile yan yana 
gelmekten kaçınılması. Flormar dire-
nişinde boy gösteren emek çevreleri ve 
siyasetlerinin hiçbiri Real ve Makro/
Uyum işçilerinin direnişiyle dayanışma 
içinde olmadı, olmuyor. Nakliyat-İş’te 
etkin olan siyasi çevrenin Kürt Sorunu 

ve Ermeni Soykırımı konusunda bizce 
de yanlış olan politik tezlerini gerekçe 
yaparak Nakliyat-İş ve Real-Makro/
Uyum market işçilerinin saygın direniş-
lerine burun kıvıran sol egolar, DİSK’in 
AKP’ye biat ilan ettiği 15 Temmuz 
açıklamasını görmezden gelmeye, sarı 
sendikacıların ve bürokratik sendika-
ların yönlendirdiği DİSK yönetimini 
aklamaya devam ediyorlar. Patronların 
krizi fırsata çevirme taktiklerinden biri 
olan ve önümüzdeki dönem daha yay-
gın pratiklerini göreceğimiz hileli iflas 
tezgâhının mağduru işçilerin yürüttüğü 
ve emek mücadelesi için önemli bir 
deneyim olmayı şimdiden hak eden 
Real ve Makro/Uyum direnişi, solun 
şimdilerde “Krizin faturasını emekçilere 
ödetmeyeceğiz” söylemlerinin pratik-
teki karşılığı noktasında bir turnusol 
işlevi görmeyi sürdürüyor.

Real ve Makro/Uyum direnişçileri 
bu tabloda etkili eylemleri ile sonuç 
almaya doğru ilerliyor. Migros pat-
ronlarının öncü işçilere diğer işçileri 
sattıkları ve direnişi bıraktıkları takdir-
de tazminatlarının ödeneceği yönünde 
verdikleri söz Makro/Uyum işçileri 
tarafından boşa düşürüldü. Aynı şekilde 
tazminatların yarısının ödenmesi de 
işçiler tarafından reddedildi. Migros 
yönetimi sıkıştıkça Nakliyat-İş Sendi-
kası ile müzakere masasına oturmak 
zorunda kaldı. İşçiler bu süreçte Migros 
işyerlerinde eylemlere ara vererek Real 
işçileriyle dayanışma gösteriyor. Müza-
kereler olumsuz sonuçlandığı takdirde 
Makro/Uyum işçileri Migros eylemleri-
ne tekrar başlayacak. Real işçilerinin 14 
aydır süren direnişleri ise Metro Market 
patronları tarafından görmezden geli-
niyor.

REAL VE MAKRO/UYUM MARKET DİRENİŞİ
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GENÇLİK

Türkiye sosyalist hareketinin 
günden güne sınıf ile arasındaki 
bağlarını yitirmesi ile eş güdüm-

lü olarak sosyalist gençliğin de sınıf ile 
bağları kopma raddesine geldi. Siyasal 
iktidar Gezi İsyanı’nın tekrarlanma-
sı korkusuyla üniversitelerde baskıyı 
artırdı. Devlet yapısındaki çatlakların 
derinliğini gün yüzüne çıkaran darbe 
girişiminin gerçekleşmesiyle de farklı 
bir yol bulamayan gençlik, siyaset-
siz kaldı. Bugünlerin geçmeyeceğini ve 
bir şey yapılamayacağını düşünenler 
mücadele hattından yavaş yavaş çekildi. 
Bu durumun geçici olduğunu düşünen-
ler ise sanki kendi kendine geçecekmiş 
gibi davranarak savunma pozisyonu-
nun ilerisine geçmedi, geçemedi. İşte 
sosyalist gençlik bu durumda iken 
devrimci bir pratiğin ortaya koyulabi-
leceği, güçlü bir gençlik hareketi için 
adım atılabilecek olan “Üniversiteme 
Dokunma” eylemleri gerçekleşti. Birçok 
soruna rağmen kendi kendini yönetim 
deneyiminin yaşandığı süreçte öğren-
cilerin özneleştirilememesi, sürekliliği 
olacak bir mekanizmanın kurulama-
ması ile eylemler sönümlendi. Sosyalist 
gençliğin konumlanışı itibari ile solda 
olan çürüme bir kez daha anlaşılmış ve 
sol yenilmiş oldu.  

Büyük ağabeylerini ve ablalarını aşa-
madan sosyalist bir gençlik hareketi 
tahayyülünden bahsedenler, gençliğin 
mücadelesinin büyük çoğunluğunun 
akademik-demokratik taleplerden oluş-
tuğu ama sınıfın ekonomik-demokratik 
talepleri ile de ortaklaşması gerekliliğini 
unutarak bir sıkışıklık haline girdi. Tek 
nedeni bu olmamakla birlikte uzun 
süredir tek alanı olan üniversitelerde 

siyasetsiz kalan 
sosyalist gençliğin 
paralel olarak kad-
roları da zayıfladı 
ve “iş yapalım” 
kaygısı yoğunlaştı, 
öneriler yapıldı. 
Bunu yaparken ise 

geçmişe dair bir özeleştiri yapılmadığı 
gibi Sol’un uzun süredir eksik kaldığı 
ideolojik tartışma da gerçekleştirilmedi. 
Özeleştiri yapılmamasından kaynaklı 
bir yenilenme yaşanmadan “bugünü 
kurtaralım” minvalinde bir araya geliş-
ler gerçekleşti. Geçmişi tekrarlamaktan 
ileriye geçmeyen öneriler ise bugünü 
kurtaracak minvalde değildi.  

Gençlik Komiteleri, Devrimci Gençlik 
Dernekleri, TİP Gençliği ve Devrimci 
Güç tamda bu esnada farklı bir yol öne-
ren hamlede bulundu ve “Gençlik dire-
nen emekçinin yanında” dedi. Fakat bu-
rada eksik kalan, gençlik olarak neden 
ve nasıl sınıfın yanında yer alıyoruz ve 
gençliğin sınıf ile bağını nasıl kuracağız 
soruları oldu. Yani amaç, direnişlerin 
artması ile “popülist” olanı yakalamak 
oldu. İçselleştirilmeyen ideolojik bakış 
ve sınıf dışı kaygıların bir araya gelmesi 
sebepleriyle yetersiz, fakat bugün için 
değerli bir program oluşturan ekipler 
gündemlerine Flormar Direnişi’ni aldı. 
Değersiz olduğunu söylememek ile bir-
likte, Sol’un organik bağ kurduğu nadir 
direnişlerden biri olmasından kaynaklı 
Flormar’a dair çalışma yaparak sol 
popülerlik ve sol camia hedefe alındı. 
Flormar direnişçilerinin yanlarında ol-
duklarını gösteren yazılamalar yapıldı, 
direnişçiler ziyaret edildi, bağ kuruldu 
veyahut kurulmaya çalışıldı. Sosyal 
medya üzerinden “#İşçiDüşmanıFlor-
maraBoykot” adlı hastag çalışmasıyla 
boykot çağrısı yapıldı. Flormar’ı teşhir 
etme ve fabrika önündeki direnişi ma-
ğazalara taşıma amacıyla bir Flormar 
mağazası sise boğuldu. Fakat bütün bu 
eylemleri organize eden ekiplerin tümü 

Kenan Güngördü ve Flormar işçileri-
nin yanında olurken, çoğunluğu Real, 
Metro ve Makro/Uyum Market işçileri 
ile kendi iç dinamikleri nedeniyle da-
yanışma göstermedi. Ancak direnişler 
hiçbir zaman bizleri beklemedi, bekle-
mez de... Bunu bizlere gösteren de 14 
aydır direnen Real Market işçileri oldu. 
İşte bu yüzden kendi iç dinamiklerimizi 
ve bütün süreçleri birlikte örmeye ça-
lışmak gerektiğini söyleyen Gençlik 
Komiteleri, başka bir pozisyon almak 
için adım attı. Direnen Real işçilerinin 
mücadelesini büyütmek ve patronlara 
direnen emekçilerin yalnız olmadığı-
nı hatırlatmak için Kozyatağı Metro 
Market’te kasa kilitleme eylemi gerçek-
leştirdi. Gerçekleştirilen eylemde gerek 
tüm çalışanlara gerekse alışveriş yapan 
müşterilere Real Market işçilerinin 
haklarının gasp edildiğini ve buna karşı 
mücadele ettiklerini anlatarak boykot 
çağrısında bulundu. Patronlar tarafın-
dan verilen talimatla güvenlik işçile-
rinin yaptığı saldırı geri püskürtüldü, 
dayanışmanın süreceği mesajı verildi.

Sonuç olarak bugünün devrimciliğinin 
kavranamaması buna bağlı olarak da 
Türkiye’de devrimci bir hareket olma-
ması gençlik hareketini de etkilerken 
Sol’un müdahale alanı ne kadar artarsa 
gençlik hareketi de o kadar bu alana yö-
nelecek görünüyor. Fakat unutulmama-
lıdır ki gençlik, Dünya’da ve Türkiye’de 
devrimci hareketlerin olmadığı dönem-
lerde dahi günü kavramış ve harekete 
geçmiştir. Çünkü gençlik yeniyi kav-
rama anlamıyla önemli bir konumda 
olmuştur. İşte bu yüzden bugün gençlik 
yol açmalıdır. Bu yolu açarken ise kül-
tür siyaseti yapan ağabeylerini, ablala-
rını arkada bırakmalı, zorlayıcı olmalı, 
toplumun Gezi İsyanı’nda gördüğü 
gençliği unutmadan gerçekten sınıfa 
yaklaşmalı, bağ kurmalıdır. Çünkü Le-
nin’in dediği gibi “Ancak halka inanan, 
halkın yaratıcı dehasının canlı pınarına 
dalan galip gelebilir.’’ 

HALKIN YARATICI 
DEHASINA İNANMAYA
İŞÇİ SINIFININ YANINA!
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