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Sendikal Çalışma 
Anlayışımız ve 
Umut-Sen

Sınıfın Uzağında Nihilizmin Yakınında Gençliğin 10 Ekim Katliamı Anması“Reddet, Diren, Örgütlen! İşçi 
Forumu” Sonuç Metni

Yeni Ekonomi Programı Krizi 
Bitirmeye Yeterli mi?

Direnen Real, Makro/Uyum, Flormar ve 
Cargill İşçileriyle Dayanışma için Gıda Kolisi 

Hazırlıyoruz!
İdlib Cephesinde Yeni Bir Şey Yok “Köle Değiliz” Diyenlerle 

Dayanışmayı Büyütelim
Kabahatin Çoğu Kimde?

Ancak devlet erkanının ve 
saray’ın harcamalarında 
kısıtlamaya gidilmemesinden 
gördüğümüz üzere bu 
kısımlar, krizi atlatmak için 
gereken ciddiyeti taşımıyor.

Mücadeleci işçilerin havza 
havza bir araya gelmesinin 
önü, kuşkusuz bu yönde 
bir iradenin daha kurumsal 
düzeyde ortaya çıkmasıyla 
açılır.

 Sınıftan kaç, kapitalizme 
göz yum, devrimciliği kaba-
pratikçilik olarak yaftala ve 
açılan boşlukta kendine ya da 
aygıtına daha çok yer aç!

Biz sol olarak, bu katliam 
düzeninden sağ çıkamadık. 
Zor bir mücadele dönemine, 
moral ve kurumsal olarak 
yıpranmış bir biçimde girdik.

Yaklaşım

Çizgi GençlikBaşyazıEkonomi

Emeğin Gündemi Ortadoğu Değerlendirme Kültür - Sanat
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Mutluluk dediğin türlü türlüdür.
Diyelim ki, parti bir karar almış
ve yaz geceleri sen bir dağın eteklerinde
üç arkadaşınla birlikte
ilk gizli matbaayı kazıyorsun.

*
Ya da diyelim ki, şair oldun,
şiirler yazmaya koyuldun,
ve bir bakmışsın ezbere okumaya 
başlamışlar
işçiler şiirlerini.

*
Ya da diyelim ki, hastalığa tutuldun,
ağır, ümitsiz hastasın,
köşe başından evini gözetliyor biri,
rapor ediyor: “Yarına çıkmaz”,
ama sen yaşıyorsun!
Ya da diyelim ki, bir bahar günü 
rastlayıveriyorsun
on beş yıldır hasretini çektiğin kadına.

*
Ya da diyelim ki, Moskova’ya geldin,
ve sen Moskova’dasın,
Moskova’da…

*
Türlü mutluluklarım oldu şu hayatta,

fakat aslında tek bir şey hep aynı kaldı:
on dokuzumda Sana geldim,
Seninle yetiştim komünist oldum
ve Sana bağlılığım bâki.

*
Sen bu olağanüstü güzel yolculuktaki ilk 
sabahsın.
Seninle başladı kutlu yürüyüş.
Sen bütün tohumların tohumusun,
ve dünya, dünya olalı beri,
daha bereketli bir yağmur görmedi,
Senden başka.

*
Ve Sende öğrendi insanların dudakları
en yiğit,
en namuslu,
en dehşetli,
en zarif sözcükleri.

*
Işığın parıltısı türlü türlü.
Diyelim ki, denizin kenarında bir şehir,
yedi tepeli bir şehir,
sevgili şehir,
kederli şehir.
Ve diyelim ki, bir bahar gecesi geç vakit
tepelerden birinde,
en ıssız olanında,
yoldaşlarını bekliyorsun gizli bir toplantı 
için,

ve suda yanıyor yıldızlarla beraber şehrin 
ışıkları.

*
Ya da diyelim ki, bir Ocak günü
Erzurum’dan yürüye yürüye çıkıp geldin…
Ovalara beyaz beyaz,
kara kara bir gece çöküyor.
Etrafta kurtlar uluyor.
Yoruldun, öyle yoruldun ki adım atmaya 
mecalin yok,
birden karların arasında ışık, köyün 
aydınlığı.
Ya da diyelim ki, bir çift gözle karşılaştın
altın yeşil renkte:
iki çiy damlası parıldıyor orada,
ve sen ışığın tüm parıltısını görüyorsun 
onlarda.

*
Ya da diyelim ki, bir kitabını okudun
dört Öğretmenden birinin,
ve kafan, yüzün ve kalbin
bitmez tükenmez akınında
güneş ışıklarının.

*
Şu ışığın parıltısı türlü türlü.
Ve ben de gördüm ışığın tüm parıltılarını.
En kudretli ve en fevkâladesi
halklar okyanusunun üzerindeki
deniz fenerinin ışığının parıltısıdır.

Nazım Hikmet

- Ücretsizdir
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YENİ EKONOMİ 
PROGRAMI 
KRİZİ BİTİRMEYE 

YETERLİ Mİ?

Nazım Hikmet

Türkiye ekonomisinin içine girdiği 
kriz, açıklanan Yeni Ekonomi 
Programı (YEP) ile aşılmaya 

çalışılıyor. “Dengelenme, Disiplin ve 
Değişim” alt başlığı ile yayımlanan 
rapor, neoliberal yaklaşımın kendi ken-
dine dengeye gelen “piyasa temizlenme-
si” varsayımının bir özeti. Ancak onun 
ilerisine taşan noktaları da barındırıyor. 
Programda tipik bir IMF programından 
öğrenilenler taklit edilirken sanayileş-
meye ve ileri teknolojide üretime nasıl 
geçeriz üzerine yetersiz açıklamalar 
taşıyor.

Programın dengelenme kısmı; ülke eko-
nomisinin durgunluk yaşayacağı, fakat 
bunun sadece büyüme oranında azalma 
olarak ekonomiye yansıyacağı yönünde 
iyimser bir tahminden oluşuyor. Bu 
iyimser tahmin bile ekonomide 2019’da 
da sürecek bir daralmayı kabul etmiş. 
Dışa bağımlı olan üretimdeki yavaş-
lamanın ithalatı da düşüreceği, böyle-
likle cari açık sorununun TL’nin değer 
kaybetmesi sayesinde kendiliğinden 
kontrol altına alınacağı öngörülmüş. Bu 
durum büyük olasılıkla yaşanacak olsa 
da üretimdeki yavaşlama; şirket iflasları, 
işsizlik ve enflasyon artışı yaratarak işçi 
sınıfının geçim sorununu arttıracak. 
Buna ek olarak kıdem tazminatı refor-
mu, zorunlu BES katılımı ve istihdamın 
esnekleştirilmesine yapılan vurgu krizin 
ağırlığını kimin sırtlayacağını göste-
riyor. Yani “dengelenme” unsuru her 
sınıf için farklı sonuçlar üretecek. Bu 

bağlamda sermayedar kesimin borçların 
yeniden yapılandırılması ve konkorda-
tolar ile korunduğunu görebiliyoruz.

“Dengelenme” başlığı, Türkiye ekono-
misinin dünya ekonomisine göre aslın-
da aşırı değerli olduğunu itiraf ediyor. 
Yani fiyat mekanizması yoluyla şişiril-
miş bir balonda kim bilir ne zamandır 
seyahat ettiğimizi ve balonun şu an 
sönmeye başladığını anlatıyor. “O balon 
niye şişirildi?”nin cevabı ise her zaman-
ki gibi bu programda da bulunmuyor. 

Raporun “disipli”n kısmı ise kısaca IMF 
programının önerdiği kemer sıkma 
politikalarından alıntılar taşıyor. Bun-
lar; bütçe disiplini sağlanması, devam 
eden büyük projelerin askıya alınması, 
faiz dışı fazla yaratılması gibi kamu 
harcamalarının kısılmasına odaklanan 
başlıklar. Ancak devlet erkanının ve 
Saray’ın harcamalarında kısıtlamaya 
gidilmemesinden gördüğümüz üzere 
bu kısımlar, krizi atlatmak için gereken 
ciddiyeti taşımıyor. Kamu kaynakla-
rının kullanımında şeffaflık ve hesap 
verebilirliğin arttırılması ve kayıt dışı 
ekonominin önlenmesi hedefleri de 
yine aynı samimiyetsizliği taşıyor. 

“Değişim” başlığı da kısaca progra-
mın tipik bir IMF programının yine 
tekrarını taşıyor. Bu kısım, cari açığın 
düşürülmesi için ithalata bağımlılığın 
azaltılması ve ihracatın arttırılması gibi 
1980 sonrası sanayileşme politikaların-

da bahsedilenleri bir kez daha hedefli-
yor. Ancak bu noktaya nasıl ulaşılacağı 
ve neden bunca yıldır ulaşılamadığı 
yönünde bir tespit yapılmamış. AKP 
iktidarında sıklıkla gördüğümüz üze-
re, Afrika ve Asya bölgeleriyle ticari 
ilişkilerin arttırılması, AB ile gümrük 
birliğinin güncellenmesi, petrol, maden, 
doğal gaz aramalarının devamı planlan-
mış. Öncelikli yatırım alanlarının (ilaç, 
kimya, petrokimya, enerji, makine/
teçhizat ve yazılım sektörleri) belirlen-
mesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının 
arttırılması ve yabancı yatırım ortak-
lıklarıyla yüksek teknoloji ürünlerinin 
üretimine geçilmesi ise programın en 
ilginç kısmını oluşturuyor. Ancak yine 
bunun nasıl yapılacağı üzerine ikna 
edici bir açıklama bulunmuyor.

Bankacılık alanında ise Kalkınma 
Bankası, Emlak Bankası ve Eximbank’ın 
yeniden yapılandırılmasına dair belir-
siz açıklamalar yapılmış. Bu projeler, 
Kalkınma Bankası’nın SPK denetimi 
dışına çıkarılması şeklinde netleştik-
çe finans ve kredi sisteminin sermaye 
sahiplerince nasıl kullanılacağını da 
gözler önüne seriyor. Bu haliyle YEP, bir 
taraftan liberal ekonomik sistemin par-
çası olmaya çalışırken diğer taraftan da 
onun sebep olduğu krizden bazı küçük 
manevralarla nasıl çıkarız konusunda 
yetersiz sonuçlar doğuracak -hatta krizi 
derinleştirebilecek- uygulamalara gebe 
bir program.  

ANCAK DEVLET ERKANININ VE SARAY’IN HARCAMALARINDA KISITLAMAYA 
GİDİLMEMESİNDEN GÖRDÜĞÜMÜZ ÜZERE BU KISIMLAR, KRİZİ ATLATMAK 
İÇİN GEREKEN CİDDİYETİ TAŞIMIYOR.

3komiteler.org EKİM
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MÜCADELECİ İŞÇİLERİN 
HAVZA HAVZA BİR ARAYA 

GELMESİNİN ÖNÜ, 
KUŞKUSUZ BU YÖNDE 

BİR İRADENİN DAHA 
KURUMSAL DÜZEYDE 
ORTAYA ÇIKMASIYLA 

AÇILIR.

“REDDET, DİREN, ÖRGÜTLEN!” İŞÇİ FORUMU SONUÇ METNİ

30 Eylül 2018 günü Kadıköy’de 
Barış Manço Kültür Merkezi’nde 
“Reddet, Diren, Örgütlen!” şiarıyla 

Umut-Sen tarafından düzenlenen işçi 
forumu başta İstanbul ve çevresinden 
olmak üzere, Soma ve İzmir’den mü-
cadeleci sendikaların temsilcileri ve 
direnişçi işçilerin katılımıyla gerçek-
leşti. Forumda söz alan işçi ve sendikal 
hareket temsilcileri pek çok farklı alan-
daki sorun ve deneyimlerinden bah-
setti. Yaklaşan krizin yaşanmakta olan 
ve yaşanacak olası etkilerine değindi, 
ortak mücadele başlığı haline gelmesi-
nin önemli olacağını düşündükleri kimi 
taleplerin altını çizdi. Bununla birlikte 
foruma egemen olan, ortaklaşılan tema; 
yaklaşan krize karşı oluşacak bir işçi ha-
reketinin tepkisini belirli bir seviyenin 
altında tutmak için giderek saldırganla-
şan AKP hükümetine karşı birleşik bir 
mücadelenin gereğiydi.

Tüm katılımcılar; 3. havalimanı inşaa-
tındaki işçilerin haklı tepkisi karşısında 
zorba yüzünü gösterip otuz altı arka-
daşımızın hukuksuzca tutuklanmasını 
emreden, Greif direnişçileri davasını 
bunca yıl sonra yeniden gündeme geti-
ren hükümetin bu tutumu ile direnme 
eğiliminde olan işçi hareketine gözdağı 
verme niyetinde olduğunun altını çizdi. 
Sermaye devletinin eli bu kadar yük-
selmişken sendikal hareketteki var olan 
dağınıklığın sorumsuzluk olduğu ve 
bunun tersi yönde bir iradenin oluş-

ması için inisiyatif alınması gerektiği 
dile getirildi. Forum katılımcıları da bu 
tehditler ve saldırı karşısında sinmeyip 
dayanışmayı büyütme iradesini ortaya 
koydular.

Pek çok konuşmacı, mücadeleci işçile-
rin havzalarda, mücadeleci sendikaların 
ise daha üst düzeyde kurumsal olarak 
bir araya gelmesinin en birincil görev 
olduğunu ifade etti. İstanbul İşçi Sendi-
kaları Şubeler Platformu’nun ‘89 Bahar 
Eylemleri’nin örgütlenmesinde oyna-
dığı olumlu rol özellikle vurgulanarak, 
bugün bu türden birlikteliklerin var 
olmamasının işçi hareketinin en büyük 
kurumsal eksikliklerinden biri olduğu 
söylendi. Sendikaların sadece var olan 
direnişleri koordine etmesinin ve bun-
larla dayanışmasının ötesinde, sendikal 
hareketin önümüzdeki zor dönemde 
siyasal bir karakter kazanarak mücade-
lesinin ortaklaştırılması için de kurum-
sal olarak bir araya gelişleri becermesi 
gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda, 3. 
havalimanı işçilerine yönelik zorba-
lık sonrasında işkolunda örgütlü ikisi 
bağımsız, biri DİSK üyesi üç sendikanın 
oluşturduğu birleşik inisiyatif olumlu 
bir örnek olarak zikredildi.
Umut-Sen, işçi forumunda ifade edilen 
bu görüşlerin ışığında AKP hüküme-
tinin, işçilerin kriz karşıtı tepkilerini 
sindirmek üzere yükselttiği bu saldır-
ganlığın karşısında birleşik mücade-
le fikrini güçlendirmek için üstüne 

düşecek her görevi yapacaktır. Müca-
deleci işçilerin havza havza bir araya 
gelmesinin önü, kuşkusuz bu yönde bir 
iradenin daha kurumsal düzeyde ortaya 
çıkmasıyla açılır. Bu bakımdan özellikle 
son yıllarda grev, direniş örgütleye-
bilmiş mücadeleci sendikaların, farklı 
konfederasyon üyeliklerine ya da ba-
ğımsız olmalarına takılmadan ortak bir 
zeminde, belli ilke ve talepler etrafında 
bir araya gelebilmesi anlamlıdır. Umut-
Sen, Birleşik Emek Koordinasyonu’nun 
bu doğrultuda sorumluluk almasının 
gerektiğinin altını çizer.

Umut-Sen, küresel iktisadi konjonk-
tür sayesinde ülkeye bol para girerken 
zenginleşenlerin değil de AKP dönemi 
Türkiyesi’nde ne zenginlik yaratıldıysa 
buna emekleriyle katkı sağlayan emek-
çilerin krizin faturasını ödemesine 
sessiz kalmayacaktır. Bu adaletsizliği 
reddediyoruz. Krizin ayak sesleri yak-
laştıkça işçi hareketinde gözlemlediği-
miz direnme eğilimini selamlıyoruz. 
Bu eğilimin güçlenmesi için elimizden 
geleni yapacağımıza söz veriyoruz. 
Sendikal hareketi, bu direniş eğilimi-
ni örgütlemeye ve ortak merkezlere 
kavuşturmaya davet ediyoruz. Ülkeyi 
yönetenleri ise uyarıyoruz; emekçilerin 
cebinden patronları semirtmeye, kolla-
maya son verin. 

Söz Yetki Karar İktidar Halka!

EKİM
2018 4 BAŞYAZI



DİRENEN REAL, 
MAKRO/UYUM, 

FLORMAR VE 
CARGİLL

İŞÇİLERİYLE 
DAYANIŞMA İÇİN 

GIDA KOLİSİ 
HAZIRLIYORUZ!

EMEĞİN GÜNDEMİ

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 işletmeleri ve Real 
hipermarketlerine kayyum atandı. Real 
market zincirlerinin Ankara, İstanbul, 
Kocaeli, Yalova ve Antalya’da bulu-
nan 12 şubesinin hileli iflas kararıyla 
kapatılması sonucu, 1700 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 
mücadelelerini sahiplendi. İşçiler 14 
aydır Türkiye’nin farklı illerinde Metro 
Market ve Media Markt’lar önün-

de yaptıkları basın açıklamalarıyla, 
AVM’lerde bulunan mağazalarda kasa 
kilitleme ve işgal eylemleri ile kararlı 
mücadelelerini sürdüyor, tazminat 
haklarını savunuyor. 2018 Mart ayında 
Migros’un satın aldığı Uyum ve Makro 
Market mağazalarında çalışan işçile-
rin bir kısmı Migros’da işe alınırken 
yaklaşık 1500 işçi işten çıkartıldı. İşten 
çıkartılan bu işçilerin de Real Market 
işçileri gibi kıdem tazminatları öden-
medi. Migros’un satın aldığı Uyum-
Makro Market işçilerinin ödenmeyen 
kıdem tazminatlarından yasalara göre 
Makro Market ile birlikte sorumlu. 
Makro/Uyum işçileri Real Market iş-
çilerinin mücadelelerinin izini sürerek 
yaklaşık 4 ay önce Nakliyat-İş Sen-
dikası öncülüğünde direnişe başladı. 
Real ve Makro/Uyum direnişçileri bir 
sınıf dayanışması örneği göstererek bir 
arada Migros önlerinde basın açıkla-
maları ve kasa kilitleme eylemleri ile 
tazminat haklarına sahip çıkıyorlar.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Flormar fabrikasında çalışan çoğunlu-
ğu kadın olan işçilerin Petrol-İş Sendi-
kası’na üye olmaları ve sendikanın yet-
ki belgesini almasının ardından işten 
atmalar sebebiyle başlayan direniş 4 ayı 
geride bıraktı. 132 işçinin işten atıldığı 
Flormar’da patronlar, yetkili sendika-
yı tanımamak için bildik yöntemlere 
başvurarak öncelikle yetki belgesine 
itiraz etti. Sonrasında işçileri peyderpey 
kapının önüne koyan Flormar işvereni, 
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 soğutmaya 
gayret ediyor.

Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları 
ve sendikal faaliyet yürüttükleri için 
şirketin “küçülme” bahanesiyle hu-
kuksuz bir şekilde işlerine son verdiği 
14 Cargill işçisi direnişlerinin 5 ayını 
geride bıraktı. Bursa Orhangazi’de 
bulunan fabrika önünde direnen işçiler, 
İstanbul Ataşehir’de bulunan Cargill 
Genel Merkezi önünde de basın açık-
lamaları ile seslerini duyurmaya çalıştı. 
Yeterince kamuoyu desteği göreme-
yen direnişçiler 13 Eylül’de Bursa’dan 
İstanbul’a başlattıkları yürüyüş ile emek 
dostlarının yüzünü direnişe çevirmeyi 

başardı. Klasik işçi yürüyüşlerinin tüm 
geleneksel değerlerini yeniden ürettik-
leri yürüyüşe polis saldırısı ve gözaltına 
rağmen inatçı bir şekilde devam eden 
işçiler, Cargill genel merkezi önündeki 
oturma eyleminin ardından Bursa-Or-
hangazi’daki fabrikanın önüne diren-
mek için geri döndüler.

Bizler Umut-Sen olarak memleketin 
dört bir yanında hakları için direnen 
işçilerin mücadelelerini çok önemsiyo-
ruz. İşçilerin aylarca, yıllarca direnmesi 
zordur. Geçim derdi, işsizlik derken 
mücadele etmenin her bir işçi ve ailesi 
için imkansızlaşmasını kabul etmiyo-
ruz. Real, Makro/Uyum, Flormar ve 
Cargill işçileri için dayanışma elzemdir 
ve biz de “GEL SEN DE EKMEĞİNİ 
DİRENİŞLE BÖLÜŞ!” diyerek gıda 
kolisi hazırlıyoruz. Ekonomik krizin 
kendini hissettirdiği günlerde direnen-
ler için böylesi dayanışmalar örgütle-
mek krizin derinleşeceği günlerde daha 
fazlasını yapabilmeye vesiledir. Dolayı-
sıyla dayanışmak isteyenlerden yağ, un, 
şeker, kuru baklagil gibi en temel gıda 

tüketim malzemelerini koordinasyon 
merkezlerimizden birine göndermele-
rini ya da bizlere Alo Umut-Sen hattı 
veya sosyal medya hesaplarımız üze-
rinden ulaşmalarını istiyoruz. Ayrıca 
malzeme gönderemeyen fakat yine de 
işçilerle dayanışma içinde olmak iste-
yenlerden bir kolinin maliyeti olan 150 
TL’nin tamamı veya bir kısmını işçiler 
adına kabul ediyoruz. Haydi herkes 
Real, Makro/Uyum, Flormar ve Cargill 
işçileriyle dayanışmaya!
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SENDİKAL ÇALIŞMA 
ANLAYIŞIMIZ VE

UMUT-SEN

Sendikal çalışma anlayışımızı belir-
leyen somut koşullar:

*Emekçiler (işçi/işsiz) yaşamlarını sür-
dürebilmek için her zaman ekonomik 
mücadele vermek zorundadır. Bunu 
yapmadıklarında, kendileri ve doğacak 
nesiller fiziksel ve zihinsel bakımdan 
sürekli yıkıma uğrayacak; sonuçta da 
burjuvaziyi ideolojik ve politik müca-
dele yoluyla sıkıştırmanın maddi ko-
şullarını bulamayacaklardır. Bu yüzden 
sendikal mücadele ertelenemez. Sen-
dikal mücadele kendi amaçları dışın-
daki amaçlarla donatılarak politikanın 
türetileceği bir kaynak, politikacıların 
güç devşireceği bir alan ya da bir tür re-
formist po- litika yapma olanağı 
gibi tanımlanamaz. 

Sendikal mü-
cadele sınıf 

mücadele-
sinin temel 

bileşenle-
rinden biridir. 
Doğal olarak 

emekçiler bu 

mücadeleyi günlük gereksinimleri için 
ve kısa vadeli amaçları doğrultusunda 
verirler. İster tekil isterse toplumsal 
açıdan olsun sendikal mücadele, politik 
özünü sürekliliği ve yaygınlığı ölçüsün-
de ortaya koyar. Devrimciler, sendikal 
mücadeleye uzun vadeli amaçlarla, 
sürekliliğine ve yaygın hale gelmesi-
ne yardım etmek için katılır. Böylece 
emekçilerin politika yapabilmesinin 
maddi koşullarının oluşmasına kendi 
deneyimleri temelinde yardım etmiş 
olurlar. Devrimcilerin ve işçilerin 
amaçları; mücadelenin kesintisizliği ve 
kendi içinde bütünleşmesi süreçlerinde 
er geç çakışır. Bu süreçlerde devrimci-
lerin ilkesel olarak, mücadeleye kendi 
özel amaçlarını dayatmaktan kaçınması 
gerekir.

*Emekçilerin çalışma koşulları, 
1980’lerden beri sürdürülen neoliberal 
uygulamalar yoluyla kuralsız ve düzen-
siz hale getiriliyor. Bu, küresel sermaye-
nin yapısal krizini hafifletmek amacıyla 
ücretleri aşağı çekip kârını arttırmak 
için başvurduğu bir yöntemdir. Her 

zamanki uygulamalardan farkı ise dö-
nemsel ve bölgesel olmaktan çıkarılarak 
küresel ölçekte ve sürekli kılınmasıdır. 
Buna karşı duruşun da aynı ölçüler 
içinde olması gerekir. Dolayısıyla 
örgütsüz geçen her gün, yalnızca ola-
ğan bir sömürüye maruz kalmıyoruz; 
küresel sermayenin örgütsüz emekçi 
bölgelerine akmasına, üzerimizde yeni 
sömürü deneyleri yapabilmesine ve bu-
nun dolaylı etkileriyle başka yerlerdeki 
örgütlü işçi kardeşlerimizin kazanımla-
rının da değersizleşmesine neden olu-
yoruz. Bu da sendikal mücadeleyi her 
zamankinden daha zor 
ve zorunlu hale 
getiriyor.

*Bilindiği 
üzere ül-
kemizde 
12 Eylül 
1980 darbe-
siyle başlayan 
ve başka bir dizi 
yerel/küresel 
etkenin de rol oy-

UMUT-SEN; ZAYIF SENDİKALARIN GÜÇLENMESİ, 
ÖRGÜTSÜZLERİN ÖRGÜTLENMESİ, TÜM SENDİKAL 

MÜCADELE SÜREÇ VE ÖRGÜTLERİNDE TABAN İRADESİNİN 
EGEMEN OLMASI İÇİN ÇALIŞIR.
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nadığı bir süreçte sendikal 
mücadele zayıflayarak işçi 
hareketi görünmez hale geldi. Bu 
yüzden toplum; burjuvazinin liberal, 
muhafazakâr, milliyetçi, reformist, dev-
letçi vb. seçenekleri karşısında tered-
dütsüz tercih edeceği tek meşru seçenek 
olan emeğin ve alın terinin taleplerini 
öğrenmekten mahrum kaldı. Yanı sıra, 
orada burada elde edilen kazanımlar 
işçi hareketi gibi istikrarlı bir muhalefet 
desteğinden yoksun olduğu için koru-
masız, her an kaybedilebilir ve sonuçta 
uğruna mücadeleye değmez gibi görül-
meye başlandı. Sendikal mücadelenin 
bu durumu tersine çevirmek için de bir 
an önce toparlanması gerekiyor.

*Sendikal mücadeleye ve bunun birle-
şik/bağımsız ifadesi olan işçi hareke-
tine zarar veren öğeler, sola da zarar 
veriyor (bunun tersi de geçerli). Sosyal 
demokrat, devrimci, sosyalist nite-
likteki politik örgütler bir an önce bu 
durumdan kurtulmak ve güç kazanmak 
için toplumsal muhalefet hareketlerine 

yönelerek bunun en 
önemli bileşeni 
durumunda-

ki sendikal 
mücadeleye 
tutunmaya 
çalışıyorlar. 

Diğer muha-
lefet alanlarına 

göre daha örgütlü 
sayılabilecek sen-

dikal alanda yer 

edinmek ve bunu basamak yaparak 
politik söylem tutturmak nispeten 
daha kolay oluyor. Ancak teorik 

gerilikten kaynaklı faydacı, özneci, 
ekonomist, işçici yaklaşımlar 

sonucu çeşitli sol gruplar 
çalıştıkları sendikaları arka 

bahçeleri gibi görüyor ve 
sendikal mücadeleyle 

politik mücadeleyi 
birbirine karıştı-

rıyorlar. Bu hem 
sendika ağalığı/
sarı sendikacılık 

gibi geleneksel burjuva 
anlayışlara karşı mücadeleye 
zarar veriyor hem de işçilerin 
kendilerinin öznesi olabileceği 
birleşik bir mücadele oluştur-
malarını engelliyor.

Umut-Sen; çeşitli nedenlerden 
dolayı sendikaların etkisiz, 

emekçilerin örgütsüz olduğu günümüz 
koşullarında sınıfın çıkarları doğrul-
tusunda birleşik, bağımsız bir sendikal 
hareket yaratmak için gereken çalışma-
ların toplamının adıdır. Bugün sendikal 
mücadelede değişik örgütler, alanlar ve 
mücadelenin farklı aşamaları arasında 
düzenli ilişkiler yoktur. Ayrıca müca-
dele, bu durumun beslediği zayıflıklar 
yüzünden burjuvaziye ya da aydınlara 
bağımlıdır. Bu içinden geçtiğimiz dö-
nemin bir ifadesi ve er geç aşılacak bir 
sorundur. Bunun belli başlı nedenleri; 
burjuvazinin mevzuat ve üretim ilişki-
lerinde yarattığı değişiklikler yoluyla 
sınıfın üzerinde baskı kurması, kimi 
sendika yönetimlerinin uzun yıllardan 
beri sınıfa ihanet edişi, solun yanlışları-
nın sendikal alanda yol açtığı bölünme-
ler ve henüz kendi bağımsız bilincinden 
yoksun olan çalışanların örgütlenmeye 
uzak durmasıdır. Bunların bazıları içe-
riden değiştirilebilecekken bazılarıyla 
ise ancak dışında kalınarak mücadele 
edilebilir. Umut-Sen, bu tür bir mü-
cadelenin çok yönlü gereksinimlerini 
karşılamak için düşünülmüştür.

Bu çerçevede Umut-Sen, geleneksel 
olarak yapıldığı gibi benzerleriyle reka-
bet etmek ve sendika yönetimlerini ele 
geçirmek için güç biriktirmez. Faaliyet-
leri, belli alan/örgütlenme/eylemler ile 
sınırlı değildir. Her duruma ve koşula 
uyum gösteren, benzer kaygıları taşı-
yanların kolektif çalışabileceği, sendikal 

mücadeleyi güçlendirmeyi amaç edinen 
bir ara yapıdır. Yürütücülerinin genel-
likle aydın kökenli olması, dönemin 
gereğidir. Amacına yaklaştıkça sendi-
kal mücadele, kendi ayakları üstünde 
duracak hale geleceği için ya Umut-Sen 
gibi ara yapılar ortadan kalkacak ya da 
mücadelenin asıl özneleri olan emekçi-
ler tarafından değişime uğratılacaktır.

Umut-Sen; zayıf sendikaların güçlen-
mesi, örgütsüzlerin örgütlenme-
si, tüm sendikal 
mücadele sü-
reç ve örgüt-
lerinde taban 
iradesinin 
egemen olması 
için çalışır. Bu çer-
çevede sendikasız 
işçileri örgütlemek kadar sendikaların 
iç işleyişi de Umut-Sen’in ilgi alanın-
dadır. Bu süreçlerde yeni bir sendika 
kurma, kurulu sendikaya katılma ya 
da bir sendika yönetimine karşı olma 
gibi kararları mücadele içindekiler 
verir. Umut-Sen yalnızca çalışanların 
örgütlenme sorunlarıyla ilgilenmez; 
işsizlerin ve tüm emekçi ailelerinin de 
işçi sınıfının bir parçası olduğu bilin-
ciyle, onlarla dayanışma içinde olmayı 
ve kültürel gelişimleri için çalışmayı 
amaçlar. Umut-Sen çok parçalı ve farklı 
evrelerin iç içe yaşandığı bir mücadele-
ye taliptir. Bu yüzden hukukçu, ileti-
şimci, propagandacı, eğitimci, sendika 
ve dayanışma örgütleyicisi gibi değişik 
uzmanlık bilgilerine sahip gönüllüle-
re gereksinim duymaktadır. Amacına 
ulaşabilmesi için farklı özelliklerdeki 
kişileri aynı doğrultuda ve kolektif 
çalışmaya ikna etmesi gerekir. Bu ancak 
açık, eşit ve demokratik bir işleyiş 
içinde mümkündür. Değişik çevrele-
rin benzer gereksinimleri duyduğu bir 
dönemde, solun geleneksel özelliği olan 
rekabetçi tutumlardan uzak duruldu-
ğu sürece bu başarılabilir. Bu yüzden 
Umut-Sen’de çalışacaklarda yukarıda 
sayılan amaçlar dışında herhangi bir 
özellik aranmaz. Bir işçinin sendikal 
mücadeleye katılması için gerekenler, 
Umut-Sen çalışanları için de geçerlidir. 
Birlikte mücadeleye gereksi- nim 
duymak ve sınıfa ihanet 
etmemek yeterlidir. Bu, 
aynı zamanda bizim 
sendikal mücadelemi-
zin en temel ilkesidir.

YAKLAŞIMEKİM
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Politik mücadelede yenilgi ya 
da güçsüzlük duygusu özünde 
ideolojiktir ve bu duygu, devrim-

cilerin en büyük açmazlarından biridir. 
Oysa devrimin mantığı gereği hiçbir 
dönemde ve hiçbir koşulda yenilgi mut-
lak değildir. Baskıların, sömürünün, 
katliamların, gericiliğin arttığı bir dö-
nemde esas tehlike yapacak hiçbir şey 
olmadığı düşüncesidir ki bunun nedeni 
öznel esaret, yani bir bakıma idealizme 
doğru savrulmadır. Şayet böylesi dü-
şüncelere sahipsek, “şimdi devrimcilik 
ya da devrimci bir örgüt için koşullar 
uygun değil” gibi düşünceleri benimsi-
yorsak bunun devrimcilikle hiçbir ilgisi 
olmadığını, en iyi ihtimalle liberalizmle 
ilgisi olduğunu bilmek durumundayız. 
Böylesi durumlarda “‘Solcular’ın kendi 
arzularıyla, siyasal ve ideolojik tutumla-
rıyla nesnel gerçekliği birbirine karış-
tırdıkları açıktır. Devrimciler için en 
tehlikeli hatalardan biridir bu” (Lenin). 
Zira devrimcilik her ne kadar dönemin 

ve koşulların nesnel durumu ile şekil-
lense de devrimciliğin, devrimcinin 
kendi öznel zamanının ötesine taşındığı 
bir boyutunun olduğu bilinir. Bu boyut, 
sınıfların ortadan kaldırılmasının ve öz-
gürlük mücadelesinin evrensel tarihini 
duyurur. Öyleyse, ancak tarihin geriye 
ve ileriye doğru nesnel değerlendirmesi 
ile devrimciliğin sürekliliği kavranabi-
lir.

Sahip olunan genel atalet durumunu ve 
güçsüzlük duygusunu aşmanın dev-
rimci bir sorumluluk gerektirdiği açık 
olmakla birlikte bunu aşmanın temel 
yolu; içinden geçtiğimiz gerçekliği, 
çelişkileri ve imkânlarıyla birlikte kav-
ramaya çaba göstermektir. Her dönem 
kendine özgü ilişkiler ile anlaşılmalı-
dır kuşkusuz. Bu nedenle ardımızda 
bıraktığımız dönemler ve koşullar 
açısından görece bu daha kolay. İçinden 
geçtiğimiz karmaşık süreci anlamak 
ve bu sürece müdahale etmek ise biraz 

daha zor. Öyleyse geceyi ve Minerva’nın 
baykuşunun kanatlanmasını mı bek-
leyeceğiz! Bu bakımdan devrim an-
ti-Hegelcidir. Zira devrimcilik sürecin 
içindeki nesnelliği kavramayı ve sürecin 
nedensel yönlerini keşfetmeyi olanaklı 
kılar. Gerçekliğin kuruluşuna yönelik 
bu kavrama çabası devrimcilik için 
önkoşuldur. Koşullar ve ilişki tarzları 
değiştiğine göre yöntem ve strateji de 
değişmelidir. Ama bu her şeyin görece 
olduğu savıyla karıştırılmamalıdır. Zira 
“salt relativizm bakış açısıyla her türlü 
safsata haklı gösterilebilir” (Lenin). 
Oysa devrimci mücadelenin sürekliliği 
ve her koşulda sınanmaya ve eleştiriye 
tabi tutulması, yenilenmesi herhangi bir 
göreceliğe tabi tutulabilir gözükmüyor.

Her şeyin görece olduğunu iddia etmek 
kadar tehlikeli kimi diğer yaklaşımlar 
da sınıfla kurulan dolaysız ve eşit pratik 
bağların işçicilik ya da sınıfçılık olarak 
yaftalanması (ki bunların da genelde 

SINIFIN
UZAĞINDA
NİHİLİZMİN
YAKININDA
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birbirine karıştırılarak bu atfın yapılma-
sı), merkeziyetçi-öncü örgüt anlayışının 
otoriterleşmeye ve yenilgiye mahkûm 
olduğu gibi yaklaşımlardır ki bu da aynı 
idealizmin çukurunda volta atmaktır. 
Bu yaklaşımların yarattığı ilkesizlik ve 
çizgisizlik birçok sol ve sosyalist ya-
pıların yozlaşmasına neden olmuştur, 
olmaktadır. Oysa ne sınıfla dolaysız 
örgütlenme tarzlarının geliştirilmesini 
ne de merkezi bir örgütün gerekliliğini 
olumsuzlayacak hiçbir nesnel neden 
olmadığı gibi bilakis bunların ikisi-
nin de ivedilikle geliştirilmesi tarihsel 
bir zorunluluk olarak kendini dayat-
maktadır: “Koşulların doğrudan açık, 
gerçekten kitlesel ve gerçekten dev-
rimci bir mücadele için henüz uygun 
olmadığı bir dönemde devrimci olmak, 
devrimin çıkarlarını (propagandayla, 
ajitasyonla ve örgütlülükle) devrimci 
dalganın dipte seyrettiği koşullarda 
devrimci olmayan kurumlarda ve çoğu 
zaman düpedüz gerici olan kurumlar-
da, devrimci mücadele yöntemlerinin 
gereğini henüz anlayamamış kitleler 
arasında savunmak çok daha zor, ama 
çok daha değerlidir” (Lenin).

Şayet nesnel durumu doğru kavrayabi-
lecek sürekli geliştirilebilir bir yönteme 
sahipsek, devrimi öznelliğimiz üzerine 
değil de öznelliğimizi devrim üzerine 
inşa edebiliyor ve bunu örgütlü biçimde 
biteviye etrafımızla etkileşim ve sınan-
ma içinde geliştirebiliyorsak, güncel 
ihtiyaçları ve tavrımızı sınıfın ihtiyaçla-
rına göre belirleyebiliyor devrimci mü-
cadelenin insanlık ve doğa için verilmiş 
evrensel bir mücadele olduğunu varo-
luşsal biçimde kavrayabiliyorsak sınıfçı, 
işçici ya da başka bir sıfatla anılmak 
umurumuzda olmamalı. Öyle ki aslında 
içinden geçtiğimiz dönem bu tarz atıfla-
rın yarattığı yanılgıyı yeterince gözler 
önüne serdi. Neredeyse sınıfla her do-
laysız bağ yok sayıldı, küçük görüldü ya 
da sekter addedildi. Oysa devrimciliğin 
özünde bu bağın geliştirilmesi vardır 
ki merkeziyetçiliğin aygıtçılığa ya da 
sınıf-üstücülüğe dönüşmesini engelle-
yecek olan da sınıfla kurulan bu canlı 
bağdır. Bu yüzden –kuşkusuz değişen 
ekonomik koşulları da nesnel biçimde 
göz önünde bulundurarak- şimdiler-
de en çok ihtiyaç duyulan şey sınıfla 
dolaysız pratik bağların kurulmasıdır. 
Devrimcilerin üretenlerin olduğu ve 

üretimin gerçekleştiği her yerde ol-
maları, bir yandan üretenlerle birlikte 
sömürü ilişkilerinin teşhirine dönük 
çalışmalar yapmaları diğer yandan da 
bu çalışmanın politik kuruluşunu mer-
kezi bir çabayla yürütmeleri devrimin 
doğası gereğidir.

Devrim için nesnel nedenlere mi 
ihtiyacımız var? Yaşamak için bir 
ömür çalışanlara bakalım. Her gün iş 
cinayetlerinde ölenlere, ölerek, aşağı-
lanarak çalışanlara, her türlü güven-
cesizliği razı gelen işsizlere bakalım. 
Ruhu ve bedeni onulmaz yaralar alan 
kadınların ve çocukların maruz kaldığı 
eril faşizme bakalım. Sadece doğduğu 
yerde yaşamak için savaşanlara ve kat-
ledilenlere, savaştan kaçarken ölenlere 
bakalım. Bir de milyonlar bu haldey-
ken asalakça yaşayan azınlığa bakalım. 
Sınıf mücadelesi mi? Sınıf mücadelesi 
işte bu gördüklerimizin hepsinin aynı 
toplumsal hastalıktan yani kapitalizm-
den türediğini görmek ve bu yozlaş-
manın, nihilizmin, talanın köklerine 
saldırmaktan başka bir şey değil. Çok 
mu sıradan ifadeler bunlar? “Bütün 
suç kapitalizmde” deyip kolaycılığa mı 
kaçacağız! Asla. Ama sorunun kökleri-
ne saldırmaktan da vazgeçmeyeceğiz. 
Sınıftan uzaklaştıkça kapitalizm ya da 
emperyalizm gibi kavramlar da de-
mode oldu çünkü. İlişkileri açıklamak 
yerine kavram icat etme çabaları gelişti. 
Sınıfın dönüşen yapısını anlamak 
yerine sınıfın yerine kimlik mücade-
leleri ikame edilmeye çalışıldı. Bütüne 
dönük mücadeleler tesis etmek yerine 
sadece yerel müdahaleler devrimcilik-
miş gibi savunulageldi. Bu mücadeleler 
elbette ki anlamsız değil. Ama sorunun 
köklerini görmezden gelen, bu köklerle 
bağ kuramayan mücadele tarzlarının 
devrimcilikle ilişkisi su götürür. Tüm 
bunlardan çıkan netice: Sınıftan kaç, 
kapitalizme göz yum, devrimciliği 
kaba-pratikçilik olarak yaftala ve açılan 
boşlukta kendine ya da aygıtına daha 
çok yer aç. Oysa devrimcilik ne sınıf-
çılıktan ne pratik deneyimden ne de 
tüm ezilenlerin iradi inisiyatifinden 
bağımsızdır. Şayet devrimcilik her 
yerde ve her an neyin zorunlu olduğu-
nu ve bu zorunluluğun evrensel tarihle 
olan bağını görmekse karar vermek 
zorundayız: Ya geceyi bekleyeceğiz ya 
da geceyi aydınlatmak için devrimin 
ateşini birlikte besleyeceğiz.

ÇİZGİ EKİM
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Ortadoğu dışarıdan çizilen 
sınırları ve buna bağlı gelişen 
mezhepsel çatışmaları nedeniyle 

mezhep ayrımlarına yaslanan örgütlen-
melere sürekli ev sahipliği yapıyor. Bu 
örgütlenmelerden günümüzde belki de 
en kanlı mücadele çizgisini benimseyen 
IŞİD’in tanımlanışı da bu hakikatten 
geliyor. Ortadoğu’nun mezhep kavgala-
rının yoğun ve dinin kayda değer bir etki 
alanının olduğu bir coğrafya olduğunu 
biliyoruz fakat şunu da söylemek gerekir 
ki emperyalist güç odakları, çıkarları 
doğrultusunda buraya sürekli müdahil 
olurken yalnızca dinin karşısında dur-
mak ve bütün meseleyi oradan okumak 
eksik olur. Bu yüzden “IŞİD farklı bir 
düzlemden mi ortaya çıktı?”, “Gücünü 
nereden aldı?” gibi soruların cevaplarına 
bakarken tarihsel arka planını, toplumsal 
ilişki biçimlerini ve coğrafyayı göz ardı 
etmemek gerekir.

IŞİD’in ortaya çıktığı bu coğrafyada 
hedef aldığı kesim; “Kabe’yi yıkacağız, 
gösterişli alanlarınızı talan edeceğiz” 
söylemleri ile Ortadoğu halklarının 
alt sınıflarıdır. Yani yoksulluk ve geri-
de bırakılmışlık hali, bu tür yapıların 
beslenme noktası olarak ortaya çıkmıştır. 
Kendini orada yaşayan halklardan üstün 
görenler ise Ortadoğu’nun “karanlık” 
çukurundan çıkma planlarının başına 
“aydınlanmayı” koyarak emperyalizmin 
sözde özgürleştirme operasyonlarını 
onayladılar. Kuşkusuz IŞİD benzeri yapı-
ları kendi işlerine geldiği zaman Afganis-
tan ya da Mısır’da görmezden gelip yeri 
geldiğinde desteklerken Batı, çağdaş ve 
ilericilik tarafında olduğunu, bu yapıla-
rın ise Ortadoğu’nun “gerçeği” olduğunu 
ifade ediyordu.

Türkiye’nin bütün bu bağlamdaki rolü 
AKP dönemindeki politikalar ile arttıkça 
biz sosyalistlerin de söyleyecekleri artı-

yor. Türkiye’yi tahlil ederken içerde ve 
dışardaki siyasetin iç içe geçmesinden, 
yapılan belirli ittifaklar neticesinde sıç-
ramalardan kaynaklı Türkiye halklarının 
hafızasında da yaşamında da yer ediyor. 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, tüm 
dünyada yaşanmakta olan bu kapitalist 
mücadelede “nereden, ne kaparsam 
kârdır” anlayışı ile hareket ediyor ve 
dönemsel ittifaklar yapıyorlar. Türkiye 
de Ortadoğu’daki olaylara, bu hesapla-
malar ile birlikte ideolojik bağlarına da 
güvenerek müdahil oluyor. IŞİD gibi ör-
gütlere el altından silah yardımı yaparak 
kendine farklı alanlar açıyor. Bu ittifakı 
da Türkiye içine sıçradığı noktalarda, 
işine geldiği kadarıyla konsolide ediyor; 
işine gelmediği noktalarda ise ittifak 
değişikliğine gidiyor. İşte bütün bunların 
sonucunda Suruç’ta katledilen 33 Düş 
Yolcusu’na, 10 Ekim’de katledilen 103 
değerli insana geliyoruz; yani AKP’nin 
katliamlar düzenine.

BİZ SOL OLARAK, BU KATLİAM 
DÜZENİNDEN SAĞ ÇIKAMADIK. 
ZOR BİR MÜCADELE DÖNEMİNE, 
MORAL VE KURUMSAL OLARAK YIPRANMIŞ BİR BİÇİMDE 
GİRDİK.
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Bugün, Ortadoğu’da birbiriyle müca-
dele eden güçler arasında yer alan Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin Aydınlanmacı 
gelenekle bir bağı vardır. Geçmiş dö-
nemlerden kalmış ve Arap milliyetçi-
liğinin kalıntısı olan Baasçılık benzeri 
devlet ideolojilerini romantize etmenin 
lüzumu yoktur. Sahada emperyalizmin 
esas ezmek istediği Mukavemet Ekse-
ni’nin ana omurgası ise siyasal İslam-
cılardır. Mezhepçi güçlerin karşısında 
mücadele edenler bunlardır. Türkiye’den 
bakarak yazılan metinler ise bu gerçeği 
değiştirmez, bu odakların her biri ile 
ilgili tartışılabilir. Ama Türkiyeli devrim-
cilerin başat görevi, Türkiye’deki sömürü 
düzenini yıkmaktır.

7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında 
AKP, toplumsal muhalefeti ekarte edecek 
katliamların gerçekleşmesine zemin 
hazırlayarak IŞİD’le işbirliği halinde bir 
süreliğine yapılanlara göz yumdu. IŞİD 
ile mücadelede önemli bir konumu olan 
Kürt Özgürlük Hareketi’ne ise karşı tavır 
alarak yaşanan katliamları sahiplendi. 
IŞİD, Suriye’de Kobane’yi düşürerek 
coğrafi olarak Fırat’ın doğusunda sağlam 

bir köprübaşı elde etmek istiyordu. Bu 
noktada o köprübaşının Kürt Özgürlük 
Hareketi’nin elinde olmasını istemeyen 
Ankara ile çıkarları örtüştü. Politik olay-
ların analizini hakikate dayalı olarak 
yapmak gerekir, kendi hayal dünyamıza 
dayanarak dünyayı okuyamayız. Tam da 
bu yüzden ne Kobane’nin yeniden inşası 
için yola çıkanların katledilmesi ne de 
103 kişinin yaşamını yitirdiği evlerimi-
ze, yüreklerimize ve belki de en önem-
lisi mücadelemize kor olarak düşen 10 
Ekim Katliamı bütün bu olgulardan ayrı 
düşünülemez. 

Kontrgerilla aygıtı 10 Ekim 2015’te bü-
tün ağırlığıyla sahadaydı. Bizler, Ankara 
Garı’ndaki patlamadan hemen sonra 
polis tarafından tazyikli su ve biber gazı 
ile bizlere yapılan saldırıyı hiç unutma-
dık. O gün orada katledilenler, bütün bu 
hatıraları ile mücadelemizde yaşıyorlar. 
Ancak tüm bunları söylerken katliam-
dan önce ve sonraki süreçte kurama-
dığımız politik ortaklığa da bakmak 
lazım. Barış Bloku’nu hatırlıyoruz. Etki-
siz, zoraki, ortak bir politik değerlendir-
meye sahip olmadan yan yana gelişlerin 
sonuçsuz örnekleri bunlar. Aslanların 
kokusunu alan ceylanların birbirine 
yaklaşması gibi sonuç vermeyen ama 
çok reklamı yapılan birliktelikler… Biz 
sol olarak, bu katliam düzeninden sağ 
çıkamadık. Zor bir mücadele dönemine, 
moral ve kurumsal olarak yıpranmış bir 
biçimde girdik. Kuşkusuz saldırganların 
arkasına saklanan kontrgerilla yapılan-
masının hedefi de buydu ve o hedefe 
biraz da sayemizde çok zorlanmadan 
erişmiş oldu.

Bugün gelinen noktada ise 24 Haziran 
seçimleri ile yaşanan hezimetin ardın-
dan “Ne yapsak?” diye debelenen, 
önlerinde siyasi bir program olma-
yan, faşizan unsurlar barındıran 
sivil diktatörlük rejiminin altın-
da kalmış bir sol var. Kısacası 
pek de bir şey değişmedi. 
Olan bitene dair hala ortak-
laşmış bir siyasi değerlen-
dirmemiz yok; zira hakikate 
göre değil, partizanlaştırma-
ya çalışılan insanların hoşuna 
gitmesi için seçtiğimiz terim-
ler ile yaşananları anlatmaya 
çalışıyoruz. Seçeneksiz, gelecek-
siz kalmış binlerce genci kapsa-
maya yönelik hamle yapamayan, 

yapmaktan çekinen ve kendini yenileye-
cek bir yöntem bulamayıp yerinde sayan 
sosyalist bir gençlik var bugün. Kimlik 
politikasına saplanmış bir sosyalist genç-
lik! Kendi siyasal tutumunu, toplumu 
bölme biçimi olarak bize sorgulatır iken 
“kendi” kesiminde de bunu kitlesel bir 
pratik ortaya koyamayarak sorgulatıyor. 
Bunu aşma çabası içinde olanları ise 
engellemeye çalışıyorlar. Bu sözler, “kit-
lesel” olma anlamında herkesi kapsıyor 
ama belirli farkları gözetmeksizin bunu 
söylemek eksik kalıyor elbette.

Gençliğin, 10 Ekim Katliamı gibi anlam 
yükü ağır olan bir günde ortak dav-
ranabilmesi iyi bir durumdur. Fakat 
Ortadoğu hakikatine dair kendi hayal 
dünyalarından çıkan saptamaları metne 
dayatmak istemeleri, bu ortaklıktan ile-
riye dönük bir adım çıkmasına engeldir. 
Bilinmelidir ki bütün bunları karamsar 
olmak için, kimseyi sorgulamak için 
söylemiyoruz. Niyetimiz hakikati kavra-
yıp çıkışa doğru gençlikle, işçi sınıfı ile 
birlikte yürümektir; eleştirimiz bu yüz-
dendir, özgürlüğe yürüyenlerin izinden 
gitmenin yollarını arama çabasıdır. Çok 
düştük, çok yorulduk ama unutmasın 
kimse; 

Akın var
           güneşe akın!
     Güneşi zaptedeceğiz 
           güneşin zaptı yakın!
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Suriye’deki iç savaşta hükümetin 
galip geldiği tespitini daha önce-
ki yazılarımızda yaptık. Aradan 

geçen zamanda, Suriye’deki silahlı isyanı 
destekleyen ülkeler doğrudan sahaya 
inerek kesin bir hükümet zaferine izin 
vermeyeceklerini gösterdiler. Proksi sa-
vaş bitti ama Fransa ve ABD gibi ülkeler 
ise Suriye’de eski durumun tamamen 
geri dönmemesi için beklenmeyecek 
askeri tepkiler verebileceklerini sembolik 
olarak da olsa gösterdiler. Rus üslerinin 
bulunduğu Lazkiye’yi İsrail uçakları 
vururken Fransız firkateyni Auverg-
ne’den Suriye’ye doğru ateş açılması, bu 
noktadaki en açık örneği oluşturuyor. Bu 
yüzden hızlıca temizleneceği düşünülen 
İdlib cebi başta olmak üzere kalan isyan-
cı merkezler konusunda bir durağanlık 

yaşanmakta. Bu durum Türki-
ye’nin hem ABD hem de Rusya 
ile siyaset yürütebilme olanağının 
ömrünü uzatmışa benziyor.

Rusya, bu durum karşısında 
Suriye için ödeyeceği bedelin 
sınırsız olmadığını gösterdi. 

Zaten sınırlı ekonomik kaynakları olan 
Rusya’nın böylece, Beşar Esad’ın “Her 
karış toprağımızı geri alacağız” sözünün 
kefili olmasının beklenemeyeceği de 
ortaya çıktı. Örneğin; İsrail saldırılarına 
şimdiye dek hep göz yuman Rusya, ken-
di uçağı düşünce de bir kısım gelişmiş 
hava savunma sistemini Suriye’ye verdi 
ama yerleştirilen S-300 bataryalarının 
miktarının ilk anda söylendiği gibi tüm 
Suriye hava sahasını koruyacak kadar 
çok olmadığı ortaya çıktı. Zafere bu 
kadar yakınken Rusya gibi mühim bir 
müttefikle ters düşmek istemeyen İran 
İslam Cumhuriyeti ve Suriye hükümeti 
de Rusya’nın bu askeri seçeneği erteleyen 
“az bedelle en çok kazanımı” elde etmeye 
dayalı stratejisine şimdilik uyum göste-

riyor.

Rusya’nın askeri gerilimi diplomatik 
pazarlığa dönüştürme stratejisinin 
temelinde, Türkiye ile olan sıcak ilişkileri 
var. Ülke içindeki olası sosyal ekonomik 
ve politik sonuçlarından dolayı İdlib’de 
oluşacak askeri bir seçeneği kesinlikle 
istemeyen Türkiye, isyancıların Suriye 
Arap Ordusu ile temas edeceği cephe-
lerden en az 15 kilometre geri gitmesine 
dair öneriyi masaya koyunca Rusya’nın 
ilgisini çekmeyi becerdi. Geçenlerde 
Avusturya ziyaretinde yaptığı açıkla-
mada Vladimir Putin de kendisi için 
önemli olanı ortaya koydu. Sorulan soru 
üzerine İdlib cebinin esas sorununun; 
Lazkiye’deki Rus üslerine (bunu birinci 
sırada saydı) ve ikinci olarak Halep şehir 
merkezine saldırılmasına uygun bir 
coğrafyada bulunması olduğunu belirtti. 
15 ila 20 kilometrelik geri çekiliş, bu iki 
sorunu da çözebilir. Nitekim Erdoğan’ın 
verdiği sözden beri Hyermim’e doğru bir 
dron saldırısı haberi görmedik. Halep’e 
hala roket mermileri düşüyor ama yine 

AKP 
DÖNEMİ DIŞ 
SİYASETİNİN 
BİRİKTİRDİĞİ 

BÜTÜN 
CERAHAT 
İDLİB’DE, 

AFRİN’DE VE 
ŞHEBA’DA 
SIKIŞMIŞA 

BENZİYOR.

İDLİB 
CEPHESİNDE 

YENİ
BİR ŞEY

YOK
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de bu Rusya için tali bir mesele.

Bugün gözüken İdlib’deki çatışmasızlık 
halinin bir süre daha sürebileceğidir. 
Suriye Ordusu tek başına Halep’in çev-
resine operasyon yapabilir ama Rusya 
şemsiyesi olmadan hem kimyasal silah 
saldırısı iddiaları noktasında hem de 
Diriliş Ertuğrul fantezilerini gerçeğe 
uygulamak isteyebilecek Türkiye’ye karşı 
büyük risk almış olur. Soçi’de Türkiye’nin 
verdiği sözlerin sadece bir kısmı yerine 
getirilmiş olsa bile üsleri son ayı güvende 
geçiren Rusya durumdan memnun gibi. 
Küresel gelişmeler kendi aleyhine dön-
medikçe Suriye’de statükoyu kendileri 
bozmak istemeyecektir.

Suriye sorunu, artık açık bir biçimde 
ABD açısından Lübnan ve Irak’taki İran 
etkisinin geriletilmesi başlığının bir 
parçası. Irak’ta Haydar İbadi’nin başba-
kanlıkta kalması için her türlü baskıyı 
yapan ABD, seçimlerin galibi popülist 
ve popüler din adamı Mukteda es Sadr’ı 
İbadi’nin arkasında tutamadı. İran’ın 
bölgedeki en ağır ismi olan Kasım Süley-
mani ile Bret McGurk’un Iraklı aktörleri 
her türlü yöntemle hizaya getirmeye 
çalıştığı Basra’da, İran Konsolosluğu’nun 

yakılması ya da 
İran’ın Kürdistan 
Özerk Bölgesi’nde 
kendi muhalifleri-
ni füzeyle vurması 
gibi dramatik 
olaylara sahne 
olan hükümet 
kurma çalışma-
ları; bir kez daha, 
İran’a kafa tutmak 
isteyenlerin sa-
hada olası müt-
tefiklerinin pek 
fazla bulunmadı-
ğını gösterdi. İran 
sonuçta kendine 
düşman olmayan 
isimlerin Irak’ta 
başa gelmesini 
sağladı. Bu başarı 
İran’ı da Suriye’de 
risk almaktan 
alıkoymaktadır. 
Onlar da şuanda-
ki çatışmasızlık 
durumundan 
fırsatla Irak’taki 
durumu ve Suudi-
lerle olan rekabet-

le ilgili meseleleri çözmek için çalışmak 
istiyorlar. 

Türkiye tıpkı ekonomik kriz başlığında 
olduğu gibi burada da gerçek bir tutum 
almadan oyalama taktiğinden vazgeç-
meyecek gibi gözüküyor ve uluslararası 
ilişkiler, ekonomiden farklı olarak bu 
türden sahte manevralara daha çok 
alan sağlıyor. Türkiye, Suriye’deki silahlı 
gruplarla değişik düzeyde ilişkilere 
sahipken bir yanda Türkiye’nin burada 
kuruluşuna önayak olduğu ve doğrudan 
kontrol ettiği gruplar var. Şam Kolordu-
su (Feylak El Şam) ve Nureddin Zengi 
Tugayları bunların en büyükleri. Diğer 
yanda ise ciddi düzeyde iyi ilişkilerinin 
olduğu Ahrar El Şam ve Ceyş El İzze gibi 
gruplar var. Sahadaki en önemli grup 
olan Şam’ın Kurtuluşu Heyeti ile (eski 
Nusra cephesinin çekirdeğini oluştur-
duğu grup) daha mesafeli ve diplomatik 
ilişkilere sahip. Geriye kalan dinin koru-
yucuları gibi El Kaide’nin küresel mer-
kezinin daha çok beğendiği gruplar ise 
Türk hükümetini “tağut” sayıyor. Bunlar 
sahada zayıf olsa da giderek büyüyorlar, 
üstelik IŞİD kalıntılarıyla da ilintililer. 
Türkiye zorunda kalırsa bu sonuncuları 

kolayca ezebilir. Şam’ın Kurtuluşu Heyeti 
ile Rusya feda edilecek noktaya gelinirse 
ve o sırada Saray böyle bir tercih yapmak 
istemiyorsa, o zaman ancak savaş günde-
me gelebilir.

Türkiye, İdlib’de askeri pozisyonunu 
güçlendirecek ve buradaki grupları 
Kürtler’e karşı kullanmak isteyecektir. 
Suriye hükümeti ile küçük ortak olsa bile 
kendi proksileri yer almadan bir karış 
Suriye toprağını bırakmak istemeyecek-
tir. Suriye ise Rusya’dan yeşil ışığın y’sini 
gördüğünde, İdlib cebini kemirmek 
üzere Lazkiye kırsalı ve Halep’in batısı 
başta olarak askeri operasyonlara başla-
yacaktır. ABD, Kürtler ile olan ilişkisine 
bölgede kalmak için mecbur olsa da Su-
riye-Rusya ilişkisinde olduğu gibi kendi 
ilişkisinde bu türden bağlar eşit değildir. 
ABD, Türkiye’den bütünüyle vazgeçmiş 
değildir ve Türkiye’ye Kürtler aleyhine 
bazı tavizler verebilir. Ortağı ise söylem 
düzeyi dışında buna tepki vermeyecektir.

Tüm bunlardan çıkan sonuç şudur: Bu 
bataklığın yeterince içindeyiz ve daha 
fazla içine çekilmemek için tutum al-
malıyız. Hangi insani ya da dini gerekçe 
arkasına saklanırsa saklansın; Diriliş 
Ertuğrul “goygoyu” eşliğinde fantezi 
dünyasından hakikate dönüştürülmeye 
çalışılan yersiz hayallerin Reis’in Putin 
ile kurduğu ilişki sayesinde bugünlere 
kadar taşındığı ortada. Suriye hükümeti 
ise her şeye rağmen ayakta kalmayı ba-
şardı. Şimdi onlar da Arap dünyasındaki 
yerlerine geri dönebilmek için askeri 
yöntemi değil, diplomasiyi tercih ediyor. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
açılışında Bahreyn Dışişleri Bakanı 
Halid bin Ahmed El Halife ile Suriye 
Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in uzun 
zamandır görüşmeyen arkadaşlar gibi 
kucaklaşması ve bu fotoğrafın basında 
boy boy yer alması boşuna değildir. AKP 
dönemi dış siyasetinin biriktirdiği bütün 
cerahat İdlib’de, Afrin’de ve Şheba’da sı-
kışmışa benziyor. Bunun patlaması ülke 
içinde de sonuçlar yaratacaktır. Mez-
hepçi kışkırtmalar ve şoven kalkışmalar 
dahil pek çok kötü senaryonun hiçbiri-
ne sol hazır gözükmüyor. Bu da bizim 
hesapsızlığımızın, siyasetsizliğimizin 
sonucudur ama biz, Saray gibi Suriye’de-
ki insani ve siyasi durumun şimdilik 
böyle kalmasını ümit edemeyiz. 

Halklara Barış Saraylara Savaş.
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DEĞERLENDİRME

“KÖLE DEĞİLİZ” 
DİYENLERLE 
DAYANIŞMAYI 
BÜYÜTELİM

Yapımına 2014 yılında başlanan, 
yüzde doksanı orman ve gölet-
lerden oluşan yedi bin altı yüz 

elli hektarlık alana yayılan İstanbul 3. 
havalimanı inşaatının çalışmaları doğa 
katliamı ve işçi ölümleriyle sürüyor. Ha-
valimanı; Cengiz, Limak, Kolin, Kalyon 
ve Mapa inşaat firmalarının oluşturdu-
ğu İstanbul Grand Airport (İGA) adıyla 
kurulan konsorsiyum tarafından 25 yıl 
süreyle işletilecek olup yedi yüze yakın 
taşeron firmanın bulunduğu şantiyede 
otuz altı bine yakın işçi çalışıyor. Çalış-
maların başlangıcından bugüne inşaat 
işçileri, şantiyedeki olumsuz koşulların 
düzeltilmesi için birçok eylem yaptı. 
Ancak inşaatın büyüklüğü ve dışarıdan 
yalıtılmışlığı, buradaki olumsuzlukla-
rın görünür olmasının ve bunlara karşı 
bir kamuoyu oluşmasının önüne geçti. 
Dört aşamada tamamlanması planlanan 
projenin ilk bölümü 29 Ekim 2018’e 
yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu nedenle 
son zamanlarda şantiyede, üretimin 
hızlandırılması baskıyı ve kuralsızlıkları 
da artırdı. Son yaşanan servis kazasın-
da 17 işçinin yaralanmasıyla 14 Eylül 
sabahı işçiler; iş cinayetleri, ödenmeyen 
ücretler, ağır çalışma koşulları, servis, 
yatakhane ve yemekhanedeki kötü 
koşullara karşı eyleme geçti. Akpınar 
Yerleşkesinde başlayan direniş, 3. hava-
limanı işçileri arasında yaygınlaşarak 
kitlesel bir eyleme dönüştü. 

Eylemin giderek büyümesi sonucunda 
şirket yetkililerinin çağrısıyla kolluk 
güçleri şantiyeye girerek işçilere biber 
gazı ve TOMA’larla saldırdı. İşçilerin 
15 madde ile listeledikleri talepleri, 
işverenin İş Kanunu’na göre yapmakla 
yükümlü olması rağmen kabul edilmek 
yerine işçilere gece baskınları yapıldı. 
Altı yüze yakın sayıda işçi gözaltına 
alındı, işçi ve sendikacı olmak üzere 
toplam otuz altı kişi tutuklandı.

Havalimanı 
işçilerinin 
eylemleri 
sırasında 
işçiler, yandaş 
medyanın saldırılarından da payını 
aldı. “İşçiler sudan sebeplerle ayaklan-
dı”, “Biber gazı sıkıp içlerindeki şeytanı 
çıkartacaksın”, “Hiç kimse işçi hakları 
diye cak cuk etmesin, tahtakurusu 
bizim okulda da vardı” gibi karalama-
larla işçilerin haklı talepleriyle kalkış-
tıkları direniş boğulmaya çalışıldı. Buna 
rağmen alternatif medya araçlarıyla, 
işçilerin sosyal medya hesaplarından 
yaptıkları paylaşımlarla emek yanlısı 
bir kamuoyunun oluşması sağlandı ve 
yandaş medyanın karalamaları boşa 
düşürülmüş oldu. Nitekim havalimanı 
işçilerinin haklılığı ve çalışma koşul-
larının insanlık dışılığı İGA’nın yazılı 
itirafında da yer buldu.

Derinleşen ekonomik krizin emekçiler 
açısından giderek daha da hissedilir ol-
maya başladığı, ücretsiz izinler ve işten 
çıkarmaların arttığı bu dönemde “aşağı-
dan” gelen homurdanmaların büyük bir 
kasırgaya dönüşebileceğini görüyoruz. 
Açıklanan Yeni Ekonomik Program 
(YEP) ile de Saray rejiminin krizin 
faturasını emeğiyle geçinenlere çıkar-
mak istediği açık, bu nedenle emek-ser-
maye çatışmasının daha da sertleşe-
ceği bir döneme girdiğimizi söylemek 
mümkün. İşçilerin kendiliğinden veya 
kısmen örgütlü eylemleri ve direnişleri 
giderek yayılıyor. Kapı önü direnişleri, 
yürüyüşler, nöbetler, vinç işgalleriyle 
işçiler; birbirine bakan ve birbirinden 
öğrenen pratiklerle yol bulmaya çalışı-
yor. Öte yandan Saray rejiminin devlet 
şiddetini işçi eylemlerine karşı sonuna 
kadar kullanmaktan kaçınmayacağı da 
3. havalimanı eylemlerinde bir kez daha 
görülmüş oldu. Her türlü hak arama 
mücadelesini şiddetle bastıran Saray; iş-

çilerin eylemlerle, direnişlerle kazanım 
elde etmesini, bu eylemlerden öğren-
mesini engellemeye, diğerlerine gözdağı 
vermeye çalışıyor. Bu, önümüzdeki 
dönemde devletin rıza üretmede zor 
gücüne daha çok başvurmak zorunda 
kalacağını gösteriyor.

Diğer taraftan ise 3. Havalimanı İşçile-
riyle Dayanışma Platformu’nda olduğu 
gibi emekçilerin direnme eğilimleri-
nin güçlenmesini, taleplerinin kabul 
edilmesini, mücadelelerinin toplumsal 
olarak sahiplenilmesini hedefleyen 
dayanışma pratikleri de önümüzde-
ki süreçte keskinleşecek olan sınıflar 
savaşımında emeğin birleşik bir müca-
dele vermesi açısından önemli bir yer 
tutacağa benziyor. Platform; İnşaat-İş 
Sendikası ve İYİ-SEN olmak üzere iki 
bağımsız sendika ile DİSK’e bağlı Dev 
Yapı-İş Sendikası’nın çağrısı sonucunda 
birçok demokratik kitle ve emek örgütü, 
siyasi parti, aydın ve sanatçının imzacısı 
olduğu bir deklarasyonla vücut buldu. 
Oluşum; başta haksız-hukuksuz şekilde 
tutuklanan işçiler ve sendikacılar ile da-
yanışmayı, mağdur edilen işçi aileleri-
nin maddi, manevi ihtiyaçlarının kısmi 
de olsa giderilmesini ve 3. havalimanı 
şantiyesinde çalışan işçilerin talepleri-
nin takipçisi olmayı sorumluluk biliyor. 
Umut-Sen’in de bileşenlerinden biri 
olduğu bu yapı, hükümetin patronları 
kolladığı ve işçilere, onların haklarına 
saldırdığı günümüz koşullarında “Köle 
değiliz” diyerek direnenler ve direnme 
cüretini taşıyanlar için yeni bir olanağı 
açığa çıkarabilir. Bu tür birlik ve daya-
nışma cephelerini örgütlemek, içlerinde 
yer almak ve sorumluluk üstlenmek 
kaçınılmaz bir vazife olarak önümüzde 
duruyor.   
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KÜLTÜR - SANAT

Yazarlığını Kemal Özdemir’in, 
yönetmenliğini Galip Görür’ün 
yaptığı “3 Maymun” adlı tiyatro 

oyunu, geçtiğimiz günlerde 3. hava-
limanı işçileri ile dayanışma çağrısı 
yaparak prömiyerini gerçekleştirdi. 
“Ülkenin şantiyesinden hiçbir şeye 
bakan 3 maymunu” izlediğimiz oyun, 
kara mizah unsurları içeren bir politik 
tiyatro. Hem nesnel hali hem de politik 
ve kurumsal olarak tamamlanamamış 
haliyle bir inşaat şantiyesini andıran 
ülke ve bu ülkede güvensizlikle, birey-
cilikle karakterize olmuş toplum; “3 
maymun” metaforuyla tanımlanmaya 
oldukça uygun. Oyunun meramı; iş 
cinayetlerini, bununla bağlantılı olan 
hukuk sisteminin ve polisin sermaye 
yanındaki tutumunu, işçi sınıfı örgüt-
lenmesinin güçsüzlüğünü ve kleantalist 
bağlarla örülen sınıf ilişkilerini anlat-
mak ve bu yakıcı hakikati olabildiğince 
fazla insana duyurabilmek. Bu teşhiri, 
en hakiki insan faaliyeti olan sanat 
yoluyla yapmak ise oldukça umut verici 
bir çaba.

Oyunda, 
sıradan 3 
işçinin ve 
anti-kah-
raman 
olarak 
karakterize edilen Adem’in hikayesi bir 
inşaat şantiyesinde geçiyor. Sevgilisini 
bırakıp iş bulmaya başka bir şehre gelen 
Adem’in, memleketlisi olan ustabaşın-
dan iş istemesi ve aralarında oluşan iliş-
kide hakim olan minnet duygusunun 
neden oldukları yer yer diyaloglarda 
gözlemlenirken; Adem’in şantiyedeki iş 
cinayeti sonucu hayatını kaybetmesine 
dair hikayedeki diğer 3 işçinin, devletin 
ve patronun tutumu hakikati oldukça 
karikatüristik bir şekilde yansıtmakta. 
İşçilerin içerde kalmış iki aylık maaş-
larına ve yaşanan iş cinayetlerine karşı 
itirazlar yükselten, eylem örgütlemeye 
çalışan işçi önderine dair kayıtsızlık ise 
yine oldukça gerçekçi.

İşçiye “3 maymunu” oynadığı için “Ka-
bahatin çoğu senin canım kardeşim” 
diyen oyun, bize göre, merceği işçinin 
üç maymun halinden sorumlu olan 
sınıf mücadelesi içindeki öznelere tut-
malı. Biliyoruz ki işçi sınıfı, bulunduğu 
nesnel koşullar ve hegemonik ideoloji 
dolayısıyla kendiliğinden bir devrimci 
bilince, kapitalizmin yıkılması gerektiği 
fikrine erişemez. Bu bir basiretsizlik 
ilanı değil, somut durum tahlilidir. Sınıf 
bilinci, sınıf mücadelesi içinde gelişir 
ve ancak bir devrimci odağın iktisa-
di çelişkilere yönelen mücadeleleri, 
kapitalizme karşı sürecek bir mücade-
leye dönüştürdüğü ölçüde devrimcidir. 
Sadece küçük burjuva ideolojisi işçi sı-
nıfının örgütsüz haline bakarak Marx’ı, 
sosyalist teoriyi ve hatta işçiyi suçlar. Bu 
tutumun bir adım ötesi; işçi sınıfının 
bir bilinç ve mücadele yaratmak konu-

sunda başarısız olduğunu var sayarak 
başka toplumsal çelişkilerin/dinamik-
lerin peşine düşmektir. Oyunun ve 
öznelerinin “işçicilik” ve ajitasyondan 
kaçınmak adına sundukları eleştirel dile 
saygı duymakla beraber 3 maymunu 
oynayan solda konuşlanmış siyasal par-
tilere, örgütlere ve sendikalara Vladimir 
İlyiç Lenin’in 1900 yılında kaleme aldığı 
“Hareketimizin Acil Görevleri” adlı 
yazınını hatırlatmayı kendimize görev 
sayıyoruz. Lenin’e göre “esas görev” asla 
unutulmamalıdır; işçi sınıfının politik 
gelişmesini ve politik örgütlenmesini 
kolaylaştırmak. Yine 1902 tarihli “Ne 
Yapmalı?” adlı kitabından aktaralım; 
sınıf bilinci, karşılıklı ilişkiler alanında 
gelişir. Sosyalistler, bu yüzden halkın 
bütün sınıfları arasına girmelidir. Türki-
ye solundaki hakim küçük burjuva 
aklını ifşa etmek için bu alıntılar dahi 
kafidir. Halkı ezen ve ezilen olarak değil 
de yobaz ve aydın olarak sınıflandırarak 
kentli-laik orta sınıfın peşine takılan, 
sendikacılık oynamaya devam edebil-
mek için sistem partilerinin sözünden 
çıkmayan, işçilerin nesnel koşulları-
nı kavrayamayacak derecede “henüz 
kaybedilmemiş” mekanlarına hapso-
lurken oyunda da işçileri mücadeleye 
katamayınca onlara “sizi köleler sizi” 
diye çıkışan işçi önderinde somutlaşan, 
işçilere yukarıdan bakmaktan bir an 
olsun vazgeçemeyen, ezber yöntemle-
rini ve geçmiş romantizmini elinden 
aldığınızda ise geriye siyaset namına 
hiçbir şey kalmayan bu cenah; 3 may-
munu oynamayı bıraktığında, belki o 
zaman Adem’in cenazesini gömmeyi 
tekrar düşünebiliriz…

KABAHATİN ÇOĞU KİMDE?
SADECE KÜÇÜK BURJUVA 
İDEOLOJİSİ İŞÇİ SINIFININ 
ÖRGÜTSÜZ HALİNE BAKARAK 
MARX’I, SOSYALİST TEORİYİ VE 
HATTA İŞÇİYİ SUÇLAR.
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20 Temmuz 2015

kaTİLLERDEN HESABI GENÇLİK SORACAK!


