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SOSYALİZM İDEALİ
KÜRESEL OLARAK CANLANMALI

Bugün tüm dünyada küresel 
kapitalist sisteme ve onun liberal 
bireyci ve kozmopolit değerlerine 

karşı geniş bir kitle tepkisi var. Bu tepki 
kendisini sistem karşıtlığından ziyade 
sistemin taşıyıcısı olan seçkinlere karşı 
bir reaksiyon olarak ortaya koyuyor. 
Aynı zamanda kimi siyasi özneler tara-
fından insanları, kendilerine benzeme-
yenlere karşı kışkırtmak için maniple 
de ediliyor. Her durumda muhalefet, 
sistem karşıtı bir doğaya bürünemiyor. 
En iyi durumda seçkinlerin sistemi 

yönetme biçimine karşı köklü değişiklik 
talepleri biçimini alıyor. En kötü du-
rumda ise otuzlu yıllardan kalma faşist 
liberalizm eleştirisini andırıyor. Birinci 
durumun örneği olan, kimilerinin sol 
popülist diye adlandırdığı hareketlerin 
küresel etki alanlarının diğerleri kadar 
yaygın olmadığını da belirtmek gerekir.

Sosyalizm ideali bugün ya bu sol popü-
listlerin söylem sandukasında diplerde 
bir yerde ya da ahali arasında etkisi 
solda sıfır olan kimi propaganda grup-

larının yayınlarında; kısacası bitkisel 
hayatta yaşıyor. En kötü durumda bazı 
tek parti devletlerinin resmi belgelerin-
de bir ceset olarak bulunuyor. Kuşku-
suz, başta Hindistan olmak üzere hala 
sosyalizm ideali için dövüşenler de var 
ama bunlara yakından bakıldığında da 
yeni bir dünyanın coşkusuyla değil, bir 
varlık-yokluk kavgasının zorlamasıyla 
kavganın sürdüğü görülebilir. Devrim-
ci coşkuyla kavga edenlerin, mesela 
Lübnan Hizbullahı’nın, programının ise 
uzaktan yakından sosyalizm ile ilgisi 

SOSYALİZM İDEALİNİ YENİDEN GÜNCEL KILMALI, PROLETARYA 
DEVRİMCİLİĞİNİ HALK ARASINDA GERÇEK BİR
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yok.

Brezilya’da bir faşistin başa geçmesi, 
Latin Amerika’nın neoliberalizm karşıtı 
Pembe Dalgası’nın bütünüyle barutunu 
tükettiğini gösteriyor. Fakat Meksika, 
sonunda ilerici bir cumhurbaşkanı seçti 
denebilir. Unutmamalı ki Meksika’da 
uzun yıllar süren mücadeleden son-
ra başkanlığa seçilen AMLO (Andres 
Manuel Lopez Obrador) solcu ifadesini 
kendisi için kullanmakta her zaman 
çekingendi. Uzaklarda olup bitenler 
bizi etkilemez diye düşünenler yanılır. 
Sosyalizm için enternasyonalizm hep 
önemlidir. Sovyetler’in çöküşünden 
sonra Hint alt kıtasının Maocu Kızıl 
Koridoru ve Latin Amerika’nın Pembe 
Dalgası birbirlerinden çok farklı olsalar 
da kapitalizmin dışında eşitlikçi, öz-
gürlükçü bir ideali küresel olarak canlı 
tutuyorlardı. Bu kavganın kendisinin 
değil, sadece haberlerinin uğradığı coğ-
rafyalarda insanlara ilham verebiliyor-
lardı. Öyle ki Türkiye’de ÖDP  (Özgür-
lük ve Dayanışma Partisi) deneyiminin 
Brezilya İşçi Partisi’nin seksenlerden 
itibaren Brezilya’da demokrasiye geçiş 
sürecindeki başarısının ilhamının da 
etkisiyle kurulduğunu unutmamak ge-
rekir. Bu ilham başka yerlerde de geniş 
partilerin kurulmasına yol açmıştı. Bu 
örneklerden İtalyan Yeniden Kuruluş 
Komünist Partisi artık fiilen küçük bir 
propaganda grubu, Portekiz Sol Bloğu 
ise kötünün iyisidir diye ülkedeki sosyal 

demokrat hükümetin dışarıdan des-
tekçisi. ÖDP’nin durumunu Türkiyeli 
okura tarif etmenin gereği yok.

Türkiye’de sosyalizm ideali iyice görün-
mez halde. Kendi resmi tarihimiz, 12 
Eylül ve sonrasını suçlarken yetmişler 
nostaljisine sarılıp kalıyor. Oysaki Tür-
kiye, seksenlerin sonunu çok kuvvetli 
bir toplumsal hareketlilik ile yaşadı ve 
sosyalistler de bu hareketin içindeydi. 
SHP (Sosyaldemokrat Halkçı Parti) ile 
sonrasında çok kötü etkileri olacak bir 
yakınlık için de olunsa da kimse sosyal 
demokrat reformizminin övgüsünü 
açıkça yapmıyordu. Doksanlarda öğren-
ci hareketi ve kamu çalışanlarının sen-
dikalaşma hareketi açıkçası sosyalistle-
rin önderliğindeydi ama aynı dönem, 
kuşkusuz Sovyetler’in çözülmesinin de 
etkisiyle ama daha ziyade ulusal neden-
lerle bir çürüme süreci olarak yaşandı 
ve bugün, bulunduğumuz etkisiz hale 
geldik.

Bu çürümenin sonucunda sol, Türki-
ye’de artık bir kimlik siyaseti haline gel-
di. “Solculuk” artık kimin için kavgaya 
girdiğinizi değil, hayat tarzınızı ifade 
ediyor ne yazık ki. Böyle olunca da 
Türkiye’nin Kemal Derviş programın-
dan itibaren içinden geçtiği proleterleş-
me sürecinin sonuçlarıyla mücadeleyi, 
ezilenler içinde sosyalist bir program 
doğrultusunda örgütlenmemizin önün-
deki yapısal engelleri kendimiz dikmiş 

oluyoruz. Neredeyse emekçi kesimler 
içinde belli etnik ve dinsel aidiyetlerle 
yetmişlerden gelen aile aidiyetlerinin 
ötesinde hiçbir yere ulaşamıyoruz. 
Bunun sonucunda da kafamız burjuva 
değerler silsilesi içinde çalışıyor. Açıkça 
söylemek gerekir ki bugün, Türkiye’de 
proletarya devrimciliğinin yolu bu 
kimlik solculuğuyla mesafelenmekten 
geçiyor.

Bugün elimizde iki binli yılların başının 
modası olan “iktidar olmadan dünyayı 
değiştirmek” sahte ideali bile yok. Kü-
resel kapitalist sisteme ve onun liberal 
bireyci ve kozmopolit değerlerine karşı 
halk öfkesi, devlet yokmuş ya da kişisel 
irade ile kapitalist toplumsal formasyo-
nun dışına çıkılabilirmiş gibi yapan bu 
sahte radikalliklerin zeminini berhava 
etti. Belki de böylesi daha iyi, bu saçma-
lıklar en temel nedenler arasında sayı-
lamasa bile bugünkü halimizin müseb-
biplerindendir. Bugün gerçeğin çölüyle 
karşı karşıyayız. Sosyalizm idealini 
yeniden güncel kılmalı, proletarya dev-
rimciliğini halk arasında gerçek bir ha-
reket olarak örgütlemeliyiz. Bunun yolu 
da sosyalistlerin enternasyonalizmini 
kozmopolitizmden, sosyalist demokra-
siyi temsili demokrasiden ve özgürlük 
anlayışını liberalizmden ayrıştırmaktan 
geçiyor. Küresel neoliberal hegemonya-
nın ilerici yönleri dahil tüm yönleriyle 
ilişkimizi koparmalıyız, halkın öfkesiyle 
buluşmanın başka yolu yok.
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EKONOMİDE EN KÖTÜSÜ GERİDE Mİ KALDI?

Ekonomi de en kötüsü geride 
mi kaldı? Basitçe yanıt vermek 
gerekirse tabii ki “hayır”. Dolar 

düştü, gösterge faiz geriledi, dış ticaret 
açığı düştü, cari açık azalıyor, ABD’yle 
de arayı düzelttik, rekor Ekim enflasyo-
nu da bu havayı bozamadı; bu durumda 
krizi savuşturduk mırıldanmaları başla-
dı haliyle. Bunun neden böyle olmadığı-
na kısaca değinelim.

Öncelikle hiçbir veride bir iyileşme 
yok. Örneğin, Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi (ki imalat sanayisinin durumu-
na dair önemli bir göstergedir) aylardır 
düşüyor ve epeydir de eşik değer olan 
50’nin altında. Tüketici Güven Endek-
si, Aralık 2008’den sonraki en düşük 
seviyesine geriledi (57,3); Reel Kesim 
Güven Endeksi de Nisan 2009’dan son-
raki en düşük düzeyine geriledi (87,6). 
Tüketici enflasyonu yeni bir rekor 
kırarak yüzde 25’i aştı. Olumlu olarak 
yansıtılmaya çalışılan dış ticaret açığı 
ve cari açıktaki gerileme de ihracatın 
artmasından ziyade (bir miktar ihracat 
artışı olduğunu kabul etsek de) ithalat-
taki keskin azalmadan kaynaklandı.

Ayrıca, son dönemdeki iyimser havayı 
Ağustos’taki şokla kıyaslamak da yanıl-
tıcı sonuç verecektir. 2018 ile bir önceki 
sene arasındaki daha uzun erimli bir 
kıyaslama daha sağlıklı değerlendirme 
yapma imkanı sağlayacaktır. Buna göre, 
ortalama dolar kuru 2017’de 3,64 iken 
2018’in şu günleri itibariyle 4,75-4,80 
civarında (yani %30’un üzerinde artış 
olmuş; yılbaşındaki kurla bugünü kı-
yaslayınca artış oranı %45’e yaklaşıyor). 

Doların artışı tek başına bir şey ifade 
etmez tabii ki, üstelik mutlak olarak 
olumsuz algılanamaz da diyebilirsiniz. 
Ama bu duruma gelirken bir yandan da 
sene başına göre faizlerin iki katına çık-
tığı bir durumdayız. %20-25 civarındaki 
piyasa faizi, %24 oranındaki politika 
faizi ve %30’ları geçip 40’lara dayanan 
kredi faizlerine rağmen dolardaki artış 
bu seviyede tutulabilmiş ve bu yüksek 
faiz oranlarıyla üretaimin de, tüketimin 
de artması pek mümkün değil. Hükü-
met faizi biraz düşürelim diye bastırsa 
bu sefer dövizin yine fırlayacağını 
görüyor, o nedenle kısa vadede faizde 
pek bir değişiklik beklemek doğru değil. 
Bu değişkenlerin yanı sıra enflasyon ve 
işsizlik de artıyor ve bu göstergelerde de 
henüz en kötüsünü görmedik.

Sıcak para diye tabir edilen kısa vadeli 
sermaye hareketleri yılın ilk aylarında 
durgun bir eğilim sergilerken Mayıs’tan 
bu yana birikimli olarak eksi değerlerde. 
Kredilerdeki artış oranının azalmasını 
bırakın, krediler bir süredir daralmakta. 
Ekonominin mevcut yapısıyla ithalatta 
azalma, kredilerde daralma ve sermaye 
çıkışı yaşandığında biliyoruz ki ekono-
mi küçülüyor. 10 Aralık’ta açıklanacak 
üçüncü çeyrek büyümesinin sıfıra yakın 
veya negatif çıkması sürpriz olmayacak 
yani.

Ticaret Bakanı’nın açıklamasına göre 
şu ana kadar 356 firma konkordato ilan 
etmiş durumda. 2019’da bunun artma-
sı bekleniyor. Küçülen bir ekonomide 
konkordato ve iflasların artması, işten 
çıkarmaları ve işsizliği önümüzdeki 

dönemin en yakıcı sorunu haline getire-
cek. İşini koruyabilenler de düşük ücret 
artışlarına razı olmak zorunda bırakı-
lacak. Emekçilerin ücretleri bir seneyi 
aşkın bir süredir reel olarak geriliyor 
zaten, önümüzdeki aylarda bu gerileme 
daha da artacak.

Kriz koşullarını yaratan politikaların en 
büyük uygulayıcılarından olan mev-
cut siyasi iktidarın hamleleri de krize 
çare olmaktan uzak ve krizin faturasını 
mümkün mertebe emekçi halka yıkma-
ya yönelik. Daha önce vurguladığımız 
üzere krizin yumuşak karnını oluşturan 
inşaat sektörünü kurtarmak için ortaya 
atılan “konut stokunu eritme paketi” 
tam evlere şenlik. Diğer yandan ulus-
lararası sermayeye verilen mali disiplin 
sözü ile azalan tüketimi teşvik etmek 
için yapılan vergi indirimleri arasın-
da sıkışmışlık söz konusu. Son vergi 
indirimleri şimdilik küçük çaplı ama 
hükümet önümüzdeki aylarda (hele de 
yerel seçimlere doğru giderken) bu tür 
teşviklere daha çok başvurma ihtiya-
cı duyabilir. Kısa çalışma ödeneğinin 
kapsamının genişletilmesi de krizin 
varlığının teyit edildiğin gösteren bir 
diğer hamle.

Hükümetin şu andaki manevraları, 
bir çatlaktan akan suyu engellemeye 
çalışırken diğer bir çatlağa yetişmeye 
çalışan birinin halini andırıyor. Mevcut 
tıkanıklık şu ana kadarki politikalarla 
aşılamadığından sert bir düzeltme bizi 
bekliyor olabilir.

SİYASİ İKTİDARIN HAMLELERİ DE KRİZE ÇARE OLMAKTAN UZAK VE KRİZİN FATURASINI 
MÜMKÜN MERTEBE EMEKÇİ HALKA YIKMAYA YÖNELİK.
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DAYANIŞMA 

AMA
NASIL?

Ekonomik krizin günden güne 
etkisini hissettirmesi ile birlikte 
solun kaybedip kaybedip yeni-

den bulduğu işçi sınıfı, bir kez daha 
keşfedildi. Hemen her siyasal grup, işçi 
faaliyetine yoğunlaştığını hissettirecek 
biçimde aygıtlarını etkinleştirmeye, et-
kinlikler düzenlemeye, direnişçi işçileri 
görmeye, ayrı işçi odakları kurmaya 
başladı. Umut-Sen faaliyeti yürüten, 
işçi sınıfının içinde sudaki balık gibi 
yaşamaya gayret eden bizler nezdinde 
bu tablo olumludur. Bu tarz çabalar kü-
çük, büyük mutlaka sınıf mücadelesine 
girdi sağlar. Ancak bu yeni oluşumların 
motivasyonlarında sınıf mücadelesini 
bir tür alan mücadelesi olarak gören 
“bir de işçi butiğimiz var” gibi bir 
yaklaşımın egemen olduğunu söylemek 
gerekir. Özellikle, halihazırda süren işçi 
direnişçileri ile dayanışma pratiklerinde 
gün yüzüne çıkan bu yaklaşıma yönelik 
eleştirilerimize ve önerdiğimiz tutuma 
açıklık getirelim.

Öncelikle bizler, örgütlenme ve direniş-
lerde işçinin sağcı, solcu kimliğine, oy 
verdiği partiye, hangi gazeteyi, dergiyi 

okuduğuna bakmayız.  İşçinin var olan 
kültürel eğilimlerini bugünden yarına 
kendi programımıza göre tasarlamaya 
çalışmayız. Direnişi örgütleyen sendi-
kanın politik çizgisini sahiplenmesek 
de her direnişle bağ kurarız. Bizler için 
öncelikli olan direnişin talebi ve muhte-
vasıdır. Dolayısıyla direnişler arasında 
ayrım yapmaksızın her direnişi görünür 
kılmak, mümkün olan tüm dayanışma 
ilişkilerini etkinleştirmek bizler için ön-
celiklidir. Nakliyat-İş Sendikası öncülü-
ğünde 17 aydır süren Real direnişi gibi 
turnusol işlevi gören direnişler, bizler 
için Flormar ve Cargill gibi çok daha 
“popüler” direnişlerle eşit önemdedir.  

Özellikle Flormar direnişinde bir tür 
geçit törenini, propaganda için yarışan 
siyaset arenasını andıran dayanışma 
ziyaretleri bizim sahiplendiğimiz bir 
tarz değildir. Bayraksız, flamasız, pan-
kartsız biçimde direnişleri rutin biçim-
de ziyaret ederken işçilerin arasında 
onları bilinçlendirmeye gelmiş kişi ya 
da kurumlar olarak bulunmayız. Eşit 
ilişki kuran, işçiyi nesneleştirmeyen, 
işçilerden öğrenmeye açık bir tutum 

sergileriz. Direnişteki irade işçilere 
seslenmemizi talep etmediği takdirde 
mikrofon kovalamayız. İşçilere “yalnız 
değilsiniz” serenatları yapmak yerine, 
örgütlediğimiz pratik dayanışma faali-
yetleri ile onlara yalnız olmadıklarını 
hissettiririz. 

Direniş alanlarında işçilerle fotoğraf 
çektirip hızlıca uzaklaşılan bir tarzı 
reddederiz.  İşçinin direniş alanında 
ihtiyaç duyduğu her türlü desteği; 
çadır kurmaktan, direnişin taleplerini 

DİRENİŞ-
LER ARA-

SINDA 
AYRIM 

YAPMAK-
SIZIN HER 

DİRENİŞİ 
GÖRÜNÜR 

KILMAK, 
MÜMKÜN 

OLAN TÜM 
DAYANIŞ-

MA
İLİŞKİLERİ-
Nİ ETKİNLEŞTİRMEK BİZLER İÇİN ÖNCE-

LİKLİDİR.
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duyurmaya kadar gösterir, erinmeyiz. 
Cargill direnişçi işçilerinin Bursa Or-
hangazi’deki Cargill fabrikası önünden 
başlattıkları ve İstanbul’da Cargill Genel 
Müdürlüğü’nde sonlandırdıkları 6 gün-
lük yürüyüş ve Genel Müdürlük önün-
de 4 günlük konaklama süresi boyunca 
yanlarındaydık. İşçilerin taleplerini, 
yürüyüş hikayelerini, kendimizi görü-
nür kılma derdi taşımadan kamuoyuna 
aktardık. Eleştirdiğimiz yaklaşımın en 
görünür hali ise işçilerin Orhangazi’ye 
uğurlanacağı sırada yaşandı. Bir tarafta 

ellerinde kendi flama ve pankartları ile 
“Cargill işçisi yalnız değildir” slogan-
ları atılıyordu, diğer tarafta bizler, 
işçilerle birlikte canhıraş biçimde 
malzemeleri arabaya taşıyorduk. 
Cargill işçileri “Bize, yalnız değilsiniz 
diye bağırıyorlar; kimse de şu taşıma 
işinin ucundan tutmuyor. Nasıl yalnız 
değiliz?” diyerek İstanbul’a veda etti. 

Bağ kurduğumuz direnişçi işçilere 
kendi propagandamızı yapmak için 
fırsat kollamaz, direnişin kazanma-
sı için tüm olanaklarımızı seferber 
ederiz. Derdimiz 3-5 işçiyi tırtıklayıp 
Umut-Sen’e katmak değil, işçi sınıfının 
oluşum süreçlerinin mekânsal, kültürel 
düzeyleri içinde konumlanma eğili-
mini büyütmeye teşvik etmektir. İşçi 
sınıfı içinden “devşirilmiş” kadroları 
bulunduğu sosyal, kültürel ortamdan 
koparıp solun kültürel, mekânsal, siya-
sal kimlik dünyasına taşımayı amaçla-
mayız. Mücadele içinde sağlanan ışık-
lanmayı çevresine yansıtan, bulunduğu 
mekân ve ortamdan kopmayan, kendi 
dönüşümü sonrasında etrafındaki 
ilişkilerde yaşadığı bakış farklılığını 
üstten davranış pratiklerine taşımayan, 
orasının sıradan parçası olmaya devam 
eden işçi kadroları geliştirmeyi önem-
seriz. Bu sebeple işçilerle sahici bağlar 
kurmayı önceler, direnişi örgütleyen 
iradeye eleştirilerimizi saklı tutarak 
saygı duyarız. Mücadelenin gidişatına 
dair fikrimiz sorulduğu takdirde dost-
ça önerilerimizi sunarız. 

Direniş alanına herhangi bir müdahale 
durumunda işçiden daha geri pozis-
yon almayız. İşçi kavga ediyorsa biz de 
kavga eder, darp ediliyorsa biz de payı-
mıza düşeni alırız. Direnişlerle somut 
dayanışma pratiklerimizde (gıda kolisi 
dayanışması, sosyal medya eylemi vs.) 
kendimizi ön plana çıkaracak bir tarz 
yerine, daha fazla insanın mücadeleye 

katkı sunmasına alan açan bir yaklaşım 
benimseriz. İşçi direnişi olduğunu iddia 
eden fakat muhtevası itibariyle belir-
li bir siyasetin kendi propagandasını 
yaptığı direnişlerle mesafeli dururuz. 
Bu tarz direnişlerin sol yapıları şeytan 
ilan eden egemen anlayışı beslediği-
nin, halkı uzaklaştırdığının bilincinde 
pozisyon alırız. Asla egemenlerle aynı 
noktaya düşeceğimiz bir tutum sergi-
lemeyiz, fakat direnişle kurduğumuz 
ilişkide mesafemizi hissettiririz. Son söz 

olarak, yeni bir sınıf hareketine bu tu-
tumumuzla katkı sunma gayretlerimiz 
devam edecek. Biliyoruz ki kavga daha 
yeni başlıyor ve biz bu kavgaya işçilerin 
ne önünde, ne arkasında ne de sırtına 
binerek gireceğiz. İşçi sınıfının birleşik 
gücü ile sermayeyi yeneceğiz!

EMEĞİN GÜNDEMİ

“Bizler, Umut-Sen olarak memleketin dört 
bir yanında hakları için direnen işçilerin 
mücadelelerini çok önemsiyoruz. İşçilerin 
aylarca, yıllarca direnmesi zordur. Geçim 
derdi, işsizlik derken mücadele etmenin 
her bir işçi ve ailesi için imkansızlaşması-
nı kabul etmiyoruz. Real, Makro/Uyum, 
Flormar ve Cargill işçileri için dayanışma 
elzemdir ve biz de “GEL SEN DE EK-
MEĞİNİ DİRENİŞLE BÖLÜŞ!” diyerek 
gıda kolisi hazırlıyoruz. Ekonomik krizin 
kendini hissettirdiği günlerde direnenler 
için böylesi dayanışmalar örgütlemek, 
krizin derinleşeceği günlerde daha faz-
lasını yapabilmeye vesiledir.” diyerek 17 
Eylül tarihinde başlattığımız gıda kolisi 
dayanışma kampanyasını sonlandırdık. 
Çağrımıza duyarsız kalmayan emek 
dostları, memleketin dört bir yanından 
maddi katkı sunarak ya da erzak desteği 
göstererek direnişçi işçilerle ekmeklerini 
bölüştü. 

İlk olarak 23 Ekim’de Cargill işçileri-
ne ulaştırdığımız gıda kolilerini, 24 
Ekim’de Flormar işçilerine teslim ettik. 
Real ve Makro/Uyum direnişçilerine ise 
6 Kasım’da kolileri teslim ederek emek 
dostlarının selamlarını ilettik ve göste-
rilen dayanışmayı anlattık. Dayanışma 
göstererek direnişçi işçilerin mücadele-
sine katkı sunan herkese çok teşekkür 
eder, ekonomik krizin derinleşmesiyle 
karşılaşacağımız hak mücadelelerinde bu 
çalışmanın dayanışmamızı büyütmeye 
vesile olmasını dileriz.

DAYANIŞMAYLA HAZIRLADIĞIMIZ 
GIDA KOLİLERİ DİRENİŞÇİ 

İŞÇİLERE ULAŞTI
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Yeni bir dünya arayışı sürerken 
Marksizmin bu arayışa büyük 
bir katkı sunabileceğini ya da 

bu arayışta Marksist yönelimin etkin 
olduğunu düşündürten eğilimlerin 
belirleyici olduğunu söylemek olduk-
ça güç. Bunun hem tarihsel hem de 
ideolojik nedenleri var. Marksizme 
-bilhassa sosyalist deneyimler üzerin-
den- yöneltilen eleştirilerin birçoğu ise 
ya Marx’ın düşüncelerindeki bütünlüğe 
ve felsefi-bilimsel yönlere ilişkin yeterli 
bilgiye dayanmıyor ya da bu eleştiriler 
toplumsal yapıların oluşumunda üretim 
tarzının kurucu rolüne ilişkin tarihsel 
realiteyi yeterince göz önünde bulun-
durmuyor.  

Marksizm, Marx’ın düşüncelerini içer-
mekle birlikte onun düşüncelerinden 
oldukça farklı ve bazen onun düşünce-
lerine karşıt fikirlerle gelişmiştir. Ne var 
ki bu, Marksizmin temel tezleri ve belli 
bir kavrayış tarzı -ki bu durağan bir tarz 
değil, bilakis diyalektik biçimde kendini 

yenileyen bir tarzdır- olduğu gerçeğini 
değiştirmez. Marksizme dönük eleştiri-
leri genel hatlarıyla ve yalın bir şekilde 
ortaya koyan Eagleton, Marx Neden 
Haklıydı? çalışmasında bu eleştiri-
lerle oldukça güncel ve sarih biçimde 
hesaplaşır ve bu eleştirilerin birçoğu-
nun temelsiz olduğunu yine Marx’a 
dayanarak ortaya koyar. Bu eleştirilere 
ve Eagleton’un bu eleştirilere cevabına 
bakarken Marx ve Marksizm üzerine 
yeniden düşünmek açısından da bir 
girizgâh yapmış oluruz.

Marksizme dönük yaygın eleştirileri 
derleyen Eagleton, bu eleştirilere ve 
daha fazlasına cevaben Marksizmin 
temel argümanlarını yeniden hatırla-
mayı ve bu argümanlar üzerine tekrar 
düşünmeyi salık verir. Şimdilik bir 
kısmına değineceğimiz bu hesaplaşma 
ana hatlarıyla şöyle gerçekleşir:

Eleştiri: Marksizm özünde determi-
nisttir ve değişmez yasalara dayanır.

  
“Marx’ın düşüncesinin merkezinde iki 
temel öğreti vardır: Birincisi toplum 
yaşamında ekonominin oynadığı ön-
celikli rol; diğeri tarih boyunca üretim 
tarzlarının birbirini izlediği fikridir” 
(Eagleton). Marx tarihten bahsederken 
ise her şeyden değil “olayların teme-
linde yatan belli bir rotadan” bahseder. 
Öyleyse Marx’ın düşüncesinin özgünlü-
ğünü oluşturan şeylerden biri, tarihsel 
yasadan mutlak mahiyette değil de bir 
eğilim olarak bahsetmesidir. 

Toplumun oluşumundaki yasaları ince-
lerken sınıf mücadelesi ve üretim tarzı 
kavramları Marksizmin temel hareket 
noktalarını oluşturur. Ne var ki bunlar 
her zaman bir ilerleme seyrinde değil, 
çelişki ve çatışma temelinde düşünülür. 
Bu iki öğenin iki temel hareket noktası 
olarak ele alınması ise keyfi ya da öznel 
gerekçelerle değil, tarihsel ve nesnel 
nedenlerle açıklanabilir. Kaldı ki tarihte 
değişmez yasalar görmek Marksizme 

MARKSİZM 
ELEŞTİRİSİNİN 
ELEŞTİRİSİ - 1

MARKSİZMİ NE SADECE BİR YANIYLA 
İNCELEMEK NE DE MARKSİZMİN 

TAMAMLANMIŞ BİR ÖĞRETİ YA DA DEVRİMCİ
KURAM OLDUĞUNU VARSAYMAK ONUN 

ÖZÜNE UYGUNDUR.
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değil, burjuva politik ekonomisine 
özgüdür. Bu yüzden de Marx, madde-
ciliğin bir şablon olarak değil, “yol gös-
terici bir ilke” olarak anlaşılmasını ve 
kullanılmasını salık verir. Zira “Mark-
sist anlatıda şiddet, kırılmalar, çelişki 
ve süreksizlikler” görmek, Marksizmin 
determinizmle çelişik yapısını gözler 
önüne sermek açısından kâfidir.
 
Eleştiri: Marksizm indirgemecidir ve 
her tarihsel olgunun ekonomik belir-
lenimle açıklanabileceğini savunur. 

Her kim toplumun nesnel bir çözüm-
lemesine girişmişse ilkin toplumu 
oluşturan ağırlık noktalarını keşfetmeye 
çabalar. Hangi faktörlerin diğer fak-
törlere göre etkin olduğunu keşfetmek 
toplumun oluşumuna ilişkin nesnel bil-
giyi verebilir. Marksizm bu araştırmada 
mutlak ya da değişmez değil, tarihsel ve 
nesnel olan eğilimlere ulaşmaya çalışır. 
Bunu yaparken ise siyasetin, kültürün 
ya da bilimin ekonomiye indirgenebi-
leceği ya da bunların tamamen eko-

nomik ilişkilerin bir 
görünümü olduğu savını 
kabul etmez. “İktisaden 
indirgemeci olan Mark-
sizm değil, kapitalizmdir. 
‘Üretim’ sözcüğünün en 
dar anlamında kapi-
talizm, üretim uğru-
na üretim düsturuna 
dayanır. Bunun tersine 
Marx, sözcüğün geniş 
anlamıyla üretime kendi 
için inanır. İnsanın ken-
dini gerçekleştirmesinin, 
başka bir amacın aracı 
değil, kendi başına bir 
amaç ve sonuç olduğu 
için değerli olduğunu 
savunur.” Bu açıdan 
Marx’ın emeği iktisadi 
bir kategoriye indirge-
diğine dair hiçbir emare 
yoktur. Bilakis Marx, 
özgürlüğün nesnel ola-
naklarını ortaya koymak 
için emeğin iktisadi bir 
kategoriye indirgenmesi 
olgusunun kaynağını ve 
bunu ortadan kaldıracak 
nesnel olanakları araş-
tırır.  

“Marx için emeğin, ikti-
sadi öğenin çok ötesinde 

özellikleri vardır. Bütün bir antropoloji 
söz konusudur – doğa teorisi ve insan 
faaliyetleri, beden ve ihtiyaçları, duygu-
ların niteliği, toplumsal işbirliği ve in-
sanın kendini gerçekleştirmesiyle ilgili 
alanları kapsar.” Aynı şekilde Marx’ta 
üretim kavramının iktisadi üretimin 
çok ötesinde bir anlamı söz konusudur. 
“İnsanın temel güçlerinin gelişimi” ola-
rak üretim, insanın doğal ve toplumsal 
varoluşunun olumlanması yönünde bir 
tarzla sürdürüldüğü sürece özgürleş-
me gerçekleşecektir. Öyleyse üretimin 
tek bir tarzda tanımlanması ve tek bir 
amaca indirgenmesi Marx’a değil, en 
temelde kapitalist üretim tarzına özgü 
bir eğilimdir.      

Eleştiri: Marksizm her şeyi madde-
nin hareketi aracılığıyla açıklar ve bu 
nedenle tüm ruhsal, zihinsel ya da 
manevi değerleri reddeder. 

Maddecilik perspektifinden insan 
araştırmasına baktığımızda temel 

argümanlarından biri bedenin önce-
liğidir. Ne var ki bu öncelik insanın 
bedenden ibaret olduğunu ima etmez. 
“Daha ziyade bedenin bir anlamda her 
zaman tamamlanmamış, gelişmeye 
açık ve şimdi olduğundan daha faz-
la yaratıcılık gösterme kapasitesinin 
olabileceğini ifade eder.” Burada beden 
ve zihin üzerindeki belirlenmişlikten 
kasıt, içinde bulundukları toplumsal 
gerçekliğin insanların düşüncelerindeki 
temel belirleyen olduğudur. Marksiz-
min maddeciliği de tarihi ve doğayı 
iki temel belirleyen olarak görür ve bu 
yaklaşıma göre beden doğanın olduğu 
kadar tarihin de bir uzantısıdır. Nasıl ki 
bedenin tamamlanmamış ve gelişmeye 
açık bir doğası olduğundan bahsediyor-
sak Marx’ın maddeciliğinin aşılması, 
Marksizmin yeni bir materyalizm geliş-
tirmesi gerektiği de Marx’ın maddeci-
liğinin gereğidir. Bu uğrakta ise Lenin 
durur. Tüm doğa ve toplum tarihinin 
bilgisinin içinden geçerek, eleştirel ve 
yaratıcı bir maddeciliği tesis etmek ve 
bu maddeciliğin de her zaman yeni bi-
limsel ve felsefi bilgiyle aşılacağı olgusu 
Marksist maddeciliğin özünü oluşturur. 
Nesnel bilgi de şeylerin, olayların ya da 
kavramların ancak bu bilimsel ve felsefi 
bütünlük içinde anlaşılabilmesi koşu-
luyla mümkündür. 
 
Son olarak, Marksizm’in itici gücü, 
kapitalizmin her şeyi maddi değere in-
dirgediği toplumsal koşulların ortadan 
kaldırılması ve insanların bilimsel, es-
tetik ve tüm diğer yaratıcı etkinliklerini 
açığa çıkaracağı ve geliştireceği bir top-
lumu inşa etmekken Marksizmin maddi 
değerlerle sınırlı olduğunu söylemek 
Marksizmden bihaber olmakla açıkla-
nabilir ancak. Öyleyse Marksizmi ne 
sadece bir yanıyla –özellikle de iktisadi 
çözümlemeleriyle sınırlı biçimde- ince-
lemek ne de Marksizmin tamamlanmış 
bir öğreti ya da devrimci kuram oldu-
ğunu varsaymak Marksizmin özüne 
uygundur. Bu yanılgıyı ortadan kaldır-
mak için ise, Marksizmin omurgasını 
oluşturan felsefe ve dolayısıyla madde-
cilik üzerine yeniden düşünmek –ki bu 
çaba maddeciliğin geliştirilmesini de 
içerir-, Marksizmdeki iktisadi, ideolojik 
ya da politik vb. alanlardaki çözümle-
meleri de bu temeli göz ardı etmeden 
anlamaya çalışmak zorundayız. 
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GENÇLİK YİNE

GELECEK
MÜCADELE
DAİMA!

Gençlik mücadelesinin seyrinin 
çoğu zaman toplumsal müca-
delenin ve sınıf savaşımının 

seyrine göre belirlendiğini söyleyebiliriz. 
Fakat bu iki mücadele alanı arasında 
kategorik bir ayrım yapamayacağımızı, 
bu mücadelelerin birbirlerini geliştiren 
ve dönüştüren bir ilişki içinde oldukları-
nı gözlemleyebiliriz. Gerçekliği gözlem-
leyenler ve bu mücadelelerin ayrımsız 
birbirlerini dönüştüreceğini bilenler, bu 
mücadelelerin bugününü ve bağlarını 
bilmek durumundadırlar. Bu bakımdan 
bugün bir devrimci gençlik mücadelesini 
düşünmek ve bunun inşasına yönel-
mek aynı zamanda ülkede bir devrimci 
hareketi yaratmanın fikri temellerini ve 
pratik imkânlarını yaratmanın müca-
delesi olduğunu söylemektir. Çünkü 
bugünü bilmek, bugünü yıkmak, yarını 
inşa etmektir.

Devrimci mücadelenin ivme kazandığı 
tarihsel uğraklara baktığımızda gördü-
ğümüz; gençliğin teorik düzeydeki bi-
rikimi ve pratiği gününe yorumlayarak, 
eksik kaldığı noktalarda yeniyi üreterek 
devrimci harekete büyük katkılarda 
bulunduğudur. Gençlik, bu mücadele 
pratiğini çıkardığı noktada elbette salt 
iradesi ile bunu gerçekleştirmemiş, 
içinde bulunduğu somut koşullar da 

bunda etkin olmuştur. Somut durumu 
aşmaya dair ihtiyacının ortaya çıkmasıy-
la çözümün düzen içi bir yerde olma-
dığını görmüş ve mücadele pratiğini 
ortaya çıkarma cüretini göstermiştir. Bu 
açıdan Türkiye devrimci tarihindeki 71 
kopuşu kritik bir değerlendirme noktası 
olacaktır. Dünya genelinde büyük yankı 
uyandıran 68 gençlik eylemleri, ulusal 
kurtuluş mücadeleleri, küresel çapta 
kapitalizmin sorgulanmasına ve alterna-
tiflerin yaratılmasına dönük mücadele-
lerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 
Coğrafyamızda da fikir kulüpleri fede-
rasyonu ile başlayan gençliğin politizas-
yonu ve ülke gündemine ve geleceğine 
dair inisiyatif alıp doğrudan belirleyici 
olma iradesi, kendini ânın ihtiyaç ve 
tartışmaları üzerinden, iktidar karşıtlı-
ğını ve devrimciliği üretebildiği oranda 
Dev-Genç’i yaratabilmiştir. Yani küresel 
düzeydeki kapitalizmin krizinin ve kendi 
coğrafyasındaki sınıflar kombinasyonu-
nun yaratmış olduğu sorunların etkile-
diği kitlelerin istek ve arzularına cevap 
verebilecek bir konumlanmış alarak dev-
rimci hareketin içinden filizlenebileceği 
politik bir gücü ortaya çıkarmıştır.
             
71 kopuşu, gençlik hareketinin içerisin-
den gelerek, ânın devrimci  ihtiyaçlarına 
cevap verebilen kadroların teorik ve 

pratik mücadelelerinin bir ürünüdür. Bu 
kopuş ise bize o zamanın devrimci ihti-
yaçlarını yakalamayı öğretir, bugünün 
değil. İşte bu yüzden bugün gençlik de-
diğimizde ortaya çıkan apolitikliğin ya-
hut geri çekilmişliğin ardında başka bir 
gerçek arıyoruz ve olduğunu biliyoruz. 
Bunun temel nedenlerinden biri olarak 
ise gençliğin ‘gelecek’ konumunu bugün 
yitirmiş ve ne yapacağı, nasıl yaşayacağı 
belli olmayan bir yerde olması olduğu-
nu görüyoruz. Çünkü bugün Türkiye’de 
genç işsizlik oranı % 21 iken, %24’ü ne 
eğitimde ne de istihdamda yer alıyor.  
Çünkü eğitimden kaçış artık liseden baş-
lıyor. Bunun sonucunda 120 binden fazla 
kontenjan açığı ortaya çıkıyor.  Çünkü 
mezun olan öğrenci de zaten iş bulama-
yıp, en iyi ihtimalle bölümünden farķlı 
bir çalışma hayatına adım atıyor. Popü-
ler kültür içinde var olanlar ise içinde 
yaşadığı boşluğu şarkılardan, dizilerden, 
farklı sosyal medya kanallarından karşı-
lamaya çalışsa da bunun gerçek bir karşı-
lığı olmuyor. Bütün bunların sonucunda 
da nihilizm ve popüler kültür içinde 
eriyor. Kendine yer bulamayan bu kesim 
bir yanı ile abilerin, ablaların reçetesine 
ihtiyaç duyarken, bir yanı ile de orayı da 
reddediyor ve kimsesiz kalıyor. 

Tüm bunlara rağmen gençlik mücade-

TEK ÇIKIŞ YOLUNUN KENDİ 
KONUMUNUN VE SORUMLULUĞUNUN 
FARKINA VARMAK OLDUĞUNU 
SÖYLÜYOR VE GENÇLİĞİN 71 
KOPUŞUNDAKİ, GEZİ’DEKİ GİBİ YİNE 
GELECEĞİNİ BİLİYORUZ.
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leye, yollar aramaya devam ediyor. Gezi 
direnişinin bu bağlamda oturduğu yere 
de bakmak gerekiyor. Gençliğin, yeni 
bir dille, yeni yöntemlerle kendini ifade 
ettiği bir deneyimdir Gezi Direnişi. 
Fakat bu üretim bugün çoğu sosyalist ya-
pının da kabul ettiği gibi, hazırlıksız olan 
sosyalistlerin aşamadığı gelenekleriyle 
bu deneyimi kapsayamaması nedeniyle 
sonrasında kimi eleştirilere de muhtaçtı. 
Gençlik, Gezi Direnişi ile birlikte sosya-
list odağa ‘küstü’ ve teorik-pratik süreci 
örmeye dair bir cüret gösteremedi. Bu-
güne sirayeti ise halihazırda sosyalizmin 
güncelliğini ‘yitirmiş’ olması dışında gü-
ven duymama ve odak olamama sorunu-
nu perçinleyerek gençliğin arayışından 
devrimciliği uzaklaştırması oldu. 

Bizler gençlik olarak, bugün dünya-
yı yorumlamayı bırakıp değiştirmeye 

çalışmak gerekliliğini hatırlatıyor ve 
üstleniyoruz. Var olan devrimci tarihin 
ve külliyatın teorik-pratik birikimine 
bakarken bugünün teorik-pratik bilgisi 
olmadan bakmanın da anlamsızlığını 
biliyoruz.  Devrimci pratiklerin ortaya 
çıkacağı yerlerin ise gençliğin çalıştığı 
kafeler, fabrikalar, oturduğu mahalleler, 
sokaklar, okuduğu liseler, üniversiteler 
özetle gençliğin olduğu bütün alanlar-
da oluşturduğu platformlar, komiteler, 
meclisler olabileceğini ve devrimcilerin 
buralarda olması gerektiğini söylüyoruz. 
Elbette bunu yaparken var olan ve var 
olacak devrimci gençlik, diğer bütün 
mücadele biçimlerinin yansımalarını 
taşıyacak fakat her zaman hakikatin bil-
gisi ile hareket edecek ve iktidar karşıtı 
araçlar üretecek. Bunun potansiyelleri 
ise siyasal ve ekonomik kriz ile ortaya 
çıkıyor. Gençlik Komiteleri olarak bizler, 

mücadelenin bütün bir gençliğe mal 
olabilmesi adına en temelde kendini ve 
kendi araçlarını üretme sorumluluğu ile 
hareket ediyoruz. Birilerinin reçetelerin-
de yazan ilaçların tedavülden kalktığını 
söyleyerek bunların geçersizliğini belirti-
yor, tek çıkış yolunun kendi konumunun 
ve sorumluluğunun farkına varması 
olduğunu söylüyor ve gençliğin 71 ko-
puşundaki, Gezi’deki gibi yine geleceğini 
biliyoruz. Gençliği, kullanmayı en iyi 
bildiğimiz teknolojiyi silahlaştırmaya, en 
coşkun hallerimizle üretmeye, bir araya 
gelebildiğimiz -sosyal medya dahil- her 
türlü ilişki tarzını kullanarak  bağ kur-
maya, gerçekliğimizi gündemleştirmeye 
ve bugünü inşa etmeye çağırıyoruz.  Ge-
zi’de kurulanı hatırlıyoruz. Farklı bir yol: 
yarın değil, hemen şimdi diyoruz!

GENÇLİK

Üç ev görsek şehir sanıyorduk. Üç güver-
cin görsek Meksika geliyordu aklımıza. 
Biliyorduk bilginin bu topraklardaki 
değersizliğini. Şiirin ölçülere tutsaklığını, 
tiyatronun perdelerin arkasında kaldı-
ğını ve felsefenin Aristo’yla başlayıp son 
bulduğunu da.

İnsan gizeminin ve düş gücünün yok 
olmasının ne demek olduğunu derinden 
kavrayabiliyor muyduk? Gerçeklikle düş 
iç içe değil miydi? Nerede gerçeklik başlı-
yor, nerede düş bitiyor o sırrı öğrenebilir 
o sırrın geçtiği yeri saptayabilir miydik? 
Her yerinden tel örgülerle çevrilmiş 
düşüncelerimizin açığa kavuşması için 
ruhumuza zerk olmuş hayallerimizi ger-
çekleştirmenin vakti gelmedi mi daha? 
Vakit, içimizdeki kalabalıkların dışımız-
daki kalabalıklardan daha fazla olduğunu 
bilmenin, yan yana gelip düşlerimizle 
geleceğe işaret fişeklerini bırakmanın 
vaktidir!

Kent Enstitüleri, tek bir alanda var ol-
maktansa hayatın her alanına dokunma-
nın; güzel filmlerin güzel şiirlerle benzer-
liğini, doğa bilimlerinin tarihle yollarının 

kesiştiğini, Platon’un felsefesinin ekono-
mik durumuyla ilgili olduğunu bilmenin 
heyecanıyla edinilen bilgileri pratikte sı-
naya bilmenin yollarını arayanlar tarafın-
dan kurulmuştur. İnsanlığı öngörülebilir-
lik ihtiyacı için birbirinin düşünsel ikizi 
haline getiren bu sistem içinde var olan 
öğretmen-öğrenci hiyerarşisinin sağladığı 
ve gençliğin sadece “eğitilen” konumuna 
düşürüldüğü; sorgulamaktan, üretmek-
ten yoksun diplomalılar olarak piyasaya 
katıldığı bu ortamda kendisini bir özne 
olarak var etmesinin ne kadar zor oldu-
ğunun farkındayız. Var olan bilgi üretim 
süreçlerine karşı bir alternatif yaratma 
zorunluluğunun da. Enstitüler herkesin 
kendinden bir şeyler bulabileceği; birileri 
için değil kendisi için öğreneceği, konu-
şacağı, yazacağı, çizeceği ve üreteceği bir 
alandır. Bu yola, bir olmanın deneyimini 
ve üretkenliğini keşfetmek için girdik ve 
birlikte üretme ile ortaya çıkan dayanış-
maya hiçbir not sisteminin paha biçeme-
yeceğini biliyoruz.

Bugüne dek Kent Enstitülerinde gerçek-
leştirdiğimiz okullar, paneller, atölyeler 
bizi görmezden gelip kendi isteklerini 
dikte edenlerin tam karşısında bizim 
özgür alanımızı yaratarak durdu. Bu 
koskoca kentin unutulmuş mahalleleriyle, 
bu mahallelerde yaşayanlarla, sansürün 
karşısında duran sanat emekçileriyle, 
üniversitelerinin parçalanmaması için 
direnen öğrencilerle, KHK ile işlerinden 

edilenlerle bir arada olma; birlikte üretme 
hali bize öz gücümüzü fark ettirdi, bizi 
hayatın her alanına götüren bir yol hari-
tası oldu.

Bencil ilişkilerin bizi sürüklediği alanlara, 
hayallerimize zincir vuranlara, gerçeğin 
yeniden üretimine engel olanlara, kendi-
mize açılan kapıları bir bir kilitleyenlere, 
bedenimiz üzerindeki ellere karşı bir 
sözümüz olsun diye çıktığımız bu yola 
yepyeni bültenlerle devam ediyoruz. 
Sanata, bilime, ekolojiye, politikaya dair 
sözümüzü nasıl söyleyeceğimizi birlikte 
tartıştığımız okullara; bütün bir gençliği 
kendi sözümüzü söylemek, kendi yolu-
muzu yaratmak için çağırıyoruz.
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“Seksenlerin başından itibaren 
uygulanan neoliberal politikaların 
en genel anlamıyla solda yarattığı 

politik erozyon, dünya ölçeğinde 2008 
sonrasında iyice derinleşen ekonomik ve 
politik sorunların çözümüne dair sorula-
rı havada bırakıyor. Bununla birlikte ka-
pitalist dünya düzeni içinde her gün yeni 
çatlaklar oluşurken sınıf çelişkileri farklı 
olgularla ve farklı biçimlerde daha da 
yoğunlaşıyor. Tüm bunlara karşı duracak 
ve alternatif bir dünya tahayyülünü ha-
yata geçirecek kesimlerin kafa karışıklığı, 
hareketsizliği, nihilizmi ve boş vermiş-
liği, karamsarlığı ve geri çekilmesi ise 
sadece bu yoğunlaşmaya katkı sunuyor. 
Oysa içinden geçtiğimiz ekonomik-po-
litik durumun özgül yönlerini ortaya 
koyabilmek ve bu özgüllüğü sınıf müca-
deleleri ekseninde, yani tarihsel nesnelli-
ği içinde kavramak ve anlatmak önce-

likli görevimizdir. Sınıfsal tahakkümün 
yarattığı eşitsizlik ile yozlaşmaya karşı, 
çevresel tahribata, savaşlara, ayrımcılığa, 
şovenizme ve her türlü adaletsizliğe son 
vermek için sınıfın devrimci birliğini ve 
dayanışmasını yaratmaya öncülük etmek 
tarihsel bir sorumluluktur.”

Komiteciler, “Devrimci Bir Hareket 
Yaratmak İçin Yoldaşlık Çağrısı” bro-
şüründe tanımlanan tarihsel görevler 
üzerinden yürüttükleri siyasal, toplum-
sal, örgütsel faaliyetlerin bir yılını geride 
bırakıyor. İçinde olduğumuz süreç, bu 
görevlerin yerine getirilmesini mümkün 
kılacak nesnelliğin doğru bir analizini 
yapmayı ve bu analiz çerçevesinden 
hareket ederek siyasi ve örgütsel açıdan 
somut tanımlamalar ve hedefler içe-
ren bir stratejik bütünlük oluşturmayı 
emrediyor. Bu emrin gereğini yerine 

getirmek için durumu olduğu gibi ortaya 
koyacak doğru sorulara ihtiyacımız 
var. Evet, biz sosyalizmi ve komünizmi, 
sınıfın devrimci birliği ve dayanışmasını 
oluşturarak yaratmayı hedefleyen bir 
stratejik yönelimin taşıyıcısıyız. Ancak 
bunu hakikatin nesnel bilgilerinden, 
nesnel durumdan bağımsız fantastik 
hokus pokuslarla yerine getiremeyiz. İşçi 
sınıfı ve emekçi halk kesimlerinin güncel 
istemleriyle, arayışlarıyla nihai hedefimiz 
arasındaki bağı doğru kuramazsak hayal 
âleminde şişinip duran hindiler gibi 
devrimcilik vaazlarında bulunuruz veya 
deve kuşu gibi kafamızı kuma gömerek 
mesafe aldığımızı düşünürüz. 

Evet, tarihsel düzeyde işçi sınıfı ideolo-
jisinin ve pratiğinin ağır bir yenilgiyle 
sınandığı o uzun zamanları henüz geride 
bırakamadık. Evet, iktidarından muhale-

“HER ŞEY, BİR GÜN ÇOK GÜZEL OLACAK” HAYALCİLİĞİYLE DEĞİL, 
“YENİLGİ DÖNEMİ ÇOK DAHA UZUN SÜREBİLİR VE BİZ DAHA AĞIR 

SINANMALARDAN GEÇECEĞİZ” GERÇEKLİĞİYLE HAREKET ETMELİYİZ.

DEVRİMCİLİĞİN KURUCU GÜCÜ OLARAK 
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fetine dünya halklarının gönüllü-zoraki 
“onayına” da dayanan neoliberal politi-
kalar 2008 öncesinde zayıf, sonrasında 
güçlü bir şekilde solundan sağına sorgu-
lanmaya başladı. Fakat Zapatista hare-
ketinin Meksika hamlesi, Dünya Sosyal 
Forumu pratikleri, karşı küreselleşme 
hareketleri, Latin Amerika’daki sosyali-
zan iktidarlar, Syriza, Podemos gibi bir 
tür sol “rüzgarı” estiren pratikler başka-
laştılar ve sönümlendiler ya da düzenin 
neoliberal restorasyonunun araçlarına 
dönüştüler. Neoliberal politikaların 
mağdur ettiği işçi sınıfı ve emekçi halk 
kesimleri ise her yerde sağcı-popülist ve 
faşist akımların manipülatif siyasetlerin 
etrafında toplanmaya başladı. Dünyada 
adeta faşizmin ikinci baharı yaşanıyor; 
Avrupa’da sosyal demokrat partiler 
çözülüş içinde, Hindistan ve Nepal’de-
ki Naksalit hareket eski ışığına sahip 
değil, Çin’in öyküsü ise zaten neoliberal 
haneye ait. 

Dünyada, Sovyet Bloğu’nun çözülüşü 
ile birlikte kanıksanan yenilgi süreci, o 
zamanlar “Tarihin Sonu”nu ilan eden 
Fukuyama bile sosyalizmi geri çağırırken 
bitmiş gibi görünmüyor. Fikrî planda 
Badiou, Negri, Žižek gibi sol tandanslı 
düşünürlerin organize ettiği “Komünizm 
Konferansları” üç beş denemenin ardın-
da motivasyon kaybına uğradı. Devri-
min güncelliğini anlatmaya dair sıkıntı-
mız yok. Sömürü, savaş, zulüm, doğanın 
tahribi, kadınlara ve çocuklara yönelik 
saldırganlık, adaletsizlik ve eşitsizlikler 
yoğunlaşarak sürüyor. Dünya nüfusu-
nun dörtte üçü proleterleşmiş ve yoksul-
laşmış durumda. Dünyaya hükmeden 
sermaye sınıfı azınlığının küçülmesi 
hızla devam ediyor. Egemenler, kapitalist 
emperyalizmin ve onun neoliberal poli-
tikalarının yarattığı sınıfsal vahşet tab-
losunu faşist-popülist lider ve hareketler 
üzerinden yönetmek istiyor proleteri 
proletere, ezileni ezilene kırdırarak. Tüm 
bunlara rağmen kapitalizm, işçi sınıfı 
ve emekçi sınıflar için halen köklü bir 
biçimde sorgulanacak ya da bir an önce 
kurtulmak gereken bir sistem değil. “Her 
şey, bir gün çok güzel olacak” hayalci-
liğiyle değil, “yenilgi dönemi çok daha 
uzun sürebilir ve biz daha ağır sınanma-
lardan geçeceğiz” gerçekliğiyle hareket 
etmezsek hazırlık ve örgütlenmeyi buna 
göre planlayıp inşa etmezsek inançsızlık, 
karamsarlık üreten nihilizme, sinizme 
dolayısıyla egemen ideolojiye bağlanmış 

oluruz. Sadece kendimizi kandırsak, 
“böyle iyi” yaparsak halkı da kandırmış 
oluruz. İlişkilerimize en yeni dahil olan, 
en genç Komiteci yoldaşımızdan başla-
yarak hepimizin aklından çıkarmaması 
gereken tablo budur. “Nasıl bir zamanda 
yaşıyoruz? Devrimciler niçin savaşıyor?” 
sorularını sormadan, hakikatle samimi 
bir yüzleşme içinde olmadan devrimcilik 
yapılamaz.

Bugün CHP ve HDP siyasetlerinden 
kendini ideolojik ve örgütsel olarak 
ayırabilmiş, toplumsal güce dayanan 
bağımsız bir devrimci sosyalist çizgiden 
söz edebilmek mümkün değil. Bölgede 
Kürt Özgürlük Hareketi bir bakımdan 
en güçlü konumundayken Türkiye’deki 
Kürtler, belki de tarihlerinin en sert dev-
let zulmü altında inliyor. Aleviler, tarih-
lerinde ilk kez bu kadar yaygın ve çeşitli 
örgütlenmelere sahipken can güvenliği 
endişesini en yoğun hissettiği ve asimi-
lasyonu en yoğun yaşadığı bir dönemi 
yaşıyor. Yine yaşam tarzını korumak 
isteyen geniş kentli kesimler, her zaman 
güvenle sırtlarını dayadıkları laik-A-
tatürkçü ordu ve yargının yokluğunda 
kaderlerini ellerine almak durumunda 
bırakılmış. Başta eğitim olmak üzere 
tüm kamu işleyişi siyasal İslamcı ve faşist 
örgütler, cemaatler, şebekeler eliyle yeni 
rejimin güçlerince kuşatılmış, üniversi-
teler her açıdan teslim alınmış durumda. 
Alevi ve Kürt yerleşimleri ile kentlerin 
yaşam tarzını sakınmaya çalışan merkez 
yerleşimleri dışında solun varlık alanı 
kalmamış durumda. Kamu emekçileri 
hareketi takatsiz bir yığına dönüşmüş, 
işçi hareketi ise küçük sınırlı üç beş sen-
dikal siyasal çaba dışında büyük oranda 
örgütsüz ve dağınık bir halde. Kent, 
doğa, kadın ve toplumsal cinsiyetler 
etrafındaki toplumsal taleplerle ara ara 
canlı bir şekilde kendini ifade eden hare-
ketler ise bir görünüp sonra kayboluyor.

Liste böyle olunca da ülkede devrimci 
hareket yok demek, zor değil. Devrimci 
siyasetin bütünleyici önderliğinin yoklu-
ğunda toplumun değişik kesimlerinden 
değişik çatışma konularında gelişen di-
renme eğilimleri ya da hareketleri hızlıca 
geri çekiliyor veya egemen siyasetlerce 
çok kolay emiliyor. Ayrıca AKP, iktidara 
geldiği ilk günden bugüne politikaya yön 
verme mahareti gösteren ve “devrimci-
liği, yenilikçiliği” temsil eden parti illüz-
yonunu tüm topluma yedirebiliyor(du). 

Devrimciler bu durumu tersine çeviren 
ideolojik, politik, örgütsel maharetler 
ortaya koyamıyorlar ya da bugüne kadar 
koyamadık. AKP artık toplumsal saflaş-
mayı ideolojik enstrümanları kullanarak, 
o gücü bu güce karşı konsolide ederek 
ya da tarafsızlaştırarak yapmıyor; 15 
Temmuz sonrasında artık çıplak zorun 
yasalarıyla, doğrudan güncel çıkar ilişik-
leriyle ancak yönetebiliyor. Uluslararası 
ve ulusal düzlemlerde toplumsal siyasal 
tüm kredilerini önemli oranda tüketmiş 
olan iktidarın, ömrünü uzatmak için çıp-
lak şiddet dışında bir seçeneği yoktur.

GÖREVLERİMİZ

Komiteciler, artık tüm devrimci hare-
ket adına konuşan bir eylem ve söylem 
pratiği örgütlemelidir. Komiteciler 
yakınan, sola kızan, olup bitenin so-
rumlusunu solun bu dağınık, ideolojik 
olarak pelteleşmiş haliymiş gibi izah 
eden bir yaklaşımdan çıkmalıdır. Hiçbir 
sonuç üretmeden bu hakikati tekrar edip 
durmak pasifistlerin işidir. Yenilenme-
yi ve özgürlüğü ancak biz devrimciler 
inşa ederiz, kurarız, yıkarız ve yeniden 
kurarız. Devrimin uzun vadeli stratejik 
hedefi ile işçi sınıfı ve emekçi halkımızın 
güncel, kısa vadeli ve düzenin varlığını 
henüz sorgulamayan politik çıkarları, 
yani reform ile ilgili hedeflerini bir-
birinin karşısına koymayan bir siyasi 
yaklaşımı acilen üretmeliyiz. İşçi sınıfı ve 
emekçi halk kesimlerinin sözcülüğünü 
yapma gücünden uzağız. Ancak bu yön-
de irade gösteren bir yoğunlaşma içine 
girmeliyiz. İçinde olduğumuz ekonomik 
kriz ve rejim krizi sarmalından daha 
büyük sıçramalara imkan tanıyacak kon-
jonktürlerin oluşacağını görüyoruz, tıpkı 
tersine gelişmelerin de potansiyellerini 
gördüğümüz gibi. İkinci seçeneği orta-
dan kaldıracak olan, bizlerin işçi hare-
keti ve emekçi halk kesimleri içerisinde 
doğru devrimci inisiyatifleri almasıdır. 
Böylesi bir inisiyatifin alınması için ise 
ideolojik, politik, örgütsel düzeyde hızlı 
bir silkelenmeye ve atağa ihtiyacımız var. 
Ne kadar anlamlı farklılıklarımız olsa 
bile bugün için solun ataletinin bir par-
çası olmaktan başka sonuç üretebilmiş 
değiliz. İhtiyacımız olan mucizeler değil, 
sadece somut planlar, adanmalar, yoğun-
laşmalardır. Bu yüzden devrimcilik ara-
yışında olan tüm muhataplara çağrımızı 
durmadan yenilemeliyiz. Çevremizde ya 
da solun içinde devrimcilik adına atalete 
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teslim olmuş olan dostlarımızı uyarmalı, 
mücadele içinde somut görevlere davet 
etmeli ve yoldaşlaşmayı önerebilmeliyiz.

İşçi sınıfı içindeki faaliyetimizin ba-
şından beri en eksik bıraktığımız yanı, 
propaganda çalışmalarımızdı. Geçti-
ğimiz bir yılda bu konuda önemli bir 
mesafe kat ettik ama bu yetmez. Özellik-
le, ideolojik, politik netlik/birlik konu-
sunda bugüne kadarki çizgimizi günün 
devrimci analizinin ihtiyaç duyduğu 
argümanlarla tanımladığımız manifester 
bir fikri çerçeve metnine ihtiyacımız var. 
“Yoldaşlık Çağrısı” broşürümüzde ve 
bugüne kadar yayımladığımız Komite 
Dergisi sayılarında ortaya koyduğumuz 
fikri konumları ileriye taşıyacak mer-
kezileşme, partileşme doğrultusundaki 
örgütsel hedefimize bizi daha da yaklaş-
tıracak bu çalışmayı hızlıca pratikleştir-
meliyiz. Bunu genel bir örgütsel eğitim 
ve tartışma planı içinde üretmeliyiz. 
Olanaklarımızın farkındayız ama dev-
rimcilik adına daha etkin propaganda 
araçlarına ihtiyacımız var. Dergimizin 
daha çok ve etkin dağıtımı, örgütle-
yici işlevlerinin artırılması gereklidir. 
İdeolojik olarak toplumun gündeminde 
olup kafa karışıklığı yaratan konularda 
broşürler çıkarmalıyız. Sosyal medya 
alanındaki gelişmemiz önemli ancak işçi 

sınıfı, emekçi halk kesimleri ve gençliğin 
tümüne seslenebilme düzeyinin çok uza-
ğındayız. Bu konuda büyüme ölçütümüz 
solun kullandığı araçlar değil, düzenin 
propaganda araçlarıdır.

İşçi hareketinin devrimcileşmesini 
sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz sınıf 
faaliyetlerinde politikleşme eğiliminde 
olan işçilerin dahil olacağı devrimcilik 
düzlemlerini hızla üretmeliyiz. Bu alan-
da büyüyen etkimizi, özellikle sendikal 
alanda somut başarılarla taçlandırmak 
en önemli hedefimiz olmalıdır. Genç 
kadroların havzalarda süren sınıf çalış-
malarında somut görevler üstlenmelerini 
kolaylaştıracak eğitim ve yönlendiricilik 
vasıflarımızı büyütmemiz ayrıca kritik 
önemdedir. 

Gençlik Komiteleri, şimdiye kadar 
yürüttüğü ideolojik, politik, örgütsel 
faaliyeti yeniden ele almalı ve ülke genç-
liğinin politik hareketi olmak doğrultu-
sundaki inisiyatif eksikliğini giderecek 
hamleler, yenilenmeler ve yoğunlaşmalar 
içinde olmalıdır. Devrimcilik ideolojik, 
politik, örgütsel açıdan sermaye devleti 
karşısında dövüşmektir ancak bu dö-
vüşme, pratik olarak biçimsel bir tarzda 
devrimcilerle devlet arasındaysa sıkıntı 
vardır. Gençlik kesimlerinin tümünü 

kavrayan, onları her düzeyde ve biçimde 
mücadeleye sevk edebilen bir maharet 
göstermediğimiz sürece yeterli konumda 
değiliz demektir. Bunun için atak, pratik 
etkinlikler, eylemler içinde olmamız ya 
da solcu gençliğe “iyi” gelecek davranış-
ları sergiliyor olmamız yeterli değildir.

Faşizan sivil diktatörlüğün yıkılması 
hedefi doğrultusunda devrimci çalışma-
mızı bütünlüklü bir siyasal programla 
yürütüyoruz. Bütün aktüel konum 
alışlarımızı bu hedefi dikkate alarak 
yapıyoruz. Diktatörlüğün düzen içi sağ-
sol alternatiflerinin payandası olmamak, 
dikkat kesildiğimiz bir başka politik il-
kedir. İşçi sınıfı ve emekçi halk kesimle-
rinin politik toplumsal çıkarlarını siyasal 
bir güç inşa etmeden korumamız, geliş-
tirmemiz ise mümkün gözükmemektir. 
Öncü partinin inşası süreci ile kitleleri 
düzen güçlerinin insafından kurtarmak 
hedefi aynı görevlerde kesişebilirken 
aynı zamansal aciliyetlere, ihtiyaçlara 
tekabül etmemektir. İsteklerimizden 
bağımsız bir hakikattir bu. Umut-Sen’i 
bir ara sendikal odak olarak tartışmış, 
yaşama geçirmiştik. Pekala, dünya ve ül-
kemizdeki politik gidişat nazarında ara 
bir politik odak mümkün mü? Yanıtlan-
ması gereken güncel bir soru da budur.
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“Yine de uyanıştır bu, içimizdeki sert-
liği de, sevecenliği de kabullenelim. Ki 
ağarınca tan, ateşli bir sabırla silah-

lanmış gireceğiz görkemli kentlere” 

Arthur Rimbaud

Türkiye kısa bir dönem önce başlayan 
ve nedenleri, geçmişte uygulanan siyasi 
ve ekonomik politikalara dayanan bir 
ekonomik krizle karşı karşıya. Krizin 
gündelik hayatımıza yansımaları artıkça 
krizin kime fatura edileceği de belirgin-
leşiyor. Patronlar ve iktidar bir yandan 

vatan, bayrak, din, iman diyerek krizin 
faturasını bizlere ödetmeye çalışırken 
diğer yandan ise kendi konforlu hayatla-
rından ödün vermiyorlar. “Aynı gemi-
deyiz tamtamları üzerinden sömürü 
düzeni meşrulaştırılıyor. Geminin kral 
kamarasında oturanlar lüks arabalardan, 
görkemli açılışlardan, milyonlarca liralık 
kokteyllerden, yatlardan, yalılardan, 
hanlardan ve saraylardan vazgeçmiyor. 
Gemi su alırken gedikleri kapatıcı olarak 
görülen emekçilerin sırtından kırbaç 
eksik edilmiyor. Kırbaç sahibi bu aşağılık 
sermaye sınıfı kendi kar hırsı ve ikbali 

için krizi fırsata çevirip hileli iflasla, kon-
kordatoyla binlerce işçiyi tüm tazminat-
larından yoksun bırakarak işten atıyor. 
Asgari ücret koşullarında yaşamaya 
mahkum edilen işçi sınıfının karşısında 
her düzeyde örgütlenmiş  burjuvazi; ikti-
darı, muhalefeti, ordusu, polisi, diyaneti, 
eğitimi, kültürü, sanatı, akademisi, en 
büyüğünden en küçüğüne kadar iş veren 
birlikleri, onların sendikaları, odaları, 
dernekleri ve mafyatik örgütlenmelerini 
bu sömürü düzeninin devam ettirilmesi 
için seferber ediyor. Güvencesiz, esnek 
ve kuralsız çalışma, mobing, taciz, hak 

DİSK’İ VE İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİNİ 

BÜYÜTMEK İÇİN ÇAĞRI

DİSK’İ 15-16 HAZİRAN RUHUNA GERİ DÖNDÜRMEK İÇİN 
BEDEL ÖDEYECEK BİR ANLAYIŞ İÇİN TÜM ÖNCÜ/DEVRİMCİ 

İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİ ÖRGÜTLENMEYE VE MÜCADELEYE 
ÇAĞIRIYORUZ.
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gaspları, bireysel emeklilik sistemi, 
kıdem tazminatlarının çalınması, toplu 
işçi kıyımları ve asgari ücret koşulla-
rında inim inim inletilen işçi sınıfı bu 
saldırılarla cendereye alınmış ve yalnız 
durumda. 

Tüm yalnızlıklarına rağmen işçi sınıfının 
direnişleri, kazanımları, utkusu ve onun 
tarihsel öyküsü canlı ve parlak bir yıldız 
gibi; bakınca yol göstericiliğe devam 
ediyor. Bu karamsar tablo karşısında 
çaresizce beklemek yerine sınıfının 
tarihine bakmaya, oradan öğrenmeye, 
bugünün direniş biçimlerini bulmaya, 
bu kara dumanı dağıtacak bir mücadele 
hattını örmeye çalışan tekil ve çoğul 
düzeyde onlarca direniş oluyor. Tıpkı 
Real, Makro/Uyum, Cargill, 3. havali-
manı ve Flormar işçileri gibi. İşçilerin 
bu zulüm koşullarına karşı direnmekten 
başka çaresi yok. Direniş aynı zamanda 
kardeşleştiriyor. Flormar işçileri Cargill 
işçilerinden, 3. havalimanı işçileri Real 
ve Makro/Uyum işçilerinden, Hema 
Maden işçileri Süperpak işçilerinden, 
İzmir Tariş işçileri Ege Üniversitesi işçi-
lerinden, Aydın Belediyesi işçileri Mahir 
Kılıç’tan, KHK ile atılanlar Yüksel dire-
nişçilerinden güç alarak ve her direniş 
birbirini izleyerek büyüyor çoğalıyor.

Tekil ya da çoğul onlarca direnişin 
muhtevası ve taşıdığı mana sadece 
patronların duvarında açılan bir gedik 
değil, içinde barındırdığı büyük zafere 
ait potansiyel ve  o büyük güne atılan bir  
işaret fişeği olma simgesidir. Her dire-
nişin kazancı, tüm işçi sınıfı mücadelesi 
için bir adım ilerletici oluyor. Dolayısıyla 
direnişin büyüklüğüne, küçüklüğüne, di-
renişi sahiplenen siyasal çizgiye bakmak-
sızın onun taşıdığı potansiyel ve sınıf sa-
vaşımındaki ilerleticiliği ile ilgili tarihsel 
bilgiyi sürekli güncelleyip canlı tutarak 
davranmak zorundayız. İşçi sınıfının 
mücadelesi, siyasal çizgisinin herhangi 
bir fabrikada, işyerinde, direnişte ya da 
sendikada hakim olmasına feda edilecek 
bir şey değildir. Sınıf mücadelesini dar 
grupçu anlayış ve pratikler üzerinden 
kavramakla sendikal bürokrasinin her 
türden pisliğine gömülmek aynı yere 
hizmet eder. Siyasal/sosyal rant ilişkisiy-
le sendikal ağalık arasında emekçilerin 
mücadelesine ket vuran doğrudan bir 
ilişki vardır. Her iki anlayış da işçi sınıfı 
mücadelesinin gelişmesini, büyümesini 
engeller. Üyesi olduğumuz DİSK, Türk-

İş ve Hak-İş’in içinde bulunduğu 
sarı bataklığa doğru hızla ilerliyor. 
Memlekette süren işçi direnişleriyle 
bağını siyasal seçililik kriterlerine 
göre kuran konfederasyonumuzu 
yöneten anlayışlar, kendi üyesini bile 
sahiplenmemek konusunda DİSK’i, 
Hak-İş ve Türk-İş konfederasyonla-
rıyla yarış halinde bir duruma taşıdı-
lar. AKP’nin taşerona kadro aldatma-
casıyla çıkardığı KHK sonucu atılan 
Ege Üniversitesi işçilerinin başlat-
tıkları direnişle ilgili DİSK Genel-İş 
Sendikası İzmir 7 no’lu Şube’nin 
pratiği ise içler acısı. Aynı şekilde 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kad-
ro davası açtıkları için işten atılan 
258 işçiden 7’sinin başlattığı Konak 
Direnişi/açlık grevi ve Aydın Büyük-
şehir Belediyesi’nden atılan işçilerin 
süren direnişiyle ilgili sebebini henüz 
anlamadığımız “özel ilgisizlik” ve son 
olarak Real ve Makro/Uyum işçile-
rinin aylardır sürdürdüğü direnişle 
ilgili üç maymunu oynama hali DİSK 
gibi bir kurumun tarihsel mücade-
leci çizgisinin hiçbir noktasına denk 
düşmüyor.

Ekonomik krizle ilgili sadece basın 
açıklaması ve bildiri dağıtma pratikle-
riyle yetinen DİSK, krizle mücadeleye 
dair hangi yöntemlerin kullanılacağını, 
krizi işçiler açısından bertaraf etmenin 
yollarını ve bunun pratiğinin ne olaca-
ğını henüz açıklamadı. DİSK’in tarihsel 
süreci göz önüne alındığında bugün 
açısından en hazırlıksız süreci yaşadı-
ğını, patronlarla kavgaya tutuşacak ve 
onların sınıfa saldırılarını göğüsleyecek 
bir mücadele programından yoksun 
olduğunu, sınıf sendikacılığı anlayışı-
nın yerinde yeller estiğini için böyle bir 
mücadele ufkunu da doğallığında taşı-
madığını, onlar yerine ikame edilenin 
sosyal/siyasal/ekonomik rant olduğunu 
ve bu rantın yarattığı “ağacıkların” da 
konfederasyonumuzda hızla palazlandı-
ğını söyleyebiliriz. 2018 yılı Temmuz ayı 
verilerine göre, üye sayımız konfederas-
yonumuz için 160 bin, DİSK Genel-İş 
Sendikası içinse yaklaşık 77 bin civarıdır. 
Bu üyeliklerin büyük kısmının CHP ve 
HDP’li belediyelerde olması gerçeği göz 
önünde bulundurulduğunda DİSK’in, 
işçilerin hak mücadelesinde umut olma 
özelliğini yitirdiğini ve mevcut üyelerin 
de büyük bir çoğunluğunun sendikaya 
olan güvenini kaybettiğini söyleyebiliriz. 

Sınıf mücadelesini dillerine pelesenk 
etmiş solun, sosyalistlerin AKP iktidarı 
tarafından yaratılan bu karanlık tab-
loyu ezilenlerin/emekçilerin kurtuluş 
mücadelesi lehine dönüştürecek ne bir 
programı var ne de buna mecalleri. Hal 
böyleyken bile işçi sınıfının, emekçilerin 
birleşik mücadele zeminlerinin yaratıl-
ması arayışı yerine sendika şubelerin-
de, genel merkezde, konfederasyonda 
pozisyon tutmak için ilkesiz ittifaklarla 
asıl mesele heba ediliyor. Kimseye akıl 
verme, öğretme hadsizliğinde bulunmu-
yoruz. Biz yaşadığımız yerde gördükle-
rimiz üzerinden doğrusuna inandığımız 
ne ise onu, birlikte yapmayı öneriyoruz. 
Emek alanında yaşanan sömürü çarkını 
kırmak için birleşik bir emek hareketinin 
yaratılmasına, onun ilkelerine, anlayışına 
ve programına acilen ihtiyaç vardır. Bur-
juvazinin, işçi sınıfını sömürme meka-
nizmasının bir aparatı olarak sendikaları 
kullanmasını engellemek ve burjuvaziyle 
tutuşulacak amansız kavgada sendikal 
mücadeleyi, proleter devrimin değir-
menine su taşıyacak bir katkı haline 
dönüştürmek için her türden bürokratik, 
rantçı anlayışla mücadele etmek elzem-
dir. Umut-Sen, yurt çapında geliştirdiği 
ya da dayanıştığı mücadele, örgütlenme 
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ve direnişlerde ortaya koyduğu anla-
yış ve tarzla ön açıcı katkılar sunmaya 
devam ediyor. Değişik sol anlayışlar, 
Umut-Sen taklidi yapılar oluşturunca 
benzer bir etki yaratırız düşüncesindeler. 
Bizleri bağımsız sendika kurmakla eleş-
tirenler bağımsız sendikalar kurdular. 
Bizleri işçilerden başka bir şeyi gözleri 
görmüyor diye eleştirenler kriz atmosferi 
memleketi sarınca ivedilikle dernekler, 
zeminler kurarak “bakın bizim de işçi 
dükkanımız var” gibi anlayışla hareket 
ettiler. Biz, yine de işçi sınıfı zeminine 
dönük kurulan her türden iyi niyetli 
girişimi olumluyoruz. Yeter ki şekille 
sınırlı kalmasınlar, yeter ki işçi sınıfı mü-
cadelesine samimi katkıda bulunsunlar.

Bizim işçi sınıfına katkımız, mücadele 
anlayışımız ve çağrımız açık. Umut-
Sen’ci işçiler olarak önümüzdeki süreçte 
kongrelere gidecek, DİSK’e ve diğer kon-
federasyonlara bağlı tüm sendikalarda ve 
şubelerde yukarıda önerdiğimiz biçimde 
yan yana gelecek, sınıfın çıkarlarını 
kendi çıkarlarının önüne koymayacak, 
sınıf mücadelesini sendikal alanla sınırlı 
görmeyecek, işçilerin her türlü direnişini 
önemseyecek, büyütmek için çaba sarf 
edecek, AKP ve patronların işçi sınıfına 

karşı saldırılarına gö-
ğüs gerecek, DİSK’i 
kavgaya hazırlayıp 
mücadele edeceğiz. 
DİSK’i rant kapısı 
haline getirmeyecek 
anlayışları destek-
lemeye çağırıyoruz. 
Yukarıda anlatmaya 
çalıştığımız tablodan 
kurtulmanın küçük 
bir adımını, aşağıda-
ki ilkelerin konfede-
rasyonumuz DİSK 
içinde örgütlenmesi 
ve bu anlayışın 
içselleşmesi olarak 
görüyoruz. DİSK’i 
rant kapısı haline 
getiren, içindeki her 
türlü bürokratik sarı 
sendikalarla mücade-
le edecek ve DİSK’i 
15-16 Haziran ruhu-
na geri döndürmek 
için bedel ödeyecek 
bir anlayış için tüm 
öncü/devrimci işçi 
kardeşlerimizi örgüt-
lenmeye ve müca-

deleye çağırıyoruz. Ancak belli ilkeler 
ve anlayışlar çevresinde kenetlenmiş, 
aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya bu 
ilkelerle sarmalanmış bir DİSK, tarih-
sel mücadeleci çizgisini unutmadan 
bugünün mücadele biçimleri ışığında 
işçi sınıfı için bir umut olabilir. Ancak 
o zaman, gür bir sesle “Yaşasın DİSK!” 
demenin bir manası olabilir. Bu bağ-
lamda bizler, Umut-Sen’ci işçiler olarak, 
DİSK’in büyümesinin yolunun “Reddet, 
Diren, Örgütlen” diyerek aşağıdaki ilke-
leri her düzeyde savunmaktan geçtiğini 
biliyor ve bunun için bir adım daha ileri 
atıyoruz.

1. İşçi hareketi ve örgütleri devlet 
ve sermayeden bağımsız olmalıdır: 
Devlet ve sermayenin her türlü saldırı ve 
yönlendirmesi karşısında işçilerin aktif 
ve bilinçli mücadelesini açığa çıkarıp bu 
saldırılar karşısında sadece işyerleri ile 
sınırlı olmadan mücadele, en geniş sen-
dikal dayanışma içinde toplumun diğer 
kesimleriyle birlikte sürdürülmelidir.

2. İşçiler kendi sendikalarını kendileri 
yönetir: Yöneticilik vasfı bir ayrıca-
lık değildir. İşçilerin sendikalarda her 

düzeyde söz, yetki ve karar süreçlerine 
doğrudan katılımı esas alınmalıdır. Bu 
bağlamda işçilerin öz örgütlenmesi olan 
komite, meclis ve konsey anlayışı öne 
çıkarılmalı, işçilerin mücadelesi kendi öz 
örgütlülükleri tarafından yürütülmelidir. 

3. Emeğin sömürüsüne karşı, işçilerin 
kardeşleşme zemini kurulmalıdır: 
İşçiler arasında etnik, mezhepsel, hem-
şehrilik, cinsiyet, yaş ve statü üzerinden 
yaşanan ayrımcılığa karşı işçilerin kar-
deşliğini savunarak her türlü ayrımcılığa 
karşı mücadele en sert biçimde yürütül-
melidir.

4. Sendikalar rant kapısı halinden 
çıkmalıdır: Bürokratlaşmış ve kastlaş-
mış sendikal ilişkilerin işçinin emek ve 
mücadelesini gasbetmesine engel olmak 
için sendikaları bir şirket, sendikacılığı 
da bir meslek gibi görerek oradan ikbal 
devşirmeye çalışan her türden zeminin 
önü tıkanmalıdır. Bu bağlamda şube yö-
neticisi ve profesyonel sendikacı, uzman 
gibi görevlerde bulunanların alacakları 
aylık maaşı o iş kolundaki bir işçinin 
aldığı en yüksek maaşla sınırlandırılma-
lıdır. 2 dönem kuralı ve geri çağırılma 
gibi kurallar konarak işletilmelidir. 

5. Şeffaflık: Sendika ve şube, bütçesinin 
tüm yönleriyle şeffaf olmalıdır. İyi bir 
toplu sözleşme için patronun siyasal 
arka planına bakılmaksızın işçilerin 
lehine olacak her türden iyileştirme ve 
hak için kavga edilmeli ve TİS (Toplu İş 
Sözleşmesi) boyunca yaşanan tüm süreç 
anbean üyelere aktarılmalıdır.  Ayrıca 
grev zamanlarında kullanılmak üzere 
oluşturulan grev fonunun grevlerde 
kullanılması sağlanmalı, greve çıkacak 
birimlerde oluşacak ekonomik mağduri-
yetin azaltılması ve giderilmesi için her 
türden hazırlık yürütülmelidir.

6. Dayanışma ağları kurulmalıdır: 
Toplumsal dayanışma ağlarını gittikçe 
zayıflatan ve işçileri yalnızlaştıran çalış-
ma düzenine karşı işçiler için işyerinde 
ve gündelik hayatta dayanışma, yardım-
laşma ağları kurulmalı, ayrıca ulusal 
sınırların ötesinde, tüm dünya işçilerinin 
emeklerini sömüren kapitalizme kar-
şı işçilerin uluslararası dayanışmasını 
sağlamak için gerekli çalışmalar yürütül-
melidir.

 UMUT-SEN’Cİ İŞÇİLER
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DEVLETİN, BAŞTA 
GÜVENLİK GÜÇLERİ 

OLMAK ÜZERE 
TOPLUMDAKİ EKONOMİK 
VE HEGEMONİK GÜÇLERİ 

ELİNDE TUTAN
OLİGARŞİK BİR SAHİBİ 
VARDIR. YEREL SEÇİM, 
BU SAHİBİN İLGİSİNİN 

UZAĞINDADIR.

CUMHUR İTTİFAKI BİTER Mİ?

Eğer iktidar partisi bir gün tari-
he geçerse hakkında herhalde 
“birçok seçim kazanıp iktidara 

gelmesine rağmen, muktedir olamadı” 
diye yazılacaktır. Parti 16 yıldır tek ba-
şına hükümet, genel başkanı cumhurun 
başında, rejim değişti, bütün önemli 
işler kendisine bağlandı ama olmayın-
ca olmuyor; hâlâ iktidarının hakkını 
verebilmek için birilerine muhtaç. İşin 
garibi, o muhtaç oldukları da kendisi-
ne muhtaç. Karşılıklı bağımlılığın son 
örneği olan Cumhur İttifakı’nın kısa 
devre yapışı yanıltmasın, ittifak sürüyor 
ve yalnızca yerel seçimler süresince ses 
var, görüntü yok. Konuyu irdelemeden 
önce olayların gelişimini hatırlayalım.

Kısa devrenin özeti

Af konusu, genel seçimler öncesi 
MHP’nin seçim bildirgesinde yer alı-
yordu. 24 Haziran arifesinde Bahçeli, 
Çakıcı’yı cezaevinde ziyaret ederek ko-
nunun içerik ve amacını ifade etmişti. 
İktidar o zaman sesini çıkartmadı. Eylül 
başlarında konu tekrar gündeme geti-
rildiğinde Erdoğan, sıcak bakmasa da 
“getirsinler, konuşuruz” misali yumuşak 
yanıtlar veriyordu. Henüz yerel seçim 
pazarlıkları sürüyor ve gayrı resmî 
olarak MHP’nin affı seçim ittifakının 
ön koşulu gibi gördüğü belirtiliyordu. 
Yanıt, net olarak 21 Eylül’de Hükümet 
Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi ve “AKP 
yerel seçime her yerde kendi adaylarıyla 
girecektir” diye kestirip atıldı. Bunu 
da MHP adına Celal Adan, Cumhur 
İttifakı’nın Türk devleti ve milleti için 

kurulduğunu ve bazılarının bunu 
anlamadığını vurgulayarak yanıtladı. 
Bir süre sessizlik oldu. Derken Bahçeli 
13 Ekim’de Ertuğrul Özkök’e verdi-
ği röportajında Cumhur İttifakı’nın 
yerel seçimde de sürmesi gerektiğini 
şu gerekçelerle tekrarladı: Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi henüz 
oturmamıştı, olumsuz seçim sonuçları 
sistemin sorgulanmasına yol açabilirdi. 
HDP’nin kayyım atanan 101 belediyeyi 
geri alması durumunda bu, “plebisit” 
gibi gösterilebilirdi. Bahçeli bir ikti-
dar ortağından çok, iktidar sahibi gibi 
konuşuyordu. “Ortalığı temizledik, yine 
kirletecekler” endişesi içindeydi.

Elbette bu bir endişeden öte, Erdoğan’a 
yönelik bir gözdağıydı. Karşılığı sert 
oldu. Erdoğan 21 Ekim konuşmasın-
da “Cezaevlerinde 50 bin uyuşturucu 
suçlusu var, onları mı affedeceğiz” dedi. 
Koltuğundan sıçrayarak kalkan Bah-
çeli “Teklifimizi uyuşturucu temeline 
indirmek fahiş bir yanlış, fuzuli dema-
gojidir” diyerek kamuoyuna içini döktü. 
İktidar Sözcüsü Çelik, bu konuşmada 
geçen ve Erdoğan’ı aşağılayan ifadeleri 
kabul etmediklerini belirterek “Genel 
Başkanımız MHP’yi kastetmedi, eğer 
birini kastederse doğrudan hitap eder” 
misali mafya dizilerindeki racon kesici 
konuşmaları hatırlatan bir yanıt verdi. 
Bu arada MHP bir yandan “andımız” 
tartışması, diğer yandan mecliste fındık 
üreticilerinin sorunları ve emeklilik 
yaşıyla ilgili aykırı tutumlarıyla ayrılık 
sinyalleri veriyordu. Sonunda taraflar 
“tak sepeti koluna, herkes kendi yolu-

na” kararı aldılar ve iki taraf da olayın 
üstünden fazla geçmeden parti taban-
larına Cumhur İttifakı’nın bitmediğini, 
yalnızca yerel seçime ayrı gireceklerini, 
karşı tarafı rencide edici tutumlar alın-
maması gerektiğini hatırlatan genelge-
ler gönderdiler.

Olay nasıl değerlendirildi?

CHP, ittifakın dağıldığını belirterek 
bunu hayra yordu. Parti sözcüleri MHP 
oylarını kazanma umuduyla “MHP 
ülkenin kendi desteğiyle uçurumun 
kıyısına kadar geldiğini gördü, şimdi 
bundan vazgeçiyor” misali, ciddiye 
alınmayacak değerlendirmeler yaptı. 
Sürekli iktidarı taklit ettiklerine göre, 
herhalde Cumhur İttifakı’ndan devşir-
me adaylar çıkaracaklardır. Ama genel 
hatlarıyla böyle bir bakış açısının çem-
beri içinde dolanan sola ne demeli?

Somut gücü ne olursa olsun siyasi kon-
jonktürü ve aktörlerinin davranışlarını 
en doğru değerlendirebilecekler, Mark-
sistlerdir. Marx’ın “18 Brumaire”sinden 
bu yana biriken bilgi, gözlem, deneyim 
yardımıyla ve elbette günceli de izleye-
rek olup biteni kolayca anlayabilirler. 
Egemen sınıf içi sürtüşmeler yaşanırken 
eğer gücümüz varsa durumdan yararla-
nırız, yoksa “beter olun” dileğiyle birlik-
te toplumu aldatıcı girişimleri açığa 
çıkarmaya ağırlık veririz. Böyle tutum 
alanları ayırıyor ve eleştiri hedefimize, 
iktidar politikaları sanki seçimlere bağ-
lıymış gibi konuşan liberal ve reformist 
solu koyuyoruz.
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İlk değerlendirmeleri tıpkı CHP gibi 
“ittifak çöktü” demek oldu. Daha çok, 
tarafların atışmasının satır aralarını 
okumaya ve geleceği kahve falına bakar 
gibi yorumlamaya çalışıyorlardı. Elbette 
ittifak çökmüş olabilirdi. Ama bunu 
neye dayanarak söylüyorlardı? İttifak 
yapanların söyledikleri buna yeterli 
olabilir miydi? Görüşlerini topluca 
özetliyoruz:

Önce olayın iktidar açısından değerlen-
dirilişine bakalım. Erdoğan alacağını 
almıştı ve artık, tabanından MHP’ye 
daha fazla oy kaymaması için yolları 
ayırıyordu. Zaten ittifakların amacı 
birinin diğerini etkisizleştirmesiydi. Tek 
adamın belirleyicisi olduğu bir rejimde 
ikincisine yer yoktu. Tabii bu görüşün 
buharlaşması için birkaç gün sonra her 
iki tarafın da ittifakın yerel seçim dışın-
da sürdüğünü belirtmeleri yeterli oldu.

Bir başka gerekçe, iktidarın yüzünü ye-
niden AB’ye dönmesiydi. İktidar, ikide 
bir Almanya ve Fransa ile görüşüyordu. 
Kendi ırkçılarıyla başı dertte olan Av-
rupalılar, bir de Türkiye’nin ırkçılarıyla 
iş tutar gibi görünmek istemezlerdi. 
Erdoğan bu yüzden ittifakı bozmuştu.

Ülkemizin “sosyalist önderlerinden” 
biri de iktidarın milliyetçilikten sıkıl-
dığını, biraz da “özgürlükçü” takılarak 
Kürt sorununa el atacağını öne sürü-
yordu. “Andımız” tartışmalarında Erdo-
ğan’ın ırkçılığı kötülemesi de bununla 
ilgiliydi. Bu “önder” kişi, görüşünün 
geçerliliğine kanıt olarak HDP’nin 
iktidara barış çağrıları yapmasını 
gösteriyordu. Böylece iktidarla HDP 
arasında gizli bir gündem olduğunu öne 
sürmüş oluyordu. Neye dayanarak, belli 
değil. Kaldı ki böyle bile olsa siyasette 
rakipler arası çelişkilerden yararlanmak 
diye bir taktik var ve bu arkadaş, bunu 
da mı düşünemiyordu? Hatırlatalım; 
aynı günlerde Akşener de iktidarı 
sıkıştırmak için “HDP ile görüşüyorlar” 
diyordu.

Olayı yine ittifakın dağılması gibi görüp 
MHP açısından yorumlayanlar da var-
dı. Ekonomik krizin daha da derinleşe-
rek siyasi krize dönüşeceği ve MHP’nin 
buna ortak olmamak için ittifakı boz-
duğunu ileri sürüyorlardı. Bu arkadaş-
lara şunu hatırlatmak gerekiyor: Türki-

ye ve Yunanistan’ın kabaca aynı miktar 
(450 milyar doların üstünde) dış borcu 
var. Nüfus Yunanistan’da 10 milyon, 
Türkiye’de 80 milyon. Yunanistan’da 
güçlü bir toplumsal muhalefet var, 
Türkiye’de yok. Türkiye’de Yunanistan’la 
karşılaştırılamayacak kadar gelişkin 
sanayi, tarım ve dış ticaret olanağı var. 
Yunan egemenleri krizini yönetebiliyor-
ken Türk egemenlerinin neden siyasi 
bir krize sürüklenmesi gerekiyor?

Bu bakış açısının “ekonomizm” olduğu-
nu az çok gören ve bundan kurtulmaya 
çalışanların bazıları da yağmurdan 
kaçarken doluya yakalanmak misali, 
ciddiyetsiz bir spekülasyon alanına 
sürükleniyorlardı. Güya Bahçeli’nin 
ittifakı bozma gerekçesi derin devletin 
ya da ABD’nin Erdoğan’a mesaj vermek 
isteyişiydi. Mesajı verenler adresi mi 
şaşırmıştı acaba?

Biraz da gerçeğin sesi

Taşları doğru yere koyalım: MHP ve 
CHP siyasi iktidarın sürekliliğinin 
garantisi olarak farklı ideolojiler teme-
linde örgütlenmiş devlet partileridir. 
Kadroları, devletin güvenilir elemanları 
arasından gelir. Başlıca amaçları devleti 
korumaktır. Buna ilişkin önemli karar 
anlarında kimin olduğuna bakmaksızın 
hükümetleri desteklerler. 

AKP ise 12 Eylül konjonktürü ve neo-
liberal ekonomi politikalarının yan ürü-
nüdür. Bu süreçte kamu mülkleri yağ-
malanmış, bizim gibi birçok ülkede ağır 
baskı ve sömürü altında önemli ser-
maye birikimleri sağlanmıştır. Eskiden 
kârını devlet üzerinden gerçekleştiren 
büyük sermaye, yeni koşullarda ülkeye 
yayılmış küçük sermaye ile iş tutmaya 
başlamıştır. Bu kesiminin siyasi temsil-
cileri, ülkelerin tarihsel mirası çerçe-
vesinde sol ya da sağ popülist partiler 
olmuştur. Türkiye’de de milli görüşçü 
partiler bu işlevi yerine getirmiş ancak 
yeni koşullara ayak uyduramadıkları 
için yerlerini “ılımlı İslamcı” AKP’ye 
bırakmışlardır.

AKP, hiçbir zaman “devlet partisi” 
olmadı ve bugün de değil. Her zaman 
siyasal iktidarın bir kanadı tarafından 
kollandı. İktidar içi rekabette diğer 
kanadın yanına geçerek 15 Temmuz 
sürecini bunun yardımıyla atlattı. Şu an 

devlet içinde “FETÖ” temizliği yapan ve 
bunu iktidar partisi içine kadar vardır-
mayan da yine bu kanattır. MHP’yi de 
bu kanadın siyasi temsilini üstlenmiş ve 
iktidarla ilişkisini bu çerçevede kuran 
bir parti olarak görmek gerekir. 

MHP’nin iktidara ilk doğrudan des-
teği, devlet içi krizi önlemek amacıy-
la 2007’deki Cumhurbaşkanı seçimi 
sırasında meclise girip 367’yi tamamla-
masıyla olmuştur. Bir yıl sonra benzer 
desteği türban sorunun aşılması için de 
verdi. Cemaatle çatışmada iktidarla bir-
likte hareket edip 7 Haziran 2015’deki 
seçim sonrası koalisyona karşı çıkarak 
seçimin tekrarlanmasını sağladı. İttifak, 
15 Temmuz’da perçinlendi. MHP, baş-
kanlık sistemine karşı ve parlamenter 
sistemden yana olduğu halde bugün 
kurulmuş olan sistemin önünü açan 16 
Nisan 2017 referandumuna giderken 
ve 24 Haziran sürecinde de Erdoğan’ın 
seçilmesi için destek verdi. 

Özetle, Çakıcı’nın Erdoğan’a açık 
mektubunda belirttiği gibi devletin 
sahibi Erdoğan değildir. Ama yine aynı 
mektupta söylendiği gibi ülkücüler 
de değildir. Devletin, başta güvenlik 
güçleri olmak üzere toplumdaki ekono-
mik ve hegemonik güçleri elinde tutan 
oligarşik bir sahibi vardır. Yerel seçim, 
bu sahibin ilgisinin uzağındadır. Yerel 
yönetimler, şu sıralar günlük ekonomik 
hareketliliğin can damarı olan emlâk 
ve inşaat rantlarının merkezidir. Bütün 
düzen partilerinin ve Cumhur İttifa-
kı’nın kendi içinde, bu düzlemdeki 
rekabetinin anlaşılır bir yanı vardır. 
Cumhur İttifakı partilerinin oylarının 
birbirine yakın olduğu birkaç yer dı-
şında zaten üçüncü bir partinin seçimi 
alma olasılığı bulunmuyor. İttifak parti-
lerinden birinin önde olduğu ve kazan-
ma şansının bulunduğu yerde diğerinin 
destek vermemesi düşünülemez. Yerel 
seçim siyasal iktidarın değil, AKP’nin 
ilgi ve uzmanlık alanıdır. Bu çerçevede 
yaşanan çekişme basit bir rant kavga-
sıdır. Bunu gerçeğin ötesine geçerek 
yorumlayan sol, yalnızca cehaletini 
ortaya dökmekte ve iş yapar görünmeye 
çalışmaktadır. Cumhur İttifakı ölmedi, 
egemenlerin kalbinde (ve cüzdanında) 
yaşıyor!

*Bu yazı Bahçeli ve Erdoğan’ın 22 Kasım’da yap-
tığı görüşme öncesinde kaleme alınmıştır.
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EMEKLİLER YOKSULLAŞTIRILDI, YOKSULLUK TOPLUMSALLAŞTI. 
AMA ÇARESİZ DEĞİLİZ.

MAHİNUR ŞAHBAZ: EYT’LİLERİN HAKLI TALEBİNİ 
DESTEKLEMEK “DEMOKRASİDEN, EŞİTLİKTEN 
YANAYIM” DİYEN HER KESİMİN GÖREVİ!

Binlerce insanı mağdur eden ve ka-
nun teklifi “ekonomik” gerekçeler-
le iktidar tarafından geri çevrilen 

emeklilikte yaşa takılanlar konusunu, 
emekçilerin Sosyal Güvenlik Reformu’y-
la kazanılan haklarının yok sayıldığını 
söyleyen ve “Emekliler yoksullaştırıldı, 
yoksulluk toplumsallaştı ama çaresiz 
değiliz” diyen Emekliler Dayanışma Sen-
dikası Yönetim Kurulu Üyesi Mahinur 
Şahbaz ile konuştuk.

 “Emeklilikte yaşa takılma” meselesi 
gerçekte nedir ve muhatapları kimler-
dir?

Emeklilik yaşlılığın güvencesidir ve 
emeklilik statüsü herkesi ilgilendirir. 

Emekliliğin ekonomik ve sağlık güven-
cesinin bulunması ve kamu denetimin-
de olması önemli. Sorun da buradan çı-
kıyor. Devletin kontrolündeki emeklilik 
fonlarını özel sigorta şirketlerinin kulla-
nımına sundular. Müşteri kaynağının 
büyüklüğü iştahlarını kabarttı. Bunun 
sermaye birikimini hızlandıracağını ve 
krize çözüm olacağını düşündüler. Yerli 
ve yabancı sigorta şirketlerine fon piya-
sasını açtılar. Bunu ise Sosyal Güvenlik 
Reformu ile yaptılar. “Emeklilikte Yaşa 
Takılanlar” aslında yaşa değil, Sosyal 
Güvenlik Reformu’na takıldılar. Ta-
kanlar kim? Takanlar; varlığını küresel 
kapitalist politikalara adamış, iktidar 
olan, ülkeyi yöneten siyasilerdir! “Gelen 
gideni aratır.” denir ama bu konuda 

gelenler, gidenleri aratmadı.

Burada sözünü ettiğim 1994’teki kriz. 
O yıllarda yeterince artı değer üreteme-
yen, rekabeti artıracak sanayi yatırımı 
yapamayan ve üretimi modernize 
edecek teknolojik gelişmeyi sağlayama-
yan sermaye sınıfının krizi. Buna dış 
dünyadan yansıyan olumsuz koşulların 
da etkisi olmuştur. Sonuçta sistemin 
yapısından kaynaklı bir kriz. Çözüm 
içinse devletin toplumsal kesimlere 
olan taahhütlerinin yeniden gözden 
geçirilmesi hedeflendi. 5 Mayıs 1994’te 
IMF ile imzalanan kredi anlaşmasının 
şartları yerine getirildi. Anlaşmanın 
iki şartı vardı: Sosyal Güvenlik Re-
formu ve Tarım Reformu. Buna göre 
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sosyal güvenlik devlet tekeline değil 
de piyasaya teslim edilecek, emeklilik 
ve sağlık diye ayrılacak. Bölüşüm için 
kullanılmayacak. Toplumsal değil, bi-
reysel sorumluluk esasına göre yapılan-
dırılacak. Emeklilik geç ve güç olacak 
deniyordu, bunların hepsi uygulandı. 
Bugün emeklilik esnek, kuralsız, 
güvencesiz, sağlık hakkından 
yoksun hale geldi. Emeklilik 
yaşı yükseltildi. Emekli aylığı 
hesaplama yöntemleri değişti-
rildi. Aylıklar her ay azalıyor, 
ayrıca alım gücü sürekli düşüyor. 
Dul ve yetimlerin aylıkları azaltıldı, 
kesildi. Sağlık hakkı yok sayıldı. Sosyal 
haklar azaltıldı. Bütün bu uygulama-
lara, değiştirilen yasalar toplamına 1 
Ekim 2008’de Sosyal Güvenlik Reformu 
dendi. Emekliler, emekli olamıyor ve 
yaşa takılıyor. Emekli, emekli gibi ya-
şayamıyor, iş bulursa çalışmak zorunda 
kalıyor. Gençlerin emekli olma şansı ise 
hiç kalmadı.

Erdoğan açıklamalarında ülkemizde-
ki düzenlemeyi Avrupa ile karşılaştı-
rıyordu, bu konuyu nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Bizdeki emeklilik uygulamalarının 
başka ülkelerde benzeri yok. Kamu 
emeklilik sisteminin sermayenin isteği 
doğrultusunda, çalışanların kazanımla-
rı ve hakları yok sayılarak değiştirilme-
si, dönüştürülmesi insan hak ve özgür-
lüklerine aykırıdır. Mevcut anayasaya, 
imzalanan uluslararası sözleşmelere de 
aykırıdır. AB ülkeleri ile karşılaştırıla-
cak durumda bile değiliz. Bu her yönü 
ile talihsiz bir açıklama. Emeklilik bir 
sosyal güvenlik hakkıdır. Ayrıca insan 
hakları belgelerini onaylamış olsun 
olmasın bütün ülkeler “sosyal güven-
liği” devletler için bir kamu görevi, 
kişiler içinse bir hak olarak tanımla-
mıştır. Sosyal güvenlik muhtaçlığa karşı 
gelir ve güvence anlamını taşır. Bizde 
ise merhamet ekonomisi ile yoksulluk 
yönetiliyor. Çalışma ve yaşam koşulla-
rı uluslararası kriterlerin çok altında. 
Çalışanların da emeklilerin de alım 
gücü çok düşük, en son sıralardayız. AB 
ülkeleri içinde sosyal güvenliğe yapı-
lan devlet desteğinin ortalaması yüzde 
on altı. Bizde sosyal güvenliğe destek 
“açık” olarak adlandırılıyor. Emekliler 
ekonomiye yük olarak görülüyor. Oysa 
SGK’nin yükü çalışan ve emeklilerin 

üze-
rinde. 
Resmi açık-
lamalar gerçekleri 
yansıtmıyor.

Açıklamalarda dikkat çeken 
bir diğer kısım, Erdoğan’ın bu 
meselenin siyasal ranta dönüştü-
rüldüğü yönünde bir eleştirisinin 
olması. Siz, Emekliler Dayanışma 
Sendikası olarak bu konuda ne düşü-
nüyorsunuz?

Emeklilikte yaşa takılanlar diye kendi-
lerini ifade eden arkadaşlar kazandık-
ları ama yok sayılan haklarının peşin-
deler. Çalışmaya başladıklarında verili 
koşulları kabul ederek bedelini ödedik-
leri emeklilik haklarını istiyorlar. Sosyal 
Güvenlik Reformu ile hukuk geriye 
doğru işletiliyor ve hakları yok sayılı-
yor. Görev hatırlatıyorlar yetkililere. Si-
yasi rant bunun neresinde? Hak arayan, 
onurlu, geçim derdinde olan emekçile-
rin haklarına sahip çıkması siyasi rant 
olarak tanımlanamaz. Bu haklı talebi 
desteklemek “demokrasiden, eşitlikten 
yanayım” diyen her kesimin görevidir. 
Bu konuda olumlu açıklamalar yapmak 
yetmez, çözüm için ısrarcı olunması ge-
rekir. İktidarın hak ihlallerini, krizleri 
siyasi ranta dönüştürme konusundaki 
“becerisi” tartışılamaz.

Erdoğan o günlerde yaptığı bir açıkla-
mada “Bir kesimi mutlu etmek adına 
ülkemizin tüm dengelerinin bozulması-
na müsaade edemeyiz. Sosyal güvenlik 
sistemimizi yeni bir batağın içine niye 
sürükleyelim?” dedi.

“Bir kesim” olarak tanımlananlar; işçi-
ler ve emekçiler. Yani işçi sınıfı içinde 

emek-
lilik hakkının yok 

sayıldığını, hukukunun çiğnendiğini 
düşünen ve bunu bir araya gelerek 
seslendiren işçiler bir kesim oluyor… 
Ülkemiz diye ifade edilen de emeklilik 
primlerinin kamu denetiminden bor-
saya aktarılarak içerde ve dışarda daha 
fazla zenginleştirilenler ve bunların 
çıkarı için insan dahil tüm kaynakla-
rın sürekli kullanılmasını sağlamak da 
“denge” oluyor. Sürekli söz edilen istik-
rar hikayesi. İşte bu küresel kapitalist 
matematik hesabının ürünüdür Sosyal 
Güvenlik Reformu.

Sosyal Güvenlik Reformu 1994’te IMF 
ile yapılan kredi anlaşmasının şartıydı 
ve o yılların krizinin bedeli emeklilere 
ödetildi, ödetilmeye de devam ediliyor. 
Emekliler yoksullaştırıldı, yoksulluk 
toplumsallaştı. Ama çaresiz değiliz. 
Umudumuzu yeşertmek için Emekliler 
Dayanışma Sendikası’ndayız. Biliyoruz 
ki çözüm her zaman sorunun formülas-
yonundadır.
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AMA HER KOŞULDA İKTİDAR SANATÇIYI 
YUTAR. SENİ SEN YAPAN SANATIN, 
POLİTİK BİR TUTUM OLARAK TERSTEN 
İŞLEMEYE BAŞLAR VE SANATÇI OLARAK 
ARADA YOK OLURSUN. ALIP SENİ SARAY’IN SOYTARISI YAPARLAR.

VAROLAMAMANIN 
DAYANILMAZ 
HAFİFLİĞİ: 
SANATIN 
SİYASETİ 
OLUR MU?

Böyle bir soruya yanıt verebilmek 
-ilk bakışta- çok kolay değil-
dir. Ancak bu sorunun yanıtını 

bulmamıza yardımcı olacak bir izleği 
takip etmek, yolumuzu bulmamızı 
daha kolaylaştıracaktır. O izleği ise 
sanatın tarihsel, toplumsal seyri ile 
insan psikolojisinin doğal eğilimleri 
olarak belirleyebiliriz. Her şeyden önce 
sanat, tarihsel süreç içinde birçok seyir 
izlemiştir. Dönemler, kuramlar, değer-
ler, biçemler arasında ilerlemiş ya da 
farklılaşmıştır. Ama temelde sanat ya-

pıtını oluşturan belli başlı özelliklerden 
bahsetmek, izleğimizi takip etmek için 
bize yol gösterecektir. 

Genel anlamda sanat yapıtını belirleyen 
dört unsurdan bahsetmek mümkündür. 
Bunlar: sanatçı, sanat yapıtı, okur-iz-
leyici ve toplum olarak tanımlanabilir. 
Temelde bu dört unsur, sanatın oluşma-
sındaki olmazsa olmazlardır. Buradan 
yola çıkarsak sanatın gelişimi içinde 
kim neye, niçin niyet etmiştir veya 
etmektedir? Kimileri sanatı bir ayna 

olarak görmüş, bir yansıtma görevi 
olarak dillendirmiştir. Kimileri ise sa-
natın güzelliğini, gizemini bulmak için 
üretmiştir. Güzellik ve sırrın yarattığı 
duygunun peşinde koşmuştur, tarih bo-
yunca. Kimileri ise sanatçının yarattığı 
eserin toplumda yarattığı etkinin değe-
ri, anlamı üzerine kafa yormuştur. Her 
ne olursa olsun sanat ve sanatçı yaşa-
mından, yaşadığı toplumdan bağımsız 
olmaz, olamaz. Aksini söyleyenlerinki 
“iddiadan” öteye gidemez. Çünkü sa-
natçı ya da herhangi biri kendini “eyle-
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diği” şeyden bağımsızlaştırmaya çalışsa 
bile o eylediği şey “bir şeye” tekabül 
eder. Yani sanatçı kendi ürettiği şeyin 
üreteni olmakla birlikte ürettiği “şeyin” 
başka şeylerle etkileşimini yepyeni bir 
etkiyle onun “poetikasını”, “politikası-
nı” yansıtacaktır. Sanatçının bedenen 
yok olsa bile yarattığı şey, toplumda bir 
“karşılık” yaratarak yeniden tanımlanıp 
üretilecektir. Örneğin Shakespeare’nin 
Hamlet’ini ele alırsak ne demek istedi-
ğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Hamlet, 
ürettiği anlam bakımından Shakespea-
re’nin yaşadığı dönemden ayrı düşünü-
lemez. Çünkü Shakespeare kendi toplu-
mundan bir hikâye anlatmadığı halde, 
kendi toplumunda bulunun “arızaları” 
politik bir tutum alarak eleştirmiştir. 
Ama onu büyük yapan tabii ki evrensel, 
varoluşsal politik tutum almasıdır.

Pekala politik bir tutum almadığı-
nı iddia eden günümüz “sanatçıları” 
politik değil midir? Örneğin politikayla 
“ilgilenmediğini” iddia eden Orhan 
Gencebay, bu söylemiyle iddia ettiğini 
mi gerçekleştirmiş oluyor? Bu mümkün 
mü? Tabii ki mümkün değil.  Bugün 
eleştirel olmayarak tam da siyasal ikti-
darın istediği şeyi yapmakta, “politik” 
olmaktadır.  Mesela “ben her zaman 
devletimin yanında oldum” gibi bir 
cümle kurduğunuzda devletin yalnızca 
yanında olmuyor, devletin ürettiği tüm 
olumsuzlukları da sahipleniyorsunuz 
demektir. Her insan, doğası gereği 
evrende bir yer kaplar. Kapladığı yer 
ile beraber periferideki her unsurla bir 
ilişki-ilişkisizlik durumu yaratır. Bu 
durum, durduğun yerin ürettiği değer 

ve periferideki değerlerin etkileşi-
miyle ister istemez bir çatışma hali 
yaratacaktır. O zaman nasıl tarafsız 
ya da siyasetsiz olunabilir? Sanatçı 
için ya da insan için bu iki değerin 
çatışması iki yönlü olabilir: İlkin-
de inatla durduğun yeri korursun, 
üretmeye devam edersin ve sonuçla-
rına katlanırsın. Bunun sonucunda 
arkasında durabileceğin bir alan 
yaratırsın. Yenilebilirsin ama o alan 
bir sanatçı olarak sana, varoluşla 
geri döner. İkincisinde ise sanatçının 
durduğu yerin işgaliyle sonuçlanır, 
iktidar seni yutar. Durduğun yer 
işgal edilince sen, ya boyun eğip 
iktidarın diline sarılırsın ya da 
iktidar sana yeni bir dil uydurma 
konusunda yardımcı olur. Ama her 
koşulda iktidar sanatçıyı yutar. Seni 
sen yapan sanatın, politik bir tutum 
olarak tersten işlemeye başlar ve sa-
natçı olarak arada yok olursun. Alıp 
seni Saray’ın soytarısı yaparlar.

İşin dramatik yanı ise bunu sanatın 
ve sanatçının da istiyor olmasıdır. 
Çünkü tarihsel bağlamlarından 
bihaber olanlar ya da tarihsellikten 
koparılıp iktidar havuzlarına alı-
nan sanat/sanatçılar, karşı sınıfsal 
zeminlerde olduklarının farkında 
değillerdir ve bu, modern liberal 
akvaryumlarda yaşamanın sonu-
cudur. İşte bugün, bu sonuç ve yok 
oluşu önlemenin yolu; sınıfa giden 
yolu bulmaktan geçiyor. Bu yol, 
bir iktidar savaşına tanıklık eden 

ve varoluşunu sorgulayan Hamlet’in 
eyleme geçtiği andır. Hamlet artık bir 
işçidir ve gerçeği apaçık görmektedir. 
Yapacağı tek şey hamle yapmaktır. Her 
şey o andan sonradır. 

O an bir yoldur, kendini emekle var 
ettiği ve ortaya çıkmak için sabırla 
yarattığı yoldur. 

Sanat, o yol da oluşmuş ve bütün 
tarihsel süreçlerde payına düşen cefayı 
çekerek gelmiştir ve vardır.  Bundan 
kelli, sınıfın sanatı ne Saray tanır ne de 
birilerinin sefa sürmesine izin verir.
Sefa sürenler, biat edenler bizden 
değildir. Sanatın toplumsal tarihi bunu 
defalarca not etmiştir ve etmeye devam 
edecektir.
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