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Röportaj

Tarihsellik içinde 
oluşturduğumuz kimi 
pratiklerin bugün alttakilerin 
mücadelesiyle buluşmakta 
ön kesici olduğu gerçeğiyle 
yüzleşmeliyiz.

“ İlerleyen aylarda işsizlik 
daha da artacak. Sermayenin 
yedek işgücü ordusundaki 
artışı kendi lehine kullanmaya 
çalışacağını göz önünde 
bulundurduğumuzda, işçi 
sınıfının örgütlülük düzeyini 
artırması daha da elzem hale 
geliyor.”

Depo, Liman, Tersane ve 
Deniz İşçileri Sendikası 
genel başkanı ve direnişçi 
işçi Murat Bostancı ile işçi 
sınıfına yönelik saldırıları, 
sınıfın eylem 
ve direnişlerini, 
sendikal 
mücadele 
hedeflerini 
konuştuk.
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“Bu davet bizim” çağrısıyla geçen yıl 
Ocak ayında yayına başlayan aylık 
siyasi dergi Komite, bugün 10’uncu 

sayısıyla 1 yaşında! Komitecilerin 
toplumsal ve siyasal alanda yürüttükleri 
devrimci faaliyetin içerisinde yer alan, 
egemen sınıf ideolojisi ile mücadele aracı 
olarak görülen yayın organı; işçilerin, 
emekçilerin, ezilen ve yok sayılan tüm 
kesimlerin taleplerini dillendirmeye, 
mücadele edenlerin sesini yükseltmeye 
devam ediyor. Komite, dünyada ve 
Türkiye’de yaşanan siyasal gelişmeler, 
derinleşen küresel ekonomik kriz, 
kabaran toplumsal hareketler, amfilerden 
sokaklara taşan eylemler, eleştirel 
kültür-sanat ve emeğin gündemlerine 
dair değerlendirmeler ve somut analizler 
yaparken, bugünün devrim ve sosyalizm 
mücadelesinin ihtiyaçları doğrultusunda 
okuyucu kitlesini harekete geçirme 
ve eyleme katma çağrısında bulunur. 
Haksızlık, adaletsizlik ve eşitsizlik 
sonucu toplumda biriken öfke ve 
çaresizlik hissini bilinçli ve örgütlü bir 
tepkiye çevirmenin yollarını ararken 
propagandasını yapar. Bugüne kadar 
çıkarılan tüm sayılar bu bağlam ve 
kapsamda hazırlandı.

Derginin ikinci sayısının çıkışına denk 
gelen meclis önünde kendini yakma 
eylemi “Geçinemiyoruz, yıkacağız” 
manşetiyle kapağa taşınırken, Mart 
sayısı yüzbinlerin sel gibi aktığı Feminist 
gece yürüyüşünden karelerle, “Kadınlar 
kavgaya” çağrısıyla yayımlandı. 
Taşerondan ‘kadro’ya geçişte işlerinden 
edilen Ataşehir Belediyesi işçilerinin 
direnişi  “Biz kazanacağız” sloganı ile 

halka duyuruldu. 24 Haziran seçim 
sürecinde çıkarılan beşinci sayı ile 
“Özgürlük için işçi sınıfı iktidara” şiarı 
yükseltildi. Seçim sonrası umutsuzluk 
ve karamsarlık atmosferine kapılmadan 
“Kavga henüz bitmedi, mücadele 
sürüyor” başlığıyla rota çizgimiz 
belirginleştirildi. Emekçileri krize karşı 
ortak mücadeleye çağıran “Reddet, diren, 
örgütlen” forumundan çıkan kararlar 
ve hedefler kamuoyunun bilgisine 
sunuldu. 3.Havalimanı işçilerinin 
direnişinde de kendini gösteren devlet-
sermaye işbirliği “Hükümet patronları 
kollama” söylemi ile ifşa edildi. Yerel 
seçimlere dair ittifaklar, işbirlikleri ilan 
edilirken “Egemenlerin ittifaklarına karşı 
emekçiler örgütlü mücadeleye” diyerek, 
tüm direnenler, birlik ve mücadeleye 
davet edildi.

***

Komite; işçi havzalarında, yerellerde 
ve kent merkezlerinde süreğen 
devrimci pratik faaliyet ile aynı yerlerde 
eşgüdümlü ve bütünlüklü olarak 
devrimci teorik çalışma sürdürülmesi 
için çalışır. “Komite Sohbetleri” adı 
altında düzenlenen etkinlikler de bu 
anlayışın ürünüdür ve gelişime açıktır. 
Henüz fikir aşamasında olan “Komite 
Okumaları”nın ise disiplinli okumaya ve 
yazın üretmeye katkı sunması hedeflenir. 
Memleketin farklı farklı şehirlerinde 
açılacak olan temsilcilikler de derginin 
yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracak ve 
okuyucudan geribildirim alınmasını 
sağlayacak. Yayının, kuşkusuz 
örgütlülükle beraber artarak okunması, 

tartışılması ve etki yaratması istenirken 
devrimci kadroların yetkinleşerek 
politik-ideolojik mücadelede 
neferleşmesi için yüksek düzey bir 
gayretin gerekliliği savunulur. Bu 
minvalde yayın için; okuyarak, yazarak, 
yorumlayarak öğrenen ve öğreten 
yönleri bulunan bir araç olduğu söylenir. 
Genel olarak derginin yetersiz ve eksik 
görülen yanları, daha fazla zaman 
ve emek ile aşılabilir, geliştirilebilir 
durumdadır. Tüm bu bahsedilenlerin 
ötesinde, Komite fikri dayanağının 
gücüyle hem emekçiler hem de sol-
sosyalist çevreler nezdinde itibar gören, 
okunan, bilinen ve takip edilen bir dergi 
olmuştur. Devrimci siyasete somut 
müdahale aracı olmaya ve mücadeleyi 
tarihselleştirmeye devam edecektir. 

Diğer taraftan sürekli akılda tutulması 
gereken bir konu da ereğin kendisidir. 
Bir erek olarak faaliyetin politik 
hedefleri; geleceği dönüştürmeye dönük 
birikim oluşturmak, Türkiye’nin özgül 
koşullarını göz önüne bulundurarak 
küresel gelişmelere dair tutarlı ve özgün 
bir çizgisi olan Marksist odak yaratmak, 
nitelikli kadrolar eğitmek ve bunları 
önümüzdeki belirsiz ve çatışmalı süreç 
içinde yetkinleştirerek, sosyalist devrimi 
tekrar inandırıcı bir amaç, “gerçek bir 
hareket” haline getirip işçi sınıfı ve 
emekçi halk kesimleri içinde demokratik 
merkezi örgütlenmeyle güç kazanmak 
ve sermaye devletine karşı amansız 
mücadele vermektir. Komite dergisinin 
nihai hedefi de bunlara katkı sunmaktır.
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Geçti-
ğimiz 
beş yıl 

içinde, dünyanın 
dört bir yanında 
sokaklar neo-li-
beral sömürü 
politikaları-
na, yozlaşmış 
‘’demokrasilere’’, 
diktatörlere karşı 
gelişen hareketle-
rin pırıltısını yaşı-
yor. Geleceksizliğe ve 
baskıya karşı özgürlük 
talebiyle sokağa çıkan halk 
hareketlerinin en dinamik 
bileşeni gençlik olarak göze çarpıyor. 
İspanya, İtayla ve Yunanistan’da eğitime 
yönelen kesintilere, yozlaşmış siyasetçi-
ler tarafından yönetilmeye karşı gelişen 
gençlik hareketi, Ortadoğu coğrafyasın-
da geleceksizliğe ve diktatörlere karşı 
aldığı tavır üzerinden hareketleniyor. 

Fransa’da ‘’sarı yelekliler’’ eylemlerin-
de gençlik yine en ön safta mücadele 
ediyor. Bu harekete liselilerde kendi 
talepleriyle dâhil oluyor. 6 Aralık’ta 
Macron ve hükümetinin eğitim poli-
tikalarına karşı sokağa çıkan yedi yüz 
liseli, polisin zorbaca saldırısı sonucun-
da gözaltına alınmış olmasına rağmen 
mücadelede geri adım atmadılar. Lise-
lerinde mücadele komiteleri kurdular 
ve tam aksine 11 Aralık’ta belki de son 
zamanların en etkili lise eylemlerine 
imza atarak iktidarın saldırılarına cevap 
verdiler. ‘’Kara Salı’’ ismini verdikleri 
eylemlerde dört yüz elliden fazla okulda 
blokaj eylemleri düzenledi ve en az 
elli okul tamamen kilitlendi. Liseliler 
birlikte hareket ettiklerinde tüm hayatı 
durdurabileceklerini bir kez daha gör-
müş oldu.

Ülkemizde ise bizler on altı yılı aşkın 
süredir iktidarını zorla sürdüren AKP 
iktidarından başka bir yönetim gör-
medik. Bu süre zarfında da eğitimde 
uygulamaya konulan kapsamlı gericileş-
tirme ve piyasalaştırma politikaları ile 
baskı altına alınmaya çalışıldık. Sınav 
sistemlerinde neredeyse her yıl yapılan 
anlamsız değişiklikler, okullarımızın 
rant uğruna taşınması/kapatılması, her 
geçen gün okullarda artan taciz, tarikat-
ların devlet desteğiyle okullara girmesi 
ve liseliler üstünde baskı kurması, kül-

tür-sa- nat faali-
yetlerinin yasaklanması/
sansürlenmesi, müfredatın bilimsellik-
ten koparılması, okulların ticarethane 
haline dönüştürülmesi…

İşte bu yoğun saldırının arkasında 
eğitim alanının piyasanın ihtiyaçlarına 
göre şekillendirilmesi ve 2011 YGS şifre 
skandalı, 2013 Gezi parkı eylemleri ve 
Berkin Elvan cenazesinde milyonlar-
ca liseliyi harekete geçiren özgürlük 
ve gelecek mücadelesinin bastırılmak 
istenmesi var. Son bir yılda liselilerin 
özgürlük ve gelecek mücadelesinin 
parçalı ve dağınık da olsa gelişmesi ik-
tidarın bu çabalarının nafile olduğunu 
gösteriyor. Geçtiğimiz yıl okullarının 
rant alanına açılmasına karşı aileleriyle 
birlikte mücadele eden Şişli Endüstri 
Meslek Lisesi öğrencileri, birkaç ay 
önce İstanbul Kadriye Moroğlu Anado-
lu Lisesi’nde tacize karşı ayağa kalkan 
liseliler, yakın zamanda tarikatlaşmaya 
karşı ‘’lisemiz bizimdir’’ diyen Kadıköy 
Anadolu Lisesi öğrencileri ve irili ufaklı 
daha bir çok direniş, mücadele. Liseliler 
baskılara, haksızlığa karşı susmaktansa 
tıpkı diğer ülkelerdeki yoldaşları gibi 
harekete geçiyor. Neo-liberal, piyasacı, 
gerici eğitim düzenine, ‘’dindar nesil’’ 
yetiştirmek isteyenlere karşı özgürlük 
ve gelecek arayışlarının, ‘’özgürleşen 
nesil’’ arayışının ipuçlarını sunuyor. 

Ülkede ‘’yaprak kımıldamazken’’ koca 
koca muhalefet partileri, aydınlar ve sol 
sessizliğe gömülmüşken liseliler, kadın 
hareketi ve işçi hareketiyle birlikte 

sokakta olan, mücadeleden ve hakla-
rından taviz vermeyen bir konumda 
ilerliyor. Ancak hem dünyada hem 
ülkemizde liselilerin mücadelesi dağı-
nık ve parçalı bir halde ilerliyor. Ör-
gütsüzlüğü nedeniyle mücadeleleri ya 
lokal düzeyde kalıyor ya da hiç görün-
müyor. İşte Lise Komiteleri bu sorunu 
aşmak için yola çıkıyor. Tek bir liselinin 
yaşadığı adaletsizliğin de tüm liselilerin 
sorunu olduğunu göstermek, mücadele 
eden liselilerin sesini tüm dünyadaki 
liselilere duyurmak, nihilizme, bencil-
liğe, rekabetçiliğe karşı ortak hareket 
edebilecek bir kültürü inşa etmek için 
yola çıkıyor. Sınavlarla, baskı ve disiplin 
soruşturmalarıyla boyunduruk altına 
alınmaya çalışılan liselileri ‘’özgürleşen 
nesil’’ olmaya çağırıyor. 

Lise Komiteleri, örgütlü-bilgili-disiplin-
li bir devrimci lise hareketinin oluşması 
görevini omuzluyor. Özgürlüğümüz ve 
geleceğimiz için bunu yaratmanın bir 
zorunluluk olduğu bilinciyle hareket 
edeceğiz. Liselilerin iletişim, dayanışma 
ve mücadele ağı henüz yolun başında 
ve çok fazla emeğe, katkıya ihtiyacı var. 
Şimdi olağanca gücümüzle bu erdemli 
mücadeleyi inşa etmeye yoğunlaşıyo-
ruz. Ve tüm liseli arkadaşlarımızı bu 
mücadelenin öznesi olmaya çağırıyo-
ruz. Biliyoruz ki liselilerin 
sorunları ancak 
liselilerin daya-
nışmasıyla 
çözülür. 

Devrimci Bir Lise 
Hareketi İçin:
Lise Komiteleri Yola 
Çıkıyor

Devrimci Bir Lise 
Hareketi İçin:
Lise Komiteleri Yola 
Çıkıyor “Lise Komiteleri, örgütlü-

bilgili-disiplinli bir devrimci 
lise hareketinin oluşması 
görevini omuzluyor. 
Özgürlüğümüz ve geleceğimiz 
için bunu yaratmanın bir 
zorunluluk olduğu bilinciyle 
hareket edeceğiz.”
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Sarı 
Yelek-
lilerin neoli-

beralizmin Fransız versiyonu-
na başkaldırısı tüm dünyada 
siyasal ve toplumsal gündeme 
damga vurdu. Normalde yurtdışındaki 
toplumsal gelişmelere çok alaka gös-
termeyen Türkiye’de de Sarı Yelekliler 
hareketi epey ilgi gördü. Bu ilginin bir 
kısmı hayırlı bir entelektüel merak, 
geri kalanı ise herhalde zenginin malı 
züğürdün çenesini yorar misali kendi 
ülkesinde anlamlı bir kitleselliği olan 
herhangi bir sosyal hareketle hemhal 
olma şansını Kaf Dağının ardında 
görenlerin özentisiydi. Bu yazıda genel 
gürültünün dışında kalalım ve Sarı 
Yeleklilerin kendi dünyalarına ve günü-
müz kapitalizminin geneline ne anlat-
tığı, yani bizimle ilgili ne söylediğini 
anlamaya çalışalım.

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da, yani 
kapitalistleşmenin en ileri aşamasındaki 
“Birinci” Dünyada, “Küresel Kuzeyde” 
neoliberal finansallaşma döngüsünün 
sonucu olarak yaşanan sanayisizleşme 
süreci yeni bir toplumsal durum yarattı. 
Buralardaki alt ve alt orta gelir grupları 
uzun zamandır neredeyse asırlardır ilk 
kez kendi ebeveynlerinden daha az mü-
reffeh şartlarda yaşayacak. Bu durumun 
ayırdına vardıkça bu toplum kesimle-
rinde çeşitli sosyal ve siyasal tepkiler 
ortaya çıkıyor. Özellikle son dönemde 
bu tepkiler giderek daha fazla müesses 
siyaset figür ve kurumlarına, özellikle 
geleneksel olarak işçi hareketinin po-

litik kurumları olmuş sosyal demokrat 
partilere ve küresel elitlere karşı siyasal 
bir karakter kazanıyor. Bu kurumların 
halk nezdinde bir itibarı kalmıyor ve gi-
derek artan oranda ana akım dışı siyasal 
arayışlara yöneliyorlar. Ne yazık ki bir 
tür reformist sosyalizmin de ana akım 
içinde sayıldığı bu coğrafyada zaman 
zaman bu arayışın milliyetçi ve yabancı 
düşmanı bir karakter kazandığını da 
görüyoruz.

Fransa tarihsel olarak da bu bahsetti-
ğimiz coğrafyada çatışmacı toplumsal 
siyasetin simgesel merkezidir. Fransız 
Devrimi, Enternasyonalden önceki 
simge marş Marseillaise, barikatlar, kızıl 
bayraklar, eşitlik özgürlük kardeşlik 
şiarı bu ülkenin toplumsal hafızasına 

içkindir. Tam da bu yüzden yönetenlere 
karşı öfkesini sokakta dışarıya vurmaya 
dair ideolojik ketleri olmayan bir halk-
tır Fransızlar. Bu noktada yukarıda bah-
settiğimiz tepki, bu Fransız çerçevede 
Sarı Yeleklilerle yeni bir boyuta taşındı. 
Paris’ten taşraya tüm Fransa’yı etkileyen 
eylemlere karşı bu gelenek sayesinde bir 
sempati oluştu, hem kurulan yaygın yol 
kesmeler genel kamuoyunun tepkisini 
almadı hem de kimi şiddet olayları hü-
kümetin ve medyanın istediği biçimde 
hareketin kamuoyundaki algısını şekil-
lendiren temel nokta olmadı. Bir yanlış 
anlamaya yer vermeyelim: Fransız 
kamuoyu daha ziyade göçmen gençle-
rin tetiklediği büyük şehirlerin perife-
rilerinde görülen araç yakma olaylarına 
benzer bir sempati göstermiyordu. Yani 

Sarı Yelekliler
Bize Ne
Anlatıyor?
Sarı Yelekliler
Bize Ne
Anlatıyor?

Tarihsellik içinde 
oluşturduğumuz kimi 
pratiklerin bugün alttakilerin 
mücadelesiyle buluşmakta 
ön kesici olduğu gerçeğiyle 
yüzleşmeliyiz.
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başyazı

Sarı Yelekliler münhasıran Fransız ol-
manın da ekmeğini yedi. Bu noktada da 
Sarı Yelekli eylemlerin popüler karakte-
rini analiz etmeliyiz.

Sarı Yelek ulusal bir bayraktan bile 
siyaseten daha az bölücü ve dolayısıyla 
anlamsız bir sembol. Göstericiler bunu 
özellikle seçti, bu tercih bir yönüyle bir 
apolitizm simgesi, göstericilerin Fransız 
ahalisinin geneliyle uyum içinde olma 
isteğinin bir sonucu. Lakin Sarı Yelek-
liler hareketini motive eden müesses 
nizam karşıtı öfke o kadar sahici ki, 
aslında apolitik bir simge olsun diye 
seçilen Sarı Yelek bizzat bir bölen haline 
geliyor ve mesela Türkiye’de egemenler 
(ya da yandaşları havuz medyası) tara-
fından bir suç aleti muamelesi görmeye 

başlıyor. Şunu demek istiyoruz: Bugün 
halkın istekleri doğrultusunda değil, 
küresel neoliberal düzenin gerekleri 
doğrultusunda siyaset üretimi sermaye 
düzeninin o coğrafyada bekası için o 
kadar vazgeçilmez hale gelmiştir ki 
buna karşı düzenin sınırlarını zorla-
yan (mesela yol kesen) her tepki kendi 
niyetinden bağımsız olarak devrimci 
karaktere yatkındır. Fakat bu karakter 
doğrudan siyasallık kazanmadıkça 
kendiliğinden bir biçimde siyasal bir 
muhalefet haline gelemez. Böyle bir si-
yasallık oluşturmak ise bir beyaz sayfa 
açar gibi istediğinizi yapacağınız tüm 
mümkünlerin kıyısında olduğunuz bir 
durumda gerçekleşmeyecektir. Hare-
ketin içinde olalım sonrasına bakarız, 
örgütlülük taklidi yapan bir kendili-
ğindencilikten başka bir şey olmaz. 
Hareketin içinde olmak şarttır ama ye-
terli değildir sonuçta en kötü ihtimalle 
kendi cellatlarınıza figüranlık yapıyor 
olabilirsiniz. Fakat tekrar söyleyelim 
en kötüsü uzaktan seyretmektir.

İtalya’da kendi bildiği gibi bütçe 
yapmak isteyen, ABD’de sınır ötesi 
savaşlara kaynak aktarılmasını iste-
meyen, Fransa’da dizel vergisi yükünü 
sırtlanmak istemeyen kitleler genel 
gidişata hayır dediklerinde artık ko-
laylıkla susturulamıyor. Üzerlerindeki 
ideolojik hâkimiyet içinde yaşadıkları 
tüketim toplumlarının vaatleri azaldık-
ça etkisini kaybediyor. Onlar da kendi 
siyasal yanıtlarını daha kolayca oluş-
turabiliyor. Sosyalist hareketin küresel 
zafiyetinin de etkisiyle bu yanıtlar 
kimi milliyetçi ve yabancı düşmanı 

eğilimler de içerebiliyor ama neolibe-
ral düzen karşıtlığındaki net tutumları 
asla değişmiyor. Batı Avrupa ve Kuzey 
Amerika’nın alt orta gelir gruplarından 
insanlar artık seksen sonrası dünyanın 
neoliberal merkezciliğiyle yönetilmek 
istemiyor. Buna karşı bazen aşırı 
sağı bile tercih edebiliyor.

Küresel Kuzeydeki bu hare-
ketlenmenin yarattığı siyasal 
kaosun, yukarıda değin-
diğimiz kimi milliyetçi ve 
yabancı düşmanı eğilim-
lerine rağmen, Küresel 
Güneyde kimi fırsatlar da 
yarattığı ortada. Nitekim 
kaosun ortaya koyduğu bu 
fırsattan şimdiye dek en 

çok Türk egemenleri faydalandı. Buna 
karşılık alt sınıflar açısından bu olanak-
ların nasıl değerlendirilebileceği şim-
dilik meçhul. Kendi ülkenizde kuvvetli 
bir toplumsal hareketlenme olmadığı 
koşullarda heyecanlı bir film seyreder 
gibi Fransa’daki olayları seyrediyoruz. 
Oradaki toplumsal hareketlenmeyi 
buradaki herhangi bir geçmiş hare-
kete ya da olası bir gelecek toplumsal 
seferberliğe benzetme çabaları nafile, 
fakat ortak bir sorundan da bahsetmek 
mümkün. Bu sorun siyasal özne sorunu 
ve Sosyalizm fikrinin küresel gerileyi-
şidir. On dokuzuncu ve yirminci asrın 
büyük kısmında egemen kesimlere ve 
iktidar simgelerine yönelik halk tepki-
leri hiç değilse son tahlilde sosyalizm 
mücadelesine yaramıştır. Bugün bu 
bağın doğrudanlığını varsayamayız.

Sonuçta bugün birer marka haline 
gelmiş sol ve sağ gibi yaftalarla mesafe-
lenerek daha doğrudan bir proletarya 
devrimciliğinin olanaklarını, geçiş 
taleplerini kurgulamak zorundayız. 
Tarihsellik içinde oluşturduğumuz kimi 
pratiklerin bugün alttakilerin müca-
delesiyle buluşmakta ön kesici olduğu 
gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Alttakilerin 
alışıldık yönetilme ve egemenlik biçim-
lerine bu kadar büyük bir reaksiyon 
verdiği bu dönemde, ancak tarihsel 
materyalizmin temellerinden hareket-
le kendine ait ayrı çıkarı ya da ilkesi 
olmayan, proletaryanın güncel 
toplumsal ilke ve araçlarını 
benimseyen, geçmişin tortu-
sunu değil tarihsel müca-
delenin canlandırıcı 
geleneğini taşıyan 
bir hareket Sarı 
Yelekliler ve ben-
zeri toplumsal 
itirazları yön-
lendirebilecektir. 
Bugün bu hede-
fin uzağındayız, 
öyleyse görev 
bu mesafeyi 
ortadan kal-
dırmaktır.
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2018’de 
büyüme 
hızı gerilemeye de-

vam ediyor. Üçüncü çeyrekte 
ekonominin büyüme oranı 
yüzde 1,6’ya düştü. Böylece 
2017’nin ilk üççeyreğinde yüzde 7,5 olan 
büyüme oranı 2018’in aynı döneminde 
yüzde 4,5’e geriledi. Ama bu bile çoğu 
şeyi açıklamıyor. Ekonomi kısa vadede 
içinden çıkılamayacak bir durgunluk 
hatta daralma dönemine girdi bile. Za-
ten GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 
1,1 azaldı. Son çeyrekte gerileme daha 
da belirginleşecek.

Üçüncü çeyrekte büyümeyi dış talep, 
hizmetler sektörü (hizmetlerde bile 
büyüme yüzde 11,5’ten yüzde 3,7’ye 
düştü) ve kamu harcamaları destekler-
ken, hanehalkı tüketimi, sabit sermaye 
yatırımları, inşaat ve sanayi büyümeyi 
aşağıya çekti.

Krizin yumuşak karnı inşaatta daha 
son çeyreğe gelmeden bile yüzde 5,3 
küçülme yaşanırken sanayideki büyüme 
oranı yüzde 0,3’te kaldı. Sabit sermaye 
yatırımları ise yüzde 3,8 azaldı. Kamu 
harcamalarında ise artış sürdürülebildi, 
bu da GSYH artışının daha da azalma-
sını engelleyen önemli bir etken oldu 
(kamu harcamalarındaki artış 2017’nin 
üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 iken, bu yıl 
yüzde 7,5 oldu).

Üçüncü çeyrekteki büyümeyi asıl ayakta 
tutan ise net ihracat oldu. TL’nin değer 
kaybetmesi sonucunda ithalatın azal-

ması ve 
ihraca-

tın 
art-
ması 

bunun temel nedeniy-
di. Cari denge de uzunca bir 

süredir ilk defa Eylül ve Ekim’de fazla 
verdi. Buradaki hassas durum, dünya 
ekonomisindeki bir küçülme durumun-
da (ki yakın bir gelecekte hiç de küçük 
bir olasılık değil) ihracat olanaklarının 
da daralması ihtimali. Böyle bir durum-
da dış talep de düşeceğinden ekonomiyi 
bu yoldan büyütme şansı da kalmayacak.

Diğer yandan, bölüşüm ilişkileri de ser-
maye lehine bozulmaya devam ediyor. 
2018’in ilk üç çeyreğinde işgücü öde-
melerinin GSYH içindeki payı azalmaya 
devam ederek yüzde 31,7’den yüzde 
31,2’ye düştü.

Ekonomide küçülme derinleştikçe, 
yeni bir sermaye çıkışı dalgası olma-
dığı müddetçe enflasyon, faiz ve döviz 
kurlarında yeni yükselişler olmayabilir. 
Bu göstergelerde son birkaç aydır biraz 
gerileme de var. Ama bunlar işler iyiye 
gittiği için değil, aksine kötüye gittiği 
için yaşanıyor, tıpkı cari fazla konusunda 
olduğu gibi. Kurları dizginlemek için 
razı olunan bu faiz oranlarıyla başka tür-
lüsü de pek mümkün değil kısa vadede. 
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 
oranı 2018 başından bu yana istisnasız 
her ay arttı: Son açıklanan Eylül verisine 
göre arındırılmış oran yüzde 11,3’e, arın-
dırılmamış oran yüzde 11,4’e yükseldi. 
İlerleyen aylarda işsizlik daha da artacak. 
Sermayenin yedek işgücü ordusundaki 
artışı kendi lehine kullanmaya çalışaca-
ğını göz önünde bulundurduğumuzda, 
işçi sınıfının örgütlülük düzeyini artır-
ması daha da elzem hale geliyor.

Kriz Derinleşirken 
Göstergeleri
Doğru
Okumak

Kriz Derinleşirken 
Göstergeleri
Doğru
Okumak “ İlerleyen aylarda işsizlik 

daha da artacak. Sermayenin 
yedek işgücü ordusundaki 
artışı kendi lehine kullanmaya 
çalışacağını göz önünde 
bulundurduğumuzda, işçi 
sınıfının örgütlülük düzeyini 
artırması daha da elzem hale 
geliyor.”

Krizin yumuşak karnı inşaatta 
daha son çeyreğe gelmeden 

bile yüzde 5,3 küçülme 
yaşanırken sanayideki büyüme 
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Türkiye’nin 
dört bir 
yanından 

gelen birçok insa-
nın katılımı ile 16 
Aralık’ta Beşik-

taş’ta gerçek-
leşen toplantı 

ile “Emeklilikte 
Yaşa Takılanlar” bir kez daha 

taleplerini dile getirdi. 2018 senesi ile bir 
seçim vaadi olarak da sıkça dillendiri-
len konu üzerine AKP genel başkanı ve 
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
“ Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz 
bu dönemde, böyle bir yükü milletimizin 
sırtına yüklemeye hakkımız var mı?” 
sözleri ile krizin faturasının da emekçi 
tarafından ödeneceğini açıkça söyledi.

1994 yılında IMF ile imzalanan kredi 
anlaşmasının şartı olarak yapılan Sosyal 
Güvenlik Reformu ile sosyal güven-
lik devlet sorumluluğundan çıkartıldı. 
Reform ile başlatılan uygulamalar ile 

emeklilikte çalışma primi doldurulması-
na rağmen getirilen yüksek yaş sınırları 
sebebi ile mağdur olan insanlar değil aynı 
zamanda genç kuşağında hayatını güven-
ce altına almasına bir engel teşkil edecek. 
Yeni yasa ile getirilen yaş ve prim koşulu 
ile emeklilik yaşı kadın ve erkekler için 
65’i bulacak. 

1999 senesinden beri devam eden mü-
cadeleler 2018 Ocak ayı ile birlikte daha 
da kitleselleşmeye başladı. Emeklilikte 
Yaşa Takılanlar Ocak ayından itibaren 
Türkiye’nin birçok ilinde bir araya gelerek 
platformlar oluşturdu ve bu durumun 
meclis tarafından çözülmesi gerektiğine 
dair taleplerini dile getirmeye başladı. 
Toplantılara emeklilik bekleyenler, işçiler, 
kadınlar gibi birçok kesimden rağbet 
vardı. Meclis’te ise sürekli olarak ötelenen 
konuya dair tepkiler artarak devam etti.

16 Aralık günü binlerce kişinin katılımı 
ile gerçekleşen buluşmaya Türkiye’nin 
tüm illerinden kendi imkânları ile gelen 
insanlar sorunun çözümü için müca-
deleye devam edecekleri vurgusunu 
yaptı. Her kesimden insanların katıldığı 
buluşmaya ABB, Isuzu, Günsan Elektrik, 
SANEL Metal, Arçelik, Stoeger Silah 
Sanayi, Mert Akışkan Gücü, Gamak, 
Armsan Silah Sanayi, Penta, Mercedes 
gibi fabrikalardan onlarca işçi de katılım 
gösterdi. 

Emek-
lilikte 
Yaşa 

Takılan-
lar Sosyal 
Yardım-
laşma ve 
Dayanışma 
Derneği’nin çağ-
rısı ile 13 Ocak’da İzmir’de 
kitlesel bir buluşma daha gerçekleşti. 
Buluşmaya  Türkiye’nin dört bir yanından 
yoğun bir katılım vardı. Manisa Soma’da 
çalışan maden işçileri de İzmir’deki bu-
luşmaya katılarak emeklilik hakları için 
mücadele çağrısında bulundu. 

İzmir’deki toplantıda konuşan EYTSYDD 
Genel Başkanı Gönül Boran Özüpark; 
“Bu memlekete en fazla emek veren 
insanlarız. Bizden öncekiler 38 yaşla-
rında emekli oldukları için bu bir iddia 
değil, tartışmasız bir gerçektir. Yanlış algı 
yaratmaya çalışan insanların söylediği 
gibi bizim, ’38 yaşında emeklilik’ gibi bir 
hedefimiz yok. Sadece bir yasanın geriye 
doğru işletilmesinin, hukuki ve mantıksal 
olarak doğru ve adil olmadığını söylüyo-
ruz” dedi

EYT’nin hak temelli bir mücadele olduğu 
ve yasanın geriye yürütülmesinin hukuka 
aykırı olduğunu belirten EYT’liler, İzmir 
buluşması ile bir kez daha herkesi müca-
deleyi büyütmeye davet etti.

Önümüzdeki dönemde kamu 
maliyesinde dengeyi tutturmak 
da zorlaşacak; bu önemli kırılma 
noktalarından biri olabilir. Bir 
yandan büyümeyi desteklemek için 
ve seçim nedeniyle kamu harcama-
larında yavaşlama olmazken, diğer 
yandan vergi gelirlerindeki azalma 
sonucunda kamu gelirleri azalıyor 
(bu açıdan ithalde alınan KDV’deki 
azalış önemli bir gelir kaybı). Faiz 
dışı fazla 2018’in ilk dokuz ayında 
sıfıra yakın (yüzde 0,1); vergi gelir-
lerinin faiz dışı harcamalara oranı 
da yüzde 84,6’ya kadar düşmüş 
durumda. 2018’de bedelli askerlik 
ve imar barışından gelen paralar-
la bütçe açığı 55-60 milyar TL’de 
tutulabildi ama 2019 bu açıdan daha 
zorlu geçecek. Şimdiden ÖTV ve 

KDV indirimlerinin 31 Mart’a ka-

dar uzatılması, affedilen cezalar gibi se-
çim ekonomisi uygulamaları başlangıca 
dair fikir veriyor; sonrası tufan. Merkez 
Bankası’ndan Hazine’ye normalde Nisan 
sonundan aktarılan kâr payının bu sene 

Ocak ayında avans olarak aktarılmasının 
önünün açılması (buradan 20 milyar 
TL’lik bir kaynak geleceği hesaplanıyor) 
seçim öncesi durumu idare etmeye dö-
nük bir diğer hamle.

EKONOMİ

Binlerce EYT’li
İstanbul’da
buluştu

Binlerce EYT’li
İstanbul’da
buluştu

Bir büyük 
buluşma da 

İzmir’de

Bir büyük 
buluşma da 

İzmir’de

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2018 başından bu 
yana istisnasız her ay arttı: Son açıklanan Eylül verisine göre 
arındırılmış oran yüzde 11,3’e, arındırılmamış oran yüzde 11,4’e 
yükseldi. İlerleyen aylarda işsizlik daha da artacak. 
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Depo, 
Liman, 
Tersane ve Deniz İşçi-

leri Sendikası genel başkanı ve 
direnişçi işçi Murat Bostancı ile 
işçi sınıfına yönelik saldırıları, sınıfın 
eylem ve direnişlerini, sendikal müca-
dele hedeflerini konuştuk.

DGD-SEN Başkanı ve aynı zamanda 
bir direnişçi işçi olarak sermaye sını-
fının saldırılarına karşı işçi sınıfının 
tavrını, direnişlerini nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Bir taraftan ekonomik krizle birlikte 
sendikalı, sendikasız fark etmeksizin 
birçok işyerinde patronlar krizi ba-
hane ederek birçok işçiyi işten atıyor. 
Bir kısım yerlerde anlaşarak, bir kısım 
yerlerde tazminatsız şekilde işten atıyor. 
Dolayısıyla burada krizi kullanıyor. 
İşçinin kıdemi, ihbarı, en önemlisi 
de o işçinin iş akdini fes ediyor. Tek-
rardan aynı koşullarda iş bulabileceği 
kesin değil ve iş hakkı elinden alınmış 
oluyor. Bir taraftan da sendikalar kriz 
ile birlikte göstermelik basın açıklama-
ları, krizle mücadele adı altında deği-
şik platformlar kuruyor, ama çok cılız 
kalıyor. Hükümette sendikaların güçsüz 
olduğunu biliyor. 2019 yılı itibariyle 
kıdem tazminatına da gözlerini diktiler. 
Kıdem tazminatının fona dönüştürerek 
işçinin elinde kalan tek şeyi alıyorlar. 
Bunu neden yapıyorlar? İşçi sınıfı, sen-
dikalar güçsüz olduğu için yapıyorlar. 
Öte taraftan işçi direnişleri etrafımızda 
çoğalıyor, işçilerde politik bilinç artıyor 

ama 
kazanım olan direniş sayısı az ve bu da 
sorgulanmalı. Türk-İş, Hak-İş, DİSK 
krize karşı cılız tepkiler gösteriyor, gös-
termelik eylem yapıyorlar.

Direnişlerden bahsederken DGD-SEN 
nasıl, ne zaman, nasıl bir anlayışla 
kuruldu, önümüzdeki sürece dair 
planları neler?

DGD-SEN, 24 Aralık 2012 tarihinde 
kuruldu. Kocaeli Çayırova’da bulunan 
Migros deponun çalışma koşullarından 
memnun değildik. 16 no’lu işkolun-
daki sarı ve bürokratik sendikalarda 
örgütlenmek yerine,  o zaman Bir Umut 
Derneği olan Umut-Sen’in desteğiyle üç 
farklı depoda bir araya gelerek sendi-
kamızı kurduk. Bizlerin amacı salt bir 
bağımsız sendika kuralım, sendikanın 
yönetiminde olalım düşüncesinden öte 
mevcut bürokratik sendikaları, patron 
sendikalarını, sarı sendikaları reddet-
tiğimiz için yeni bir sendika kurmak 
oldu. Mücadeleyi “söz, yetki, karar” 
süreçlerinde işçilerin olduğu, işyeri 
meclislerinin, komitelerinin olduğu bir 

yöntemle örmeye çalıştık. 

DGD-SEN toplu iş sözleşmesi (TİS) 
süreçlerine nasıl bakıyor?

Bizim sendikal mücadelemiz sadece 
TİS’e sıkıştırılmış ve TİS’i öngören bir 
mücadele değil. Ancak diğer yandan 
DGD-SEN bizim işkolunda yüzde bir 
barajının altında ve TİS görüşmeleri 
yapamıyor diye patron, sarı ve bürokra-
tik sendikalar tarafından örgütlenmesi 
engellenmeye çalışılıyor. Avon, Migros 
ve Bomi’de bu durum yaşandı. Tam da 
bu noktada biz de işkolu barajını aşarak 
TİS yapmayı önümüze hedef olarak 
koyduk.

DGD-SEN sarı sendikalara bu alanı 
boş bırakmamak için hamle yapıyor 
diyebilir miyiz o zaman?

Evet,  diyebiliriz. Liman-İş, Dokkim-İş, 
Türk Deniz-İş’in örgütlü olduğu ve TİS 
yaptığı yerlerde işçilerin yüzde doksan 
dokuzu mutlu değil. Sendikalar holding 
şeklinde yönetiliyor. İşçiden her ay 
alınan aidata bakıyor ve işçiyi müşteri 

DGD-SEN Başkanı 
Murat Bostancı: 
“Birleşik bir cephe 
oluşturulmalı”

DGD-SEN Başkanı 
Murat Bostancı: 
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Mücadeleyi “söz, yetki, 
karar” süreçlerinde 
işçilerin olduğu, 
işyeri meclislerinin, 
komitelerinin olduğu 
bir yöntemle örmeye 
çalıştık. 
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olarak görüyor. İşleyiş de zaten demok-
ratik değil, yukarıdan aşağı, aşağıdan 
yukarı bir sistem yok. Dolayısıyla bu 
nitelikteki sendikalar yüzde bir barajını 
kullanarak önümüzü kesmek için de-
ğişik manevralar yapıyorlar. Ancak biz 
kanmayız. Sendikamızın kısa tarihine 
5 direniş sığdırdık. Bu direnişlerin bize 
öğrettiği mücadeleyi daha da büyüt-
memiz gerektiğiydi. Sadece İstanbul, 
Kocaeli, Tekirdağ değil Türkiye’nin her 
yerinde mücadeleyi büyüteceğiz. Ek 
olarak DGD-SEN’e sadece depolarda 
çalışanlar değil limanlarda, tersane-
lerde, antrepolarda çalışanlar da üye 
olabilir. 

Avon Direnişi ile aynı mottoyu 
kullanan ve sekiz aydır devam eden 
Flormar Direnişi hakkında değerlen-
dirmeleriniz neler?

Avon’da altmış dört günlük direnişimiz 
ile Flormar’da iki yüz kırka yakın gün-
dür direnen işçilerin mücadeleleri de-
vam edecek.  Flormar Direnişine giden 
sendikalar, partiler, kurumlar, dernekler 
göstermelik işlerden öte her anlamda 

destek olmaları gerekir. 
Direniş siyasi partilerin 
vitrinleri, siyasi arenası 
veya mezesi değildir. 
CHP genel başkanının 
ziyareti önemli ancak 
mecliste grup toplan-
tısında, meclis önünde 
işçilerin haklı taleplerini 
dillendirmeli. 

Flormar’dan başka Car-
gill, Real Market, Makro 
Taze, Tüvtürk gibi bir-
çok tekil tekil direnişler 
var. İşçi sınıfının birle-
şik hareketini yaratmaya 
yönelik DGD-SEN’in 
önermesi var mı?

Bu konuda mevcut sen-
dikaların, derneklerin, 
kurumların özellikle 
kriz ortamında, asgari 
ücret meselesinde, kı-
dem tazminatı meselesin-
de, işçi sınıfına yöneltilen 
tüm saldırılarda yan yana 
gelmesi gerekir. Birleşik 
bir cephe oluşturulma-
lı ama bu sadece kağıt 
üzerinde kalmamalı. Hem 

fiiliyatta hem de sözde birlikte olup 
birlikte hareket edilmeli. Kağıt üzerinde 
bir araya gelmek bir şeyi ifade etmiyor, 
altını doldurabilecek, sonuç getirecek 
eylemler yapılmalı. Böyle bir birleşik 
cephe meselesinde gerçekten samimi 
olunursa, biz hangi kurum, parti, der-
nek, oluşum, sendika olduğuna bak-
madan yer alırız. Biz yan yana gelmeye 
hazırız. Onun dışında başka önemli bir 
mesele var. Özellikle krizi kullanarak 
işten atmalar her geçen gün çoğalı-
yor. Bu duruma karşı ortak tepki 
göstermek gerekiyor. Üç büyük 
konfederasyonunun asgari üc-
ret meselesine dair tutumu 
birbirinden beter. İşçi sınıfı 
mücadelesinde ne olursa 
olsun; bu sarı yelek olur, 
kırmızı yelek olur, mavi 
yelek olur fark etmez, 
biz bu yelekleri giyme-
ye hazırız. Biz bunun 
mücadelesini vermeye 
hazırız. 

Son olarak eklemek 

istediğiniz bir şey var mı?

2019 yılına ekonomik krizle girdik. 
Elektrik, su, doğalgaz faturalarına gıda 
ürünlerine yüzde kırk ila elli zam geldi. 
Biz emekçilerin maaşları da eridi. Bura-
dan deniz, depo, tersane işçilerine çağrı 
yapıyoruz. İşçiler sendikal mücadelele-
rine sahip çıkmalı, çalıştıkları işyerle-
rinde haklarına sahip çıkmalı, yan yana 
gelmeli ve toplu hareket etmeli. Bir işçi 
bile atılsa “banane” dememeli, şarteri 
indirmeli.  Önümüzdeki süreçte eko-
nomik krizle birlikte patronların daha 
fazla işçiyi işten atacağı bir dönemde 
daha çok ses çıkarmamız gerekecek. 
Sesimizi çıkarmazsak ezilmeye devam 
ederiz, sesimizi çıkarırsak haklarımızı 
fazlasıyla alırız.  Örgütlü olursak deniz 
işçileri, depo işçileri, tersane işçileri 
kazanır. 

RÖPORTAJ

Bizim sendikal 
mücadelemiz 
sadece TİS’e 
sıkıştırılmış ve 
TİS’i öngören bir 
mücadele değil.

Bizim sendikal 
mücadelemiz 
sadece TİS’e 
sıkıştırılmış ve 
TİS’i öngören bir 
mücadele değil.
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Türkiye 
Cum-
huriyetinin bir 

dönemi açık bir biçimde 
kapanmıştır, üstelik bu küresel 
olarak son derece istikrarsız ve 
değişken bir ortamda gerçekleşmektedir. 
Kendi “eski rejimini” devirdiği 1908’den 
beri birkaç kez olduğu gibi sermaye dev-
leti bu defa varlık yokluk sorunu içinde 
rejim değiştirmektedir. Rejim devletin 
yönetim biçimidir. Bu anlamıyla rejim, 
devletin üstünde/dışında bir olgu ya da 
özel bir biçimi değil; onun bir parçasıdır. 
Bilindiği üzere devlet; parlamento, yargı, 
hükümet ve benzeri çeşitli kurumlar-
dan oluşuyor. Rejim, bunların belli bir 
önem sırası ve dizilişe göre işletilmesidir. 
Elbette, bunun toplumdan rıza almış bir 
işleteni olmalıdır.

Yeni rejim, Erdoğan’ın kafasından 
çıkmadı, gerici Cumhuriyetin rahmin-
de büyüdü ve yine onun belirleyicisi 
olduğu bir konjonktürde dünyaya geldi. 
Bu önemli, çünkü Erdoğan karşıtları 
arasındaki yaygın kanı Erdoğan’ın dev-
leti ele geçirdiğidir. Bu da onları, devleti 
Erdoğan’ın elinden kurtarmaya itiyor. 
Erdoğan iktidarı somutunda devlet-re-
jim ilişkisini doğru anlamak, politik ve 
ideolojik bir dizi ayrımı yapabilmemize 
olanak sağlıyor. Lenin, 1908’de II. Meş-
rutiyet’in ilânıyla iktidarın padişahtan 
parlamentoya geçmesini demokratik 
devrim olarak nitelendirmişti. II. Meşru-
tiyet’ten 1923’e kadar geçen inişli çıkışlı 
süreçte Türkiye Cumhuriyeti, Kema-
list öznenin gerici diktatörlüğü olarak 

kuruldu. Kendini sürekli Kürt halkını, 
komünistleri ve azınlıkları siyaset sah-
nesi dışında tutmak üzere kurguladı ve 
tahkim etti.

Kemalist cumhuriyet tesisinden itibaren 
kendi varlığını tahkim için bir yandan 
batıcı kurumlar inşa ederken bir yandan 
da Anadolu halkının Türkçe konuşan 
Sünni kesimine dönük bir millet fante-
zisini eğitim sistemi, diyanet ve askerlik 
kurumunu kullanarak pompalamıştır. 
12 Eylülden sonra Türk İslam sentezi 
adı altında bu ideolojik reçetede dini 
ağırlık giderek artmıştır. Aynı zamanda 
gene 12 Eylül sonrası neoliberal serma-
ye birikim rejimine uygun bir biçimde 
parasallaşmanın toplumsal ilişkilerin 
tüm katmanlarına sızdığı bir tüketim 
toplumu oluşturmak yolunda adımlar 
atılmaya başlanmıştır. Özal hükümetleri 
özellikle otuzlardan kalma kalkınmacı 
ideolojiye karşı bir ideolojik seferberlik 
ilan etmiştir. Türkiye bu süreç sonunda, 
giderek şehirleşen, katma değeri düşük 
sanayi üretimine Avrupa ile yakınlığı 
dolayısıyla bağlı, acılarını ise yaygın 
tarikat cemaat ağlarıyla toplumun her 

zerresine nüfus eden dinle dindiren bir 
toplum olmuştur. Erdoğan bu toplumun 
bir anlamda kişileşmiş halidir. Tam da 
bu yüzden Erdoğan toplumun en az üçte 
birinin plebisiter bir biçimde rızasına 
sahip bir siyasi liderdir.

Erdoğan’ın içinden çıktığı İslamcı hare-
ket birinci cumhuriyeti noktalayacak bir 
biçimde iktidara gelmeyi ya da ikti-
dar odakları içinde etkili olmayı uzun 
süredir hedeflemekte ve bu doğrultuda 
örgütlenmekteydi. Fakat kabul etmek 
gerekir ki 15 Temmuz’un açıkça ortaya 
koyduğu gibi birinci Türkiye Cumhuri-
yetinin kurumları bütünüyle köhnemişti. 
Atmışların ve yetmişlerin hızlı toplumsal 
hareketliliğini bastırmak için 12 Eylül 
darbesi yeni bir konjonktür yaratarak, 
yukarıdan aşağı oluşturduğu devlet 
destekli kapitalizmin sigortası olan 
kalkınmacı, aydınlanmacı devlete kendi 
elleriyle son vermişti. Böylece pratik 
bakımdan Türkiye Cumhuriyeti amacını 
tüketmiş oldu. O dönemde resmî ideolo-
ji olan Kemalizm yerine, liberalizm-ılım-
lı İslam karışımı Atatürkçülüğü koyarak 
bu durumu ilân etti. Kürt Özgürlük 

Türkiye’de
Rejim
Krizi Faşizan unsurları da 

olan bu sivil diktatörlüğe 
karşı mücadele bugün 
Türkiye’deki her türden 
toplumsal kurtuluş 
mücadelesi için elzemdir. 
Devrimci bir siyasetin ön 
şartıdır.
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Hareketini önleyememekle siyaseten 
yenildi. Doksanlar bu çürümenin olanca 
açıklığıyla yaşandığı dönemdir. Erdoğan 
(içinden çıktığı İslamcı hareket değil 
sadece Erdoğan) bu bağlamda egemen-
lerin muhtaç olduğu siyasi düzen için bir 
rıza ve meşruiyet kaynağı olarak kendisi 
ile boy ölçüşebilecek bir rakibi olmadan 
kendini inşa etmiş bulunmaktadır. Dola-
yısıyla bu yetki kendisine bahşedilmiştir 
o da tıpkı Napolyon’un tacı Papanın 
elinden alıp kendi başına koyması gibi 
kendisini diktatörleştirmiştir.

Erdoğan’ın sivil diktatörlüğü bir anlamda 
Türkiye sermaye sınıfı açısından yeni bir 
şey değildir. Onlar birinci cumhuriyette 
de asker kökenli bir pretoryen muhafız-
lar kastının arkasına saklanarak ülkeyi 
sömürüyorlardı. Türkiye Cumhuriyetini 
kuran Osmanlı paşalarının yokluğunda 
yerli ve milli sermaye sınıfının halk kat-
manları nezdinde hiçbir siyasi meşruiye-
ti yoktu. Büyük oranda devlet sayesinde 
azınlık mallarına çökmüş ve sermaye 
açığını devlet kaynaklarına erişimle 
gidermiş bu sınıfa Türkiye tarihi boyun-
ca pek çok Marksist ya da Marksizmden 

etkilenmiş kuramcı tarafından 
asalak yakıştırması yapılması boşu-
na değildir. NATO üyeliği sonrası 
asker kökenli pretoryen muhafız 
kast dönüşmeye başlamış ve yerli ne 
özelliği varsa kaybetmiştir. Ortaya 
çıkan kontrgerilla mekanizması eski 
paşaların karikatürüne dönüştükçe 
rıza üretme noktasında çıkmaza 
girilmiştir. Doksanlı yıllardaki kanlı 
Kürt Savaşının da bu noktadaki 
çürütücü etkisi göz ardı edilemez. 
Türkiye’nin en batıya açık bölgesin-
de yaşanan 99 Depremi karşısındaki 
çaresizlik ve ardından gelen ekono-
mik kriz bu çürümüş Cumhuriyetin 
makyajını dökmüş, 15 Temmuz 
ise tabutuna son çiviyi çakmıştır. 
Bugün sermaye sınıfı toplumdaki 
her gelir grubundan destek alabi-
len, özellikle Sünni Türk kimliğini 
büyük oranda kendi etrafında 
bloklayabilen Erdoğan’ın arkasına 
saklanmaktadır. Diktatörleşebileceği 
konjonktüre kadar Batıcı liberaller 
göz kırpan Erdoğan rejimi kendi 
etrafında konsolide ettikçe bunlar-
dan kurtuldu.

Erdoğan’ın toplumsal desteğinin 
kültürel homojenliği bir vadede 

sorun olsa da bugün için güçlü ve 
istikrarlı bir destek sağlayabildiği ölçüde 
önemlidir. Bu noktada reis kavramı 
etkendir. Führerprinzip Türkçeye reis 
millettir, millet reistir formülüyle basitçe 
çevrilebilir. Bu unsurun yeni rejimin 
inşası açısından faydası sarihtir. Türkiye 
Cumhuriyetinin bir türlü çözemediği 
millet tanımı (anayasal vatandaşlıktan 
şoven ve dışlayıcı milliyetçiliğe hangi-
si uygunsa onun kullanıldığı durum) 
reise oy veren millettir anlayışıyla yeni 
anayasasızlık düzenine siyasal meşruiyet 
sağlayarak, siyasal kurumların sıfırdan 
inşasına olanak sağlamaktadır. Reis’in 
ise elini ekonomi ve diplomaside 
hatta içeride siyasi müttefik arayı-
şında epey rahatlatmaktadır. Bu 
durumun yarattığı anayasasız-
laşma ise ülkenin batılı değerleri 
en çok benimsemiş kesimlerini bu 
rejimden uzaklaştırmaktadır.

Reis esas olarak güvenilmez dost-
larının bir türlü vazgeçemediği 
cumhuriyetin görüntüsünü 
kurtarmak için kullanılan bir 
figür. Kendisi de bu kullanıma 

dünden razı. Düşmesi, gerçeklerin orta-
ya çıkışını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle 
muhalefetin meşru ve ortak hedefidir. 
Politik hedefimiz Erdoğan rejimidir ama 
bunu cumhuriyeti ya da onun şu ya da 
bu yönünü kurtarmak için hedeflemi-
yoruz. Proletarya devrimciliğinin gereği 
olarak siyasal iktidara karşı konumlanı-
yoruz. Devrim amacımızı yitirmemek 
ve başkalarına akıl verir duruma düş-
memek için her zaman uygun bir politik 
pratiğe katılma, yoksa bunu hazırlama 
ve sürdürme gayreti içinde olacağız.

Faşizan unsurları da olan bu sivil dik-
tatörlüğe karşı mücadele bugün Türki-
ye’deki her türden toplumsal kurtuluş 
mücadelesi için elzemdir. Devrimci bir 
siyasetin ön şartıdır. Erdoğan’ın siyasal 
düzendeki ağırlığının azalmasına yol 
açabilecek hamleleri güçlendirmek, 
bunu yaparken sınıf muhtevası karışık 
ittifaklara dair tedbirli olmak önemlidir. 
Erdoğan’ın siyasal çekiciliğine kapılan 
emekçi ve ezilenleri sahip oldukları 
çaresizlik hissinden kurtarmak, onları 
muktedir kılacak politik ve toplumsal 
mücadeleleri büyütmek, böylece kendi 
çıkarlarına zıt siyasal akımların des-
tekçisi olmalarını engellemek gerekir. 
Türk milliyetçiliğine, yayılmacılığına 
ve şovenizmine karşı kesinlikle sert bir 
tutum içinde olmak günümüzde antiem-
peryalist bir tutumun mütemmim cüzü 
olarak değerlendirilmelidir. Bu ilke ve 
amaçlar doğrultusunda siyasal mücadele 
ve pratiğimizi geliştireceğiz. İşçi sınıfı 
iktidarı için kavgayı büyüteceğiz.

İsyan Devrim Özgürlük
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Ekonomik kriz 
derinleşmeye de-
vam ederken, işçi ve 

emekçilerin ‘krizin faturasını 
ödemeyeceği’ne dair iddialar, yüz 
sayıda kurumun iddiası ile yüz kişilik 
salon bile dolduramayanların ağzından 
yavan sözler olarak dolanıma sokulma-
ya devam ediyor. Kimse kendi sözüne 
inandırıcılık katma sorumluluğunu 
ne kendinde ne de ait olduğu politik 
grup da görüyor. Kimin bu faturanın 
ödenmesini ne tür araçlar ve pratik-
lerle engelleyeceğine dair somut hiçbir 
izah ya da girişim söz konusu değil. 
Doğrudan mücadele yaratacak sebat-
lı, zahmetli, uzun erimli örgütlenme 
çabalarının yokluğunda boşluğa atılan 
mücadele naraları son tahlilde egemen-
lerin etki alanını güçlendiren sonuçlar 
üretmekten başka bir şeye hizmet et-
miyor. KESK, TTB, TMMOB, DİSK’in 
ana konsorsiyumunu oluşturduğu, yüz 
kadar siyasi çevrenin imza verip çağ-
rıcılık yaptığı ve çağrı çalışmasını bir 
ay  Batı Karadeniz, Marmara, Trakya 
bölgelerinde ve İstanbul’da sürdürdüğü, 
Bakırköy’de “Krizin Faturasını Ödeme” 
sloganıyla gerçekleşen mitinge iyimser 
rakamla beş bin kişi katıldı. Ve katılı-
mın tamamı onar, yüzer bu politik grup 
mensuplarından oluşuyordu. Egemen-
ler, sermaye grupları bu durumdan 
korktu mu, hayır aksine bu güçsüzlük 
gösterilerinden mutlu oluyorlar. İşçi 
sınıfının çevresine solun girmemesini 
sağlayacak sağlamlıkla ideolojik, poli-

tik, kültürel ve zor aygıtlarıy-
la çitlemiş olan egemenler, solun bu tür 
hamlelerine bakıp çitlerinin sağlamlığı-
nı test imkanı buluyor.

Biz, “Reddet, Diren, Örgütlen!” şiarıy-
la Eylül ayında Umut-Sen’in organize 
ettiği doğrudan öncü işçiler, mücadele, 
direniş, örgütlenme yürüten sendi-
ka yöneticileriyle gerçekleştirdiğimiz 
toplantıdan somut üç karar çıkarmıştık, 
daha doğrusu eğilim tespit etmiştik. 
Birincisi, konfederasyon ya da bağımsız 
ayrımı yapmadan, sermaye ve devlet 
karşısında belirli bir mücadele çizgisi ve 
yönelimi olan sendikaların işçi hareket-
lerinin örgütsüzlüğü ve dağınıklığını 
aşması zorunluluğunu ve konfederas-
yon merkezlerinin ataletini dikkate alan 
yeni bir sendikal merkezin, en azından 
kriz karşısında emekçiyi koruyacak 
şekilde organize edilmesi gereklili-
ğini dile getirmiştik. Bu doğrultuda 
kimi adımlar attık ama ilerletemedik. 
İkincisi, Gebze Sendikalar Birliği ör-
neğini tüm eksikliklerine rağmen ileri 
ve olumlu bir örnek olarak vurgulayıp 
hızla tüm sanayi bölgelerinden sendika 
şubeleri, bağımsız sendikalar ve işçi 
inisiyatiflerinden oluşan benzer birlik-
lerin oluşturulmasını zorunluluk olarak 
gördük. Bu doğrultuda Bilecik Sen-
dikalar Birliği adımı geldi. Benzer bir 

adımı Trakya’da Umut-Sen geliştirmeye 
çalışıyor. Üçüncü olarak da organize 
sanayi bölgelerinde, işyerlerindeki işçi 
ilişkilerimizin komitelere dönüştürül-
mesi ve komiteleşmiş işyerleri arasında 
koordinasyonların kurulması eğilimini 
güçlendirelim demiştik. Bunu belirli 
sanayi havzalarında geliştirme doğrul-
tusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Ek olarak da bağımsız sendikaların ülke 
barajı engelini aşmalarını sağlayacak bir 
seferberlik içinde olunmasının önemini 
vurguladık.

Bu sendikalardan Bağımsız Maden 
İşçileri Sendikası 16 Aralık’ta Soma’da 
bulunan genel merkez binasında birinci 
olağan genel kurulunu gerçekleştir-
di. Genel kurula, altı ay boyunca dört 
büyük maden işletmesinde ve taşeron 
maden işletmelerinde yürütülen tartış-
malarla üye olan(seçilen) elli öncü ma-
den işçisi ve üye olmayan maden işçileri 
katıldı. Bu adım hem Soma havzası hem 
örgütsüz iki yüz bin maden işçisinin 
mücadelesi açısından önemli bir baş-
langıcı ve umudu temsil ediyor. Soma 
maden işçilerinin kaldırdığı bayrak 
aynı zamanda sabah akşam ‘teşkilatla-
maya’ çalıştığı gençlere, Yer altı Ma-
den-iş, Çeltek, Aşkale hikayeleri anlatıp, 
marşlar dinleten ancak hayatı boyunca 
pratik herhangi bir adımı, değeri olma-

Sorumluluğa
Davet
Sorumluluğa
Davet “Bağımsız Maden İşçileri 

Sendikası’nı yaratan öncü 
işçilerin Soma havzası ve 
ülkedeki maden ocaklarındaki 
işçilerin örgütlenmesine yönelik 
çağrısı ve girişimi somut bir 
toplumsal başarı arayanların 
yüzünü dönmesi gereken yeri 
simgeliyor.”
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yan gelenek tüccarlarının da gözüne 
sokulmuş bir tırmıktır. Bu tüccarlar 
Kore, Kıbrıs gazileri gibi mazilerinde-
ki üç günlük kahramanlık hikayesini 
süsleye, ekleye anlatmaktan yorulmaz-
lar. Konforlarını korumanın yolu bu 
hikayeleriyle kandıracak yeni insanlar 
bulmaktan geçiyor. Memleketimiz bu 
açıdan bereketlidir. Aczmendilik gibi 
arkaik, siyasi İslam savunusu  bile bu 
kadar ‘geniş kitle desteği’ bulmuşken 
bizim sahiden şanlı olan tarihimizin 
hikayelerini etkili anlatan tüccarlar 
elbette verim almaya devam edecekler-
dir. Kriz dönemleri karar dönemleridir. 
Devrimcilik kararları da büyük oranda 
bu dönemlere aittir. Kriz dönemleri 
sorgulama dönemleridir. Kimin 
‘hikaye’ anlattığı kimin günün 
hikayelerini yarattığı arasın-
daki sahici ayrım artık gözle 
görünür hale gelir. 

Bağımsız sendi-
kaların barajları 
yıkarak toplu 
sözleşme ya-
pabilecekle-
ri düz-
lemleri 
ya-

ratmak, her işkolundan örgütsüz 
işçilerin politik bir akıl ve hedeflerle 
sendikalaşmalarını sağlamak, sarı 
ve bürokrat sendikacıların çöktüğü 
işçi kurumlarının meclis ve komi-
te ilkeleriyle davranan sendika içi 
muhalefetlerce özgürleştirilmesini 
gerçekleştirmek için çalışmak bugü-
nün devrimcilik hikayesini yaratmanın 
önemli düzlemlerinden birkaçını oluş-
turur. Bu mana da Bağımsız Maden 
İşçileri Sendikası’nı yaratan öncü işçi-
lerin Soma havzası ve ülkedeki maden 
ocaklarındaki işçilerin örgütlenmesine 
yönelik çağrısı ve girişimi somut bir 
toplumsal başarı arayanların yüzünü 
dönmesi gereken yeri simgeliyor. Bu 
simgelerin çoğaltılması ve hedeflerinin 
başarılması krizin faturasının emek-
çilere kesilmemesinin nasıl mümkün 
olacağının imkanlarını da ortaya çıka-
racaktır. Oturduğu koltuktan “krizin 
faturasını ödemeyeceğiz” laflarını 
sallayan sorumsuzluklar değil, 

işçi sınıfı devrimciliğine dair duyulan 
ihtiyacı gören sorumluluklar geleceği 
yaratacaktır. İşçi sınıfı ve emekçi halkın 
doğrudan kendi kendini temsil ede-
ceği, kendi işyerini, sendikasını, 
kentini, siyasetini yöneteceği 
politik anlayışın kat edeceği 
güzergah budur.
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Marksiz-
min yeni politik arayış-
lar açısından neden daha etkin 
bir yerinin olamadığına dönük 
eleştirilere baktığımızda, aslında bu 
eleştirilerin bir kısmının Marksizmi 
yeterince anlamamaktan ya da ideolojik 
bir yorumdan ibaret olduğunu kimi 
yönleriyle görmüştük. Bu eleştirilerin 
diğer boyutlarını da yine Eagleton’ın 
yardımıyla kısaca ele almaya devam 
edelim.      

Eleştiri: Toplumların tarihsel oluşu-
munu belirleyen temel etkenin sınıf 
mücadelesi olduğu yönündeki Marksist 
argüman çürümüştür. Çünkü ortada 
sosyalizmi getirecek sınıf kalmamıştır. 
Devrimin öznesi olarak işçi sınıfından 
artık bahsedemediğimize göre Mark-
sizm de hükmünü yitirmiştir. 

Marksizmde sınıf mücadelesinden 
bahsedilirken sınıfın çok bileşenli ve 
değişken bir yapıya sahip olduğu, bu 
değişimin sınıfı bir oluş ve süreç içinde 
kavramamızı zorunlu kıldığı unutulma-
malıdır. Öte yandan devrim açısından 
işçi sınıfının kurucu rolü, öznel bir 
değerlendirme değil nesnel bir olgudur. 
Marx bu nesnelliği, “kendisini ancak 
bütün insanlığın kurtuluşu ile kurta-
racak bir toplumsal sınıf olarak” işçi 
sınıfını ve onun ortaya çıktığı tarihsel 

koşulları 
çözümleye-

rek açıklar. Dahası, varolan durumu 
muhafaza etmekte hiçbir çıkarı olma-
yan da işçi sınıfıdır. Ne var ki bu nesnel 
durum, işçi sınıfının devrimi tek başına 
yapabileceği gibi bir tezden oldukça 
uzaktır. Her ne kadar devrimci özne 
işçi sınıfı olsa da devrim, birçok sınıfın 
siyasal birliğinin ifadesidir. 

Sosyalist mücadele açısından işçi sınıfı-
nın kurucu rolünü kaybettiği tezinin en 
önemli kaynağı, ideolojinin ve politika-
nın ekonomik yapıdan koparılarak ele 
alındığı post-Marksist düşüncelerdir. 
Sınıfın yerine farklı toplumsal hareket-
lerin ikame edildiği post-Marksist an-
layışlar, ideolojik ve kimlik mücadelele-
rinin özerkliğine dayanır. Ellen Wood, 
bu özerkliği “sınıfı ve sınıf mücadelesini 
sosyalist projeden”, “ideolojiyi ve poli-
tikayı her türlü toplumsal temelden ve 
sınıfsal dayanaktan” koparmak olarak 
tayin eder. Ne var ki “asıl sorun, mevcut 
koşullarda, sosyalist değerler açısından 
da arzulanan ve sosyalizm mücadele-
sinin ilerletilmesine de elverişli olan 
hangi kısa vadeli siyasal amaçların ger-
çekçi olduğudur. Göründüğü kadarıyla 

en açık yanıt şudur: 
İşçi sınıfının çıkarları, 
başka hiçbir toplumsal güçle kar-
şılaştırılamayacak ölçüde, doğası gereği 
sermayenin çıkarlarına karşıt olduğu 
için; hem kapitalizmin hem de sosya-
lizmin yapısı aynı işçi sınıfına dayan-
dığı için; ve siyasal güçler ile işçi sınıfı 
çıkarlarının eklemlenmesinden doğ-
mayan hiçbir sosyalist hareket şimdiye 
değin var olmadığı için, bu çıkarların 
kararlılıkla izlenmesi, sosyalizm müca-
delesi yolunda tutarlılıkla ilerlememizi 
sağlama şansı en yüksek olan ivedi 
siyasal programdır” (E. M. Wood).     

 Üretim araçlarının farklılaştığı 
ve bilgi teknolojilerinin ağırlık kazan-
dığı bir üretim tarzının gelişmesi, işçi 
sınıfının ağırlığını kaybettiği ve üretim 
tarzının dönüşmesine bağlı olarak artık 
başka sınıfların ya da toplumsal ke-
simlerin mücadelesinin belirleyici rol 
oynayabileceği gibi tartışmalara canlılık 
kazandırsa da bu yöndeki tartışmalar 
mülkiyet ilişkilerindeki sürekliliği göz 
ardı eder niteliktedir. Üretim tarzın-
daki, üretim düzeyindeki gelişime ve 
sınıfsal yapıdaki değişime rağmen 
sorunun kökenini oluşturan mülkiyet 

Marksizm
Eleştirisinin
Eleştirisi - 2

Marksizm
Eleştirisinin
Eleştirisi - 2

Ezen sınıfların yönetemiyor 
ve dağılmış olması, bununla 
birlikte ezilenlerin ve 
sosyalistlerin örgütlü olduğu 
bir güce sahip olması 
devrimin olası olduğu 
durumları işaret eder.
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iliş-
kilerinin 
değişmeme- si, sorunun 
öznesinin de değişmediğini 
gösteren nesnel gerçeklerden biridir. 
Eagleton da Marx’ın “sürekli büyüyen 
bir orta sınıftan” bahsettiğini söyleye-
rek Marx’ın hiçbir zaman işçi sınıfını ve 
sınıf mücadelesini homojen bir yapıda 
düşünmediğini hatırlatır. “Değişik 
katmanlardan oluşan” bir işçi sınıfı, 
kapitalizmin varlığını borçlu olduğu 
nesnel güçtür. Oysa işçi sınıfı varlığını 
kapitalizme borçlu değildir. Öyleyse işçi 
sınıfının devrimci öznelliğini yitirdiği 
tezi tarihsel gerçeklikle çelişiktir. 

Eleştiri: Marksizm koşulsuz bir şekilde 
şiddetten yanadır ve ona göre her ne 
olursa olsun amaca götüren her türlü 
şiddet ya da edim meşrudur. 

Bu eleştirinin yaygın olarak göndermesi 
Sovyet devrimidir. Ne var ki Marksist 
yaklaşım gereği, Sovyet deneyimini her 
yönüyle ve tarihsel koşulları ile birlik-
te değerlendirmek gerekir. Bu açıdan 
“Bolşevik devriminin hemen sonrasın-
da kanlı bir iç savaşın olduğu doğrudur. 
Ama bunun nedeni, yeni sosyal düze-
nin hem sağcı güçlerin, hem de yabancı 

işgalcilerin 
şiddetli sal-

dırısına maruz 
kalmasıydı. Britanya 

ve Fransa tam anlamıy-
la karşıdevrimi desteklediler” 

(Eagleton). Öncelikle unutulmamalı 
ki Bolşevik devrimi, halkın kendi tem-
silcileri tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Zira Marx’a göre devrimin gerçekleş-
mesi için bazı somut durumların oluş-
ması gerekmektedir. Ezen sınıfların yö-
netemiyor ve dağılmış olması, bununla 
birlikte ezilenlerin ve sosyalistlerin 
örgütlü olduğu bir güce sahip olması 
devrimin olası olduğu durumları işaret 
eder. Bununla birlikte işçi sınıfının 
öncülük ettiği hareketler şiddet içer-
meyen yolları tükettikten sonra şiddete 
başvurmak zorunda kalmışlardır. Ki 
bu zorunluluk bile, birçok askeri ve zor 
gücüne sahip iktidarların kullandık-
ları şiddetin koşulladığı bir şiddet 
olmuştur. Zira şiddet, en genel 
anlamda tahakküm ilişkile-
riyle, en yoğun biçimiyle de 
kapitalizmin gelişimiyle 
birlikte düşünülmelidir.

 İktidar müca-
delesi ve mücadelede 
şiddetin kaçınılmaz-
lığı Marksizmin 
–deyim yerin-
deyse- fantezisi 
değil, kapitalizmin 
ve devletin yapısının 
tarihsel çözümlemesi-
ne dayanır. “Devlet, 
zatı muhteremler, 
sınıfsal bir kav-
ramdır. Devlet bir 

sınıfın başka bir sınıfa karşı 
şiddet uygulama organı ya da 
aracıdır. Devlet burjuvazi-
nin proletaryaya karşı şiddet 
uygulama aracı olarak kaldığı 
sürece, proletaryanın tek bir 
sloganı olabilir, o da bu dev-
letin yıkılmasıdır” (Lenin). Bu 

tarihsel olgu göz ardı edildiği 
sürece, Marksizmin kendiliğinden 

şiddet yanlılığı içerdiği varsayılacaktır. 
Oysa sınıf mücadelesinin aynı zamanda 
şiddete hazırlık mücadelesi olduğunu 
anlamak için kapitalizmin ve devletin 
yapısına bakmak gerekir.  
 
Sınıfsal çelişkilerin yoğunlaşması ça-
tışmaların da yoğunlaşacağının haber-
cisidir. Ezenlerin bu durumda şiddete 
başvurduğu ve başvuracağı olgusu, hem 
tarihsel hem de yapısal bir gerçekliktir. 
Öyleyse Marksizmde –her ne kadar 
çatışmasız bir geçiş ihtimalinin de kimi 
durumlarda göz ardı etmemek gerektiği 
düşüncesi savunulsa da- sosyalizme 
ancak yoğun çatışmalar sonucunda 
geçilebileceği olgusu, örgütlenmede 
bu olgunun göz ardı edilemeyeceği 
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Nihai 
olarak, Marksizm sınıf mücadelesi ve 
örgütlenme sorunlarında, tarih dışı 
öncüllerden değil tarihsel olgulardan 
hareketle taktik ve strateji geliştirir. Şid-
detin örgütlenmedeki zorunluluğu da 
tamamen bu tarihsel bağlamı itibariyle 
anlaşılmalıdır.
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Donald 
Trump beklen-
medik bir hamleyle 

ABD askerlerinin Suriye’den 
hızlı bir biçimde çekileceğini 
açıkladı. ABD son dönemde Suriye’de 
bulunma nedenini IŞİD ile mücadele 
etmenin yanı sıra Suriye’deki İran etki-
sini geriletmek olarak da ifade ediyor-
du. IŞİD’in kontrolündeki topraklar 
azaldıkça da ikinci amaç öne çıkıyordu. 
Bu İran karşıtı pozisyon Trump’ın Neo-
Con tavsiyelerine uyup İran ile nükleer 
anlaşmadan çekilip yeniden yaptırımlar 
uygulama siyaseti ile uyumlu olduğu 
gibi, İsrail-Suud eksenine verdiği des-
tekle de paraleldi. Bu bakımdan IŞİD 
yeniliyor diyerek Suriye’den çekilme 
hamlesine bir anlam verilemedi.

İç siyasetin Trump’ın kararında etken 
olduğu söyleniyor. Amerikan halkı-
nın özellikle merkezin daha sağındaki 
ve solundaki seçmenin uzun süredir 
Amerikan imparatorluğunun sıradan 
halka bir faydasının olmadığını, tam 
tersine kendi çocuklarının kanı pahası-
na ABD’de harcanabilecek kaynakların 
şirketler lehine dışarıda harcanmasına 
neden olduğunu düşündüğü biliniyor. 
Tam da bu yüzden Trump bu savaşla-
rı bitireceği vaadiyle seçildi. Obama 
da Irak’tan çekilmekten bahsederek 
seçilmişti. Yani iç siyasette bu hamlenin 
karşılığı var. Fakat gerek Trump gerekse 
de öncesinde Obama Amerikan müda-
haleciliğini azaltmadılar. Çin Denizinde 
etki artırma zaten yeni siyasetti, bu-

nunla 
birlikte 

Afrika’da ve 
Ortadoğu’da askeri varlıkları 
değişik biçimlerde sürüyor. 
Suriye’de ABD askeri güçleri 
Fırat’ın doğusunda etkin, 
Tabka Barajı ve Menbiç’te 
nehrin batısında da bulu-
nuyorlar. Buralardaki esas müttefikleri 
YPG etrafında oluşan Suriye Demok-
ratik Güçleri. Bir de Ürdün-Suriye 
sınırında Suriye’nin içine doğru yakla-
şık kırk kilometrelik Al Tanf bölgesini 
kendi başlarına tutuyorlar.

Türkiye hâlâ hem Rusya hem de ABD 
ile ilişki sürdürme dengesini kollaya-
biliyor. Açıkçası emperyalist merkez-
deki gerileme ve krizi Türk egemenleri 
şimdiye dek kendileri açısından iyi 
değerlendirdiler. Trump’ın çekildiği 
bölgeleri Türkiye’ye devretmek istediği 
bir sır değil. Bu durum Rusya-Türkiye 
ilişkisinde gerginlik yaratsa da, özel-
likle Erdoğan’ın şahsında belki de 15 
Temmuz’daki destekten ötürü Rusya’yı 
kollamaya dönük kuvvetli bir eğilim 
olduğu da ortada. Reis Trump’ın ken-
disine sunduğu hediyeyi almak istese 
de bunu Rusya ile kurduğu ilişkiyi ve 
Astana zeminini bozmadan yapma iste-
ği hâlâ belirgin. Bu yüzden her ne kadar 
askeri hareketliliğini artırsa da aceleci 
davranmıyor. Bununla birlikte gelenek-

sel olarak Natocu güvenlik mekanizma-
sı ve Suriye’de iş tutulan ÖSO şemsiyesi 
altındaki paralı askerler bu noktada bir 
sıkıntı olabilir ve Suriye Arap Ordusu 
ile beklenmedik bir çatışma riski vardır.

Rusya, Türkiye ile geliştirdiği ilişkiyi 
bozmak istemiyor, bu bakımdan Tür-
kiye’nin şu an Suriye’de kontrol ettiği 
bölgelerin Suriye’nin egemenliği ve 
toprak bütünlüğü açısından bir sorun 
olmadığının altını kalın çizgilerle çizi-
yor. Suriye Arap Cumhuriyeti ABD’nin 
boşalttığı yerlere girmek istiyor, ABD 
gidince Kürtlerin Türkiye’den ziya-
de merkezi hükümeti tercih edeceği 
ortada, bu plan Rusya’nın da desteğine 
sahip ama ABD’nin (Trump’ın) Türkiye 
tercihi bu denklemi bozuyor. Türkiye 
Trump’ın bu tercihi ve Rusya ile yakın 
ilişkisi sayesinde Tel Abyad ve Menbiç 
gibi bölgelere girebilmek için çok da 
aceleci olmayan bir strateji izliyor. Söz 
konusu bölgelerin Suriye Arap Cum-
huriyeti’nin kontrolüne girmesini de 
dünyanın sonu olarak görmüyordur. O 
durumda Astana mekanizmasını kulla-

Suriye’de 
Değişen 
Hesaplar

Suriye’de 
Değişen 
Hesaplar

Trump’ın çekildiği bölgeleri 
Türkiye’ye devretmek istediği bir 
sır değil. Bu durum Rusya Türkiye 
ilişkisinde gerginlik yaratsa da, 
özellikle Erdoğan’ın şahsında belki 
de 15 Temmuz’daki destekten 
ötürü Rusya’yı kollamaya dönük 
kuvvetli bir eğilim olduğu da 
ortada
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Rusya Türkiye ile 
geliştirdiği ilişkiyi 

bozmak istemiyor, bu 
bakımdan Türkiye’nin 

şu an Suriye’de kontrol 
ettiği bölgelerin 

Suriye’nin egemenliği 
ve toprak bütünlüğü 

açısından bir sorun 
olmadığının altını kalın 

çizgilerle çiziyor.

narak terörist saydığı YPG unsurlarına 
olabildiğince baskı yapılmasını isteye-
cek, sahada şimdilik tuttuğu alanı bu 
noktada koz olarak değerlendirecektir.

Son dönemde Moskova’daki etkili çev-
relerde Rusya’nın Ortadoğu politikasın-
da tüm yumurtalarını Suriye hüküme-
tinin sepetine koymasını eleştiren bir 

tutum olduğu da kamuoyuna gösterildi. 
Rusya Şam için İsrail’le, Türkiye’yle, 
ABD ile bir yere kadar bozuşur. Her ne 
kadar o ilişkide Suriye altta ise de Arap 
Dünyasında Şam’a dönük bir muhabbet 
de var bu da elini güçlendiriyor. Suudi 
hanedanı, müttefikleri (Mısır, BAE) 
ve hükmettikleri (Sudan, Bahreyn) ile 
birlikte Suriye’deki İran etkisini azalta-

cağız diye BAAS hükümetini devrime 
çabasının tam tersi sonuç yarattığını 
gördü. Şimdi aynı amaca Suriye ile iliş-
ki içinde ulaşmayı deneyecekler. Hafız 
Esad liderliğindeki Suriye sonuçta İran 
İslam Cumhuriyeti ile böyle kan kar-
deşi değildi. Hükümeti devirme çabası 
Suriye’yi Mukavemet Ekseninin sembol 
ülkesi yaptı. Şam’a güven vererek onun 
İran ile bu kadar içli dışlı olmasını 
engellemek sahadaki durumun geldiği 
noktada daha akılcı. Aynı zamanda 
Suudiler Şam’la ilişkilerini düzelterek 
Ankara’yı da zor durumda bırakmayı 
istiyor olabilir.

Şam son tahlilde durumundan mem-
nundur. İç savaşı kazandığı anda 
düşmanlarının destekçileri sahaya 
inerek savaşı kaybetmeyi kabul etme-
yeceklerini göstermişlerdi. Trump’ın 
çekilme kararı bu tutumdan büyük bir 
geri adım, Şam’ın zaferini tanımak de-
mek; Suudilerin yeni tutumu da zaferin 
kreması. Genel olarak Batı’nın ve Katar 
ile Türkiye’nin husumeti ise Astana 
süreci ile zaten kontrol altında tutu-
luyor. ABD hakikaten çekilirse statü 
konusunda Kürtlerle avantajlı yerden 
bir pazarlık yapmak, sonra da Rusya’ya 
dönüp haydi Türkiye’yi yolla demek 
Suriye konusunu kapatır. Türkiye ise 
sahada ne kadar yer tutarsa o kadar 
kuvvetli bir biçimde son pazarlığı ya-
pacağı kanaatinde. O yüzden Trump’ın 
hediyesi çok çekici. Rusya’nın zımni 
onayıyla bu hediye alınabilirse, Türkiye 
girdiği Suriye batağından beklenmeye-
cek kadar iyi durumda çıkabilir. ABD 
desteğine güvenenler de başını taşlara 
vuruyordur.

17komiteler.org* OCAK
2019



Kontrgerilla aktörlerce bir küresel 
fenomen olarak yürütülen zorla 
kaybetme olayları sistematik 

olarak Nazi Almanya’sında başlamış, 
Latin Amerika, Arjantin, Peru, Türki-
ye gibi ülkelerde bir devlet politikası 
olarak benimsenerek devam etmiştir. 
Muhalifi tanımlayan devlet kimi zaman 
onun tanımını muğlaklaştırarak kimi 
zaman ise güvenlik tanımını muhalif 
üzerinden yaparak siyasa zeminini bu 
şekilde sürekli olarak taze tutar. Güven-

liğin bir iktidar paradigması olarak 
ayırt edici özelliği hayatı düzen-
leyip korumak değil, durumun 
gereklerine göre yok olmasına göz 

yummaktır.  Türkiye’de 80’li yıllardan 
bugüne, makullüğün sürekli tehdi-
di olarak Kürtler ve devrimcilerden 
oluşan binleri bulan bir kayıp listesi 
bulunmaktadır. Arjantin’de ise bu sayı 
30.000’i aşmaktadır. ‘Zorla kaybetme, 
kitaben  devlet görevlilerinin ya da 
devletin yetkilendirmesi, desteği veya 
göz yummasıyla hareket eden kişilerin 
ya da kişi gruplarının gözaltına alma, 
tutuklama, kaçırma ya da diğer her-
hangi bir biçimde özgürlükten yoksun 
bırakması ve bu durumdaki bir kimse-
yi, özgürlükten yoksun bırakmayı kabul 
etmenin reddedilmesi veya kaybedilen 
kişinin akıbetinin ya da nerede olduğu-

“Devletten işkencede 
öldürülen çocuklarının 
hesabını sorarken 
gözaltına alındılar, 
terörize edildiler ve hatta 
zorla kaybedildiler.”
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nun gizlenmesiyle, hukukun koruması 
dışına çıkarması(…)” durumunu ifade 
eder.

Yönetmenliğini Marco Bechis’in yaptığı 
1999 yapımı Arjantin filmi Olimpo 
Garajı  bir zorla kaybetme vakasını 
annelik, duygusal şiddet, devlet terörü, 
dini kurumların ideolojik aygıt olarak 
konumu, kontrgerilla örgütlenmeler 
gibi pencerelerden bize anlatmakta. 
Peki ne olmuştu Arjantin’de? Arjan-
tin’de 1973 yılında gerçekleşen de-
mokratik seçimler ertesinde 1970’li 
yılların Peronist ittifakı; sendika 
bürokratları, idealist sol gençlik, sağcı 
Katolik milliyetçiler ve küçük işadam-
larından oluşan karmaşık içeriğe sahip 
bir siyasal yapılanma olarak iktidarı 
kısa sürede ele geçirdi. 1973’te iktidara 
gelmelerinin hemen ardından, önce 1 
Temmuz 1974’te Peron hayatını kaybet-
ti,  ardından başlayan ittifak içi kavga 
ve mücadeleler, az zamanda, ittifak 
içerisinden solcu grupların dışlanması 
ve marjinalleştirilmesi hamleleri ile 
hızlanırken, medya da sol grupların 
dışlanması ve gayr-ı meşrulaştırılması 
sürecini tetikledi. 1976’dan 1983’e kadar 
devlet yönetimini ele geçiren asker en 
temelde sınıf ve cinsiyet eşitsizliklerinin 
devamlılığını besleyecek 

muhafazakâr ulusalcı bir kimlik inşası 
amacıyla tüm muhalefeti susturmuş 
hatta kökünü kazımıştır. Film bu süreç-
te gettolardaki insanlara okuma yazma 
öğretmeye çalışan devrimci Maria’nın 
kendine Arjantin ordusuyuz diyen sivil-
lerce evinden kaçırılmasını, annesinin 
onu kaçırılma anından ölünceye dair 
arayışını, Maria’nın özgür hayatındaki 
aşığı, garajdaki işkencecisi Felix’in ona 
bir muhtaçlık ilişkisi içinde uyguladığı 
duygusal şiddeti ve tüm bu işkencelerin 
sürdürücüsü olan komutanın evinde bir 
bombalı eylemle öldürülüşünü anlat-
makta.

Konjonktürel olarak makulün yekpa-
reliğine bir muhalefeti yapısal olarak 
bünyesinde taşıyan tüm farklıla- ra 
karşı bir yok etme amacı tüm 
devletler için bir ihtiyaç oldu-
ğundan filmdeki diyaloglar ve 
zorla kaybetmenin insana ne yaşat-
tığı oldukça tanıdık. Bir muzafferlik 
ilişkisi ile işkence edenlerin tümü-
nün erkek oluşu ve görece daha az 
asi olan tutsak kadınlara işkence 
hanenin ‘ev işlerinin’ yaptırılması 
ise filmin izleyenlerin zihnine bı-
raktığı bambaşka soru işaretlerinin 
sebebi oluyor. 

Şimdilerde Mayıs Anneleri olarak 
andığımız Arjantin’deki zorla kaybet-
melerin bıkmadan hesabını soran 
annelerin bir araya gelişi ise filmde 
Maria’nın annesiyle beraber adım 
adım izlediğimiz bir süreç. Bu 
kadınlar paylaştıkları ortak acı 
dışında bir politik aklı da bünye-
lerinde var ederek ve devletin 
kapalı kapılar ardında bizatihi 
beslendiği o kuytu köşeler-
de kaybolanların hesabını 
sorarak 

devletin onlara biçtiği anne tipolojisi-
nin dışına çıktılar ve bugün Galatasaray 
meydanında dünyanın başka yerlerin-
de, Arjantin’de, Şili’de başka ısrarların 
ilham kaynağı oldular. Devletten işken-
cede öldürülen çocuklarının hesabını 
sorarken gözaltına alındılar, terörize 
edildiler ve hatta zorla kaybedildiler. 
Çocuklarının kemiklerini isteyen anne-
lerin karşısında meşruiyet üretebilme 
kapasitesinin sınırlarını zorlayan devlet 
inandığı gibi yaşayıp onuruyla ölen 
çocuklarının bitmeyen sesi olan anne-
lere karşı nasıl bir mücadele verebilir 
bilinmez ama bu kadınların bildiği bir 
şey varsa o da; “tek bir mücadele kaybe-
dilir; o da terk edilen mücadeledir!”*

KÜLTÜR - SANAT

Cumartesi annelerinin 357. 
Haftasında Plaza De Mayo’dan Mayıs 
Annelerinin onlara ilettiği dayanışma 
mesajı.

“tek bir mücadele 
kaybedilir; o da terk edilen 
mücadeledir!”

*
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