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Mahalli idareler seçimindeki 
yenilgisi sonrası “Sallanan Zeminde Ta-
dilat, Düzen Muhalefetiyle Devrimcilik 
Olmaz” başlıklı yazımızda “Pek 
çokları solun da yaratılmasına 
katkı sağladığı Erdoğan heyulası-
na binaen ‘Şimdi Reis ne yapacak?’ diye 
soruyor. Onun yapabilecek hiçbir şeyi 
yoktur, kabine revizyonunu bile ancak 
zorlukla yapabilir, zira sallanan zemin-
de tadilat olmaz.” demiştik. Şimdilerde 
revizyonun sözünün bile edilmemesi 
ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. 
Bununla birlikte Reis’in heybesi de 
boş değil, o eskimiş numaraları tekrar 
tekrar sahaya sürüyor.

Yenilgiden sonra sorununun çözümü-
nün Millet İttifakı’nı dağıtmak oldu-
ğunu gören Reis, bu hedefe varmak 
için de eski oyun kitabından daha önce 
denenmiş yöntemlere sarılmak dışında 
bir şey yapamıyor. Şovenizm dalgasıy-
la Kürt Özgürlük Hareketi ile Millet 
İttifakı’nın arasını açabileceğini ya da 
bizzat Millet İttifakı’nın içine bir kama 
sokabileceğini hesaplayan Reis, önce 
kayyım darbesini denedi. Daha önce 
herkesi arkasına dizen bu hesap bu defa 
İyi Parti’de bile istendiği kadar sıcak 
bir karşılık bulamadı. Bunun üzerine 
daha riskli bir hamle ile Fırat’ın doğu-

suna sınırlı bir girişimde bulunuldu. 
Bunun sonuçları Saray’ın hesaplarına 
daha uyumlu olsa da etkisi bir ay içinde 
kayboldu. Üstelik dünya kamuoyunda 
biriken Türkiye karşıtı havanın birden 
somuta çıkmasına zemin oldu, ama 
esas hedefi egemenler gözünde tek 

alternatif olmak olan Reis için bu tür 
yan etkiler göze alınması gereken 
sıkıntılar.

Gene de kabul etmek gerekir ki kar-
şısındaki düzen muhalefeti cüretsiz 
ve kifayetsiz, düzen dışı muhalefet 

odakları ise platonik bir aşkla CHP 
ve HDP’ye meftun durumda. Bun-

lardan birincisi, kurucusu olduğu 
devletin günümüzdeki kurumsal 
yapısı gibi çürük; ikincisinden 
ise kendisi sıkışmış bir siyasi ak-

törken kimseye himmet etmesi bekle-
nemez. Reis tam da bu yüzden kaybet-
tiği eşeği yeniden bulunca büyük bir 
başarı hikâyesi anlatabiliyor. İç siyaset 
hedefleri gözetilerek girilen hesapsız dış 
politika maceralarının neden olduğu 
yaptırım tehditlerini, bu maceraları kısa 
kesip ortadan kaldırınca ya da zamana 
yayınca ve böylece bunların yarattığı 
ekonomik sıkıntıları hiç değilse mali 
piyasalarda geçici olarak kontrol altına 
alınca büyük zafer kazanmış havasına 
girebiliyor.

Cüretsiz düzen muhalefetinin en hare-
ketli iki isminin Ekrem İmamoğlu ve 

Bundan Sonra
Hep Aynı
Şarkı

Bundan Sonra
Hep Aynı
Şarkı

İleriye doğru gidilecek yolu ise 
Soma madencilerinin eylemi 
göstermektedir: Eskimiş işçi sınıfı 
kurumlarından koparak solcu kimlik 
siyaseti ile mesafelenip özgücümüzle 
yeni kurumlar inşa etmek ve bu 
kurumlarla sınıf hareketini doğrudan 
eyleme yöneltmek.
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Ahmet Davutoğlu olduğu gözüküyor. 
Özellikle Davutoğlu’na bedel ödetmeye 
çalışan Saray, İmamoğlu’nu da çok da 
yanlış olmayan bir biçimde Batı’nın 
ve sermaye çevrelerinin adamı olarak 
gösteriyor. Açıktır ki Reis sağcı tabanını 
ne pahasına olursa olsun korumak ve 
bloklamak zorunda. O yüzden İma-
moğlu’nun eşinin pozları siyasetin gün-
demi yapılmaya çalışılırken Davutoğ-
lu’nun üniversitesine kayyım atamanın 
zemini hazırlanıyor, böylece sağdan 
olası çıkışlara sopa sallanmış oluyor. 
Davutoğlu’nun doğrudan AKP tabanın-
dan isimler koparmaya dönük girişken 
stratejisi cezalandırılıyor.

Dikkat edilirse eskiden sıkıştığında 
“halka gidelim” diyerek seçim restini 
çeken Reis artık sıkıştığında soluğu Be-
yaz Saray ve Soçi’de alıyor. Asla sadece 

birinde değil, hep ikisinde. Etkin ve yet-
kin dünya lideri cilası hala sağcı taban-
da alıcı buluyor ama atanacak kayyımın 
ve girilebilecek Suriye sınırında bölge-
nin de sonuna gelindiğinde ne olacak? 
Ki bu sınıra artık gelindi denebilir. 
Üstelik her hastalığınıza aynı antibiyoti-
ği içmek tedavinin etkinliğini azaltıyor. 
Barış Pınarı üç hafta, bilemediniz bir 
aylık bir rüzgâr yaptı geçti. Girecek baş-
ka Suriye toprağı bulursanız demek ki 
onun etkisi de iki hafta olacak. Reis’in 
denizi bitiyor, tek şansı muhalefetini 
zaten her türlü deniz tutması. Basına 
uçurulan bir üfürme haber bile muha-
lefette fırtına etkisi yaratıyor.

Reis’in hep aynı şarkıyı çalma zorunlu-
luğuna saplanıp kalma durumu ancak 
Saray ittifaklarında bir değişiklik veya 
genişleme ile tamir edilebilir. Bu olası-

lığı da imkânsızdır deyip bir kenara 
atamayız. Hem çapsız muhalefette 
ulusalcısından muhafazakârına buna 

teşne olan çoktur, hem de küresel 
egemenler içeride çok ses çıkarsa da 
dışarıda her zaman bir tür pragmatizm 
siyaseti izleyen Reis’i tercihe şayan 

bulabilir. Erken seçim tartışmaları ve 
kabine değişikliği ancak bu ittifak 
değişiklikleri konusunda bir mesafe 
alındıktan sonra siyasetin kendi 
iradesiyle gündeme gelir. Yoksa 
Türkiye, dış politika kazaları ve 
ekonomik kriz gündemi arasında 
bir başka seçim sürecine doğru 

kendi iradesi dışında sürüklenmek-
tedir.

23 Haziran seçimleri öncesi seçim 
tavrımızı açıklarken yaptığımız sapta-
ma ve çağrı hala günceldir. “Bu tarihsel 
dönem her tür siyasal gelişmeye açıktır. 
(…) Ülke ekonomik bunalım içindedir, 
Reis’in halk desteği özellikle kentsel 
merkezlerde sallanmaktadır. FETÖ ve 
klasik İslamcılardan temizlediği örgütü 
şişkin ama beceriksizdir, sermaye düze-
ni henüz at değiştirmeyi becerememiş-
tir. Göğün altındaki her şey kaos içinde. 
Öyleyse tarihsel materyalizm ışığında 
proletarya devrimciliği mücadelesi için 
ileri!” İleriye doğru gidilecek yolu ise 
Soma madencilerinin eylemi göster-
mektedir: Eskimiş işçi sınıfı kurumla-
rından koparak solcu kimlik siyaseti ile 
mesafelenip özgücümüzle yeni kurum-
lar inşa etmek ve bu kurumlarla sınıf 
hareketini doğrudan eyleme yöneltmek. 
Bunun dışında CHP ya da HDP siya-
setinin arkasına dizilerek de komü-
nizmi siyasi kimlik gibi kullanarak da 
işçi sınıfı siyaseti açısından alınacak 
bir mesafe yoktur. Emekçiler gelinen 
noktada düzen siyasetinden de düzen 
muhalefetine umut bağlamış köhne “sol 
türbelerden” de bir şey ummuyor. Me-
sele onları kendi güçlerinden türeyen 
bir çıkışı aramaya ikna etmektir. Bunu 
da bu çıkışın küçük çaplı da olsa kimi 
örneklerini pratik olarak ortaya koya-
rak yapabiliriz. İşte Kırkağaç’ta, Bağım-
sız Maden-İş bunu başarmıştır. 

Selam olsun onlara!

Dikkat edilirse eskiden sıkıştığında “halka 
gidelim” diyerek seçim restini çeken Reis 
artık sıkıştığında soluğu Beyaz Saray ve 
Soçi’de alıyor. Asla sadece birinde değil, 
hep ikisinde. Etkin ve yetkin dünya lideri 
cilası hala sağcı tabanda alıcı buluyor ama 
atanacak kayyımın ve girilebilecek Suriye 
sınırında bölgenin de sonuna gelindiğinde 
ne olacak?



5komiteler.org* ARALIK
2019gençlİK

Yeryü-
zünde 
küçük kargaşalar var, vaziyet 

müsait!*

Bütün dünyada dipten bir dalga geldi-
ğini söylemiştik.** Devletlerin, şirket-
lerin, baskıcı yönetimleriyle liselerin, 
üniversitelerin, atölye ve seri üretim 

merkezleri-
nin, köşe baş-
ları tutulmuş mahallelerin duvarlarına 
çarparak büyüyen bir dalga… Milyon-
larca gencin cüretkâr veya çekingen ey-
leminden, değiştirmeye veya değişmeye 
meyyal fikrinden, yalnız kendi güç ve 
imkânından doğan yeni bir dünyanın 
kıyılarına vuran bir dalga…

Bugün, Türkiye’de ve dünyada gençli-
ğin birbirinden habersiz, bildiğimiz 

anlamda örgütlü olmayan, çoğun-
lukla savunma veya direniş olarak 
anılan, muhtevası birbirinden 
farklı talepleri aynı anda içerebi-
len eylemleri büyüyor. Uzunca bir 
geri çekilme döneminin ardından 
bu eylemler, adı sanı bilinmez 

sıradan gençlerin, isimsiz, imza-
sız, anonim bir kuşağın dağınık 

biçimde her geçen gün daha çok 
direnmesiyle belirginleşiyor. 
Gençler arasında kavranması 
zor, kimliği belirsiz, başka tür-

lü bir örgütlülük gelişiyor. Öngörülmesi 
her zaman mümkün olmayan, kendili-
ğinden gelişen eylemlerle kaldırdığımız 
baş, henüz geçmiş kuşakların yenilgile-
rinin olduğu raflara çarpmadı. Gökyü-
züne doğru görüş alanımız geniş, ufuk 
çizgisi belirsiz ama seziliyor. Bütün 
dünyada, kendi memleketlerimizin 
siyasal iktidarlarına, küresel egemenle-
re, müdürlere, rektörlere, mahkemelere, 

GENÇLİK KOMİTELERİ: 
İLETİŞİM,
DAYANIŞMA,
MÜCADELE
AĞI

GENÇLİK KOMİTELERİ: 
İLETİŞİM,
DAYANIŞMA,
MÜCADELE
AĞI

Gençliğin büyük oranda 
sezgiye dayanan iradesini, 

bilgi ve deneyime 
dayanan siyasal olgunluğa 

çoğaltacak mücadele 
birikimini kuralım.
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hayatımızı kuşatan bütün gölgelere 
karşı kendimizi bir güç olarak inşa 
etmenin ipuçları ve olanakları gündelik 
hayatımızın kesintisiz anları içinden 
geçiyor. 

Biz, Gençlik Komiteleri olarak bu 
olanakları sahici bir alternatife, genç-
liği düzenin tam karşısında yerleşik ve 
hararetli bir güce dönüştürmeye ka-
rarlıyız. Bu ihtimalin yüksek inancıyla 
çalışmaya, bu tersine akacak dereye su 
olup karışmaya, burada mayalanmaya 
hazırız. Hayatını üç beş mülk sahibinin 
servetinden, onların siyasal iktidarları-
nın hâkimiyetinden kurtarmaya çalışan 
her genç kadar hazırız. Yoldaşlığın, 
bu ortak kaderin ve ortak karşı çıkışın 
içinden yetiştiğini; kurucu eylemin ve 
fikrin toplumsal hayatımızdan doğdu-
ğunu öğrendik. Şimdi bu deneyimin 
ufak ya da büyük her direnişle yaygın-
laştığını, kurucu bir gençlik hareketine 
olan ihtiyacın her zamankinden daha 
yoğun olduğunu görüyoruz. 

Bugünün sahici gençlik hareketini 
yaratmak dışında herhangi bir çıkar gö-
zetmiyoruz. Kafaları ve kalpleri kuşatan 
bir hareketin yokluğunda kendiliğinden 
gelişen mücadelelerin, oluşturulan da-
yanışma ağlarının, yeni iletişim yön-
temlerinin içinde yetişmeyi ve bunları 
büyütüp birleştirmeyi görev olarak gö-
rüyoruz. Bu dağınık, inişli çıkışlı 
toplumsal gençlik hareketle-
rinin, sürekli ve düzenin 
absorbe edemeyeceği 
hale nasıl geleceği üze-
rine kafa yormaktan 
bir an olsun vazgeç-
miyoruz. 

Üç hakikat ve bir 
tartışma süreci

Bu çabanın kay-
nağını hakikatten 
alıyoruz: Gençlik 
bugün, diğer top-
lumsal kesimler-
den açıkça ayrıla-
bilecek kesinlikle 
anti-otoriter ve tek 
adam karşıtı. Dü-
zen dışı eğilimler 
taşıyor. Bunu her 
karar anında gösterdi: 
Gezi’de sokak sokak 

direndi, forumlarda tartıştı, dayanışma 
ağlarıyla bütün bir zamanı ve mekânı 
kuşattı, en yüksek ses ve sloganlarla 
mücadeleyi büyüttü. Seçimlerde her-
hangi bir parti ve/veya örgüt aidiyeti 
olmaksızın AKP ve Erdoğan’ın karşısın-
da yer aldı, gördüğü en popüler/kuv-
vetli odağa destek verdi. Cerattepe’de, 
Kazdağları’nda, ODTÜ’de, Kavaklık’ta, 
Amed’de, Taksim’de, İstiklal’de, Üniver-
siteme Dokunma günlerinde Beyazıt’ta, 
irili ufaklı onlarca direnişte derdini 
bütün memleketin gündemine taşı-
dı. Bu direnişlerde uyudu, buralarda 
sabahladı, nöbet tuttu, işgal etti. Erkek-
lik karşısında en sıkı direniş hattının, 
kadın mücadelesinin en ileri özneleri, 
en mücadeleci unsurları oldu. Derdini 
sokak duvarlarında şiir olarak yazdı, 
mahalle aralarında Türkçe rap olarak 
söyledi. Dergilerin muhalif görünen 
kapaklarını, alt kültürlerin bilindik fo-
toğraflarını duvarına poster olarak astı. 
Düzenin ona dayattığı bireyselleşme ve 
geleceksizliğe karşı kendi dayanışma 
ve yaşam pratiklerini oluşturdu. Fakat 
bu pratikleri düzenin kendine dayat-
tığını yıkmak ve dönüştürmek üzere 
değil ondan kaçmak üzerine kurdu ve 
kurmaya devam ediyor. Her şey gözü-
müzün önünde yaşanıyor. Müdahale 
edilmedikçe, büyütülmedikçe, buralar-
da kökleşilmedikçe düzen tarafından 
yutulmaya ve içerilmeye meyyal bu 
coşkuyu bir fırtınaya dönüştürme gay-
retiyle adımlıyoruz yolları.

İkinci hakikat: Gençlik, tek adam 

karşıtı ve anti-otoriter eğilimleri güçlü 
de olsa herhangi bir parti/örgüt aidiyeti 
kurmaktan imtina etti. Bütün siyasal 
aktörlerin odak noktası olmasına karşın 
kendi temsilini geliştireceği bir odak 
bulamadı. Çünkü var olan tüm yapı-
lar (iktidar veya muhalefet) gençliğin 
özne haline gelmesini; taşıdığı düzen 
dışı eğilimler ve dinamizmi nedeniyle 
tehlikeli buldu. Düzen; onu oyalamak, 
kendine mecbur etmek, geleceksizlik 
ve temsiliyet kriziyle nihilizme sü-
rüklemek, işsizlikle hem ucuz işgücü 
sağlamak hem de onun yeteneklerinin 
ve enerjisinin bir anlamı olmadığını 
düşündürterek ehlileştirmek istedi. 

Üçüncü hakikat: Var olan yapılardan 
bilinçli olarak uzak duran gençliğin 
Türkiye siyasal hayatının en önemli 
anlarında belirleyeci olması net bir 
şekilde herkese gösteriyor ki gençliğin 
kendini, bugünü ve geleceği yönetmeye 
dair bir ilgisizliği yok. İlla bir şeylere 
karşı ilgisizse bu; bürokratik, dinamiz-
mini yitirmiş, sözünün ve taleplerinin 
değersiz görüldüğü, retorik dışına 
çıkamayan yapılara karşı bir ilgisizlik. 
Gerçekte var olan şey ise gençliğin ken-
di kendini yönetmeye dair gün geçtikçe 
derinleşen arayışı.

Gençlik Komiteleri olarak bu hakikatler 
doğrultusunda gençliğin nihilizm ve 
devrimcilik arasında salınan arayışına 
müdahale etmek için uzun bir tartışma 
süreci örgütledik. Bu tartışma sürecini, 
kerameti kendinden menkul program-
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lar ya da sofist yoğunlaşmalar ile değil, 
bugünün pratiğinin bizzat kendisine 
yoğunlaşarak, gençliğin biriktirdiği 
deneyimler ve yarattığı mücadeleler 
üzerine inşa ettik.

Gençliğin hâlihazırda kendi içerisinde 
örmüş olduğu iletişim, dayanışma ve 
mücadele pratiklerinin birbirinden 
haberdar olması, yeri geldiğinde yan 
yana gelmesi, farklı toplulukların ve 
ağların beraber hareket etme kabiliye-
tini güçlendirmesi için gerekli araçları 
üretmeye yoğunlaşmalıyız. Çünkü 
mevcut iletişim ve dayanışma ilişkileri; 
tekil, geçici sorunlar üzerine kurulduğu 
ve yan yana gelemediği için dağılıyor. 
Bu da her seferinde bu ilişkileri baştan 
örmemizi gerektiriyor. Birbiriyle sürekli 
olarak temas etmeyen bir toplam, yenil-
gi ve yerinde sayma hissine maruz kalıp 
yılgınlık ile nihai sonuç olan çözümü 
düzen içi mekanizmalarda arama yolu-
nu izliyor. 

Nereden geliyoruz, neye çağırıyoruz?

Gençlik Komiteleri’ni, gençlik hareketi-
nin bugünkü ihtiyaçları doğrultusunda 
yeniden kuruyoruz. Gençliğin serma-
ye ve devlet karşısında güçlenmesi, 

temsiliyetinin artırıl-
ması için “iletişim, 

dayanışma ve 
mücadele ağı” 

olarak organize 
oluyoruz. Var 

olan ağları 

kuvvetlendirmek ve yan yana getirmek, 
olmayan yerlerde bu ağları inşa etmek 
üzere çaba sarf etmeyi görev biliyo-
ruz. Gençliğin, ekonomik ve politik 
talepler etrafında birleşebilmesi; 
akademik, kültürel, sanatsal ve 
sosyal ortamlarda bir araya gele-
bilmesi, üretebilmesi ve paylaşa-
bilmesi için çalışacağız. Gençle-
rin yalnızlaştırıldığı, birbiriyle 
rekabete zorlandığı, bencilliğin 
bir değer olarak sunulduğu her 
an; dayanışma ağları örgütle-
yecek, kendimiz gibi sorunlarla 
boğuşan milyonların olduğunu 
hatırlatarak dayanışma çağrı-
larını benzerlerimize yaya-
cak iletişim ağlarını kuraca-
ğız. Gençliğin ortak sorun ve 
talepleri üzerinden mücadele ağları 
inşa edeceğiz. Tek bir gencin bile yalnız 
olmadığını hissettirecek, en ufak karşı 
koyuşlarımızı bile büyütüp isyanlaştıra-
bilecek; kabiliyeti yüksek, hızlı hareket 
eden, yaygın tartışılan, bir gençlik 
hareketini kurmaya mahir olabileceğini 
düşündüğümüz bir forma geçtiğimizi 
ilan ediyoruz.

Her bir genç arkadaşımıza, dostları-
mıza çağrımız: Asla yalnız yürüme-
yeceksin. Hayatlarımızı egemenlerin 
hâkimiyetinden kurtarabiliriz. Varlığını 
sürdüreni değiştirebiliriz, olmayanı 
yaratabiliriz. Kendimizi var edebiliriz. 
Elimizi kaldırabiliriz, kollarımızı ke-
netleyebiliriz, omuz omuza durabiliriz. 
Sermayenin ve onun siyasal iktidarının 
karşısında gerçekliğimizi amfilerden 
sokaklara, dar mutfaklardan dayanışma 
sofralarına, karanlık ve küçük evleri-
mizden kalabalık ve güneşli parklara 
taşıyabiliriz. Çünkü Ulrike’den mülhem: 
buralardan geliyoruz!*** Komiteler kur, 
meclislerde sesini yükselt, forumlar 
düzenle, örgütlen, Gençlik Komitele-
ri’ne katıl!

Kulüplere, topluluklara, fanzinlere 
çağrımız: Birlikte tartışarak, üreterek, 
eyleyerek, paylaşarak var ettiklerimizi 
birleştirelim, bir araya gelelim. Alan-
larımız daralttırılırken, üretimlerimiz 
değersizleştirilirken, etkinliklerimiz 
baskılanırken çalışmalarımızı büyüte-

lim. Sözümüzü ve fikrimizi yaygınlaş-
tıracak ağları kuralım. Nasıl ki onlar 

bütün hayatımızı işgal ederek bizi 
tehdit ediyorlarsa, hayatın bütün 

alanlarını kuşatarak 
var olmak üzere 
kesişim alanlarımızı artıralım.

Dayanışmalara, komitelere, forumlara 
çağrımız: Gençliğin temsiliyetini kur-
mak ve geliştirmek üzere hızlanalım. 
Yerellerden yaygınlaşalım, yaygınlaştır-
dığımızı bütün yerellerde etkin kılalım. 
Katılım mekanizmalarından dışlanmış, 
araçları elinden alınmış gençliğin bütün 
çatlaklardan sızan coşkusunu buluştu-
ralım. Barajlara taşıdığımız suyu, yıkıcı 
bir sele dönüştürelim. Eşitlik, kardeşlik 
ve şeffaflıkla gençlik adına söz söyleye-
bilecek bir megafon icat edelim. Genç-
liğin büyük oranda sezgiye dayanan 
iradesini, bilgi ve deneyime dayanan 
siyasal olgunluğa çoğaltacak mücadele 
birikimini kuralım.

Gençliğin iletişim, dayanışma, müca-
dele ağını kurmak için ileri!

* Mao Zedong’tan mülhem, “Yeryüzünde 
muhteşem bir kaos var, vaziyet harika!”

** Gençlik Komiteleri, Gençliğin Özgürlük 
Manifestosu

*** Ulrike Meinhof, “Nereden geliyoruz? Ayrı 
ayrı bitişik evlerde izole olmaktan, beton 
varoş şehirlerden, hapishane hücrelerinden, 
yetimhanelerden ve özel ünitelerden, med-
yanın beyin yıkamasından, tüketicilikten, 
bedeni cezadan, şiddeti reddeden ideolo-
jiden, depresyondan, hastalıktan, rezalet-
ten, utançtan, insanların alçalmasından, 
emperyalizm tarafından sömürülen bütün 
bir halktan geliyoruz.”

GENÇLİK

Her bir genç arkadaşımıza, 
dostlarımıza çağrımız: Asla yalnız 

yürümeyeceksin. Hayatlarımızı 
egemenlerin hâkimiyetinden 

kurtarabiliriz. Varlığını sürdüreni 
değiştirebiliriz, olmayanı 

yaratabiliriz. Kendimizi var 
edebiliriz. Elimizi kaldırabiliriz, 

kollarımızı kenetleyebiliriz, omuz 
omuza durabiliriz.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük 
krizinden mi geçiyoruz, bunu 
söylemek için henüz erken belki 

ama Cumhuriyet tari-
hinin en yüksek işsizlik 
rakamlarıyla karşılaştığımız (ve karşıla-
şacağımız) kesin.

Türkiye ekonomisi zaten “istihdam ya-
ratmayan büyüme” literatürü için kayda 
değer bir örnek oluşturuyordu. İçinde 

bulunduğu kriz ortamın-
da işsizlik oranlarının 
yükselmesi de hiç şaşır-
tıcı değil. Türkiye’de kriz 
deyince birçok kişi döviz 
hareketlerine bakıyor 
ama işsizlik, hayat paha-
lılığı gibi göstergeler çok 

daha sahici şüphesiz. İşsizlik verilerinin 
yarattığı etkiler de daha uzun vadeli ve 
yıkıcı olacaktır haliyle.

Son 3 aya ait açıklanan işsizlik oranları 
şuana kadar o ay için hesaplanmış en 
yüksek oranlar (Haziran’daki %13, Tem-
muz’daki %13,9 ve Ağustos’taki %14). 
Yılın geri kalanında da şuana kadar 
hesaplanmış en yüksek oran olan %14,8 

(Şubat 2009) 
geride bırakı-

lacak gibi. Böylece 
Yeni Ekonomi Programı’n-

daki %12,9’luk hedef kat be kat aşılacak. 
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 
oranı aralıksız 18 aydır artıyordu, Ağus-
tos ayında ufak bir düşüşle %14,3’ten 
%14,2’ye geriledi. Tarım dışı işsizlik 
oranı %16,7’ye ulaştı (arındırılmış oran 
%16,6). 2019’da bütün işsizlik türlerinde 
2018’e göre çok yüksek artışlar var.

Asıl vahim tablo genç işsizlik oranında. 
Genç işsizliği 2019’da daha önce gö-
rülmemiş düzeylere ulaştı. Resmi veri 
Ağustos’ta %27,4 olarak açıklandı (tarım 
dışında %32,8). Şubat 2009’da bile bu 
oran %25,4’tü. Ne eğitimde ne istih-
damda olanların oranı 20-24 yaş ara-
sında %38,3; 25-29 yaş arasında %36,1 
(bu oran kadınlarda sırasıyla %50,7 ve 
%54,1).

İŞTEN ÇIKARMALAR 
ARTIYOR, YEDEK 
İŞGÜCÜ ORDUSU 

BÜYÜYOR, MÜCADELE 
ÇETİNLEŞİYOR

Hem işsizliğin artması hem 
de yedek işgücü ordusunun 
genişlemesinin
mevcut çalışanlar üzerindeki 
baskıyı artırması önümüzdeki 
dönemde sınıf çelişkilerini
daha da keskinleştirecek.
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Üstüne üstlük işsizlik birkaç gelişmeye 
rağmen bu kadar arttı. Birincisi, bir 
süredir seçimler ve kriz nedeniyle devlet 
ekonomiye daha çok müdahale ediyordu 
ve kamu harcamalarında önemli artışlar 
yaşandı (bu harcamalar, son üç çey-
rektir yaşanan küçülmenin daha sınırlı 
olmasında da rol oynadı). İkincisi, aynı 
kapsamda sermaye kesimine önemli 
SGK teşvikleri verildi (ilave istihdam 
teşvikleri, ilave istihdam ücret deste-
ği, asgari ücret desteği vb.). Bütün bu 
teşvikler de işsizlik sigortası fonundan 
karşılanıyor. İşsizlerin küçük bir bölümü 
işsizlik ödeneğinden yararlanabilirken 

bu fondaki tutarların önemli bir kısmı 
sermayeye teşvik olarak aktarılıyor. 
Üçüncüsü, biz bu verileri 2008-2009 
krizindeki verilerle kıyaslıyoruz ancak 
şu anda dünya ekonomisinde böyle bir 
krizden bahsedemeyiz.

Bu bütçe açığıyla kamu harcamalarının 
bu hızda artamayacağını, SGK teşvikle-
rinin bir kısmının 2019 sonunda bir kıs-
mınınsa 2020 sonunda biteceğini, dünya 
ekonomisinde yeniden bir kriz çıkacağı-
nı (veya en kötü ihtimalle bir resesyona 
girileceğini) göz önünde bulundurursak 
işsizlik oranlarındaki artışın durmayaca-
ğını öngörebiliriz.

Kamudaki istihdam artışını dışarıda 
bırakınca özel sektördeki istihdam kaybı 
daha da belirginleşiyor. 2019’un ilk üç 
çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre 
kamudaki istihdam 300 bin ila 800 bin 
kişi artmış. Toplam istihdam ise aynı 
dönemde bir önceki yıla göre 800 bin 
kişi civarı azalmış. Yani özel sektördeki 
istihdam düşüşü 1 milyonun çok üzerin-
de.

Yani Erdoğan’ın söylemlerinin aksi-
ne, hem işsizlik oranı artıyor hem de 
istihdam edilenlerin sayısı azalıyor. 
Danışmanlarından biri doğru bir bilgi 
vermiş Erdoğan’a evet: İşgücüne katılma 
oranı arttıkça işsizlik oranı artabilir (o 
da işgücüne katılanların çoğu iş arayan 
olarak katılırsa geçerli olur). Ama geçen 
seneyle kıyaslayınca Türkiye’de işgücüne 
katılma oranı artmıyor hatta bazı aylarda 
düşüş var. Ayrıca Türkiye’deki işgücüne 
katılma oranları 15-20 sene önceye göre 
biraz artmakla beraber %50’ler civarında 
seyrediyor (bu oran birçok ülkede %60-
70 civarında). 

Sonuç olarak, hem işsizliğin artması hem 
de yedek işgücü ordusunun genişlemesi-
nin mevcut çalışanlar üzerindeki baskıyı 
artırması önümüzdeki dönemde sınıf çe-
lişkilerini daha da keskinleştirecek. Aynı 
şekilde, işçi sınıfının örgütlenmesinin 
elzemliği de bu süreçte belirginleşecek.

EKONOMİ

İş arama sürelerine göre işsizlere baktığımızda Temmuz 
ve Ağustos’ta son 1-2 aydır iş arayanların sayısında önceki 
aylara göre 400-500 bin kişilik artışlar görülüyor. Yani son 
1-2 ayda işini kaybedenlerin sayısı fırlamış. Diğer yandan, 
bir yıl ve daha uzun süredir iş arayanların sayısı da son bir 
yılda sürekli artmış ve 1 milyonu geçmiş. Ağustos itibariyle 
işsiz olan 4,65 milyon kişinin %36,6’sı geçici bir işte çalış-
tığı veya iş bittiği için işsiz olduğunu beyan etmiş. Sonuçta 
kapitalizmin ihtiyaç duyduğu yedek işgücü ordusu büyü-
yor, güvencesizlik yaygınlaşıyor. 

İşten Çıkarmalar Yaygınlaşıyor, İşsizlik 
Kronikleşiyor, Güvencesizlik Artıyor! İşsizlik Oranları Nasıl Hesaplanıyor?

TÜİK işsizlik oranlarını hesaplamak için Hanehalkı İşgücü 
Anketlerini kullanıyor. Buna göre, son 4 hafta içinde iş ara-
ma kanallarından birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı 
yapmaya hazır olan 15 yaş üstündeki nüfus işsiz olarak 
sınıflandırılıyor. 2014 öncesinde son 4 hafta yerine son 3 
ay baz alınıyordu; böylece 2014’ten sonra işsizliğin tanımı 
biraz daha daralmış oldu. Son 4 hafta içinde herhangi bir 
sebeple iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, iş bulmaktan 
ümidini yitirenler, yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı çalış-
mak isteyenler işsiz olarak sayılmıyor. DİSK-AR işsizlik 
raporunu hazırlarken TÜİK’in bu verilerini de hesaba katıp 
geniş tanımlı işsizlik oranını bu şekilde hesaplıyor. Örneğin 
Ağustos’ta bu tanıma göre işsizlik oranı %14 yerine %20,6 
oluyor.

İşsİzlİk oranları: 2018-2019 karşılaştırması
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29 Ekim kutlamaları her 
geçen yıl solda (kimi-
lerinde var olan, kutla-

malara yönelik belli eleştirel 
mesafesini de koruyarak) 
daha da coşkulu bir katılıma 
sahne oluyor. Hiç değilse açık-
lamalar düzeyinde. Bunun, 
Türkiye’nin en genel anlamıyla 
devrimci sol geleneği içinde 
aslında pek bir örneği yok, 
AKP iktidarının son döne-
minin öncesinde. Kuşkusuz 
taktik düzeyde AKP’nin sosyal 
muhafazakârlığından bıkan 
kentli orta gelir grubu kimse-
lerin hassasiyetlerini kapsa-
maya dönük kimi hamleleri-
nin olduğu anlaşılabilir. Fakat 

ortada Türkiye 
Cumhuriyeti ta-

rihini, onun dev-
rimci hareketlere 

karşı tutumunu 
perdeleyen çarpıt-

malar ve ilke düze-
yinde kimi sapmalar 

söz konusu olduğu için 
bu konuya eğilme gereksi-

nimi duyduk. Zira ortadaki 
örnekler bir dönem öncesinin 

liberal ikinci cumhuriyetçiliğinin 
Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkın-

daki çakma “yenilikçiliğindeki” temelsiz 
aşırılığının çubuğunu tam tersi tarafa 
büküyor. Bir kez da Anadolu insanının 
dediği gibi ifratla tefrit arasında gidip 
geliyoruz.

Örnek mi istiyorsunuz. Tek örnek vere-
lim, adında komünist olan bir siyasi par-
tinin ileri geleninin 29 Ekim yazısındaki 
şu ifade: “Türkiye sağcısı, yalnızca genel 
olarak devrim karşıtı olduğu için değil 
aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu sağlayan devrim sürecinde 
kendisine ait hiçbir şey bulamadığı için 
Cumhuriyet’i içine sindiremedi. Refe-
ranslarını Osmanlı’da aramak zorun-
daydılar.” Kastedilen devrimci dönem, 
1919-1923 arası. Biz hemen Türk sağ-
cısının o dönemden aşırıp bugün tepe 
tepe kullandığı kimi tarihsel referans ve 
uygulamalarını verelim.

Mesela geçenlerde Gazete Duvar’da Hale 

29 EKİM VE 
PROLETARYA 
DEVRİMCİLERİ
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Gönültaş imzasıyla çıkan haber. Burada, 
Tel Aferli Sünni Türkmen bir IŞİD emi-
rinin Ankara’nın göbeğinde Ezidi seks 
kölesiyle ikamet ettiği yazılıyordu. Bu 
IŞİD’linin varlığına, Türk istihbaratına 
yaptığı yardımdan dolayı göz yumuldu-
ğunu varsaymak için yeterli nedenimiz 
var. Bu işin 1919-1923 arasıyla ne ilgisi 
var diyeceksiniz. Yahya Kahya da, katlet-
tiği Mustafa Suphi’nin Rus eşi Maria’yı o 
Ezidi kız çocuğu gibi alıkoymuştu. Tabii 
ki bugün ilerleme var. Maria yoldaşa ne 
oldu kesin olarak bilmiyoruz ama o Ezi-
di çocuk, ağabeyi ve Irak Konsolosluğu 
tarafından Türk yetkililerin “inayetiyle” 
kurtarılmış.

Bu çok aşırı bir örnek mi? Günümüzde 
itirafçılar ve gizli tanıklar, devrimcile-
re karşı mahkemelerde yaygın olarak 
kullanılıyorlar. Bu da 1919-1923 arasın-
dan kalma bir icat. Halk Şuraları Fırkası, 
Meclis’te İçişleri Bakanlığı’na Tokat 
Mebusu Nazım (Resmor) Bey’i seçti-
rince Atatürk, yasa dışı bir biçimde bu 
seçimi fiilen tanımamış; daha önce üyesi 
olduğu Halk Zümresi’ndeki kimi dostları 
öldürülebileceğini söyleyince de Nazım 
Bey görevden istifa etmişti. Zorlayıp, bu 
da kayyımın tarihsel bir örneğidir de-
meyeceğim ama birkaç ay sonra Çerkez 
Ethem isyan edince İstiklal Mahkemesi 
fırsattan istifade, Nazım Bey’i diğer yol-
daşlarıyla Yeşil Ordu mensubiyeti iddia-
sıyla mahkûm etti. Oysa Nazım Bey gibi 
Halk Zümresi’ndeyken Ethem ile birlikte 
olan ve o esnada Ankara’nın çakma 
komünist partisine üye olan eski ittihat-
çıların hiç birisi yargılanmadı bile. Halk 

Zümresi dağılınca 
Ethem ve yakın 
adamları, kendi 
yoluna gitmiş eski 
ittihatçıların çoğu, 
Atatürk’ün yanına 
geçmiş Nazım 
Bey ve bir iki kişi 
daha, herhalde 
Enternasyonal 
temsilcisi Şe-
rif Manatov’un 
etkisiyle Halk 
Şuraları Fırkası’na 
katılmıştı. Mete 
Tunçay, Nazım 
Bey aleyhine 
ifadenin Ethem’in 
adamı Arif (Oruç) 
tarafından verildi-
ği kanaatindedir. 

Küçük bir cezayla kurtulan Arif Oruç’un 
buradaki sorumluluğu, o dönemin kimi 
komünistlerinin de paylaştığı bir kanıdır. 
Kemalist tarih yazımında Başkırt kökenli 
Manatov’un yok sayıldığını, Sovyetler 
bölgedeki dengeye bakıp Ankara’yı yatış-
tırma-idare etme kararı verince yollanan 
Rus Aralov’un ise pek sevildiğini geçer-
ken belirtelim.

Bu örneği de yetersiz bulanlara daha 
yapısal bir örnek verelim. Türk sermaye 
birikim rejiminin temeli olan, devletten 
ihale kapma pratiklerinin başlangıcını 
da CHP üyesi, ilk meclisin zabıt kâtibi 
Ankara eşrafından Vehbi (Koç) Bey’in 
meclis binası için Ankara halkından top-
ladığı kiremitleri hükümete satmasına 
bağlasak ne dersiniz? Yukarıda yazısını 
alıntıladığımız komünist hemen sonra-
ki yazısında, padişahı ve ailesini idam 
etmeyip sadece sürgüne göndermenin 
cumhuriyetin yetersizliği olduğunu ileri 
sürmüştü. Komünizmin ölçütünün mo-
narşi karşıtlığı olduğuna dair anlayışı bu 
beyefendinin İrlanda fatihi Cromwell’i 
de mesela Séamas Ó Conghaile (James 
Connolly) yerine tarihsel panteonumuza 
eklemeye götürebilir. Biz, ölçütün kire-
mitleri doğrudan halktan toplayıp aracı 
olmaya kalkanı idam etmekten geçtiğini 
düşünürüz. Kimi idam ederseniz edin 
daha sonraki yıllarda gericiliğin ortaya 
çıkmayacağının garantisi olamaz ama sa-
dece bizim ölçütümüz, sınıf düşmanıyla 
uzlaşmaya hiçbir niyetinizin olmadığını 
gösterir.

Polemik amaçlı laf dokundurmaları bı-
rakıp esas meselelere gelelim. Bunlardan 
ilki, cumhuriyetin ileri bir adım olması 
fikri. Osmanlı-Türk modernleşmesi yani 
Anadolu, Rumeli, Güneybatı Kafkasya 
ve Kuzey Mezopotamya coğrafyasının 
kapitalist sisteme entegrasyonu sürecinin 
akademik adı esas itibariyle kesintisiz bir 
prosestir. Kuşkusuz bu kesintisiz süreçte 
faz değişimleri, tempo farklılaşmaları 
ve sıçramalar vardır. Fakat bu dönem, 2. 
Mahmut iktidarından başlar ve günü-
müze kadar gelir. Bu süreçte en önemli 
siyasal moment, dönemin Marksistleri-
nin de altını çizdiği gibi 1908 Devrimi ve 
onu takip eden 1909’da 31 Mart’ın bastı-
rılmasıyla padişahın tahttan indirilme-
sidir. İndirilen padişah bile dönemi çok 
farklı bir fazda ve kontrollü bir tempoda 
yürütse bile bir modernleşmecidir. Kur-
duğu okullar burjuva devrimcilerinin 
yuvası olmuştur. Bu devrimin Türk ve 
Müslüman olan aktörleri arasındaki söz 
konusu geniş coğrafyanın bir kısmını 
ilgilendiren basit bir iktidar çatışmasını 
(Meclis’te karar almak mümkün olmu-
yordu) çözmek amacıyla Atatürk’ün 
“Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz!” di-
yerek aldığı karar, bu sürecin en önemli 
siyasal momentleri arasında ilk sıralarda 
sayılamaz. Tabii Mustafa Kemal’e göre 
kurtuluş savaşı tarihi diye okunabilecek 
“19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktım” diye 
başlayan metni, tarihin kendisi saymı-
yorsanız (19 Mayıs’ı bayram ilan etmeyi 
bile sonradan akıl ettiler). Bir de halkın 
haberi olmayan hükümet değişliklerinin 
“devrim” diye anlatıldığı filmleri beğen-
miyorsanız.

Ve esas mesele. Bu insanlar kuşkusuz ca-
hil değil. Yakın tarihi de Leninist kuramı 
da biliyorlar. Bu 29 Ekim güzellemeleri 
aslında bu siyasal öznelerin kendi politik 
mücadelelerinde işçi hareketini kenar 
süsü, CHP seçmeni orta gelir gruplarını 
da esas hedef kitlesi olarak görmelerinin 
sonucudur. Asıl sorun burada yatmakta-
dır ve bu bütünüyle bir başka yazı konu-
sudur. O sorununu deşmeyi de sosyalist 
sol sınıf diye sayıklarken (zaten böyle 
sayıklamayıp elveda proletarya diyenleri 
ayrı tutarak) nasıl işçi hareketinden kop-
tu? Sınıf bilinci nedir, nereden tedarik 
edilir konulu yazılara bırakalım.

Biz, ölçütün kiremitleri doğrudan 
halktan toplayıp aracı olmaya kalkanı 
idam etmekten geçtiğini düşünürüz. 

Kimi idam ederseniz edin daha 
sonraki yıllarda gericiliğin ortaya 
çıkmayacağının garantisi olamaz 

ama sadece bizim ölçütümüz, sınıf 
düşmanıyla uzlaşmaya hiçbir niyetinizin 

olmadığını gösterir.
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Krizler içerisindeyiz. Ekonomik 
kriz, ekolojik kriz, finansal kriz, 
borç krizi, iklim krizi vb. De-

ğişik amaçlarla, değişik isimler altında 
olup biteni anlamlandırmak için çoğu 
kez gelişi güzel, özensiz hatta yine çoğu 
kez kitleleri alıklaştırmak, esas anlaşıl-
ması gerekeni bulanıklaştırmak üzere 
tanımlar yapılıyor, okuyoruz. Devrim-
ciler ise krizin siyasal olanını yaratmak, 
derinleştirmek ve emekçilerin iktida-
rının yolunu açmak için varlar. Bu ko-
şullarda sermaye sınıfının kendini daha 
da güçlendirmek üzere fırsat olarak 
değerlendirdiği kriz koşullarını bu sınıf 
için kâbusa dönüştürme, işçi sınıfı ve 
emekçi halklar için ise yeni ekonomik 
ve politik haklara kavuşma ve mücade-
le olanaklarını güçlendirme anlamına 
gelir. Devrimciler, kapitalist-emper-
yalistler krizden söz edince emekçi 
sınıflara ve ezilen halklara dönük yeni 
bir saldırı dalgasının başladığını, savaş-
ları da içeren bu saldırılar üzerinden 
hem emperyal rekabetin yoğunlaştı-
ğını hem de finansal tekellerin kendi 
krizlerini aşmak, kârlarını artırmak 
için başta emekçi sınıflar olmak üzere 

alt sınıfların birikimlerine el koymaya 
dönük girişimlerin başladığını bilirler. 
Aynı zamanda kapitalist-emperyalist 
sistemin bu yolla kendi mimarisini ve iç 
dengelerini tadil ettiğini de.

Neoliberalizmin rakipsiz hale geldiği 
90’lı yıllar sonrası emperyal hegemonya 
için dünya dikensiz gül bahçesine dö-
nüşmedi. Emperyalistler arası rekabet 
derinleşti, ABD’nin tek güç rolü tartışı-
lır hale geldi ve artık BM’den NATO’ya, 
AB’ye kadar tüm küresel ve bölgesel 
emperyal kurumlar işlev kaybı, itibar 
kaybı ve konumlanma sorunları içinde 
debeleniyorlar. Emperyalistler arası re-
kabetin yoğunlaşmasının bizzat kendisi 
dünyanın geleceğine dair belirsizlikleri 
büyütüyor. 3. Dünya Savaşı’ndan faşist 
bir dünya imparatorluğuna, bölgesel 
faşist imparatorluklara ya da yeni bir 
Keynesyen dünya ekonomisine kadar 
bir dizi argüman etrafında gelecek tasa-
rımı ve tartışmaları güncel bir biçimde 
sürüyor. Olağanüstü teknolojik geliş-
me, yoksulların kırlardan merkezlere 
durdurulamayan akışı, çoğalan eğitimli 
işsiz topluluklar, iletişim teknolojileri-

nin neredeyse günlük yeni sürüm araç 
ve programlarını kullanmaya adapte ol-
muş kitleler… Doğanın sömürüsünün, 
onun bilinen parametrelerini büyük 
oranda tüketmesi, dünya pazarına hâ-
kim olma arayışının sınırlara ulaşması, 
çeşitlenen toplumsal cinsiyet kimlik-
leri, çoğalan bireyselleşme formları ve 
insanlığın dinmeyen, dizginlenmeyen 
özgürlük arayışı… Sınıflar mücadelesi-
nin güncel biçimleri işte bu ekonomik, 
siyasal, toplumsal girdiler etrafında 
şekillenmektedir. Ve devrimci siyaset, 
enternasyonalist tutumu vazgeçilmez 
bir siyasal ilke olmanın ötesinde bu kez 
bir mecburiyet olarak kavrıyor.

İçinden geçtiğimiz tarihsel momentte 
aktüel olarak Şili, Ekvador, Bolivya, 
Lübnan, İran ve Avrupa’da ayağa kalk-
mış kitlelerin eylem biçimleri ve talep-
leri tüm muhtevalarıyla dünya emekçi 
sınıflarının takibi altındadır. Gümüşha-
ne’de direnen maden işçisinin, Aydın’da 
direnen belediye işçisinin ya da sanayi 
havzalarında, hizmet alanlarında sö-
mürü altında işine gidip gelen işçile-
rin dünya halklarının ürettiği isyan, 

KOŞULLARIN DÖNÜŞÜMÜNÜ KAVRAMIŞ BİR 
DEVRİMCİLİĞİN GÖREVLERİNE ODAKLANMALIYIZ
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direniş ve eylemleri izlediği, tartıştığı 
ve sonuçlar çıkardığı aşikârdır. Küresel 
düzeydeki emekçi sınıfların ve ezilen-
lerin isyan uğultusu henüz bir iktidar 
alternatifi üretememiş olsa da bizzat 
isyan, ayaklanma ve direnişlerin kendisi 
bulundukları devletlerin egemenlerini 
hizalayan, korkutan, gerileten sonuçlar 
üretiyor. Ceberut, faşist iktidarlar ya bir 
halk isyanının bastırılması ya da olası 
isyandan korku üzerine şekillenseler 
de ezilenler, yok sayılanlar beş, on, en 
geç on beş yıllık çevrimlerle yeniden 
ayağa kalkan, geri dönen bu kez kendi 
öncelinden sonra gündeme gelmiş kü-
resel düzeydeki tüm isyanların bilgi-
sine vakıf, onların içeriklerini tecrübe 
etmiş bir tarzda meydanları, kentleri 
kuşatarak yeniden gündeme geliyorlar. 
Kitlelerin kendiliğinden isyanı, ayak-
lanmaları bir parti, bir örgüt vazifesi 
görüyor adeta. Ancak isyanların öncüsü 
ya hiç olmuyor ya da çok öncülü bu 
isyanlar iktidarı almak doğrultusundaki 
son adıma heves etmiyor, sadece var 
olan burjuva iktidar ekibinin/kliğinin 
değişimi ya da var olanın güçsüzleştiril-
mesi gibi somut siyasal sonucu üretiyor. 
Ne olursa olsun tarih ve isyan, yeni ve 
küresel bir biçim kazanıyor.

Dünya düzeyinde oldukça yeni bir 
tarihselliğin şahitleriyiz. Somut koşul-
ların somut tahlili dışında bir kılavuzun 
çok da iş göremeyeceği bir durumu hep 
birlikte deneyimliyoruz. Tarihsel mad-
deci yöntem ve tavizsiz bir devrimcilik 
pratiği dışında çok fazla silahımız yok. 
Bizce yeterli silahlar bunlar. Geleceğin 
arayışlarının sınıf mücadelesini geliş-
tirmek, işçi sınıfı içinde kökleşmek ve 
kavgayı orada büyütmek, somut kavga 
konumunu emekçi sınıflar ve ezilen 
halklarla birlikte yaratmak dışında bir 
çözümü yok. Ne radikal demokrasinin 
illüzyonları ne sosyal demokrasinin 
güçsüz kamuculuğu ne devlet yokmuş 
edasıyla konuşan yatay evrencilik ne 
de reel sosyalizmin adeta doğum lekesi 
olan oportünizmin, parlamenterizmin, 
yasalcılığın, korkucuğulun, yenilgicili-
ğin yeni sürümleri dünya insanlığının 
ve ülkemiz emekçilerinin kapitalizm-
den kurtuluşunun, özgürlükçü, eşitlikçi 
geleceğinin çaresi olabilir. Lenin’in 
açıklıkla ifade ettiği gibi bunların hepsi 
burjuvazinin kitleleri aldatmak için 
aramıza saldığı, fonladığı aracılardan 
ibarettir.

İşçi sınıfı kendi güncel mücadeleleriyle 
kendi siyasal kurtuluşunun da olana-
ğını yaratacaktır. Elbette bu olanak 
kendiliğindenci bir biçimde değil, 
güncelliği kavramış, tarihsel maddeci 
görüşle kuşanmış kadrolarca gelişti-
rilmiş devrimci partinin öncülüğüyle 
olacaktır.  Parti fikrinin gerçek içeriği 
ve şekillenişi de kitlelerin dönüşüm, 
değişim tecrübelerini dikkate alarak 
oluşacaktır. Kutsallar, dogmalar, mit-
ler burjuva siyasi gericiliğin devrimci 
saflara taşıdığı olgulardır. Bu olguların 
köklerini kazımadan devrimci bir yeni-
lenme mümkün değildir. Devrimcilik; 
mücadeleyle üretilebilen, mücadeleyle 
sürdürülebilen, her an kendini yeniden 
üretmesi gereken kadroların kitlelerle 
birlikte öncelikle sermaye devletine, 
onun güçlerine, ideolojilerine karşı 
savaşıdır. Ama aynı zamanda kendimizi 
kuşatan gerçekliğe karşı bir savaştır. 
Ekonomik, ideolojik, siyasal, kültürel, 
sosyal, duygusal, psikolojik bir savaş. 
Kendiliğinden bitmeyecek sömürüye 
ve krizlere karşı süreklilik ve kararlılık 
içinde yürütülmesi gereken bir savaş. 
              
Komiteciler; içinde olduğumuz olağa-
nüstü akışkan, hareketli dönemin hızlı 
değişen görevlerine adapte olabilecek-
leri bir örgütsel hazırlık ve yoğunlaşma 
içinde olmalıdır. Politik gündemin 
aktif takibi, teorik yenilenme ve eğitim 
görevleriyle emekçi sınıflara ve ezilenle-
re gerçekleri olanca açıklığıyla anlatma 
görevlerinin yayılım ve kapasitesini 
artırmak zorundadır. En acil hedefimiz 
olan devrimci bir siyasal hareketi yarat-
mak görevi ile işçi sınıfı mücadelesini 
geliştirmek görevi hem programatik 
hem de acil pratik görevler açısından iç 
içedir, ayrıştırılamaz, birbirinin önü-
ne arkasına konulamaz.  Komiteciler 
büyük-küçük iş ayırmadan, yoruldum 
demeden, okumaya, adanmaya devam 
eden kadrolardan oluşur. Tembellere, 
dedikoduculara saflarımızda yer yoktur. 
Görevi olmayan, sorumluluklarını 
artırmaya hevesli olmayan, kendini 
aşmak doğrultusunda bir yoğunlaşma 
içinde olmayan, salt pratikçiliğe ya da 
salt teoriciliğe yaslanan, cinsiyetçiliğiyle 
yüzleşmemiş, küçük burjuva yanlarıyla, 
kendi konfor alanlarıyla hesaplaşma-
yan, ayrıcalıklar arayan kimsenin bıra-
kın bizim yoldaşımız olmayı, dostumuz 
olma şansı bile yoktur. Biz, akşam sabah 

Mahir, Deniz, İbo’dan söz edip gelenek-
lerin konforuna sığınıp, anmalar yapıp, 
izinli etkinlikler, konserler, paneller, 
basın açıklamaları ve kendi kutsal 
mekânları dışındaki yaşamdan bihaber 
olarak sendikalarda, odalarda, belediye-
lerde iş kapıp devrimciliği, sosyalistliği 
kimseye de bırakmayan foncuların 
sahtekârlıklarıyla yüz seksen derece 
mesafeliyiz. Bizim, devrimci siyasetin 
bağımsızlığını korkutucu analizlerle dü-
zen muhalefetlerine yedekleyen liberal 
ve ulusalcı olanlarla hiçbir ortaklığımız 
ve yakınlığımız olamaz. Bizim ittifakı-
mız ve yakınlıklarımız mücadele içinde 
olan kesimlerle, dövüşenlerle, direnen 
işçilerle, dizginlenmez gençlerledir.

Dönem, az olan dostlarımızla dayanış-
mamızı daha da  geliştirme ve zaten çok 
olan düşmanlarımızın bize olan öfkesini 
büyütme dönemidir. Burjuva sınıfının 
doğrudan ya da dolaylı  görevlileri, 
hizmetkârları olarak sosyalist, devrimci 
safları bulanık tutmak, devrimciliğe 
meyleden işçi, genç, kadın kesimlere 
sahte devrimci sosyalist retorikler-
le, sloganlarla adeta tuzaklar kurup 
onların devrimcilik niyetlerini soğuran 
odaklara karşı ideolojik mücadeleyi 
daha da keskinleştirmeliyiz. Ancak 
ideolojik eleştirilerimizin ciddi bir 
karşılılık bulabilmesi işçi sınıfı, gençlik, 
kadın ve tarım emekçileri arasında yü-
rüttüğümüz devrimci siyasi çalışmaları 
yığınsal, toplumsal pratiklere dönüştü-
rebilme yeteneği göstermemizden geçer. 
En yeni yoldaşlarımızdan en tecrübe-
lilerimize kadar merkezi bir tarzda, öz 
disiplinli olarak teoriye, politikaya ve 
toplumsal çalışmaya odaklanırsak bizim 
kazanacağımıza şüphe yoktur. Devrim-
cilerin görevi devrim yapmak, devrim 
için her an sermaye devletiyle ve ken-
diyle savaşım içinde olmaktır. Devrim 
bir mücadele sürecinin adıdır, nihai bir 
atılım değildir.

Uzun süren bir yenilgi döneminin belki 
de son çevrimindeyiz. Bilebileceğimiz 
tek şey devrim oldu, yine olacak. Ancak 
devrim, boş ajitasyonla, ayarla değil bi-
limsellikle, adanmayla, akılla, erdemle 
yaşanan bir yoldaşlık sürecine bağlı ola-
caktır. İşte, biz Komiteciler, devrimcilik 
borcumuzu ömrümüzün tüm anlarıyla 
ödemek üzere tarihin bu döneminde, 
bu onurlu göreve talip olduk. Mutlaka 
kazanacağız.

ÇİZGİ
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Kişiler okuyup araştırarak, 
kitleler yaşayarak öğrenir. Bu-
günlerde, ezilenlerin sömürü ve 

zulme karşı yüzyıllardır yanık tuttuğu 
isyan ateşinin bir dizi ülkede parladı-
ğına tanık oluyoruz. Bu, çoğu zaman 
sokağındaki sorundan bile haberi 
olmayan ülkemiz solunu da heyecan-
landırmış görünüyor. Analiz üstüne 
analiz döktürüp, akıllar veriyor. Elbet-
te dünyanın neresinde olursa olsun, 
ezilenlerin mücadeleleri yolumuzu 
aydınlatıyor. Ama önce yanlış yorum-
ları aradan çıkartıp,  olayları doğru bir 
bakış açısıyla ele almaya çalışalım.

Egemen medya ve onun dilini sorgula-
madan kullanan bir kısım sol, ülke ad-
larını alt alta sıralayarak “küresel isyan” 
diyor. Şili’den Hong Kong’a, Haiti’den 
İran’a aynı dünyada ve zamanda yapıl-
maları dışında ortak yanı bulunmayan 
isyanları bir torbaya dolduruyor. İçeriği 
belirsiz “temsil krizi”, “anti-otoriterlik”, 
sanki kapitalizmden farklı bir şeye karşı 
çıkılıyormuş gibi yorumlanan “neo-li-
beralizme direnmek” ve soyut özgürlük 
hedefleri eylemlerin ortak gerekçesi 
olarak gösteriliyor. Buna biraz “küre-
sel iklim krizi” sosu, “Brexit, laiklik, 
sürdürülebilirlik” ekleyerek önümüze 
‘yeni tip bir başkaldırı’ salatası koyuyor. 
Ve ekonomist bir zihniyetle, yoksul-
luğu isyanın nedeni gibi gördüğü için 
başlangıç tarihi olarak da “2008 krizini” 
gösteriyor. Kapitalizm o zamandan beri 
toparlanamadığından dolayı isyan edi-
liyormuş. Yani toparlansa, edilmeyecek. 
Yeni bir durum karşısında olduğumuz 
böylece kanıtlandıktan sonra, geriye 

parti, sen-
dika, devrim 
gibi geleneksel 
mücadele araç ve 
yollarının eskidiğini söy-
lemek kalıyor. Artık kitlelerin 
kahramanları devrim önderleri değil, 
gösterilerde posterleri taşınıp, maskele-
ri takılan “joker” ve “vandetta”dır!

 Somut durumu anlamaya çalışırken, 
her şeyi açıklar görünen genellemeler 
yapmak yanıltıcı olur. “Küresel isyan” 
başlığı altında kullanılan kavramlar da 
böyle bir rol oynuyor. Küresel müca-
deleler yeni değil, hep vardı. Marx ve 
Engels’in Komünist Manifesto’yu Avru-
pa’da 1848 ayaklanmalarının beklendiği 
bir dönemde yazması, Lenin’in emper-
yalizmi kapitalizmin en yüksek aşaması 
olarak tanımlayıp  “bütün ülkelerin 
işçileri ve ezilen halklar birleşin” çağrısı 
yapması boşuna değildi. “Temsil krizi, 
otoriterlik” gibi konulara gelince: 

Parlamentolar artık toplumu temsil 
edemediğinden kriz yaşandığı gerekçe-
siyle, yeni bir temsil sistemine geçilme-
sinden bahsediliyor. Bunun, kapitalizmi 
boyayıp tekrar satmaya çalışmaktan 
başka anlamı yok. Parlamento, burju-
vazinin çelişen çıkarlarını uzlaştırıp 
toplum üzerinde kolektif egemenlik 
kurmasına hizmet eder. Ezilenlerin 

buralardaki temsili 
hiçbir zaman sembolik olmanın ötesine 
geçmez. Bu “kriz” değil, düzenin olağan 
işleyiş biçimidir.

Geçen yüzyılın başından beri, dünya 
ezilen halkların ve işçilerin kapitalist 
iktidarlara karşı kesintisiz mücadele-
lerine sahne oluyor. Sürecin herhangi 
bir zaman aralığında, birçok ülkede 
mazlumların mücadele verdiğini gör-
mek mümkündür. İki büyük devrim, 
onlarca ulusal kurtuluş savaşının zafere 
ulaşarak sosyalizme yönelmesi ve bur-
juvazinin devleti uzun yıllar boyu kamu 
yararı gözeterek işletmek zorunda kal-
ması hep bu mücadelelerin sonucudur. 
Kapitalizm ortaya çıktığı andan itibaren 
dünyaya yayılma eğilimi gösteren, kısa 
sürede bunu gerçekleştirerek emper-
yalist aşamaya ulaşan ve girdiği her 
yerde kendi muhalefetini yaratan bir 
üretim biçimidir. Bu yüzden direnişler 
dünyaya kapitalizmle eş zamanlı olarak 
yayılmıştır. 

Elbette ezilen mücadelelerinde eksikler 
oldu. Ancak bunlara ve sosyalizm giri-

İSYAN
BULA-
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şimlerinin başarısızlıklarına bakarak, 
mücadele mirasını reddedemeyiz. Sı-

nıf mücadelesi, galibiyetle sonuçlan-
ması gereken bir spor karşılaşması 
değildir. Bu süreçte elde edilen 
zaferler kadar yenilgiler de gelip 
geçicidir. Yanlışlar, ancak yeni 
devrimlerle düzeltilebilir.

Bugün küresel ölçekte örgütlü 
biricik güç burjuvazidir. Ama 
bu özel çıkarlara dayalı,  iş-
bölümü ve hiyerarşik dizilişin 
yanı sıra tekelci ve rekabetçi 
eğilimlerle de bölünmüş bir 

örgütlülüktür. Her bir burjuva 
bu parçalanmışlığı yaşar. Düzenin 

devamı açısından ortak çıkarlara 
göre davranması gerekirken, kendi 

somut koşullarında en yüksek kârı 
sağlamaya çalışır ve sınıfıyla ters düşer. 

Kapitalizmin bu kaotik işleyişi, toplum-
ların özgün çelişkilerini yaratır. İsyanlar 
da bu temelde farklılıklar gösterirler. 
Güney Amerika’daki cılız dayanışmayı 
ve Şiilerin yardımlaşmasını bir yana bı-
rakırsak, diğer isyanlar arasında bir bağ 
bulunmuyor. Bu yüzden; amaç, örgüt, 
eylem ilişkisi olmayan isyanlara küresel 
nitelik atfedemeyiz. Bunların bazıları 
kendi coğrafyalarıyla sınırlı ve uzun 
süreli direnişlerdir. Birçoğu güncel ta-
leplerden öte geçmeyen kendiliğinden 
eylemlerdir. Kaldı ki, küresel isyandan 
bahsedenler de zaten hepsini değil, 
daha çok egemen medyanın gösterdiği-
ni ya da kendi önemsediklerini görü-
yorlar. Tıpkı ülkemizdeki mücadeleler 
karşısında yaptıkları gibi. 

Kendiliğinden de olsa isyanlar yö-
netenlere karşı bir eylem olarak her 
zaman siyasi nitelik taşır ve tüm siyasi 
öznelerin müdahalesine açıktır. Eğer 
ezilen örgütlerinin yeterli gücü yoksa, 
inisiyatif egemen sınıfın liberal, faşist, 
reformist öznelerinin eline geçer. Bu 
yüzden ne söylendiğine, kimin yaptığı-

na bakmaksızın ve kimseye akıl verme-
ye kalkışmadan;  isyancıların yanında 
olmak gerekir. Nitekim birçok ülkedeki 
eylemlerde, her siyasi görüşün sembo-
lünü görüyoruz. Ancak orada olmak 
yetmez,  kitleler açık taleplerle ve uzlaş-
maz bir iradeyle davranmadığı sürece 
örgütlü bir eylemden bahsedilemez.

Eğer siyasi iktidar aptal değilse,  kendi-
liğinden bir eylemi hızla sonlandırabi-
lir.  Nitekim İran, Lübnan, Hong Kong, 
Şili, Ekvador ve Kolombiya’da hükümet-
ler zamları geri çekerek ya da yolsuz-
lukların üstüne gidecekleri sözü vererek 
uzlaşma yolunu seçmişlerdir. 

Yoksulluk ve yolsuzluk toplumda hoş-
nutsuzluk yaratır ama kendiliğinden bir 
isyan nedeni değildir.  Kitleler yoksul-
laştıkça değil, siyasi bilinç düzeyine 

bağlı olarak isyan ederler. Bir ağacın ke-
silmesi, çocuğun öldürülmesi ya da 30 
sentlik bir zam kararı isyan için yeterli 
olabilir.  Şili, kişi başına milli geliri 23 
bin Dolar dolayında ve Güney Ameri-
ka’nın refah düzeyi en yüksek ülkesidir. 
Öte yandan, Hong Kong kişi başına 
65 bin Dolar gelir düzeyiyle dünyanın 
en zengin yerlerinden biridir. Buna 
rağmen kitlelerin hapislik, yaralanma 
ve ölümü göze alarak sokağa çıkışını 
yoksullukla açıklayamayız; ancak var 
olanı kaybetme endişesi söz konusu 
olabilir. Bunu isyana çevirmek de ancak 
siyasi duyarlılıkla mümkündür. 

İşçici ve sendikalist sol, isyanlarda sü-
rekli işçi ya da “prekarya” arıyor. Şili’de 
isyanı lise çağında gençler başlattı. 
Arjantin’de sağ liberal Macri yönetimini 
seçime gitmeye zorlayan ve sol liberal 
Fernandez’in kazanmasına yol açan 
eylemleri kadın hareketi başlattı. Yine 
Ekvador’da iktidara diz çöktüren kadın-
lar oldu. Kolombiya’da FARC’dan sonra 
mücadeleyi sürdüren ELN ve sendikala-
rın çağrısıyla kitlesel eylemler başlayın-

ca, hükümet geri adım attı. Fransa ve 
Hong Kong’da orta sınıflar isyan ediyor. 
İran, Lübnan, Cezayir, Sudan gibi uzun 
iç savaş ve savaş yaşamış toplumlarda 
siyasi duyarlılık üst düzeydedir. Bura-
larda her kesim taleplerini dile getir-
mek için sokağa çıkmaktan çekinmez. 
Ancak bu durum yönetenlerin yönete-
mez hale geldiği anlamı taşımaz, nispe-
ten barışçı toplumlara göre çelişkilerin 
daha üst düzeyde yaşandığını gösterir. 
Bu yüzden İran’da halk her sokağa çıktı-
ğında ABD başkanı gibi “halk mollaları 
istemiyor” yorumu yapmak, yanıltıcıdır. 
Kaldı ki İran ve Lübnan’daki sorunların 
sorumlusu yalnızca iktidarlar değildir, 
ABD ve İsrail’in bu ülkeleri kendini sa-
vunmak zorunda bırakması ve ambar-
golar da hesaba katılmalıdır.

Ülke solunun isyandan saymadığı 
direnişler de var. Örneğin, Yemen’de bir 
vekâlet savaşı sürdüğü kanaati yaygın. 
Yemen, aşağıdan yukarı silahlı mücade-
leyle devrim yapılan tek Arap ülkesidir. 
1967’de iktidar İngiliz sömürgecilerinin 
elinden alınmış ve “Demokratik Halk 
Cumhuriyeti” kurulmuştur. Stratejik 
önemi nedeniyle bugün Arap gericiliği 
ve emperyalizmin hedefidir. Benzer 
biçimde, TC’nin bir askeri üssü ve 
yatırımları bulunan, din adamları ve 
polisini eğittiği Somali’de cihatçıların 
yabancıları ülkeden kovma mücadelesi 
görmezden geliniyor. Yeni sömürgeci 
amaçlarla Türk heyetleri buraya her 
geldiğinde, direniş örgütleri eylemler 
düzenliyor. Öte yandan Sudan’da halkın 
ısrarlı direnişiyle askeri yönetim seçime 
gitmeyi kabul etti ama buradan akılda 
kalan, medyanın günlerce tekrarladığı 
dans eden kadın görüntüsü oldu. Oysa 
Sudan Afrika’nın eğitim düzeyi en yük-
sek ülkelerinden biri ve tarihsel mirası 
arasında güçlü bir komünist hareket 
geleneğinin yanı sıra, Muhammet Taha 
gibi tutarlı demokrat bir Müslüman 
önder yer alıyor. Ama solumuz ne 
bunlarla, ne Hong Kong’da yaşananla-
rın arkasında Çin’de sendikal mücadele 
örgütleyen Maocu grupları bastırma 
amacının da olduğuyla, ne Bolivya’da 
seçim kazanmanın iktidarda kalmaya 
yetmediğiyle ilgileniyor. Ve ezberine 
uymayan hayatı yok sayarak yaşayıp gi-
diyor. Direniş emek ister, hayatın bunu 
bize kolay yoldan sağlayan bir işleyiş 
düzeni yoktur. 

DÜNYA

“Kendiliğinden de olsa isyanlar yönetenlere karşı bir eylem olarak
her zaman siyasi nitelik taşır ve tüm siyasi öznelerin müdahalesine açıktır. Eğer ezilen 

örgütlerinin yeterli gücü yoksa, inisiyatif egemen sınıfın liberal, faşist, reformist 
öznelerinin eline geçer. Bu yüzden ne söylendiğine, kimin yaptığına bakmaksızın ve 

kimseye akıl vermeye kalkışmadan; isyancıların yanında olmak gerekir.”
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12 Nisan 
2018'de, Giresun'un 
Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Ra-

bia Naz Vatan ağır yaralı olarak evinin 
önünde yerde bulunuyor. Hastaneye 
kaldırılıyor, kurtarılamıyor. İlk irtibata 
geçilen polisler tarafından intihar oldu-
ğu söyleniyor, sonra trafik kazasına dö-
nüyor, sonra tekrar intihara dönülüyor. 
Kısaca olayın üstünün kapatılması için 
yetkililer tarafından ne kolay geliyorsa 
ona dönüyor. Tabi, bu durum olayın en 
başından itibaren birinin gözüne batı-
yor, o biri de baba Şaban Vatan.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan olay 
anında gördüklerinden, yetkililerinin 
kendisine söylediklerinin tutarlı veya 
tatmin edici olmayışından, soruşturma 
süresince deştikçe derinleşen ihmalkâr-
lık ve daha da ötesinde kirli bir ilişki 
ağının ortaya çıkmasından dolayı sü-
recin tek başına sözcüsü, savcısı, polisi, 
adli tıpçısı, gazetecisi ve acı içindeki 
mağdur babası görevini üstlenmiş-
tir. Bunları üstlenmesine sebep olan 
medyanın, kolluğun, idari makamların 
olaya karşı konumlanışıdır.

Bu kirli ilişki ağının çıktığı yer sonun-
da biraz gözde canlanıyor. Dönemin 
AKP belediye başkanından eski AKP 
milletvekiline, ondan belediye başkanın 
yeğenine, yeğenin babasına, kardeşleri-
ne ve bunların yönlendirdiği polislere, 
savcılara uzanan bir ağ...

Olayı Şaban Vatan’ın insanların yüzüne 
vura vura çelişkileri ortaya koymasına, 

olayı açtıkça 
yeni çıkan delil-

lerin olayın üstünü kapatmak isteyen 
yetkililerin dediklerini boşa düşürmesi-
ne ve her geçen gün oluşan kamuoyuna 
rağmen havuz medyanın ısrarla trafik, 
intihar gibi lanse etmesinin sebebi bu 
düzen içerisindeki iktidarı ve iktidarda 
olanları kollayan bir araç olmasıdır. Şa-
ban Vatan’ın ortaya çıkardığı bulguları 
görmeyip hedefi acılı babanın kendi-
sine çevirmeye çalışmasının sebebi de 
gene bu konumun sonucudur. Havuz 
medya ya da yandaş medya diye adlan-
dırdığımız bu kanallar, gazeteler, ha-
berciler iktidarın elindeki birçok aygıt 
gibi mevcut düzende olayları kitlelerin 
gözünden uzaklaştırıp, gündemi şişme 
haberlerle doldurup iktidarın propa-
gandasını yapıp düzen karşısında olan 
bütün kişilerin, kurumların, hareketle-
rin kara propagandasını yapmaktır.

İktidarın kendisinin himayesinde olan 
bir başka aygıtı hukuku; polisi, savcıyı 
kullanarak babanın gözaltına alınması, 
akıl sağlından şüphe ettirilmesi, tekrar 
gözaltına alınıp başka gazetecilerle, 
belgeselcilerle beraber tutuklanma 
talebi ile mahkemeye verilmesi ve her 
gün kendi sosyal medya hesabından 
yayın yapan ya da bir yere konuşmacı 
olarak katılan bir kişinin adli kontrol ile 
serbest bırakılması kendi çıkarları doğ-
rultusunda kullandığını göstermektedir. 
Bu yaşanan olaylar hukukun, yargının, 
polisin, hâkimin bu düzen içerisindeki 
konumunun ne denli olduğu görmek 
için birebir örnek haline gelmiştir.

Şaban Vatan’ın kendi sosyal medya 
hesabından başlayıp Eynesil’de miting 

vermesine, kendi komşuları ile olaya 
dair tanık bulmaya çalışmasından ulu-
sal kanallara çıkmasına kadar uzanan 
bu mücadelesinin bize gösterdiği; 
devletin ve kurumlarının sömürüye, 
erkekliğe, hemşericiliğe, bürokrat ilişki-
lere, kirli ağlara batmış halde olduğu ve 
bunları korumak için tüm imkânlarını 
kullandığı bir düzen içerisinde olduğu-
muzdur.

Rabia Naz Vatan cinayetinin Eynesil’de 
miting yapılacak düzeyde ses getirme-
si, düzene diz çökmemiş gazetecilerin 
ve yayın organlarının desteği ile ülke 
gündemine gelmesi, belki de Eynesil’de 
cumhuriyet tarihinde ilk defa iktidar 
partisinin yerel seçimi kaybetmesinde, 
toplumsal muhalefetin ve kadın örgüt-
lerinin bu mücadeleyi büyütmesi bu 
cinayetin Rabia Naz özelinde bir olay 
olmadığının, bu düzen içerisindeki her 
kadının her çocuğun düzenin çıkarı 
uğruna öldürülebileceğini, ölümünün 
üzerinin kapatılabileceğinin gerçeği 
neticesinde olmuştur.

Hâkim, savcı, kolluk üçgenine ya da 
daha geniş bir tanım olarak hukuka 
“adaleti sağlayacak bir üçüncü kişi”, 
“tarafsız güç” bakışı neo-liberal devle-
tin ideolojik olarak oturtmaya çalıştığı 
bir bakıştır. Adalet bir ilahi güç gibi 
dışarıdan gelmeyecek, devletinin cellat 
hâkiminden, emir/talimat altında-
ki savcısından ya da piyona dönmüş 
polisinden gelmeyecek. Adalet, Şaban 
Vatan’ın tüm benliği ile bu işin peşini 
bırakmamasından, kadın örgütlerinin 
Rabia Naz’a ses olmasından, bu kirli 
ilişki ağını ifşa etmekten ve en önemlisi 
bu mücadeleyi toplumsal olarak ör-
gütleyip katillerin, sorumluların hesap 
vermesini sağlamaktan geçiyor.

RABİA NAZ VATAN 
İÇİN ADALET

NEREDEN 
GELECEK?
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Tekirdağ/Çerkezköy Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde kurulu bulunan 
Eaton-Polimer Kauçuk Fabrika-

sı’nda çalışan yaklaşık 300 işçi Eylül ayı 
sonunda ‘küçülme’ gerekçe gösterilerek 
işten çıkarıldı. Petrol-İş Sendikası İstan-
bul 1 No’lu Şubesi’nin örgütlü olduğu 
fabrika, delege sayısı itibariyle şube 
yönetiminde belirleyici ağırlığa sahip. 
Sendika ve işveren, son toplu sözleşme-
ye Eylül ayında yaptıkları ek protokolle, 
toplu sözleşmedeki tenkisat uygula-
masını genişleterek; önceki temsilcilik 
seçiminde aday olup yedekte kalan, 
şube yönetimine muhalif, mücadeleci 
işçilerin de işten çıkarılmasının önünü 
açtı. İşten çıkarmalar başlamadan önce 
sendika ve işveren işbirliği ile bölümler 
arası geçişler organize edilerek, sendika 
şube yönetimine yakın işçiler toplu iş-
ten çıkarma sırasında protokol kapsamı 
dışında tutuldu.

Krizin bahane edildiğini, yeni depolar 
açıldığını ve mesailerin sürdüğünü ifa-
de eden işçiler haksız yere işten çıkarıl-
dıklarını belirterek direniş yapma kararı 
aldı. İşyeri sendika temsilcileri, şube yö-
netimi ve genel merkez yönetimi ile bir 
dizi görüşme gerçekleştirdi. İşverenle ek 
protokol yapan şube yönetimi işçilere 
kapıyı kapatarak direnişi desteklemeye-
ceklerini açıkladı. Sendika genel merkez 
yönetimi ise yeni yönetimdeki ‘denge’ 
durumunu bahane ederek konuyu şube-
nin sorumluluğuna atarak işçileri yalnız 
bıraktı, direnişi sahiplenmedi.

Sendikadan hiçbir destek bulamayan 
işçiler, şube yönetiminin ve işçi tem-
silcilerinin direnişi kırmak ve direnişçi 
işçileri yalnızlaştırmak için çalıştığını 
ifade etti. Direnişi kendi imkânlarıyla 
ve dayanışmayla örgütleyen işçiler 50 
günün sonunda geçim sorunları nede-
niyle direnişi sonlandırma karar aldı.

Direnişçi işçiler mücadelelerini ve 

direniş deneyi-
mini dergimize 
değerlendirdi:

“Bizler, dire-
niş sayesinde 
kardeşleştik, yeni 
yoldaşlıklar kurduk, 
mücadeleyi öğrendik. 
Direnişin ilk gününden bu 
yana yalnızlaştırılmaya çalışıl-
dık. Direnişe katılan veya bizimle 
birlikte hukuki mücadeleyi yürütme ka-
rarı alan işçilere ‘fabrikanın işleri açıldı-
ğında’ geri dönebilecekleri ama direnişe 
katılırlarsa ya da bizimle birlikte hare-
ket ederlerse bu şanslarının olmayacağı 
yönünde, hem sendika temsilcileri hem 
de çeşitli akrabalık bağları üzerinden 
telkinlerde bulunuldu. Ve bu telkinler 
etkili de oldu. Bizimle birlikte hareket 
eden işçiler ailelerinden, akrabaların-
dan, köy derneklerinden, fabrikadaki 
mesai arkadaşlarından, üyesi oldukları 
sendikadan, siyasi partiden tepkilerle 
karşılaştı, yalnız bırakıldı.

Fabrikada çalışmayı sürdüren işçi 
arkadaşlarımız işten atılma korkusuyla 
bizim yanımızda görünmekten çekinse 
de çeşitli yollarla dayanışma gösterdiler. 
Direniş boyunca etrafımızdaki kişiler 
ne kadar bizi yalnızlaştırmaya çalışsa 
da birbirimize güvendik, sorunlarımızı 
mümkün olduğu kadar birlikte da-
yanışmayla çözmeye çalıştık. Hepi-
miz borçlarla kuşatılmış durumdayız, 
borçsuz geçinmemiz mümkün değil. 
Bu nedenle sendikamız direnişi sahip-
lenmediğinde uzun süre sürdüremeye-
ceğimizin de farkındaydık. 50 günün 
sonunda geçim sorunlarımızı çözeme-
yecek aşamaya geldiğimizde direnişi 
sonlandırma kararını da birlikte aldık.

Bizler fabrikada birbirimizi pek tanı-
mıyorduk, bazılarımızla direniş sırasın-
da tanıştık. Şunu gördük ki bir fabri-

kada ‘örgütlü’ bir sendika olması, toplu 
sözleşme yapıyor olması, bu sendikanın 
mücadeleci bir geçmişinin olması 
gibi durumlar tek başına bir şey ifade 
etmiyor. Fabrika içinde sınıf bilinciyle 
bir araya gelip, kendi örgütlülüğümü-
zü kurmuş olsaydık, işten çıkarmalara 
karşı daha büyük bir direniş göstere-
bilirdik ve işbirlikçi sendika şubesine 
rağmen işten çıkarmaların önüne 
geçebilirdik.

Sonuç olarak işveren, kendi krizinin 
faturasını işçilere keserken sendikayı 
da işbirlikçi bir pratikle yanına çek-
miş oldu. Kriz bahanesiyle mücadeleci 
işçileri de işten çıkararak krizi fırsata 
çevirdi. Bu süreç sonucunda önümüz-
deki dönem için Eaton’daki sendikal ör-
gütlenme açısından büyük bir gerileme 
yaşanmıştır.”

Şunu gördük ki bir fabrikada 
‘örgütlü’ bir sendika olması, 

toplu sözleşme yapıyor 
olması, bu sendikanın 

mücadeleci bir geçmişinin 
olması gibi durumlar tek 

başına bir şey ifade etmiyor.

EATON - POLİMER KAUÇUK DİRENİŞÇİLERİ: 
“BİZLER DİRENİŞ SAYESİNDE 
KARDEŞLEŞTİK, YENİ YOLDAŞLIKLAR 
KURDUK, MÜCADELEYİ ÖĞRENDİK.”
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25 Kasım 
Kadına 
Yönelik Şiddetle 

Mücadele Günü’nde belki de 
başka hiçbir düzlemde bir araya gele-
meyecek binlerce kadın Taksim Tünel’i 
doldurdu. OHAL koşullarında dahi 
Taksim’i inleten kadınlar geçen seneki 
25 Kasım’dan bu yana devlet erkinin 
şiddet ve zor tehdidiyle karşı karşıya. 
Bu sırada kadınlar öldürülmeye, işken-
ceye maruz bırakılmaya ve tecavüze uğ-
ramaya devam etti. Buna rağmen tarih 
boyunca süren var olma mücadelemiz 
yine de son bulmadı. Kol kola girdiği-
mizde hayatlarımızı alacağımıza dair 
bilgimiz ve aynı zamanda inancımız 
hiç sarsılmadı, hatta hakiki bir öfkeyle 
daha da güçlendi.  
 
25 Kasım’ı yasakladılar, 8 Mart’ı yasak-
ladılar, manipüle ettiler. Ölülerimizi 
anmamıza, mücadeleyle kazandığımız 
İstiklal Caddesi’ni mora boyamamıza, 
birbirimizin gözüne bakarak “geleceği 
varsa gelsin koca da cop da devlet de 
baba da, buradayız ve birden fazlayız” 
diye haykırmamıza engel oldular. Bu 
engellemeler Taksim Meydanı, Gezi 
Parkı, Galatasaray Meydanı gibi mü-
cadele ile kazanılan alanları halkın 
belleğinden kazımaya yönelik devlet 

hamleleridir. 
Galatasaray Mey-

danı  ile  bütünleşmiş 
Cumartesi Anneleri’ni, Adalet 

Arayan İşçi Aileleri’ni bu mekânlardan 
koparmaya çalışmanın amacı; devle-

tin kanlı tarihini unutturmak, 
işçinin, kadının, köylünün yani 

ezilenlerin kanlarını isyana mahal ver-
meden emmek, hafızasız her bir bireyin 
biricik hikâyesiymişçesine başına çö-
reklenen baskı ve zoru kabullenmesini 
sağlamaktır. Kadınların mücadelesinin 
kitlesel biçimde görünür olduğu İstiklal 
Caddesi’nin 8 Mart ve 25 Kasımlara 
kapatılması söz konusu mücadelelerden 
bağımsız değildir.  

Diğer taraftan muhafazakâr li-
beral bir gerçekliği hayatın her 
alanında ideolojik aygıtlarıyla 
inşa eden devletin kadınlardan 
hoşlanmayacağı malumun ilanıdır. 
OHAL koşullarında memleket-
te birkaç işçi ve kamu emekçisi 
direnişi dışında yaprak kıpır-
damıyorken kadınlar 25 Kasım 
ve 8 Mart’ta İstiklal Caddesi’ni 
boydan boya kitlesel bir biçimde 
yürüyebilmiş ve gücünü Reis’e ve 
devlet erkine tehditkâr bir biçimde 
göstermiştir. Malumun ilanı olarak 
adlandırdığımız kadın düşmanlığı 

söz konusu güç gösterilerine tahammül 
edememekte, “erkek vuruyor, devlet 
koruyor” gerçeğinin cümle âleme duyu-
rulmasını taşıyamayacak kırılganlık-
tadır. OHAL koşullarında gösterilen 
iradenin sürdürülmemesi, kadınların 
uzlaşı çizgisini sahiplenerek devletin 
çizdiği sınırlar dâhilinde yürüyüşe son 
vermeleri ise devlet erkine ve Reis’e kar-
şı mücadelede bir geriye gidişe tekabül 
ettiği gibi, söz konusu kırılganlığın göz 
ardı edildiğinin de göstergesidir.     

Tüm bu değerlendirmelerden hareketle 
bizler için önemli olan, kamusal alanın 
daraldığı veya açıldığı zamanlara bağlı 
olarak değil, tarihin her anında gücü-
nü kuşanmış olan kadınların yapmış 
olduğu gibi “kavga” çizgisini korumak 
olmalıdır. Kadınların erkek devlet ile 
onun sermaye düzeni, ahlakı ve diniyle 
varoluşunu tehdit etmesi bakımından 
uzlaşmaz çıkar ilişkileri vardır. Bu an-
tagonisttik ilişki içerilmeye, söndü-
rülmeye, ehlileştirilmeye çalışılabilir, 
çalışılacaktır çünkü bu, giderek daha da 
fazla kadının bir araya geldiği, gün be 
gün silahlarını kuşandıkları bir savaştır. 
Uyuduğumuz yatağımızdan iş yerleri-
mize, okullarımızdan ailemize ulaşan 
bu 

Bizim tarihte en sert, en zor 
dönemlerde bile mücadeleden 

düşmemiş, söz konusu mücadeleyi 
canıyla kanıyla, hayatının her 

anıyla bugünlere getiren kadınlara 
verilecek bir hesabımız, Cumartesi 
Anneleri, Özge, Emine ve diğerleri 

için zapt edeceğimiz bir İstiklal 
Caddemiz var! 

KADINLARA ÇAĞRIMIZ: 
ZAPT EDECEĞİMİZ BİR 

İSTİKLAL CADDEMİZ
VAR!
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mücadele 
alanları 8 
Mart ve 25 Kasım 
gibi günlerde ittifaklarını 
bulur. Tam da bundandır hiç tanımadı-
ğınız bir kadına gülümseyişiniz ve tam 
da bundandır dünyadaki en yenilmez 
varlık gibi hissetmeniz. Bu günler, bu 
anlamıyla eğlenceli, motive edici, siya-
sal iktidara parmak sallayan günlerdir 
ve aynı zamanda birer müttefik top-
lantısıdır. Bu alanlarda bizler için esas 
olan, yürüyüşe gelen kadınların eğilim-
lerini, polis barikatına karşı tutumlarını 
göz ardı etmeden yasakları, sınırları 
delme iradesine sahip çıkmaktır.

Bu 25 Kasım’da İstanbul Barosu önün-
de kadınların önü polisler tarafından 
bir kez daha kesildiğinde farklı fikri 
temellerle de olsa kadınların büyük bir 
bölümü barikatı delme iradesi gös-
termiştir. Bu irade, polislerin plastik 
mermi saldırıları ve darp girişimleri 
ile kırılmaya çalışılmıştır. 25 Kasım ve 

8 Martların 
maddi ihtiyaçları-

nı karşılayan Eylem 
Komitesi ise burada yan-

lış bir tutum almıştır. Eleştirel 
mesafemizi kaybetmeden dayanışma 

ilişkisi kurduğumuz, içinde bağımsız 
feministlerin, farklı demokratik kitle 
örgütü temsilcisi kadınların yer aldığı 
Eylem Komitesi sonsuz emekle yü-
rüyüşün teknik hazırlığını yapmak-
tadır. Fakat kitle adına karar verme ve 
onu yönetme temsiliyetleri yoktur. Tıp-
kı bizlerin de olmadığı gibi. Polis şidde-
tinin tehdidi bazı kadınlarda geri dön-
meye, yürüyüşü durdurmaya dair bir 
irade doğurabilir, bu kadınlar yürüyüşü 
terk edebilir veya geri çekilebilir. Bazı 
kadınlarsa bu şiddet ve zor tehdidinin 
yürümeye dair iradesinde bir farklılık 
yaratmadığını bilir ve bu iradeyi koru-
mak ister. Polis ancak o kişileri fiziksel 
şiddete maruz bırakarak ya da gözaltına 
alarak bu iradeye engel olabilecektir. 
Burada geçen seneden beri yaşanan 
şey; tüm kadınları bu seçimlerden 
sadece birine mahkûm etme çabasıdır. 

Endişeleri bu 
eylemlerin krimina-

lize olmasını engellemek ve orada olan 
veya olmayan tüm kadınlara “hiçbir şey 
olmuyor, polis saldırmıyor, gelmiyor-
sanız gelin ya da seneye bir daha gelin” 
demekse bu, Türkiye’nin tüm kadınları-
na yalan söylemektir ve böyle bir baskı 
döneminde insanların gözünü boyama 
çabasıdır. Biz bundan 2 sene önce İstik-
lal’i boydan boya yürüyebiliyorken şim-
di sokaklara sıkıştırılıyor veya resmen 
metre hesabıyla ölçülmüş mesafelerde 
yürüyor “gibi” yapmaya mecbur bırakı-
lıyorsak burada mücadeleyle kazanılmış 
bir alanın tekrar geri alınmasına dair 
bir mücadele zorunluluğu doğmaktadır. 
“Gelsin cop” dediğimiz yer burasıdır. 
Bizim tarihte en sert, en zor dönem-
lerde bile mücadeleden düşmemiş, söz 
konusu mücadeleyi canıyla kanıyla, 
hayatının her anıyla bugünlere geti-
ren kadınlara verilecek bir hesabımız, 
Cumartesi Anneleri, Özge, Emine ve 
diğerleri için zapt edeceğimiz bir İstik-
lal Caddemiz var! 

KADIN

Kadınların erkek devlet ile onun sermaye düzeni, ahlakı ve diniyle
varoluşunu tehdit etmesi bakımından uzlaşmaz çıkar ilişkileri vardır.
Bu antagonisttik ilişki içerilmeye, söndürülmeye, ehlileştirilmeye 
çalışılabilir, çalışılacaktır çünkü bu, giderek daha da fazla kadının 
biraraya geldiği, gün be gün silahlarını kuşandıkları bir savaştır.
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Varolma 
çabası canlılar için özseldir ve 
bu çabanın dışsal etkenler tara-

fından engellenmesi ya da zayıflatılması 
kişiyi kendini yok etmeye değin götü-
rebilir. Bu çaba, temel olarak yaşamın 
sürdürülmesine dönük ihtiyaçların 
karşılanması tarafından belirlense de 
insan açısından bundan ibaret değil-
dir. Bu ihtiyaçların kimseye muhtaç 
olmadan ya da kimseye itaat etmeden 
karşılanmasının yanında varolma gü-
cünü artıracak yönde farklı etkinlikler 
içinde bulunmak ve bu özsel çabayı 
güçlendirecek biçimde kendini yeniden 
üretmek, insan dünyasının zorunlu bir 
boyutudur. Ancak ilkini, yani zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılayamayan, ikincisi-
ne zaten çok uzaktır. İşte bin yıllardır 
süren özgürlük mücadelesi, bu ikisi ara-
sındaki çelişkinin toplumsal 
boyutunu ve bu ikisinin ancak 
toplumsal düzeyde ve birlik içinde 
karşılanmasıyla özgürlüğün mümkün 
olabileceğini gösterir.     

İnsanları iktidar almanın yollarının 
öncelikle bedenle ilgili olduğunu söyler 
Spinoza. Sınıflı toplumlarda da toplu-
mun büyük bir kısmı sadece bedensel 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bütün 

çabasını bunun için sarf 
edecek koşullarda yaşa-
maya zorlanır. İnsanlar 
farklı biçimlerde de olsa 
bir ölüm-kalım savaşı-
na mahkûm edilir ki bu 
koşulun kendisi sistemin 
yeniden üretiminin temel 

dayanaklarından biridir. 
Özsel olan varolma gücü 

farklı biçimlerde ve farklı 
yollarla zayıflatılırken buna 

direnme biçimleri de farklı 
biçim ve yollarla tezahür eder. 

Ne var ki ezenler, insanları sadece 
onları temel ihtiyaçları için çalışmaya 
mahkûm edecek koşulların yeniden 
üretimini gözeterek ya da sadece eko-
nomik değerlere el koyarak değil, tüm 
insani değerleri sömürerek ayakta du-
rabilir. Kapitalizmde toplumsal ilişkiler 
toplumun büyük bir kısmını yalnızlık, 
çaresizlik, yozlaşma, çürümüşlük içinde 
yeniden ve yeniden üretecek şekilde 
tesis edilir. Bunu gerçekleştirmek için 
her türlü araç seferber edilir. Hukuk, 
bürokrasi, teknoloji, kültür, inanç, bilgi, 
eğitim ve gelenekler bu bozulmanın 
hizmetine koşulur. Toplumun büyük bir 
kısmının hayatı ölüm-kalım mücadele-
sine dönüştürülmeden sömürü ilişki-
lerinin sürekliliği sağlanamaz. Çocuk, 
kadın, yetişkin, engelli, yaşlı ya da 
genç olduğu fark etmeksizin toplumun 
büyük bir kısmının sömürüldüğü ka-
pitalist üretim tarzının mantığı, budur. 
Bir yandan tüm insanlığın emeğinin 
birikimini elinde tutan azınlık ve onun 
elinde tuttuğu iktidar güçleri, diğer 
yanda bir ömür çalışmaya mahkûm 
edilmiş milyonlar, sefalet, yozlaşma, 
çürüme, güvensizlik… Böylesi toplum-
larda bencillik ve rekabet bir erdem-
mişçesine benimsenir. Bunlar toplu-
mun büyük kesimince insan doğasına 
aitmiş gibi savunulur ve aksini düşünen 

insanlar daha büyük yalnızlıkla sınanır. 
Öyleyse çelişkinin temel olarak üretim 
ilişkilerine dayansa da bundan ibaret 
olmadığı, sömürü ilişkilerinin yeniden 
üretiminin ekonomik ilişkiler dışında 
da tamamlayıcı boyutlarının olduğu 
açıktır.  

Marx’ın da söylediği gibi, sermaye 
biriktikçe sefalet de birikir. Sadece 
maddi sefalet değil, manevi sefalet de. 
Sömürü ilişkileri içinde insanlar sadece 
maddi sefalete değil haysiyetsizleşmeye, 
boyun eğmeye de zorlanır. Bir insa-
nın başka bir insanın hükmü altında 
olması, eşiti tarafından yönetilmesi 
zaten yeterince onur kırıcıyken kapi-
talist üretim ilişkileri içinde bu baskı 
tüm toplumsal ilişkilerin yozlaşmasıyla 
birlikte gerçekleşir. Bireyin kendisiyle, 
ailesiyle, arkadaşlarıyla, politik ve diğer 
ilişkilerinde derin bir çürüme ve artan 
bir bencillik gün yüzüne çıkar. Zira 
ekonomik sefalet ile manevi sefaletin 
birlikte üretilmediği koşullarda ezenler 
için ilerlemek de mümkün olmayacak-
tır: “Burjuvazinin, bireyleri ve halkı kan 
ve pislik içinde süründürmeden, sefalet 
ve aşağılanma çektirmeden bir ilerleme 
gerçekleştirdiği hiç görülmüş müdür?” 
(Marx). Hangi türden olursa olsun 
insanın öz gücü yoluyla ortaya koyduğu 
değerin onun karşısında, ona hükme-
den bir güce dönüşmesi sadece maddi 
bir ilişkiden ibaret görülemez. Zira 
sadece maddi bir çöküntü değil, manevi 
çöküntü içinde bir toplumu yeniden 
üretemeyen bir sömürü ağı ayakta 
duramaz. O yüzden son dönemlerde 
yaşanan intihar olaylarını -ki bunlar 
cinayet olarak da adlandırılabilir- de-
ğerlendirirken sorunu tek yönlü ele 
alan her yaklaşım indirgemeci olduğu 

YAŞAMIN VE DEĞERLERİN 
SEFALETİ OLARAK İNTİHARLAR

Ne var ki ezenler, insanları sadece onları 
temel ihtiyaçları için çalışmaya mahkûm 

edecek koşulların yeniden üretimini 
gözeterek ya da sadece ekonomik 

değerlere el koyarak değil, tüm insani 
değerleri sömürerek ayakta durabilir.

Kapitalizmde toplumsal ilişkiler toplumun 
büyük bir kısmını yalnızlık, çaresizlik, 

yozlaşma, çürümüşlük içinde yeniden ve 
yeniden üretecek şekilde tesis edilir.
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kadar sorunun 
kökenlerine dair kıs-
mi bir göndermeyi içerir. 
Sorunun ekonomik olanla sınırlı 
görülmesi ekonomik çözümün yeter-
li olacağı gibi bir yanılsamaya neden 
olur. Sorun kısmi olarak ele alındığı 
ölçüde ise çözüm de aynı yetersizlikten 
nasibini almış olur. Oysa olguya dair 
gerçekçi bir değerlendirme ve toplum-
sal çürümenin, sefaletin, yabancılaşma-
nın ve yalnızlaşmanın her türüne karşı 
koyabileceğimiz devrimci bir hat için 
sorunun farklı boyutlarının nasıl ortaya 
çıktığını gösterecek nesnel yaklaşımlara 
ve somut adımlara ihtiyacımız var.   

Bırakalım varolma gücünün artırılma-
sını, insanların yaşamlarını sürdürecek 
olanakların bile ellerinden alınması 
kuşkusuz sorunun ekonomik boyutu-
nun ağırlığını duyurur. Ama insanlar 
sadece bu olanaklardan yoksun bıra-
kılarak çaresizleşmez, yabancılaşmaz. 
Direnme gücünün azalması ya da 
tükenmesi temel olarak maddi saiklerle 
açıklanabilse de yabancılaşma, toplum-
sal ilişkiler içinde üretilir ve bu açıdan 

çok 
yönlüdür. Toplumsal 

çelişkinin yükünü tek başına, yalnızla-
şarak taşımak zorunda kalan milyonlar 
sadece maddi güçten yoksun bırakıla-
rak değil, itaat etmeye, yozlaşmaya, in-
sanlıktan çıkmaya zorlanarak yaşamaya 
zorlanır. Sokaklardan, kurumlardan, 
mekânlardan, üretimden, siyasetten, 
kültürden sistematik biçimde uzaklaştı-
rılmış, her yerde mutlak bir güçmüşçe-
sine devletin, hukukun, polisin, bürok-
rasinin baskısı altında ezilen, güçsüzlük 
duygusuna kapılan insanların kimileri 
için intihar elbette ki bir seçim ya da 
iradi bir edim değil, ölümün bu dışsal 
ve ezici güçler tarafından dayatılması-
dır.    

Son dönemde artan -aslında daha çok 
görünür olan- intiharlara ilişkin değer-
lendirmelerin tamamına yakını, geçiş-
tirici ya da sığ niteliktedir. Zira mesele 
suçluyu tespit etmek, suçluya işaret 
etmek ya da basitçe iktidara fatura kes-
mekten ibaret değildir. Mesele, suçun 

ortaya çıkmasını sağlayan güç ilişkileri-
ni her boyutuyla kavramak, bu ilişkileri 
tersine çevirecek öneriler ve pratikler 
tesis edebilmektir. İntihar olaylarını 
değerlendirirken toplumsal ilişkilerin 
ve gücün gerçek kaynaklarını ortaya 
çıkarmayan, bu gücü insanlardaki da-

yanışma ve direnme gücünü artıra-
cak yönde birleştirmeyen, saltık bir 

ekonomik açıklamayla sorunun 
farklı boyutlarını ve derinliğini 
örten, sorunun sadece fiziksel 
ihtiyaçlar değil aynı zamanda 
manevi ihtiyaçlar da olduğu-
nu göz ardı eden her tespit ya 
da yorum kolaycılıktan başka 
bir şey değildir.

Toplumsal üretim tarzına ve 
mülkiyet ilişkilerine dönük 
devrimci bir mücadele, saltık 

biçimde ekonomik saiklerle 
geliştirilemez. Zira “hareketin 

gerçekten devrimci olması, yani 
gerçekten devrimci sınıfın daha 

da geniş kesimlerini yeni bir hayata 
uyandırması, bu sınıfın ve onun 

aracılığıyla, kendisiyle temasa geçen 
herkesin manevi ve siyasal yapısını ger-
çekten yeniden şekillendirmesi şarttır” 
(Lenin). Bu nedenle sınıf mücadelesi, 
sadece insanlığın ortak maddi gücünü 
yeniden insanlığa geri vermekten ibaret 
olmadığı gibi bencilliğe karşı ortaklığı, 
yalnızlığa karşı toplumsallığı, nihiliz-
me ve yozlaşmaya karşı ortak değerler 
üretimini ve itaate karşı özgürlüğü 
savunmaktır. Devrimci mücadele, 
nesnelliğini bu hakikate borçludur. Zira 
devrimci mücadelenin özünü oluştu-
ran bu değerler insanlığın ortak tarihi 
aracılığıyla ortaya çıkmıştır. 

Tekrarlayalım; devrimci mücadele, 
toplumsal üretim tarzında basit bir 
dönüşüm, bir tersine çevirme mücade-
lesinden ibaret değildir. Aynı zamanda 
yozlaşmaya, yabancılaşmaya, yalnız-
laşmaya, haysiyetsizleştirmeye karşı 
yeni değerler mücadelesidir. Bir yandan 
toplumu tesis eden maddi unsurları ve 
ilişki tarzlarını devrimci bir eleştiriye 
ve dönüşüme tabi tutma kararlılığı, di-
ğer yandan da sorunun saltık ekonomik 
bir değer sorunuyla açıklanamayacağı 
ve aşılamayacağını görme çabası bir 
bütünlük içinde düşünülmediği sürece 
mücadele kendi çelişkilerini büyütmek 
dışında bir yere varamayacaktır.

toplum
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Yönetmen Bong Joon-ho, Altın 
Palmiye ödülünü alan Parazit 
(Gisaengchung) adlı filmini, 

filmdeki parazit ailenin ev sahibi aile-
nin yaşadığı evi satın alabilmesi için 
540 yıl çalışması gerektiğine dair hesa-
bıyla açıklıyor. Daha önce “The Host” 
ve “Okja” gibi filmleriyle isminden söz 
ettiren Koreli yönetmen bu kez “Para-
zit” filmiyle sinemada “sınıfa” dair yeni 
bir tarz denemeye cüret ediyor. Neoli-
beral politikaların yol açtığı yoksulluğu 
ve derin adaletsizliği “burlesk” bir tarzla 
ele alarak işe başlayan film, bir ailenin 
-yeraltında yaşayanların- sınıf öfkesinin 
ve sınıf kibrinin metropol yaşamında 
adım adım izini sürüyor. Film ani me-
kan değişimleriyle, değişken ton ayar-
ları ve komediyken bir anda gerilime 
dönüşen akışıyla sizi gerçekten ekrana 
kilitliyor.

Hikayeyle ilgili biraz daha detaya ine-
cek olursak; şuan milyonlarca insanın 
yaşamaya mahkûm edildiği böcekler 
içerisinde bırakın gökyüzünü görmeyi, 
yolda yürüyen insanların ayaklarını 
ancak gördüğünüz bir evde yaşayan çe-
kirdek bir aile kayıt dışı biçimde emek 

gücünü satarak yaşamaya çalış-
maktadır. Ailenin oğlu üst-sınıf 
bir ailenin çocuğuna ingilizce 
dersi verme fırsatı yakaladığı 
anda bu fırsat çıkarlara uy-
gun olarak değerlendirilir ve 
aile, söz konusu evdeki diğer 
işçilerin çeşitli ayak oyunlarıyla 
işten atılmasını sağlayarak zen-
gin ailenin evine yerleşir. 

Böylece burjuva ailemiz ve işçi 
ailemiz hiyerarşik ilişkiler içerisinde 
aynı evde yaşamaya başlar. Artık ailenin 
annesi evin aşçı ve temizlikçisi, ailenin 
babası evin şöförü ve kız kardeş ise 
şımarık küçük oğlan çocuğunun resim 
öğretmenidir. Hikâyenin bu aşamasın-
dan sonra sınıf çatışması daha nettir 
ve sürekli farklı sembolizasyonlarla 
kaşınır. Küçük burjuva sıkılganlığı 
içinde debelenen zengin ev sahibesi, bu 
aileyle “insani” ilişkilerini sürdürürken 
aynı ailenin metrolara binen tüm diğer 
insanlar gibi farklı bir rutubet ve keder 
kokusu taşıdığını düşünmekten de 
çekinmez. Sınıf kibrinin yol açtığı ben-
cillik yüzünden sonlarının geleceğini 
bilmeyen burjuva ailemiz ise işçi ailesi-

nin dilinden 
düşüremediği bir dedikodu 

malzemesidir aynı zamanda. Bu zengin 
ailenin sırf paraları olduğu için kibar 
olduklarından şüphe duymayan yoksul 
ailemiz, bu aileye karşı daima tetiktedir 
ve ailenin sınıfsal konumlarının onlara 
sağladığı konfor alanı sayesinde koru-
dukları biçimsel insaniyetlerine karşı 
daima mesafelidir. 

Üst sınıfların cemaat kültürünü andı-
ran patronaj ilişkilerine ve dünyada 
ne olursa olsun “doğal” davranabilme-

Filmde içinize serin bir su serpen 
sahne ise babanın, yaşayabilmek için 

emek güçlerini ne şekilde olursa olsun 
satmak zorunda olanların değil, tüm 
tarihi ve hakikati yaratanların sırtına 
binmiş olanların “parazit” olduğunu
fark edemese de, sınf kibrinden kör 
olmuş ve tam da sınıfsal konumu 

yüzünden aklınızın alamayacağı bir 
bencillik içinde yüzen patronunu 

öldürdüğü sahne.
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lerine dair deneyimler, film boyunca 
mizahi bir dille aralara serpiştirilmiş 
durumda. Filmi asıl ürkütücü kılan sah-
neler ise ne kibirli ev sahipleriyle ne de 
bok içinde yüzen evlerin görüntüleriyle 
başlıyor. Söz konusu işçi ailemizin yıl-
lardır bu evde çalışan ve bu yüzden üst 
sınıf kültürüne angaje olmuş hizmetçiyi 
evden kovdurması ve fakat hizmetçi-
nin, yıllardır bu evin bodrumundaki 
bir hücrede beslediği kocasına bakmak 
için geri dönmesi filmdeki tansiyonu 
bir anda yükseltiyor. Tüm varlığını bir 
anda kaybetmiş olan bu eski çalışan, 
filmin başındaki steril ve zarif halinden 
eser kalmamış halde eve dönüyor ve 
bir anda içinde şiddet dolu anların da 
olduğu bir sınıf kavgası başlıyor. Şiddet 
sahneleri dışında sürekli olarak kişisel 
çıkar için bir ailenin diğer aileye sınıf 
kardeşliği vurgusu yaptığı karikatürize 
diyaloglara bu sahnelerde bolca yer 
verilmiş durumda. 

Filmde içinize serin bir su serpen sahne 
ise babanın, yaşayabilmek için emek 
güçlerini ne şekilde olursa olsun satmak 
zorunda olanların değil, tüm tarihi ve 
hakikati yaratanların sırtına binmiş 

olanların “pa-
razit” olduğunu fark 

edemese de, sınf kibrinden kör olmuş 
ve tam da sınıfsal konumu yüzünden 
aklınızın alamayacağı bir bencillik için-
de yüzen patronunu  öldürdüğü sahne. 
Bu, öfkesiz, cinnetsiz ve maddi hayatla 
hakikatin uyumu kadar sade bir sahne. 
Ne bir didaktizm ne de bir romantizm, 
sadece hayatını borçlu olduğu ailenin 
kokusundan rahatsız olan bir insanın, 
“kokan” insan tarafından öldürülüşü. 
Hem de öz kızı kanlar içinde yatarken, 
kokusundan rahatsız olunan hemen 
öncesinde savaştığı can düşmanıyken. 

Fakat film ne yazık ki, Gazapizm’in 
ezilenlere coşku, ezenlere korku salan 
klibine göz kırpan bu sahne ile bitmi-
yor. Düz bir anti kapitalist vurgu-
dan daha fazlasını izlediğinizi 
sandığınız film bir anda alalede 
bir liberal sinema filmine dönü-
şüyor. Cinayeti işleyen babamız, 
saklandığı yerden oğluna yazdığı 
mektupta cinayeti neden işle-
diğini bilmediğini ve çok üzgün 
olduğunu yazıyor. Alt sınıfları 
pozitivist hareket edemeyen bir 
kitle olarak gören Le Bon ekolü, 
yine sahnede. Hafif saf babamız film 

boyunca evlerini su basmasına sebep 
olan yağmuru “ortalık temizlendi” diye 
öven ev sahibesiyle, kokularından her 
bahsedildiğinde mahçup oluşuyla ve 
kendisinden daha çaresiz durumda 
olan bodrumdaki adamı gördüğünde 
kurduğu empatiyle bir bilinç elde ede-

medi ya da bu bir sınıf kini değildi. 
Öylesine öngörülemez, tam da sını-

fına uygun düşecek şekilde akıl ve 
makullükten uzak bir hareketti, 
öyle mi? Mektuba gelen cevap 
ise 18. yüzyıl liberal felsefesini 
küçük çocuklara aşılamak için 
yazılan bir temsil tadında. Ceva-
bında oğlumuz diyor ki “Merak 
etme baba, çok çalışacağım ve 
o evi satın alacağım. O zaman 
saklandığın yerden çıkabilecek-

sin”. Tüm film boyunca insanları 
böcekler gibi ezen kapitalizmi 

en radikal biçimde betimleyen ve 
uzlaşmaz sınıf çıkarlarını vurgulayan 

kendisi değilmiş gibi yönetmenimizin 
yaptığına bakar mısınız? 

Filmin sonunda tahmin edeceğiniz gibi 
(aslında edemeyeceğiniz gibi) çocuk, 
çok zengin oluyor ve babasını saklan-
dığı yerden kurtarıyor. Bakın liberal 
hukuk düzeninin üst sınıfların kalkan-
larıyla olan ilişkisizliğiyle soslanmış 
harika bir Hollywood mutlu sonuna. 
Ama bizim mutlu sonumuz tam olarak 
böyle değil. Bizimkinde ölüler, ölüme 
mahkûm edilmişler, vücutlarına musal-
lat olmuş diri parazitleri söküp atıyor. 
Bizimkinde bireysel refah alanları kişiyi 
kurtarmıyor çünkü dünyanın geri 
kalanı halen o refaha kavuşmuş değil. 
Bizimkinde ölüler dirilerden çalıyor, 
beraber ve çaldıklarını bir daha geri 
vermemek üzere…

FİLM



Suç benİm değİl
Ne gİydİğİm, nereye gİttİğİm değİl

Tecavüzcü sİzlersİnİz
Polİsler, yargıçlar, devlet, 

cumhurbaşkanı!


