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Gençliği, sermaye ve onun siyasal 
iktidarına karşı bir güç haline 
getirmek için rektörlere karşı güç-
lenelim, şirketlere karşı güçlene-
lim, düzen medyasına, erkekliğe, 
polis şiddetine, bencilleştirmeye, 
yalnızlaştırmaya, özelleştirmeye 
karşı güçlenelim! 
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“Sol siyaset pata kalma 
durumuna kilitlenmişken 
emekçilerin düzenden 
rahatsızlığının sokaktaki 
emareleri giderek artmaktadır. 
O zaman siyasal görevimiz bu 
rahatsızlığı siyasileştirmekten 
başka bir şey olamaz.”

“Emekçiler mücadeleyi 
büyütüp daha çok kazanım 
elde edemedikleri ölçüde, bu 
borçluluk batağına daha çok 
saplanıyorlar. ”
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Karl 
Marx, Louis 

Bonaparte’ın 18 Brumaire’inin girişinde 
Hegel’in bir tespitine atıfla tarihte ikinci 
defa olan şeylerin ikinci gelişlerinin fars 
olduğunu vurgular. Yeni bir şey yapma 
kapasitesini kaybeden Reis her şeyin 
onun için çok güzel olduğu 2011 yılını 
tekrar etmek istiyor. Bu amaçla giriş-
tiği tüm işlerin sonucu ise şu ana dek 
Marx’ın bu tespitini doğruluyor. Yeni 
Suriye olsun istenen Libya’nın fethinin 
geldiği nokta da böyle, eski çılgın proje 
Kanal İstanbul tartışmasının geldiği 
nokta da… Bazı şeylerin sesinin çok 
çıkmasının nedeni içinin boş olma-
sıdır. Şişkin ama işlevsiz AKP örgütü 
yararsızdır, bu yönde uzun bir süre-
dir yaptığımız tespitler haklı çıkıyor. 
Yapamayacağını en baştan söylediğimiz 
kabine revizyonu söylentileri de 
artık kesildi. 
 
Bununla birlikte, bu tespitler karşısın-
daki düzen muhalefetinin gürbüzleş-
tiği anlamına gelmez. Mahalli idareler 
seçimlerinin ardından gelişen siyasal 
ortam Cumhur ve Millet İttifakları için 
bir pata kalma durumudur. Sermaye 
iktidarı bu durumu şimdilik yeterli 
görüyor olabilir. Millet İttifakı da başın-
dan beri mustarip olduğu siyasal cü-
retsizlik illeti dolayısıyla pata kalmaya 
razı gözükmektedir. Fakat unutmamak 

gerekir .ki özellikle 
profesyonel satranç-

ta pata kalmak basitçe 
beraberlik durumunu 

ifade etmez, siyahla oynayan 
yani oyuna başlamayan taraf 

için seriyi kazanmak için olumlu 
bir adımdır. Bizim örneğimizde siyahla 
oynayan Cumhur İttifakı’dır. 
 
Denebilir ki düzen muhalefetinden bize 
ne. Oysa söylemde devrimci olan her-
kes ya Millet İttifakı’nın siyasal aklı ve 
büyük partisi olan CHP’ye (ya da onun 
muhayyel sol kanadına) meftundur ya 
da HDP’nin açık ya da utangaç bileşeni 
(DİSK Genel Başkanlık koltuğunda otu-
ran ekip her iki pozisyonu da kaplama 
başarısını gösteriyor). HDP maruz 
bırakıldığı ağır siyasal baskı ortamında 
bu pata kalmanın sınır dışından bir 
aktörün müdahalesi ya da CHP’nin 
cüret kazanmasıyla çözülmesini bek-
lemektedir. Yani onlar da kısmen CHP 
otobüsünün kalkmasını bekliyorlar. Bu 
ikileme girmeyen siyasal toplulukların 
ise geldikleri noktada artık birer kült 
olduğunu (tıpkı yurt dışındaki kardeş 
parti ya da örgütleri gibi), proletarya 
devrimciliği namına onlardan bir bek-
lentinin bu yüzden olamayacağını ifade 
edelim. Bunlar tezgâhlarına yeni insan 
bulmaya devam edebilir ama Sciento-
logy Tarikatı da yeni insanları saflarına 
katıyor. Bu devrimcilik açısından ölçüt 
sayılamaz. 
 
Çizdiğimiz bu çerçeve proletarya 
devrimcilerinin solla artık herhangi bir 
siyasal mesai içinde olmasının gerek-
mediğini pekâlâ ortaya koymaktadır. 

Solda birlik bahsi zaten açılmadan 
kapanmıştır. Sol siyaset pata kalma 
durumuna kilitlenmişken emekçilerin 
düzenden rahatsızlığının sokaktaki 
emareleri giderek artmaktadır. O zaman 
siyasal görevimiz bu rahatsızlığı siyasi-
leştirmekten başka bir şey olamaz. Bu 
görev de sadece lafla yerine getirilemez, 
kuşkusuz ajitasyon ve propaganda 
önemlidir. Üstelik maddi gücünüzün el-
vermediği durumlarda şapkadan tavşan 
çıkarmak da mümkün değildir. İdeolo-
jik mücadele yürütmek o durumda tek 
alternatifiniz olabilir ama devrimcilik 
var olanla yetinmez, inisiyatif almak 
gerekir. Emekçilerin bahsettiğimiz 
rahatsızlığını politikleştirmek, var olan 
çürümüş işçi hareketi kurumlarından 
kopmak ve yeni kurumsallıkları inşa 
etmek için inisiyatifler geliştirmekle 
mümkün olacaktır. 
 
Aslında bu iki tespiti birlikte düşünmek 
gerekir. Solun sıkıntısı sadece CHP’ye 
meftunluğu değildir, aynı zamanda var 
olan emekçi kurumsallıklarına da, bun-
lar artık bir işe yaramasa da, mecbur-
cudur. Bunlardan kopamaz. Bu mec-
burculuk az çok sendikal harekete aşina 
tüm işçilerin bildiği, bu kurumların 
çoğunu kapsayan yoğun çürümüşlüğün 
perdelerinden biridir. Büyük oranda 
AKP’nin tek parti iktidarı altında geçen 
son çeyrek asırda, çoğunluğu kentler-
de yaşamaya başlayan, büyük kentleri 
kozmopolitleşen ve bir tarım ülkesi 
olmaktan katma değeri düşük sanayi 
ürünleri ihraç eden bir ülke olmaya 
dönüşen bu ülkeyi hem zihinsel hem 
kurumsal olarak yetmişlerde takılıp 
kalmış emekçi örgütleriyle dönüştüre-

YETMİŞLERİN 
NOSTALJİSİ DEĞİL

BUGÜNÜN
DEVRİMCİLİĞİ
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meyiz. Bu ülkenin nüfusu artık giderek 
işçileşmiştir. Bu büyük dalga 90’lardan 
yaşanırken en bilinen örneği Lastik - 
İş olmak üzere 70’lerde kalan emekçi 
kurumları da çürümüş ve bu dalgayı 
karşılayamamıştır. Tam tersine işçi 
hareketi içindeki hegemonyası dağıl-
mıştır, dolayısıyla bunların bu yeni işçi 
demografisi üzerinde bir itibarı yoktur. 
Tam da bu yüzden bunlardan kopmak 
aslında kolaydır, eğer sizin örgütlülüğü-
nüz de tıpkı bu kurumlar gibi 70’lerde 
kalan bir geçmişin nostaljisine takılıp 
kalmadıysa. 
 
Yukarıda bahsettiğimiz yeni işçi de-
mografisi açısından geçmişin kahra-
manlık türkülerinin bir karşılığı yoktur. 
Çoğunluğunun tüm yetişkin hayatı 
AKP iktidarı altında ve onların politi-
kalarıyla hormonlu büyüyen kentlerde 
ve o kentlerin çeperindeki organize 
sanayi bölgelerinde ya da AVM’lerde 
yaşayıp çalışarak geçmiştir. O yüzden 
kendileri açısından iyi ve kötü dönem-
leriyle bu dinci muhafazakâr kadro-
ların karnesini bilirler. Bu emekçi 
kitlesine “solcu” kimlik siyasetiyle 
ulaşmak mümkün değildir. Onlar 
haysiyet ve ekmekleri için harekete 
geçtiklerinde yanlarında olmak daha 
da önemlisi, bu biçimde harekete 
geçmelerini mümkün kılacak ku-
rumsallıkları inşa etmek gerekir. Ve 
tabi her zaman bir adım daha fazla 
atmaları için teşvik etmek. Çünkü tüm 
işaretler bu hareketlenmenin 
başlaması için gerekli orta-

mın 

oluştuğunu göstermektedir. 
 
Bunu kof bir ajitasyon amacıyla yaz-
mıyoruz. Solun kimilerinin varlığıyla 
gurur duyduğu var olan işçi kurum ve 
örgütlülüklerinin büyük çoğunluğu bu 
kavgada bize ayak bağıdır. Bunlardan 
kopmadan hatta kimilerini yıkmadan 
tarif ettiğimiz görevleri yerine getire-
meyiz. Hem Somalı madencilerin, hem 
depo işçilerinin, hem güvenlikçilerin, 
hem de PTT işçilerinin mücadelesinden 
çıkarttığımız ders budur. Biz bu ders 
ışığında statükosunu hakikaten bozma-
ya cesaret edecek herkesle, hangi yaşam 

tarzından, hangi inanç grubundan, 
hangi etnik kökenden olursa olsun tüm 
işçileri kardeş ve solcu yaşam tarzı dâ-
hil hangi yaşam tarzından olursa olsun 
tüm sermaye uşaklarını düşman gören 
herkesle birlikte yeni emekçi kurum ve 
örgütleri kurmaya hazırız. Yeter 
ki bu kurumlar kentlerin 
sokaklarında iliklerimi-
ze kadar hissettiğimiz 
emekçi öfkesini 
kuvveden fiile 
çıkarmayı 
hedeflesin.

“Sol siyaset pata kalma durumuna 
kilitlenmişken emekçilerin 
düzenden rahatsızlığının sokaktaki 
emareleri giderek artmaktadır. 
O zaman siyasal görevimiz bu 
rahatsızlığı siyasileştirmekten 
başka bir şey olamaz”
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Borçlanma faaliyetleri kapitalizmle 
başlamadı şüphesiz ama kapita-
list üretim süreci açısından kredi 

ilişkilerinin ayrı bir anlamı var. Tica-
ri krediler önemli bir yer tutuyor bu 
süreçte. Daha sonra parasal ilişkilerin 
derinleşmesi ve bankacılık sisteminin 
güçlenip tekelleşmesiyle bankalar tekil 
sermayelerin ve tüketicilerin kendileri-
ne aktardığından daha fazla kredi yarat-
ma kapasitesine sahip oldular. Böylece 
ekonomide yaratılan toplam tasarrufun 
ötesinde bir finansman miktarı banka-
cılık sisteminden ekonomiye yayıldı. 
 
Günümüzde hem devletler (sadece 
azgelişmiş ve gelişmekte olan değil 
gelişmiş, emperyalist devletler de) hem 
şirketler hem de hanehalkı bu borçluluk 
ilişkilerinin ortasında yer alıyor. Ulus-
lararası Finans Enstitüsü’nün verilerine 
göre, 2019’un üçüncü çeyreği itibariyle 
dünyadaki toplam borçlar (devletler, 
şirketler ve hanehalkının toplamı) 253 
trilyon doları bulmuş durumda. Bunun 
dünya GSYH’sine oranı %322. 
 
Hanehalkı borçluluğunun çok yüksek 
düzeylere gelmesi ise görece yeni bir 
olgu. Türkiye’de hanehalkı borçluluğu 
gelişmiş ülkelere oranla daha düşük 
seviyelerde olsa da (gelişmiş ülkelere 
hanehalkı borçluluğu/GSYH oranı 
%100’ün üzerindeyken, Türkiye’de %15 
civarı) yarattığı etkiler bakımından kay-
da değer. Ayrıca gelir düzeyi düştükçe 
borçluluk ve borçları ödeyememe vaka-
ları artıyor. Bankaların tahsili gecikmiş 
alacakları son 1-1,5 yılda ikiye katla-
narak 150 milyar TL’yi geçti, bunun 20 
milyar TL’si tüketici kredileri ve bireysel 
kredi kartlarından oluşuyor. 
 

Bankalar belli 
bir aşamada 
bu alacakla-
rını çok cüzi 
miktarlara varlık 
yönetim şirketlerine 
devrediyor. Bu şirketler 
ve taşeronları da borcunu 
ödeyemeyenleri türlü tacizler 
ve tehditlerle arayarak koparabil-
diklerini koparmaya çalışıyorlar. Bu 
konuda son dönemde çarpıcı bir veri 
de şu: 2019 itibariyle her 100 kişiden 
78’i reddi miras talebinde bulunmaya 
başladı (2012’de bu oran %30’lardaydı). 
Birçok emekçi için ölüm, borçlardan 
kurtulmanın yegane yolu haline dönüş-
müş durumda yani. 
 
Emekçiler mücadeleyi büyütüp daha 
çok kazanım elde edemedikleri ölçüde, 
bu borçluluk batağına daha çok saplanı-
yorlar. Bir yandan geçimlerini sürdür-
mek için borçlanma yoluna giderken 
diğer yandan da bu borçluluk ilişkileri 
onları sisteme daha çok bağlıyor. Ayrıca 
bu durum finans kapitalin yarattığı 
kredilerin realize olması işlevini de 
görüyor. 
 
Bu noktada, “borçların ödenmeyip 
gelirlerinin artırılması” emekçiler için 
kısa vadede kayda değer bir talep ola-
bilir. Ama talebin burada kalıp sistem 
içi bir hamle olarak sönümlenmemesi 
için (örneğin devlet pekâlâ bu 20 milyar 
liralık krediyi bankalardan 1 milyar li-
raya satın alıp silebilir ki bu tutar mev-
cut bütçe açığının yüzde 1’i bile değil) 
olayın kökenini de göz önünde bulun-
duran sistem karşıtı ve uzun soluklu bir 
mücadeleye evrilmesi de elzem. 
 

Borçlandırılan milyonlarca emekçinin 
bu mücadele içerisinde yer almasının 
olanaklı yolu ise özgüçlerinin farkına 
varmalarını sağlayacak örgütlenmelere 
sahip olmalarıdır. İşyerlerinde komite 
komite örgütlenen, kendi meclislerinde 
karar alan, bürokratik sarı sendikalarda 
muhalefet geliştiren, bağımsız sendika-
larını kuran, direnen, dövüşen emekçi-
ler yarının borçlular hareketini kuracak 
olanlardır. “Geçinemiyoruz” diyerek 
kendi bedenini ateşe verenlerin, siyanür 
içerek canlarına kıyanların, kendini 
evin tavanına asanların, köprüden 
atanların, stresten kalp kriziyle haya-
tını kaybedenlerin, biteviye öldürülen 
tüm yoksul emekçilerin “ödemiyoruz” 
diyeceği gün çok uzak değil. Yeter ki 
bıkmadan usanmadan, biriktirerek 
örgütlenelim, mahallede, fabrikada, 
plazada, işçi havzasında…

ÖDEMİYORUZ,
BORÇLARI
SİLİN!

“Emekçiler mücadeleyi büyütüp 
daha çok kazanım elde edemedikleri 

ölçüde, bu borçluluk batağına 
daha çok saplanıyorlar. Bir yandan 

geçimlerini sürdürmek için 
borçlanma yoluna giderken diğer 
yandan da bu borçluluk ilişkileri 

onları sisteme daha çok bağlıyor.”
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Depo, Liman, Tersane ve Deniz 
İşçileri Sendikası (DGD-SEN) 

özellikle depo işçileri gözünde meşru-
iyet zeminini genişletiyor. Memleketin 
dört bir tarafında farklı depolarda üye-
liklerimiz ve örgütlenme çalışmalarımız 
devam ederken Migros, Avon, Bomi, 
Netlog-Polarxp ve Ekol direnişlerinin 
depo işçileri arasında oluşturduğu hafı-
zaya tanıklık ediyoruz.  
 
Son olarak Şok Çayırova deposunda 
örgütlenme çalışmaları, eski bir Migros 
işçisinin Migros direnişini depo işçisi 
arkadaşlarından dinlemesi ve sendi-
ka üyeliğini örgütlülüğe dönüştürme 
kararı ile ortaya çıktı. Depoların hemen 
hemen hepsinde taşeron çalıştırma var. 

Sözde işçi 
sendikalarının 

taşeronla uğraşma-
yı reddettiği bir dönemde 

“Taşeron Düzenini Yıkacağız!” şiarıyla 
sürdürdüğümüz mücadelemiz en dipteki 
işçiyi görünür kılıyor. Şok deposunda ise 
taşeron şirket teorik olarak yok. Burada 
karşılaştığımız durum ise şirketsiz bir ta-
şeron uygulaması. Şok müdürleri, amir-
leri Çayırova’ya yakın mahallelerden 
dayıbaşı usulü ile işçi getirtiyor. Çayıro-
va deposunda bu seçim Hereke’den ya-
pılmış. Hereke HDP’li Kürtlerin ağırlıkla 
yaşadığı bir getto. Buradan diğer depo 
işçilerine göre daha vasıflı olan bir fork-
lift operatörü işçi işe alınmış, sonrasında 
bu işçi Hereke’den tanıdık, akraba işe 
aldırmış. Bu işçinin müdürlerden aldığı 
söz ise ilerde vardiya amiri olması. Tabii 
işe girip çalışmaya başlayınca taşeron 
işçi uygulaması hemen devreye sokulu-
yor amir ve müdürler tarafından. Kürt 

ÇAYIROVA 
ŞOK DEPODA 

BİR AVUÇ İŞÇİYLE 
MÜCADELE KIVILCIMI 

ÇAKTI!

“Vahşet koşullarında 
çalıştırılan Şok emekçileri, 
Çayırova deposunda hak 
arama mücadelesini 
feyz alarak örgütlenme 
biçimlerini tartışıyor. Bu 
patlamanın Şok patronları 
tarafında yarattığı 
tedirginlik büyük.”
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asıllı işçiler yükselemiyor, kullandıkları 
forklifler ellerinden alınıyor, ırkçı, şoven 
söylemlerle her gün mobbinge uğruyor-
lar. Herekelilerin sesini bastırmak için 
dayıbaşı diyebileceğimiz işçiye, patrona 
yakın olma şartıyla vardiya amirliği tek-
lif ediliyor. Son gelinen noktada, işçi kar-
deşimiz bu teklifi reddederek sendikal 
mücadeleyi seçti ve biz de Şok Çayırova 
depo işçileriyle yol yürümeye başladık.  
 
Örgütlenme çalışmalarımız sürerken, 
öncü 4 işçinin işten atılması ile eylemli-
liklere başladık. Şimdiye kadar depo önü 
uyarı eylemi, halk sağlığını hiçe sayan 
depolama koşullarının marketlerde 
ifşası, merkezi Şok marketlerde basın 
açıklamaları ile depo işçilerinin mücade-
lesini büyütüyor ve içeride örgütlenme 
çalışmalarımıza son hız devam ediyoruz. 
İşyeri komitesi üzerinden örgütlenmeyi 
sürdürürken, işyeri meclisimizle karar 
alma sürecini tüm işçilere yaymaya 
çalışıyoruz. Şok depolarının hiçbirinde 
sendika olmadığı gibi Şok marketlerde 
de sendikalı çalışan yok. Bu manada 
eylemlerimiz hem Şok depo işçileri için 
hem de Şok market çalışanları için umut 
olmuş durumda. Farklı depo ve market-
lerden işçilerle irtibatlarımız sürüyor. 
Vahşet koşullarında çalıştırılan Şok 
emekçileri, Çayırova deposunda hak ara-
ma mücadelesini feyz alarak örgütlenme 
biçimlerini tartışıyor. Bu patlamanın Şok 
patronları tarafında yarattığı tedirginlik 
büyük. İşçilerden öğrendiğimiz kadarıy-
la depo ve marketlerin temsilcileri teyak-
kuzda, toplantı üzerine toplantı yaparak 
işçilerin sesini kısmanın yollarını arıyor.  

 
Bu patlamanın bir diğer sebebi ise Şok 
Market’lerin satılma söylentisi. Makro 
işçileri gibi örneklerde gördüğümüz üze-
re satışlar işçilerin alacaklarına çökerek 
yapılıyor. Böylesi bir durumda işçilerin 
ilk adresinin bizler olacağını bilerek, 
hazırlıklarımızı büyütüyor, ticaret-büro 
işkolunda çıkışsız kalan işçilerle bir-
likte bağımsız bir sendika kuruluşunu 
tartışıyoruz. Şok Market’ler 2011 yılında 
Yıldız Holding bünyesine taşındı. Yıldız 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 
ise Murat Ülker. Bilindiği üzere Ülker 
yatırımlarını yurtdışına çıkarma kararı 
almıştı. Kendisi bu durumu karlılık üze-
rinden tartışırken rivayetler ise farklı bir 
siyasi tercihe işaret ediyor. Murat Ülker 
ile Ahmet Davutoğlu çocukluk arkadaşı. 
Aralarındaki ilişki sadece bir arkadaşlık 
değil elbette. 1986 yılında kurulan Bilim 
ve Sanat Vakfı’nın iki kurucu isminin 
siyasi dirsek teması aşikar. Yeni bir 
gelişme olarak ise vakfa kayyum atandı. 
Böylesi bir tabloda, Ülker’in yatırımları-
na çökülmesini engellemek için yurtdışı-
na açıldığını söylemek yanlış olmaz.  
 
Şok Market çalışanları hem depolarda 
hem mağazalarda yukarıda yaşanan 
sallantıyı hissediyor ve haklarına sahip 
çıkmanın yollarını arıyor. Şok Çayıro-
va deposunda bir avuç işçinin yaktığı 
mücadele ateşiyle Ülker Grup rahatsız 
edilmiş durumda. Bundan sonraki mü-
cadeleyi büyütmek için Şok Market ça-
lışanlarının tümünü harekete geçirecek 
zeminleri inşa etmek acil bir sorumluluk 
olarak önümüzde duruyor.  

PATRONLAR

OLACAK!

DİRENİŞ

ŞOK'A
SENDİKA
GİRECEK,
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Bologna 
Süreci, 90’ların sonunda Avrupa ve 
çevresindeki üniversiteleri ortaklaştır-
maya ve Avrupa üniversitelerini bütün 
öğrenciler için bir cazibe merkezi 
haline getirmeye yönelik uzun soluklu 

bir program olarak açıklanmıştı. Açık-
landığı andan itibaren ama özellikle de 
Viyana’da gerçekleştirilen toplantıdan 
sonra Bologna Süreci’nin bir özelleştir-

me dalgasının 
başat unsuru 

olduğu öğrenci 
gençliğin kitlesel 

ve militan mücade-
lesiyle bütün dünyaya 

ilan edilmiş oldu. Bu 
özelleştirme dalgasına 

karşı, enternasyonal sayıl-
masa da lokal örgütlenmelerin 

küresel çapta birbirini etkilediği ve 
iletişim halinde olduğu, koordineli bir 
itiraz dalgası da örgütlenmişti.

Prosedürel ifadesini “iş dünyasıyla 
işbirliği içinde olarak ihtiyaç duyulan 
bilgi ve donanıma sahip öğrencilerin 
yetiştirilmesi” hedefinde bulan bu 
dalganın kendisi ilk günkü etkisiyle (en 

azından Türkiye’de) tartışma konusu ol-
masa da özelleştirme ve piyasalaştırma 

çabası yükselerek sürüyor. Üniversiteyi, 
içiyle ve dışıyla tamamen piyasanın hiz-
metine koşmaya hazır ve istekli hava-
rilerle, kahramanca dövüşecek örgütlü 
bir öğrenci gençlik şimdilik yok. Ama 
dikkatimizi dağıtmayalım, mevzileri-
miz ve değiştirme gücünü hatırlamaya 
meyleden, bildiğimiz anlamda örgütlü 
olmasa da hızlı organize olma beceresi-
ne sahip dağınık bir kuşağın da söyleye-
cek bir çift sözü var.

İstanbul Üniversitesi’nde geçtiğimiz 
dönemin başında yemekhane fiyatla-
rına yapılan %30’a yakın zam, ufak bir 
forumun ve bir yol haritasının konusu 
olmaktan öteye geçemedi. Yoksullaş-
mayla isyan etme eğilimi arasında kesin 
bir doğrusal orantı olmadığından, geç-
tiğimiz yıllarda yemekhaneye yapılan 
aynı orandaki zamlara karşı yürütülen 
büyük eylemleri nostaljik bir duyguyla 

BOLOGNA'DAN 
BEYAZIT'A:

MÜŞTERİ DEĞİL 
ÖĞRENCİYİZ!
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anma eğilimine karşı yüksek bir çabayla 
bu zamları duyurmaya çaba sarf ettik. 
Bu ufak itirazların, bir isyana dönüş-
memesinde şüphesiz, zammın oranı ne 
kadar yüksek olursa olsun üniversite 
yemekhanesinin fiyatlarının hala dışar-
dan hatırı sayılır derecede ucuz olması 
en önemli faktördü. Ancak fiyatların 
18-18.5 liraya çekilmesiyle bu faktör 
ortadan kalktı ve “özelleştirme”nin 
sonuçları soyut, ideolojik bir kavram ol-
maktan çıkıp sahici bir gerçeklik olarak 
öğrenciler arasında hızla yaygınlaştı.

Bu sermaye devletinin, kamusal olana 
saldırılarının ne ilk ne de son örne-
ği. Kamusal olanı özelleştirmeye, hak 
(hatta ihtiyaç) olanı lükse dönüştürme-
ye yönelik bu saldırılara eksik olmasını 
göze alarak neo-liberal yönü ağırlıklı 
saldırılar demiştik. Bu ayrımı, ideolojik 
yönü ağırlıklı saldırıların niteliğini be-
lirginleştirmek ve ekonomik saldırının 
boyutunu ve bağlantılarını ifade etmek 
için kullanıyorduk ve kesişimsel niteli-
ğini de özellikle belirtiyorduk. İstanbul 
Üniversitesi’ndeki eylemlerde de yemek 
hakkını savunan öğrencilere öfkeyle 
saldıran polis, bu kesişimin belirgin 
simgelerinden biri oldu. Devletin nasıl 
sermaye devleti olduğu, görünürde üni-
versite yönetimiyle öğrenciler arasında 
süren bir tartışmaya neden kolluk kuv-
vetlerinin de copla dâhil olduğu hemen 
kavrandı. Buna karşılık direniş sürdü, 
kapı bir kez sallandı, pankartlar bir kez 
asıldı, bunlar bir kez toplumsal kesimler 
tarafından duyuldu, artık kimse bunlar 
yaşanmamış gibi davranamaz. İstanbul 
Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin 
intiharı da mutlaka sebebi açısından 
değilse de zamanı açısından yönetimi 
korkutan bir toplumsal öfkede karşılı-
ğını buldu. Yönetimi geri adım atmaya 

iten durumu, biz de kavrıyoruz: 
Bu eylemler bir fitili ateş-
lemesin, devamlılık 
ve yaygınlık kazan-
masın, neredeyse 
her üniversitede 
belirginleşen 
itirazları isyan-
laştıracak bir 
nitelik kazan-
masın. Tamam, 
yemekler bir 
süreliğine daha 
ucuz olsun, yeter 
ki mücadele etmeyi 
kazanmanın yegâne 
yolu olarak işaret eden bir 
örneğe dönüşmesin… 

Biz, bu korkuyu büyütmeyi bir görev 
olarak kabul ediyoruz. İstanbul Üniver-
sitesi’nde yemekhane eylemlerinin ilk 
gününden itibaren her sabah erkenden 
kalkıp dayanışma sandviçleri hazırla-
dık. Üniversite içinde ve dışında ulaşa-
bildiğimiz bütün öğrenci kesimlerine 
eylemleri duyurmaya uğraştık. Sırf biz 
başka bir şey planlıyorduk diye, öğ-
rencilerin planlarımızı aşan iradesinin 
önüne geçmedik, çoğunluğu örgütsüz 
öğrenci gençlik kesimleri içinde en ileri 
öznelerin iradesini tanıdık.  Videolar 
çektik, haberler yaptık. Ana kapıya 
pankart asılırken bir ucundan biz tutup 
astık, polis saldırınca en önde direnen-
lerle birlikte cop yedik. Kimse adına 
konuşmadık, kimseye akıl vermedik, 
kimsenin sözünü kesmedik. Forumlar-
da konuşan bütün öğrencileri dikkatle 
dinledik ve fikrimizi hiç gizlemeden, 
en yalın haliyle dile getirmeye çalıştık. 
Kimsenin önüne geçmedik, pankart-
ların önünde arkasında poz vermedik. 
Direnen bütün öğrencilerle beraber, 

yalnız yoldaşça 
bir çabayla eyle-
min güçlenmesi 
ve kazanması 
için uğraştık. Bü-
tün bilgi, birikim, 

imkân, donanım 
ve tanışıklıklarımı-

zı eylemi büyütmek 
için seferber ettik. 

Mutlaka eksiklerimiz var-
dır ama biz, bulunduğumuz bü-

tün alanlarda öğrencilerin iradesine, 
çabasına, emeğine, fikrine ve eylemine 
dayanan örgütlenmeler yaratılabilmesi 
için aynı çabayı kararlılıkla sürdüre-
ceğiz. Bologna’da ilan edilen saldırıyı 
Beyazıt’ta karşılamaya, Özyeğin’de 
olgunlaşanı Bilgi’ye, ODTÜ’de yeşereni 
Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, Munzur’u 
Ege’ye, Marmara’yı Ankara Üniversi-
tesi’ne taşımaya ve öğrenci gençliğin 
kazanımla sonuçlanan mücadelelerini 
bütün memlekete ve toplumsal kesimle-
re yaymaya kararlıyız. Çünkü her yerde 
öğrenciler, gençler; hakları için, baskıya 
karşı, özgürlükten yana direniyor. Dire-
niyoruz. Üniversiteleri şirket, öğrencile-
ri müşteri olarak yönetmeye çalışanlara 
karşı “Müşteri değil öğrenciyiz!” isyanı 
her üniversitede yankı bulabilsin diye 
güçlenelim! Gençliği, sermaye ve onun 
siyasal iktidarına karşı bir güç haline 
getirmek için rektörlere karşı güçlene-
lim, şirketlere karşı güçlenelim, düzen 
medyasına, erkekliğe, polis şiddetine, 
bencilleştirmeye, yalnızlaştırmaya, 
özelleştirmeye karşı güçlenelim! 

gençlİK

“Bologna’da ilan edilen saldırıyı Beyazıt’ta 
karşılamaya, Özyeğin’de olgunlaşanı Bilgi’ye, 
ODTÜ’de yeşereni Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, 
Munzur’u Ege’ye, Marmara’yı Ankara Üniversitesi’ne 
taşımaya ve öğrenci gençliğin kazanımla sonuçlanan 
mücadelelerini bütün memlekete ve toplumsal 
kesimlere yaymaya kararlıyız.”
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Egemen sınıflar kriz konusun-
da oldukça hazırlıklı. 12 Ey-
lül 1980’den bu yana sistemli 

bir biçimde emeğin denetimi rejimi 
adeta kesintisiz bir tarzla tümüyle 
dönüştürüldü. Elbette dönemsel 
olarak kullanılan kimi politika-
larda tadilat, kullan at politikaları 
da uygulayarak yaptılar bunu. 
Kanun ve yönetmelikler düzeyinde 
sermaye lehine köklü bir dönüşüm 
yaşandı. Halen örneğin meclisten 
apar topar geçirilen torba kanunlar 
ve sermaye lehine kanun üretme 
mekanizmasına dönüşmüş Yargı-
tay 22. Hukuk Dairesi kararlarıyla 
işçi ve emekçilere yönelik fiili hak 
gasplarını yasalaştırmaya devam 
ediyorlar. Yasallar düzeyinde emeği 
tam boyunduruk altına aldılar ve 
bu boyunduruğun olası aksak-
lıklarını sağlamlaştırmak, gelişen 
öngörülmeyen durumlar için yasal 

düzenleme çıkarabilme 
özgürlüğüne sahipler. 
 
2001 krizi ve AKP iktidarı 
emeğin siyasal ve sosyal 
politikalar yoluyla da 

denetim altına alınması 
imkânını sundu egemen 

sınıflara. Bir taraftan emekçi 
sınıflar milli ve dini duygu-

larla ideolojik bombardıman 
altında tutulurken diğer taraftan 

cemaatler, devlet eliyle yapılandı-
rılmış tribün grupları zeminlerinde 

de mafyöz yapılar, ülkü ocakları ve 
benzerleriyle sarıldılar. Bunlar hem 
işyerlerine taşeron şirketler biçiminde 
yerleşti, hem emekçiler yaşam alanla-
rında bu yapıların acenteleri aracılığıyla 
kuşatıldı, hem de AKP, MHP ve diğer 
milliyetçi-muhafazakâr yapılar aracılı-
ğıyla ‘kapsanarak’ adeta hapsedildiler. 
Bu kapsanma halinden gönüllü rıza dev-
şirilmesini kolaylaştıran ise belediyeler 
ve kaymakamlıklar eliyle, bu milliyetçi 
muhafazakâr siyasal, “sosyal” ağların ko-
laylaştırıcılığıyla dağıtılan kaynaklar ve 
yardımlar oldu. Bunların yanı sıra kamu 
ya da özel sektörde istihdam da yine bu 
ağlar aracılığıyla sağlandı. Sermaye dev-
leti adeta kendi güçlenmesini, korun-
masını emekçilerin bu ağlara mahkûm 
edilmesi sayesinde sağladı. Yine de bu 
hapishane içinde olası bir isyan ya da 
firar girişimi riskine karşı ‘jandarma ve 
gardiyan olarak’ hem işveren örgütleri 
hem de işçi sendikaları yeniden yapılan-
dırıldı. 
 
İşçi sendikalarının dönüştürülme-
si süreci doğrudan devletin derin ve 
formel nizamının şiddet, tehdit, baskı ve 
satın alma mekanizmaları kullanılarak 
gerçekleştirildi. İş Kanunu’n neo-liberal 

SINIF
MÜCADELESİNİN
GÜNCELLİĞİ:
PROLETER
DEVRİMCİLİĞİN
TEK YOLU



11komiteler.org* ŞUBAT
2020ÇİZGİ

tanrıların güncel fetvaları doğrultusunda 
kesintisiz değişimini, Sendikalar Kanu-
nu’n aynı tarzla dönüşümü izledi. Devlet, 
e-devlet yapısı üzerinden sendikalaşma 
hareketini saniyesi saniyesine izleme 
olanağına kavuşturulurken, sendikala-
rın anti-demokratik yapısı korunarak 
egemen sınıf çetelerinin işçi sendikaları-
na çöreklenerek kalmaları garanti altına 
alındı. Grev fonları küçülürken sendika 
baronlarının işçi aidatlarını yağması 
adeta teşvik edildi, ediliyor. AKP aparatı 
Hak-İş tümüyle ve Türk-İş büyük oranda 
kontrol altına alınırken, DİSK’in üç sarı 
sendikası ve onların fonladığı küçük 
sendikalar sayesinde bu devlet-sermaye 
zincirinin parçası kılındı.  Özel yetkili 
mahkemeler, F Tipi cezaevleri muazzam 
bir proleter nüfusa sahip olan ülke top-
raklarında işçi sınıfının gelecekteki isyan 
hareketlerinin kontrol altına alınabilmesi 
için bir hazırlıktır. 
 
Emperyalist-kapitalist düzeninin küresel 
işleyişinden bağımsız bir davranış değil-
dir kuşkusuz, Türkiye egemen sınıfları-
nın bu hazırlıkları. Ülkemizdeki işçi sen-
dikalarının egemen sınıflarca doğrudan 
ya da dolaylı olarak kontrolü, sendikal 
emperyalizmin direktifleriyle uyumlu 
olarak yapıldı. IndustriALL’ın son MESS 
sürecinde Türk-Metal, Özçelik-İş’in 
yanına Birleşik Metal sendikasını oturta-
bilmiş olması bir başlangıç değil, öteden 
beri yapılandırılmış bu hazırlığın basit 
bir sonucudur. Metal işkolundaki işçile-
rin mücadele geleneklerine sahip, diğer 
işçi katmanlarını peşinden sürükleyebil-
me kudretine sahip doğal öncü konu-
munun potansiyel tehlikelerini bertaraf 
etmek, kontrol altına almak için önce 
bir özel harp kuruluşu da olan Türk-Me-
tal’in üye sayısı 210 bine taşındı. On 
civarında ‘sol’ geçmişi olan uzman bu 

sendikada aynı süreçte istihdam edildi. 
Sonra, IndustriAll’e Türk-Metal’in üye 
olmasına Birleşik Metal’in uzun yıllardır 
koyduğu şerhin ortadan kaldırılması 
için yürütülen diplomasi başarılı oldu ve 
Türk Metal üye yapıldı. İki sendika ara-
sında imzalanan ve zamanla bir ihanet 
belgesi olduğu daha iyi anlaşılacak olan 
protokol sayesinde metal işçilerinin olası 
isyanlarında sendikalar arasındaki geçiş 
tercihlerinin önü kapatıldı. Sendikalar 
adeta bir hapishane işlevine büründü 
işçiler için. 
 
Egemenlerin işçi sınıfı alanındaki bu 
olağanüstü çitlemesini başarıyla gerçek-
leştirmesinde kuşkusuz düzen muhale-
fetinin sol içindeki uzantılarının büyük 
katkıları oldu. Devrimciliğin düzeniçi-
leştirilerek bitirilmesi, solun egemenle-
rin ideolojik-politik olarak sürekli kıldığı 
politikalarla savaşmak yerine uzlaşmayı 
seçmesi, politik iddiaları zayıf fakat 
savaşçı yönü olan karşı çıkışların ise 
egemenlerce kriminalleştirilmesi, asayiş 
vakaları haline getirilerek etkisizleştiril-
mesi, egemen sınıfı boşa düşürecek bir 
devrimci siyasi hattın geliştirilememe-
sinde önemli etkenlerdir. Mali olarak 
güçlü sendikaların zayıflayan, iddiasını 
yitiren solu patronaj altına alması, solun 
sınıflar mücadelesi zemininde ideolojik 
politik ilkesizleşme, siyasetsizleşme, 
alternatif iktidar perspektifinden olduk-
ça hazin manzaralar oluşturacak bir bi-
çimde kopması sürecinin de bir sonucu 
olarak gündeme geldi. Kültür, kimlik, 
çevre, toplumsal cinsiyet ve benzeri 
alanlarındaki toplumsal, siyasal huzur-
suzlukların “devrimci siyaset” yapmanın 
merkezine taşınması sınıf mücadelesinin 
gerçek bedeninden bilinçli, bilinçsiz sa-
pan sol öznelerin sergilediği ihanetlerin 
görünmez olmasını sağlamaya yönelikti 

aynı zamanda. 
 
Biz Komiteciler’in yürüttüğü ideolojik, 
politik çabanın başarısının küçük bir 
kısmı bu ihanetin görünür kılınmasını 
sağlamaktır. İhanet içinde olanların 
gönüllü ya da gönülsüz, rekabetçi, 
taklitçi biçimlerde bile olsa mecburen 
işçi zeminlerine dönüşünü sağlamaya 
böylece katkımız oldu. Fakat krizin 
derinleşmesinin de mecbur kıldığı bu 
gönüllü ya da gönülsüz işçi hareketine 
dönüşlerin devrimcilikle değil radikal 
demokrasi ya da onun güncel versiyonu 
olan sol popülist, sol liberal program-

larla, anlayışlarla ilgisi var. Dolayısıyla 
sınıf muhtevası müphem bu dönüşlerin 
büyük kısmı sınıf mücadelesine yarardan 
çok zarar getirme potansiyeli taşıyor. İşçi 
hareketi zeminlerini sınıfsal antagoniz-
manın devrimci-merkezi program içe-
riğiyle kavramak yerine, sınıf mücade-
lesinin bu biricik merkezi zemini diğer 
toplumsal huzursuzluk zeminleriyle eşit, 
eşdeğer bir departman olarak görülüyor. 
Örneğin, MESS toplu iş sözleşmesi süre-
cinde metal işçilerinin eylemleri sadece 
Kanal İstanbul, faytoncuların eziyet 
ettiği atlar başlıkları arasında bir başlık 
olarak görülüyor, sosyal medya hesapla-
rında diğerlerinin yanında “bizim de işçi 
çalışmamız var” diyen alancı bir bakışla 
“paylaşılıyor”. 
 
Biz Komiteciler ideolojik mücadeleden 
asla taviz vermeyen, devrimci siyasi bir 
doğrultu etrafında sınıf mücadelesinin 
aktüel tüm sorunlarına, gelişmeleri-
ne odaklanan, emekçilerin her türden 
örgütlenme, direnme girişimini kolay-
laştıran, oradan öğrenmek üzere adanan, 
yüksek siyaset tüccarlarının iki lokma 
bir hırkacılığı küçümsemelerine aldan-
madan yoksunluklar içinde yaşayarak 
sadece mücadelenin yarattığı dayanış-
maya tutunmaya devam eden, öncü 
konumlanışın övgüler alan konforundan 
feragat edişi, geri çekilmenin erdemli 
politik tutumuyla birleştirmeyi bilerek 
emekçilerin doğrudan temsiliyetini ga-
rantileyen, egemen sınıfların devletinin 
karşısına bu temsiliyeti öne çıkaran bir 
siyasal toplumsal güç inşa etmekten baş-
ka bir yol görmüyoruz. Bu yol proleter 
devrimcilerin tek yoludur.

“Devrimciliğin düzeniçileştirilerek bitirilmesi, solun egemenlerin 
ideolojik-politik olarak sürekli kıldığı politikalarla savaşmak 
yerine uzlaşmayı seçmesi, politik iddiaları zayıf fakat savaşçı 
yönü olan karşı çıkışların ise egemenlerce kriminalleştirilmesi, 
asayiş vakaları haline getirilerek etkisizleştirilmesi, egemen sınıfı 
boşa düşürecek bir devrimci siyasi hattın geliştirilememesinde 
önemli etkenlerdir.”
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2014 yılında 
yaşanan 
Soma katlia-
mından son-

ra çeşitli maden ocaklarında 
3500 işçi tazminatsız bir şekil-
de işten atılmış ve sarı sendi-
ka, devlet, patron iş birliği ile 
yıllardır işçiler oyalanmıştı. 
Yıllardır süren örgütlenme 
faaliyetiyle Soma’da Bağımsız 
Maden İş Sendikası kuruldu 
ve maden işçilerinin haklarını 
alabilmeleri için bir direniş 
örgütledi. Tazminatlarının 
verileceği sözü ile bitirilen 
direniş ve sonrası üzerinde 
Bağımsız Maden İş Sendikası 
Genel Başkanı Tahir Çetin ile 
konuştuk. 
 
Bağımsız Maden İş Sendikası 
öncülüğünde Kırkağaç’ta 3500 
tazminat mağduru maden 
işçisini temsilen 32 günlük bir 
direniş gerçekleştirildi. Dire-
niş tazminatların ödeneceği 
sözü ile bitirildi. Direnişe ve 
sonrasına dair neler söyleyebi-
lirsiniz?
 
31 Aralık’a kadar dilekçelerin 

toplanması gerekiyordu ve toplandı. 
Bir de şöyle bir şey vardı. Dilekçelerin 
bir kısmını Türkiye Maden İş Sendikası 
topladı ancak onların dilekçeleri kabul 
olmadı. Bunun sebebi ise dilekçenin ba-
şında iki başlık olmasıydı. TKİ ve TMS 
diye iki ayrı başlık ile almışlar dilekçele-
ri ancak o şekilde istenmiyordu. İşçilere 
gereken uyarıyı yapmadılar. Dilekçeleri 
verme esnasında da bir olay yaşadık. 
TMSF Soma Holding’in mallarına el 
koymuştu. Malların satılmamasına dair 
bir protokol imzalandı 5 sene önce. 
Ancak şimdi tazminatların ödeneceği 
söylenince bu mallar apar topar kaçırıl-
maya çalışıldı. Biz de bunun üzerinde 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyuru-
sunda bulunduk. Şimdi bu sürecin taki-
bindeyiz. Bir taraftan direniş esnasında 
işçiler Türkiye Maden İş Sendikası’ndan 
istifa etmeye başlamıştı. Sendika ise 
işçilerin istifasını engellemek için bir 
A4 kâğıdına TİS yapıyoruz diyerek bir 
sürece girdi. Bunların ardından işçilerin 
maaş bordroları gelince bu vaatlerin 
hiçbirinin uygulanmadığını gördük. 
SSK dokümanlarına bakınca ise uygu-
landığını gördük. İşçi arkadaşlarımız 
bunun üzerine sendikamıza geldi ve 
durumu anlattı. Biz de bu süreci hem 
kamuoyu ile paylaştık hem de yetkili 
kişilere bildirdik. Süreci takip ediyoruz. 
 
Tazminatların ödenmesi için yasa çıka-
cağı söylenmişti. Yasanın çıkması süreci 
nasıl ilerliyor?
 
Manisa Milletvekili Özgür Özel konu 
ile ilgili önergeyi sundu. Diğer partiler 
de bu yasada ortaklaşmayı önermiş. 
Tüm siyasi partilerin ortaklaştığı bir 
torba yasa çıkacağı söyleniyor. Ancak 
Eynez’de çalışan ve dilekçe verilen arka-
daşlarımızın tazminatlarının ödeneceği 
kesinleşti. 2200’e yakın maden işçisinin 
alacağı kesinleşti. Ancak Atabacası, 

"Soma'da 
toplumsal 
muhalefet 
güçlendi, 

siyasi inşa 
sürecine 

girmek 
gerekiyor." 

BAĞIMSIZ 
MADEN İŞ BAŞKANI 

TAHİR ÇETİN 
İLE RÖPORTAJ
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Işıklar ve Uyar Madencilik için torba 
yasa bekleniyor. Bunun için işçi ar-
kadaşlarımızın kararı ile 22 Ocak’ta 
kazanımlarımızın takipçisi olduğumuz 
yönünde bir eylem yapılması kararı 
alındı. Eylem maden işçilerinin yoğun 
katılımıyla Soma’da gerçekleşti. Hükü-
met Meydanı’nda basın açıklaması 
yaptık ve ardından işçi arkadaş-
larımızla sendikamıza geçerek 
toplantı gerçekleştirdik. 
Toplantıda aldığımız karar, 
16 Şubat günü binlerce 
maden işçisiyle TKİ 
Müdürlüğüne yürüyerek 
son uyarı eylemimizi 
yapmak oldu. 
 
Direnişten sonra So-
ma’daki siyaset atmosfe-
rinde bir değişiklik oldu 
mu? 
 
Direniş sonrasında Soma 
halkının sendikaya bakışı 
oldukça olumlu oldu. Şuanda 
Soma’da termik santral ile ilgi-
li bir süreç başladı. 2000 senesinde 
Soma’daki madenler ve termik santral 
kamuya aitti ancak maalesef Soma’daki 
insanlar AKP ve Türkiye Maden İş Sen-
dikası perdesi ile baktığı için maden-
lerin özelleşmesi kolaylaştı. Ardından 
301 maden işçisi arkadaşımızı kaybet-
tik. Katliamın sebebinin bu olduğunu 
arkadaşlarımıza da açıkladık. Termik 
santrallerin özele verilmesiyle birlik-
te yıllardır Soma’nın havası kirletildi. 
Şimdi durum şuna geldi; ya havanızı 
kirleteceğiz ya da soğuktan donacak-
sınız. Soma’nın halkı ise artık şunu 
söylüyor: “Sen bizi ne üşütebilirsin ne 
zehirleyebilirsin. Biz kendimiz ısınırız 
ancak havamızı kirletmene izin verme-
yiz.” Bir eylem çağrısı için ilk baktıkları 
yer bizim sendikamız oldu. Soma hal-

kının bize bakışının umutlu olduğunu, 
sokağa hâkim olanın artık Bağımsız 
Maden İş Sendikası olduğu düşünüldü-
ğünü söyleyebiliriz. Sorunlara hâkim 
olduğumuzu ve çözecek alternatifler 
üretebileceğimizi düşünüyorlar.
 
Soma’da toplumsal muhalefetin güç-
lendiği bir durum var diyebilir miyiz? 
Öyleyse bu muhalefetin büyümesi için 
Soma’da ne yapılması gerekir? 
 
Soma’da toplumsal muhalefet güçlendi 
diyebiliriz ancak bunu güçlendirmek ve 
siyasi bir inşa sürecine girmek gerekir. 
İşçilerin haklarını aradık, sokağa çıktık 

diyebiliriz. Ancak 
bu maden işçilerinin tazmi-
natları ile sınırlı olmamalı.  
Somalı çocukların kreş 
ihtiyacı var mesela ya da 
insanların sosyal alanlara 
ihtiyaçları var. Bunların 

hepsini yaratabilecek siyasi 
bir güç oluşturmak lazım.  

Bu bölgedeki insanlara sadece 
Soma özelinde de bakılmaması 

lazım. Akhisar, Kırkağaç, Savaşte-
pe, Kınık, Bergama gibi birçok yerden 

gelen maden işçisi var. Bu maden işçi-
lerinin hepsini kapsayan bir mücadele 
örgütlenmesi lazım. 
 
Türkiye’deki diğer maden havzalarında 
durum nasıl? 
 
Direniş çadırımızı kaldırdıktan son-
ra Türkiye’deki tüm madencilerin 
örgütlenmesi için şehir şehir dolaşıp 
toplantılar organize etmeye çalıştık. 
Kırkağaç’taki direniş herkese umut oldu 
ve bu bizi daha çok mutlu ediyor. Bu 
mücadeleler sadece ekonomik alanda 
değil, siyasal alanda da yürütüldüğünde 
önümüze daha başka tablolar çıkacağı-
nı artık maden işçileri biliyor. 

EMEK

Bu mücadeleler sadece ekonomik 
alanda değil, siyasal alanda da 
yürütüldüğünde önümüze daha başka 
tablolar çıkacağını artık maden 
işçileri biliyor.”
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2019 
yine direniş 
dolu bir seneydi. 
Dünya ve Türkiye birçok farklı itirazla 
titredi. Lenin’i Allah bilip proleterya 
diktatörlüğünün amentüsünü ezberden 
okuyanlar ise oturdukları yerlerden işçi 
sınıfını görmek zor olduğu için “çok 
zor zamanlardan geçiyoruz” diyerek 
koltuklarına biraz daha gömülmeye 
devam etti. Oysaki işçiler direniyor. Ta-
rihin mezar kazıcıları belki şaşıracak-
sınız ama kazıyor. Evet, belki devrimci 
örgütleri yok, evet devlet ideolojisince 
bölünüyorlar belki ve evet belki birçok 
geri eğilimi taşıyorlar zihinlerinde. 
Bunların hepsi sinizme ve nihilizme gö-
mülmüş, 30 yıl öncesinin hayaletleriyle 
kavga eden, ezberi bozulmasın diye 
semtinin dışına çıkmayanlar yüzünden. 
Bizler varoluşsal sancılar içinde debe-
lenirken onlar kapitalizmin mezarının 
çukuru için kazma vurmaya devam edi-
yor. Evet, devrimciler olmadan. Günün 
getirdiği zorluklara karşı direngenliğini 
koruyan işçi direnişlerinden birkaçını 
sizin için derledik. Bunlara bakmanın 
Türkiye’deki sendika-devlet ilişkisini, 
çeşitli sol yapıların geri eğilimlerinin 
ayan beyanlığını ve Türkiye işçi sınıfı 
profilini anlayabilmek için gerekli bir 
çaba olduğunu düşünüyoruz. 
 
Mahir Kılıç; 2018’den beri direniyor. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 
bir işçiydi ve kadro talebiyle dava açtığı 

için işten 
atıldı. 
Aynı 
durumda 

olan diğer 
işçilerle di-

renişe geçti. 
CHP de sendi-

kası Genel-İş de 
tüm sol da böyle 

bir şey hiç olmamış 
gibi davrandı. Mahir 

üçüncü kez açlık grevi dire-
nişi yaptı. Solun büyük bir kısmı ve 

tüm demokratlar tarafından sevilen Ca-
nan Kaftancıoğlu’nun işyerinin önünde 
yani İstanbul CHP İl Başkanlığı önünde 
her gün işini istedi. Mahir, solun CHP 
ile kurduğu patronaj ilişkileri yüzünden 
bunca zaman görmezden gelindi, CHP 
tarafından yalan söylemekle suçlandı 
ama Mahir onuruyla ve umutla direndi. 
Direnişi 29 Ocak’ta işe geri dönmesiyle 
birlikte zaferle sonuçlandı. 
 
Ataşehir İşçileri; Genel-İş ve Güven-
lik-Sen işyeri temsilcileri olan iki işçi 
toplu sözleşmeye aykırı şekilde Ataşehir 
Belediyesi’nden işten atıldı. Belediye 
önünde direniyor ve her gün hesap so-
ruyorlar. Direnişleri 100 
günü aştı. Ataşehir 

Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin hem 
iftiralarına hem de fiziksel şiddetine 
maruz kaldılar, hesap sordukları için. 
Tanıdık hikâye; Ataşehir Belediyesi bir 
CHP belediyesi olduğu için sendikalar 
ve solun büyük bölümü yine sessiz. 
 
Şişli İşçileri; Şişli Belediyesi’nde çalışan 
5 işçi toplu sözleşmeden yararlanmak 
istedikleri ve sendikal faaliyet yürüt-
tükleri için işten atıldı. Daha doğru bir 
ifadeyle, emekliliğe zorlandı. Belediye 
böylece hukuki sürecin önünü tıkamış 
oldu. İşçiler 50 günü aşkın süredir Şişli 
Belediyesi’nin işçi düşmanlığını teşhir 
etmek için belediyenin hemen karşı-
sındaki direniş çadırlarında 24 saat 
nöbetteler. Direnişleri sayesinde benzer 
sebeplerle birçok işçinin emekliliğe 
zorlanmasını ve işten atılmasını önle-
diler ve işçi sınıfı siyaseti ile sol kim-
lik siyaseti arasında turnusol olmaya 
devam ediyorlar. 
 
Cargill İşçileri; Bursa Orhangazi’de 
yer alan Cargill fabrikasında 14 işçi 
sendikalı ol-

YOLU AÇIYOR
ORADA 

YÜRÜYORLAR
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dukları ve Tek-Gıda 
İş Sendikasını 
fabrikalarında 
örgütledikleri 
için işten atıl-
dı. Şimdiye 
kadar andı-
ğımız tüm 
direnişlerde 
gördüğünüz 
gibi ‘sendikalı 
olmak anaya-
sal bir hak’ fakat 
her patron sadece 
sendikalı olduğu için 
türlü yalanlarla işçileri işten 
atabiliyor üstelik buna karşı işe iade 
davası açtığınızda mahkeme kararı işe 
iade olsa da patronlar bu kararı tanı-
mıyor. Cargill’de de böyle oldu; işçiler 
işlerini geri istediler ve işe iade davası 
açtılar. Davayı kazandılar, fakat patron 
onları işe geri almadı. Ne devlet ne de 
mahkemeler bunun hesabını sorma-
dı. İdeal düzlemde tıkır tıkır işleyen 
hukuk pratikte patrondan ancak “bu 
kadar” hesap sorabildi. Cargill işçileri 
fabrika önünde direnişe geçti, yetmedi 
Bursa’dan Cargill şirketinin bulunduğu 
İstanbul’a yürüdüler yetmedi şirketin 
önüne kamp kurdular. Hergün tüm 
plaza işçilerine ve tüm İstanbul’a ço-
cukları daha iyi bir geleceğe sahip olsun 
diye direndiklerini haykırdılar. Cargill 
Direnişi böylece 600 günden fazla sü-
redir devam ediyor. Mevsimleri, yılları 
devirdi. Patron inatçıysa Cargill işçileri 
daha inatçı, yeni yöntemlerle direnme-
ye devam edecekler. 
 
Düzce-Cam Grevi; Düzce-Cam Fabri-
kası’na işçiler yıllardır sendika sokmaya 
çalışıyor. Kristal-İş Sendikası yetki aldı-
ğı andan itibaren bu mücadele daha da 
çetinleşti. Patron, sendikanın yetkisine 
itiraz etti, itiraz mahkemece kabul edil-

meyince 19 
işçiyi işten 
attı. Buna karşı 
gelişen tepkiler-
den sonra işçileri işe 
geri aldı fakat sonrasında hepsini 
aralıklarla teker teker işten çıkarmaya 
başladı. Bugün Düzce-Cam fabrikasın-
dan sendikalı olduğu için atılan 100’e 
yakın işçi var. İşçiler geçtiğimiz Tem-
muz ayında grev kararı aldı. Bu süreçte 
patron, hukukun arkasından dolanarak 
taşeron işçi istihdam etti ve grevi 
kırmak için elinden geleni yaptı. 
Fabrikada çalışan 30’dan fazla sendi-
kalı işçi baskılardan dolayı işten ayrıl-
dı. Tüm bunlara rağmen Düzce-Cam 
Grevi 210 günü aşmış durumda. İşçiler 
kararlı, hergün direnişten öğreniyor ve 
güçleniyorlar. 
 
Saica Pack İşçileri; Sakarya Saica Pack 
fabrikasında işçiler Selüloz-İş Sendika-
sı’nı örgütlemeyi başardı. Sendika yetki 
alabilecek kadar üye sayısına ulaştığın-
da patron 6 öncü işçiyi daralma baha-
nesiyle işten attı. İşçilerin 3’ü OSB’nin 
orta yerinde bir direniş çadırı kurdu. 
Bu haksızlığı ifşa edebilmek, haklarını 
aramak için. Saica Pack’ın diğer ülkeler-

deki 
tüm 

fabrikaların-
da sendika var, 

bunun bilgisine 
sahip olan iş-
çiler kendile-
rinden daha 
da emin di-
rendiler. 20 
Ocak’ta di-
renişlerinin 

240.gününde 
bir açıklama 

yayınlayarak 
direnişlerine son 

verdiler. Kıdem, ih-
bar ve birer yıllık brüt 

ücretlerini alarak önemli 
bir kazanım elde ettiler. Bu 

kazanımlar diğer direnen işçilere umut 
ve cesaret verdi. 
 
Bu direnişler bizim 2019 biterken 
Umut-Sen olarak ziyaret ettiğimiz 
direnişlerdi. Biraz olsun yerimizden 
kımıldadığımızda bile çok sayıda 
işçi direnişinin azimle ve tüm baskı 
ve yalnızlığa rağmen devam ettiğini 
görmek çok zor değil. Bunların dışında 
şuan Türkiye’nin farklı yerlerinde farklı 
sebeplerle ve zorluklarla süren 40’dan 
fazla işçi direnişi var. Hükümet pat-
ronları açıktan kollarken, kriz devam 
ederken, hamaset kimsenin karnını 
doyurmazken, insanlar parasızlıktan ve 
çaresizlikten intihar ederken işçiler sarı 
sendikalara rağmen, onların özgücüne 
ve aklına güvenmeyen sol tarafından 
yalnız bırakılıyor olmalarına rağmen, 
bilinçleri ve maddi koşulları patron ör-
gütlerince kuşatılmış olmasına rağmen, 
direniş yolunu buluyor, açıyor ve orada 
kararlılıkla yürüyorlar. Selam olsun!

emek

“Hükümet patronları açıktan kollarken, kriz devam ederken, hamaset 
kimsenin karnını doyurmazken, insanlar parasızlıktan ve çaresizlikten 
intihar ederken işçiler sarı sendikalara rağmen, onların özgücüne ve 
aklına güvenmeyen sol tarafından yalnız bırakılıyor olmalarına rağmen, 
bilinçleri ve maddi koşulları patron örgütlerince kuşatılmış olmasına 
rağmen, direniş yolunu buluyor, açıyor ve orada kararlılıkla yürüyorlar.”
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“Ölüm saçan bir kundakçıya dö-
nüşüp elimde bir meşaleyle bütün 
ülkeyi dolaşmak istiyorum.” 

 
Yoksulluğunun, çocuklarının ölümü-
nün acısının, çaresizliğinin yoğunlaştığı 
bir anda Jenny Marx duygularını böyle 
ifade ediyordu. Sahip oldukları ve olabi-
lecekleri ayrıcalıkları, imkânları, itibarı 
ve statüyü bir kenara koyup kendilerini 
devrime adayan Marx ailesinin yaşamı, 
devrimciliğin erdeminin birçok kişisel 
beklentiden vazgeçmeden gerçekleşe-
meyeceğini görmek açısından önemli 
bir örnektir.  
 
Bir dönemi o dönemin devrimcileri-
nin yaşamı içinden geçerek anlamaya 
çalışmak hem o dönemin tarihsel 
özgüllüklerini hem de bu özgüllükle-
rin insanların yaşamlarındaki birey-
sel yansımalarını anlamak açısından 
işlevseldir. Kuşkusuz tersi bir okuma 
da, yani bir bakıma E.P. Thompson’un 
İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu’nda 
yaptığı gibi, aynı düzeyde işlevseldir. 
Bu iki yöntemin diyalektik 
bir birlik içinde kullanılması 
zor ama tarihsel okumanın gü-
venirliği açısından kritiktir. Bu nedenle 
tarih okumasında sadece olayların ve 
süreçlerin nasıl ortaya çıktığı ve gelişti-
ği değil biyografi okumaları da önemli 
katkılar sunar. Zira ezilenlerin mücade-
lesinin kökenlerine, devrimin izlerine, 
“kandan ve ateşten harflerle yazılmış 
mülksüzleştirme” tarihine bakarken 

kitlesel mücadeleler kadar bu mücade-
lelerin içindeki bireysel deneyimlere 
bakmak da bir o kadar yararlı olacaktır. 
O dönemin tarihsel koşullarını daha da 
içeriden anlamak için Marx’ın yaşamını 
katetmek bu açıdan verimli bir okuma-
ya kaynaklık eder. Marx’ın yaşamındaki 
kırılma noktaları, bu kırılma noktala-
rının onun fikirlerine yansıması ve bu 
ikisi arasındaki koşutluk bir devrimci-
nin yaşamındaki politik, etik, ekonomik 
ve diğer toplumsal boyutlardaki bağlan-
tıları da gün yüzüne çıkarır.    
 
Marx’ın yaşamına baktığımızda, Ko-
münist Manifesto’nun yazıldığı 1848 ve 
sonrası, Marx’ın kişisel tarihi açısından 
da sınıf mücadelesi tarihi açısından 
kritik bir yer teşkil eder. Marx’ın bu 
metni yazdığı dönemdeki tutumu, bir 
devrimcinin farklı yönleriyle olgunlaş-
ma ve fikirlerinin yalınlaşma dönemine 
işaret eder. Marx’ın sürgünü, Komünist 
Birlik’in feshi, mücadelenin gizliliği-
nin askıya alınması ve mücadelenin 
açık hale getirilmesi, orta sınıfa karşı 
temkinli olma ve burjuva ile siyasi 
işbirliğine nokta koyma gibi tutumla-
rın yaşandığı yıllardır o yıllar.  Marx’ın 
yaşamı içinden geçerek tarihe bakmak 
ya da tarihin içinden geçerek Marx’a 
bakmak, ikisi arasındaki diyalektik bağı 
kurabilmek zor olsa da Marx’ın tarihsel 
önemini anlamak açısından önem arz 
eder. Kuşkusuz kişisel yaşamla politik 
yaşam arasındaki çelişki her devrimci 
açısından sorun teşkil etmiş olsa da 

ikisi arasındaki ilişkiyi devrimci bir 
iradeyle yönetebilmek zordur ki çoğu 
zaman yönetilemeyen çelişik yönler 
kalması muhtemeldir. Bu, çelişkinin 
doğallaştırılması değil tarihsel süreç 
içinde anlaşılması gerektiği ve dolayı-
sıyla da devrimciliğin aynı zamanda 
çok farklı düzeylerde, içsel ve dışsal 
çelişkilerle uğraşmak olduğu yönünde 
bir hatırlatma olarak yorumlanmalıdır. 
Marx’ın yaşamı da bu çelişkilerden 
azade olmamıştır.

           Aşk ve Kapital, Marx’ın düşüncesinin 
ortaya çıktığı tarihsel koşulları, aynı ko-
şullarda “görünmez” kılınan devrimci 
kadınların çetin yaşamlarını ve devrim-
ciliğin hem toplumsal hem de kişisel 
ilişkiler açısından zorluğunu anlamak 
için önemli bir çalışma. Dahası ancak 
sınıf mücadelenin bin yıllara ve dünya 
ölçeğinde bir çelişkiye dayandığının 
anlaşılması ve bu nedenle devrimciliğin 
ancak zorunlulukmuşçasına kavranması 
ve bu yönde bir çabayı edimselleştirerek 
mümkün olduğunu anlamak açısından 
da önemli kaynaklardan biri. Zira dev-
rimcilik gerçekle olduğu gibi yüzleşme-
yi gerektirir ve Marx da 19. yy.’da bunu 
yapmaya gayret ediyordu: “On doku-
zuncu yüzyılın toplumsal devrimi, şiiri-
ni geçmişten değil, yalnızca gelecekten 
çıkarabilir […] On dokuzuncu yüzyılın 
devrimi, kendi öz içeriğine ulaşmak 
için, ölülere kendi ölülerini gömdürmek 
zorunda” (Marx). Bunu yapabilmek için 
ise öncelikle devrimcilik ile ütopyacılık, 
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anarşistlik ya da sosyal 
demokratlık birbirinden 
kesin biçimde ayrılma-
lıydı. Dahası toplumların 
tarihini sınıf mücadelesi 
temelinde, ilerlemeyi ve 
yenilgileri de bu mücadele-
nin tarihsel uzantıları olarak 
görmek, mücadelenin uzun ve 
çetin yolunda bu yenilgilerden 
yararlanmayı bilmek gerekiyor-
du: “Bugüne kadar daima şunu 
gördüm ki, devrimci yola girmiş 
gerçekten güvenilir karakterdeki herkes 
[…], yenilgilerinden devamlı olarak 
yeni güç devşiriyor ve tarihin akıntısın-
da ne kadar yüzerse, o kadar azimli olu-
yor” (Marx). Zira varoluşun kaynağını 
mücadelede gören Marx’a göre, sınıf 
mücadelesindeki strateji ve hareket tar-
zı, bu mücadelenin tarihine ve gelinen 
somut duruma dayanılarak belirlenme-
lidir. Enternasyonal’deki –güncel olması 
açısından da önemli olan- tutum da bu 
hakikatin bir tezahürü olarak yorum-
lanmalıdır: “ ‘İşçi sınıfı, bir siyasi parti 
oluşturmanın dışında, bir sınıf olarak 
hareket edemez.’ Bu hamle, ‘toplum-
sal devrimin zaferini ve aynı zaman-
da nihai hedefini –sınıfların ortadan 
kaldırılmasını- güvence altına almak 
için zorunludur’”. Bu güvenceyi ise özel 
mülkiyetin ortadan kaldırılması ve 
üretim araçlarının toplumsallaştırılma-
sı temin edebilir. Bu açıdan komünizmi 
doğru anlamak, onu ütopyalarla karış-
tırmamak, bilhassa sınıfsız toplumdaki 
mülkiyet ilişkilerini doğru yorumlamak 
elzemdir: “Komünizm hiç kimseyi 
toplumun ürünlerini mülk edinme gü-
cünden yoksun kılmaz, insanı böyle bir 
mülk edinme yoluyla başkalarının eme-
ğini boyunduruk altına alma gücünden 
yoksun kılar, hepsi bu” (Marx).

         Sınıf 
mücadele-
sinin kökenlerini, 
güncelliğini, gelece-
ğini ve komünizmi 
anlamak açısından 
güncel bir tartışma 
yürütülecekse bu 
ancak tarihe döne-
rek ve tarihin haki-
katinden yola çıkarak 
yapılabilir. Marx’ın 
kavrayış tarzı, bu haki-
katin kavranmasındaki 
temel uğraklardan biridir. 
Bu nedenle devrimciliğin 
şimdiki sorumluluklarından 
biri bu kavrayış tarzını anlamak ve 
derinleştirmekse diğeri de bu kavrayış 
tarzı yoluyla devrimciliği tarihsel koşul-
lara uygun olarak yeniden tesis etmek-
tir: “Kendi payımıza yapmamız gereken 
eski dünyayı tüm ayrıntılarıyla ortaya 
koymak ve yenisinin oluşumu için ger-
çekçi bir şekilde çalışmaktır. Düşünen 
insanlığa özgü olaylar bize düşünmek 
için zaman bıraktıkça ve sıkıntı çeken 

insanlığa 
özgü olaylar bize 

bir araya gelme olanağı sağladıkça, or-
taya çıkan ve çağımızın şu an bağrında 
beslediği ürün daha eksiksiz olacaktır” 
(Marx).

* Aşk ve Kapital (2019), Mary Gabriel, çev: Benan 
Eres & Deniz Gedizlioğlu & Gülden Kurt, İstan-
bul: Yordam Yayınları
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“Aşk ve Kapital, 
Marx’ın düşüncesinin ortaya çıktığı 
tarihsel koşulları, aynı koşullarda 

“görünmez” kılınan devrimci 
kadınların çetin yaşamlarını ve 

devrimciliğin hem toplumsal hem de 
kişisel ilişkiler açısından zorluğunu 

anlamak için önemli 
bir çalışma.”
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Geçtiğimiz yılın en çok ilgi çeken 
yerli yapım filmlerinden biri 
olan ve Adana, Antalya, Malat-

ya gibi film festivallerinde farklı dallar-
da çok sayıda ödül alan Küçük Şeyler, 
senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer’in 
Babamın Kanatları(2016) ile başlayan 
üçlemesinin ikincisi. Sezer bir ilişki 
draması yapmaya çalıştığı bu üçlemeyle, 
birbirinden farklı ama birbiriyle bağ-
lantılı hayat hikâyelerini buluşturuyor. 
Öyle ki, ilk filmi Babamın Kanatları’nda 
lüks sitelerin inşaatında çalışan işçilerin 
yaşamını konu ederken, ikinci filmin-
de bu sitelerden krediyle konut satın 
alan orta sınıf evli bir çiftin yaşamını 
anlatıyor. Çekmeyi planladığı sonraki 
film ise bu siteleri yapan kodaman bir 
müteahhidin yaşamı olduğu biliniyor ve 
şimdiden merak ediliyor. 
 
Filmin başrollerinde beğenilen oyun-
culuklarıyla Alican Yücesoy ve Başak 
Özcan yer alırken, film yapımında 
Kültür Bakanlığı’nın destek vermemesi 
üzerine yapımcılığı Tolga Karaçelik 
üstleniyor. Kısıtlı imkânlarla oluştu-
rulan film, gösterim aşamasında da 
ancak dayanışma ve destekle çok sayıda 

izleyiciye ulaştırılabildi. Sinema 
salon sahiplerinin filme adeta 
ambargo uygulayarak gösterim 
sayısını 100’den 4’e kadar azalt-
ması, insanları alternatif film 
gösterimleri organize etmeye, 
“askıda bilet” gibi kampanya-
ları hayata geçirmeye yöneltti. 
Kuşkusuz dayanışmanın büyü-
mesinde, filmin bazı toplumsal 
meselelere duyarlı ve eleştirel bir 
yanının olması etkili. 
 
İçeriğine bakacak olursak, film bir 
ilaç şirketinde yönetici olarak çalışan 
Onur’un, iş hayatında yaşadıkları ve 
işten atılmasının ardından eşi Bahar ile 
ilişkilerinin bozulmasını absürt ögelerle 
perdeye taşıyor. Plazada yüksek gelirle 
çalışan, konfor içinde yaşayan, “ilginç” 
hobi ve sosyalliklere sahip beyaz yakalı-
ların korunaklı yaşamlarının bir günde 
nasıl altüst olabileceğini anlatıyor.  
“Yeniden yapılanma,  kurumsallaşma, 
performans” gibi bahanelerle işten atı-
lan on binlerce beyaz yakalıdan biridir 
Onur ve işsiz kalmayı hazmetmesi hayli 
zor. İşsizliğin yarattığı olumsuz duygu-
dan kaçınmanın yolunu imaj değişikliği 

yaparak, yaşam 
koçuna ve tatile giderek 

bulmaya çalışsa da bunların hiçbiri 
içine düştüğü durumdan kurtulmasına 
yardımcı değil. Aksine iş aramak yerine 
bu türden uğraşlara ayırdığı zamanı 
boşa geçirdiğini düşünen eşi Bahar ile 
ilişkilerinin gerilmesine sebep oluyor. 
 
Yakın zamanda aldıkları evin kredi 
borcu taksitini ödeyemez hale gelme-
leri Onur için hala yakıcı bir sorun 
değilken, Bahar en başından beri taksiti 
nasıl ödeyeceklerini düşünüp, sorun 

“Plazada yüksek gelirle 
çalışan, konfor içinde 

yaşayan, 'ilginç' hobi ve 
sosyalliklere sahip beyaz 

yakalıların korunaklı 
yaşamlarının bir günde 

nasıl altüst olabileceğini 
anlatıyor.”
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karşısında daha gerçekçi tepkiler gös-
teriyor. Bunun, Bahar’ın bir öğretmen 
olarak bağlı bulunduğu sınıf ve sınıf 
refleksi ile ilişkili olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bahar Onur’la 
evlenerek sınıf atlamayı isteyen daha 
alt sınıftan bir kadın ve hayatının hızla 
tepetaklak olacağının farkındayken 
“mış” gibi görünmeye çalışmadığı için 
tahammül etmesi zor.  Bunu en iyi ser-
gileyen sahnelerden biri, Onur’un eski 
iş arkadaşları akşam yemeğine geldiğin-
de masada dönen geyiğe Bahar’ın daha 
fazla dayanamayıp tiksinerek masadan 
kalkmasıdır.  
 
Filmin ilerleyen sahnelerinde karak-
terlerin özellikleri belirginleştikçe, 
Onur’un eril dil ve şiddet kullanma 
eğilimi, gizlemeye çalıştığı erkekliği 
daha açık görülüyor. Eğitimli, orta sınıf 
bir erkekten “beklenmedik” kaba saba 
davranışlarla karşılaşılıyor. Bu davra-
nışların sebebini psikolojisinin bozuk 
olması ve anti-depresan ilaçları 
kullanmasına bağlayacak unsur-
lar yok değil. Ancak böyle-
sine verilen bir ileti politik 
içerikten çok uzak. Bunun 

yanında bir 
ilaç şirketinin 

ilaç kullanan birini işe almak 
istememesiyle verilen mesaj 
daha yerinde. Beyaz yaka-
lılarda neredeyse moda 
haline gelen ve çok yaygın 
şekilde kullanılan an-
ti-depresanlar beyinleri 
uyuşturmaktan öteye 
geçmiyor. Ve bunu en 
iyi bilen ilaç firmala-
rı, böyle çalışanları 

olsun istemeyerek işe almama veya 
işten atma bahanesi olarak kullanabi-
liyor. Ayrıca diğer sektörlerde olduğu 
gibi ilaç sektöründe de işverenlerin, 
çalışan tercihlerini belirlerken, birbirini 
kolladığı gözden kaçmıyor. 
 

Filmin finaline doğru, kısırlık me-
selesi yüzünden Bahar’ın evi terk 

etmesiyle büyük bir çaresizlik ve 
yalnızlık yaşayan Onur, tasar-
lamadığı bir şekilde kendini 
binanın çatısından atlamaya 
çalışırken buluyor. Ekonomik 
sıkıntılar yaşamasının yanı sıra 
manasızlaşan hayatı adeta pa-
muk ipliğine bağlı. Çatıdan inip 
hayatını yoluna koymaya karar 
verdiğinde ise soluğu Bahar’ın 

yanında alıyor ve evliliklerini 
kurtaracak olan haberi öğreniyor. 

Böyle bir final filmin hareket nok-
tasıyla uyumlu bir final değil ancak 

film bütününde dozajı iyi ayarlanmış 
beyaz yaka eleştirisi bunu kolayca göz 
ardı edilebilir kılıyor. Bizce film izle-
yenlerin kafasını biraz olsun bulandır-
ması itibariyle başarılı ve takdiri hak 
ediyor.

FİLM
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