
İktidar Siyasal Gündemi Yönetip 
Ömrünü Uzatıyor

Başyazı

Bugün iktidarın siyasal gündemi yönetme 
çabasına karşı ezilen emekçilerin 
gündemini kamuoyuna taşımaya çalışmak 
bir görevdir. Seçim olacak olmayacak 
diye papatya falları açanlar gündemi 
saptırmaktadır. Seçim tarihini siyasal 
gücü haiz olanlar belirler.

Tarihten Gelen Bir Görev:
Kadın Mücadelesinin Zorunluluğu

Kadın

Kadınlar kapitalizmden önce de 
ezilmekteydi ancak kapitalizmle birlikte bu 
ilişki farklı araçlarla birlikte sürdürülmeye 
başladı. Kadınların kurtuluşunun 
önündeki tek engelin kapitalizm olduğunu 
söylemek en hafif tabirle tarih bilmemektir. 
Zira kapitalizmden önce de kadınlar 
hegemonik erkek iktidarı tarafından 
eziliyordu.
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Pandemi sonrası Türkiye 
ekonomisi toparlanacak mı?

Ekonomi

Tüm bu veriler bize Türkiye ekonomisinin 
pandemi sonrası aldığı darbe ile beraber 
toparlanmaktan oldukça uzak olduğunu 
gösteriyor. İşsizlik ve yoksulluk artmaya 
devam ediyor. 2020’nin ikinci yarısı da işçi 
sınıfı için ekonomik anlamda zor geçecek.
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Reis’in en büyük siyasi serma-
yesinin yani seçim kazanma 

becerisinin aşınmakta olduğuna dair 
çok alametler belirdi. İktidardaki siyasi 
yönelimin demokratik meşruiyetinin 
de kaynağı olan bu seçim kazanma 
becerisinin temelinde seçimleri nüfus 
sayımına çeviren ilkel kabilecilik duygu-
sunu kaşıyan bir kutuplaştırma siyaseti 
yatmaktaydı. Sünni-Türk nüfusa Kema-
list rejimin Cumhuriyet kurulduğundan 
beri anlattığı, 12 Eylül darbecilerinin ise 
dinci unsurlarla renklendirdiği, ulusun 
özüne dair, tarihsel temeli olmayan mil-
liyetçi mukaddesatçı fantezilerin mantıki 
sonuçlarına vardırılmasına dayalı bu 
özcü kutuplaştırıcı söylem, AKP ikti-
darının ilk on yılında küresel iktisadi 
konjonktür sayesinde ortaya çıkan refah 
hissi ve Erdoğan’ın İstanbul Belediye-
si’ndeki yerleşik siyaset kalıplarını kıran 
tavırla edindiği şöhretle birleşince, 1965 
seçiminden sonra hiçbir partide gör-
mediğimiz yüzde elli artı biri geçen oy 
oranlarını ortaya çıkardı. Kazanılan her 
seçim Erdoğan efsanesini perçinledi. 7 
Haziran’dan beri bu oranlar ucu ucuna 
tutturuluyordu ve seçim süreçleri esna-
sında ve sonrasında Reisin kendisini ya-
ratan sandığa pek saygısının olmadığını 
da görüyorduk. Sonuçta mahalli idareler 
seçimi en çok da kendisine dair bir 
plebisite dönen 23 Haziran tekrar 
seçimi, kralın çıplak olduğunu 
ortaya koydu.

Bununla birlikte egemenler herhalde 
biraz da Reis’in bu yeteneğine güvene-
rek işlemediği ortaya çıkan eski devlet 
mimarisinin kurumsal yapısını yeniden 
şekillendirirken, bu siyasi hamlenin 
olağanüstülüğünün demokratik meş-
ruiyetini onun bu seçmen desteğinden 
devşirmek istiyorlardı. Bu çaba bir kısım 
yol aldı, sermaye sınıfı pek çok talebini 

elde etti ama hala ortada yerleşmiş bir 
devlet mimarisi yok, kişiselleşmiş bir 
yönetim var. Kapitalizm kişiselleşmiş 
bir yönetimle de işler yeter ki bu rejimin 
führeri toplumun etkin kesimlerinden 
rıza devşirebilsin. Bu olmadığında iki 
soru ortaya çıkıyor. Yeniden demokratik 
meşruiyet için bir seçim yenilenmesi 
gündeme gelir mi? Yoksa artık Türki-
ye demokratik meşruiyete yani seçime 
ihtiyaç duymayan bir sistemle mi yü-
rüyecek? Bu soruların farklı çevrelerde 
dillendirilerek siyasal gündemi meşgul 
ettiği görülüyor.

Bu tartışmanın devrimciler açısından 
çok anlamı olmadığı ortadadır. Türki-
ye’de seçimlerin tamamen tatil edilmesi 
türlü nedenlerle hiç kolay değildir. Öte 
yandan, bu iktidar da daha zamanı var-
ken bir erken seçimi zorlamaz. Bununla 
birlikte kendi çıplaklığını kutuplaşmanın 
değirmenine su taşıyarak örtmek ama-
cıyla siyasal gündeme pek çok gereksiz 
tartışma başlığı iterek gündemi dolayı-
sıyla siyaseti kontrol ettiği ortadadır. Bu 
ortamda kendisine avantajlı bir konjonk-
tür yakalarsa ki bu pek mümkün gözük-
müyor baskın seçim deneyebilir. Bunun 
olmadığı koşullarda sürekli siyasal gün-
demi kontrol ederek zaman kazanmaya 
çalışacaktır. Zira bu iktidar denkleminin 
köşe taşı olan Reis yukarıda vurgulan-
dığı gibi işlevini yitirmektedir. Bu süreç 
de kendi doğallığında siyasal gerilim ve 
çekişmeleri arttırmaktadır. Gemiyi terk 
etmek kolaylaşmakta iktidar aktörleri 
arasında küçük parsa savaşları kamuo-
yuna görünür bir biçimde yapılmaktadır. 
Bu sürüklenme kontrol edilmezse so-
nucu tıpkı 2002’de Ecevit Hükümeti’nin 
başına geldiği gibi istem dışı bir erken 
seçim olur. Büyük ihtimalle gidişat bu 
yönde olacaktır.

İktidarın siyasal gündemi kontrol edebil-
me yeteneği kuşkusuz medya kurumla-
rını büyük oranda kontrol etmesine da-
yanıyor. Fakat en az bunun kadar önemli 
olan bir başka unsur da iktidarı bu ikti-

sadi durgunluk ve pandemi koşullarında 
almaya isteksiz düzen muhalefetinin 
beraberliğe bağlanmış şikeli bir maçtaki 
gibi top çevirmesidir. Sermaye sınıfının 
gündemi hayata geçerken bunun ortaya 
çıkardığı tepki üzerinden konuşma-
ya isteksiz düzen muhalefeti ve onun 
söylemini yeni medyada yayan kanallar 
Türkiye’de tartışmaya değer şeyin Aya-
sofya’nın yeniden ibadete açılması ya da 
pandemi koşullarında Süper Ligin şifreli 
kanaldan verilip verilmemesi olduğunu 
düşünüyor olabilirler. Fakat Türkiye’de 
kamuoyunun tartışması gereken derin 
toplumsal ve ekonomik sorunlar vardır. 
Benzer sorunlar küresel olarak da var ve 
bu dönemde nasıl patladıklarını görüyo-
ruz. Bu tür konular ana akım medyada 
hiçbir yerde gündeme taşınmıyor. Tür-
kiye gibi ana akımın itibarsızlaştığı ve 
yeni medyanın muhalefette etkin olduğu 
bir ülkede bile gündemin iktidara göre 
belirlenmesi düzen muhalefetinin halkın 
öfkesine yabancı olduğunun bir göster-
gesidir.

Bugün iktidarın siyasal gündemi yö-
netme çabasına karşı ezilen emekçile-
rin gündemini kamuoyuna taşımaya 
çalışmak bir görevdir. Seçim olacak 
olmayacak diye papatya falları açanlar 
gündemi saptırmaktadır. Seçim tarihini 
siyasal gücü haiz olanlar belirler. Bizim 
görevimiz bu süreçte siyasal tartışmanın 
gündemini emekçilerin talep ve müca-
delesi doğrultusunda belirlenmesi için 
çalışmaktır. Seçim gündemi fiilen ortaya 
çıktığında bir emekçi alternatifi olmadan 
tartışmayı bu yöne çekmek zordur. Oysa 
içinden geçtiğimiz koşullarda işsizlik, 
borçluluk, pandemi koşullarında işçi 
sağlığı ve güvenliği, kıdem tazminatının 
savunulması, işsizlik fonunun yağma-
lanmasına karşı mücadele ve tabi ki 
örgütlenme özgürlüğü ihlallerine karşı 
kavga kamuoyunun gündemidir. Yeter 
ki bunları kamuoyunda görünür olarak 
yeni medyada ve sokaklarda tartışmaya 
örgütlemeye cüret edelim.

İktidar Siyasal Gündemi 
Yönetip Ömrünü Uzatıyor
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Dünya genelindeki salgın sonra-
sı küresel olarak ekonominin 
yavaşladığı bu döneme Türkiye 

ekonomisi hali hazırda olumsuz veriler-
le girmişti. Birkaç yıldır yükselen döviz, 
ithalatı pahalılaştırarak üretimi kötü et-
kilemekte, yurtiçi enflasyonu ve işsizliği 
arttırmaktaydı. Bunlara eklenen kötü 
ekonomi yönetimi, sermaye sınıfını ve 
iktidarı koruma öncelikli olan maliye 
politikalarıyla da desteklendikçe korona 
pandemisinin ardından Türkiye ekono-
misi için daha vahim bir tablo doğurdu. 
Durgunluğa karşılık ithalat vergilerinin 
arttırılması, döviz mevduatı ve konut 
kredilerinin faizlerinin düşürülmesi 
gibi oldukça etkisiz önlemler alınır-
ken, işsizlik fonunun gasp edilmesine 
yönelik plan hızla gündeme alındı. Cari 
açık için oldukça önemli olan, turizm 
gelirlerinin düşmesinden kaynaklanan 
kaybın ise ancak yüksek döviz nedeniy-
le artacak ihracatın kapatacağına umut 
bağlandı.

Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe 
açığı 17,3 milyar TL oldu. Ocak-Mayıs 
dönemindeki toplam açık 90 milyar 
TL'yi aştı. 2020 geneli için hedeflenen 
139 milyar Lira’lık açığın yüzde 65’ine 
ilk 5 ayda ulaşılmış durumda. Bütçe açı-

ğı nedeniyle Hazine’nin borçlanmasın-
da da patlama yaşandı. Nisan’da iç borç 
çevirme oranı yüzde 295’e vardı. Mayıs 
ayında ise 75.6 milyar TL iç borçlanma 
gerçekleştirildi ve iç borç çevirme oranı 
yüzde 380’e yükselerek rekor seviyeye 
ulaştı. İç borç çevirme oranı geçtiğimiz 
yıl ise sadece yüzde 132’ydi. 

Kamu bankaları öncülüğünde konut kre-
dilerinin faizi düşürülmesi ile inşaat ve 
gayrimenkul sektörünün canlandırılması 
hedeflendi. Yıllardır desteklenen konut 
politikaları ile Türkiye ekonomisinin 
önemli bir ayağı haline gelen sektörün 
canlanması durgunluktan kurtulmanın 
kısa vadede önemli bir adımı olacak. 
Ancak faizlerinin düşmesinin ardından 
konut fiyatları hızlı bir şekilde %17 arttı. 

Üretim alanına baktığımızda sanayi 
üretim endeksinin düştüğünü görüyo-
ruz. 2020 yılı Nisan ayında madencilik 
ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yıla göre %14,5, imalat sanayi 
sektörü endeksi %33,3 ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve da-
ğıtımı sektörü endeksi %14,9 azaldı.

Son on yılın zirvesinden dönen işsizlik 
ise hala oldukça yüksek oranla %13,2 

seviyesinde gerçekleşti. 15-64 yaş 
grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 0,8 puan azalışla 
%13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 
puanlık azalışla %15,1 oldu. Bu yaş 
grubunda istihdam oranı 3,5 puanlık 
azalışla %46,5, işgücüne katılma oranı 
ise 4,7 puanlık azalışla %53,7 oldu. 
İşsizlik verisinde, işsizlik oranının aza-
lıyor görünmesinin sebebi ise işgücüne 
katılma oranının düşmesi.
Ekonominin toplarlanmasına dair öncü 
bir veri olan perakende satış oranları da 
yine güzel gözükmüyor. Sabit fiyatlarla 
perakende satış hacmi 2020 yılı Ni-
san ayında bir önceki yıla göre %19,3 
azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar 
%36,7, otomotiv yakıtı satışları %20,1 
azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları 
%12,5 arttı.

Tüm bu veriler bize Türkiye ekonomi-
sinin pandemi sonrası aldığı darbe ile 
beraber toparlanmaktan oldukça uzak 
olduğunu gösteriyor. İşsizlik ve yok-
sulluk artmaya devam ediyor. 2020’nin 
ikinci yarısı da işçi sınıfı için ekonomik 
anlamda zor geçecek.

Pandemi sonrası 
Türkiye  ekonomisi 
toparlanacak mı?

"Tüm bu veriler bize Türkiye 
ekonomisinin pandemi sonrası aldığı 

darbe ile beraber toparlanmaktan 
oldukça uzak olduğunu gösteriyor. 

İşsizlik ve yoksulluk artmaya devam 
ediyor. 2020’nin ikinci yarısı da işçi 

sınıfı için ekonomik anlamda zor 
geçecek."

Sanayi Üretim Endeksi Yıllık Değişim Oranları (%), Nisan 2020
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Yaklaşık 3 bin Atlas işçisi Kasım 
2019 itibari ile maaşlarını ala-
mamaya başladı. 3 ay boyunca 

maaş almadan çalışan işçiler 14 Şubat’ta 
Murat Ersoy’un iflas açıklaması üzerine 
tazminatlarının da gasp edildiğini anla-
dı. Murat Ersoy AKFE İnşaat, ATS gibi 
şirketler üzerinden hala para kazanma-
ya devam ederken, hileli iflas ilan etti. 
Bu süreçte İş Kanunun 25/2 maddesin-
den işten çıkartılan, sigortasız çalıştırı-
lan işçiler de oldu. Patron Murat Ersoy 
bu süreçte işçilere yalan söylemeye, 
sindirmeye çabaladı ancak Atlas işçileri 
önce A.Z.A.P. (Atlaszedeler) adı altında 
örgütlenmeye, ardından sokaklara çık-
maya ve kendilerine ait olanı almak için 
mücadeleye başladı. Atlas işçileri 23 
Haziran’da AtlasGlobal Genel Merke-
zi’nde ilk eylemlerini gerçekleştirdi ar-
dından 2 Temmuz’da Bakırköy Adliyesi 

önünde bir basın açıklaması yaptılar 
ve iflas davasına müdahil oldular. Atlas 
işçileri alacaklarının hesabını sormaya, 
iflas ederek zenginleşen patronlarına 
huzur vermemeye kararlı. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy’un kardeşi ve iş ortağı AtlasGlo-
bal’de hileli iflasa giderek, aylarca iş-
çileri kandırıp bedavaya çalıştıran Ali 
Murat Ersoy kimdir, biraz da ondan 
bahsedelim.

Babalarının emlak zengini olduğu ve 
her dönem iktidarla ilişkisini koru-
duğunu bilsek de sermaye biriktirme 
sürecine dair net bir bilgimiz yok. 
1991 yılında ETS Tur’u kurdular, 2001 
yılında da Öger Holding A.Ş. tarafından 
kurulan Atlasjet’e ortak olup 2006’da 
da tamamını satın aldılar. 2015 yılında 

Murat Ersoy Atlasjet’in ismini AtlasG-
lobal olarak değiştirdi. 17-25 Aralık dö-
neminde FETÖ ile ilişki içinde olduk-
ları iddia edilse de, taraflarını seçimler 
için yüksek miktarda bağışlar yaparak 
seçti ve siyasi güce sahip konumlarını 
korumaya devam etti.  Murat Ersoy 
AKFE İnşaat, Atlantik Uçuş Okulu, 
ATSTEAM Bakım Şirketi, Elexus Otel 
ve birçok dükkana sahipken; ETS Tur, 
Voyage Otel, Max Royal Hotelleri’ni ise 
ikizine çok düşük ücretlerle devretti. 
2016 yılında AtlasGlobal ile borçlan-
maya başlayan Ersoy, Kredi Garanti Fo-
nu’ndan da 60 milyon dolar aldı. Murat 
Ersoy bu süreçte yaşanan

BİMEKS 1990 yılında Kadıköy’de 
Murat Akgiray ve Vedat Akgi-
ray ortaklığı ile kuruldu. 2016 

BİMEKS işçilerinin soygununa kadar 
Işıkçılar Tarikatı ve devlet kurum-
larından gelen güçlerini kullanarak 
ihlas vurgununu ve borsa mağdurları 
gibi binlerce insanı dolandırarak ser-
mayelerini arttırmaya devam etti.

2016 yılında 1500 BİMEKS işçisinin 
maaşları ödenmemeye başladı. Pat-
ronlar dini referanslar kullanarak 

işçileri sindirmeye çalışırken, BİMEKS 
mağazalarında bulunan malzemelerde 
kayboldu. 2016 yılında şu an Türki-
ye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu’nda 
bulunan Ahmet Akgiray’ın yöneti-
minde olduğu Alcan Systems Gmbh 
Almanya’da kuruldu ve BİMEKS’in 
içi paravan şirketler sayesinde boşal-
tıldı. 2016’dan 2018’e kadar iki sene 
boyunca işçilere her türlü mobbing 
uygunlandı, maaşları verilmedi, isti-
faya zorlandı. 2018 yılında yönetim 
kurulu tamamen dağılan firmadan 
geriye hakları gasp edilmiş 1500 işçi 
ve iflasını açıklamayan bir BİMEKS 
kaldı. 2016 senesinden beri çeşitli 
yollarla haklarını almak için çabalayan 

BİMEKS işçileri ise tekrar biraya gel-
meye; hala Türkiye’nin önemli üniver-
sitelerinde akademisyenlik yapmaya 
devam eden BİMEKS hırsızları Ahmet 
Akgiray, Murat Akgiray ve Vedat Ak-
giray’dan hesap sormaya karar verdi. 
İşçiler 22 Haziran’da Ahmet Akgiray’ın 
akademisyenlik yaptığı Özyeğin Üni-
versitesi’nde, aynı gün Vedat Akgi-
ray’ın akademisyenlik yaptığı Boğaziçi 
Üniversitesi’nde ve Ankara’da Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- Türkiye 
Uzay Ajansı önünde eylem gerçekleş-
tirdi. BİMEKS işçileri şu an birçok ilde 
bir araya gelerek meclis faaliyetlerini 
oluşturmaya ve eylem takvimlerini 
planlamaya devam ediyor. 

AtlasGlobal’de Hırsızlık Var 
ÇALDIĞIN O MAAŞI YERİNE KOY LÜTFEN!

Bimeks İşçisi Direniyor 
AKGİRAY KARDEŞLERE RAHAT YOK!
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Sosyal medya, bir iletişim aracı ol-
maktan çok daha fazlasını ifade 
ediyor. Toplumsal ya da psişik 

etkilerine dair sayfalarca konuşulabi-
lir olsa da biz bu yazıda siyasal erkin 
bu alanlara dair tepkisini anlam-
landırabilmek için sosyal medyanın 
bazı etkilerinden söz etmeyi doğru 
buluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Er-
doğan’ın yeni bir torun sahibi olma-
sından sonra damat Albayrak ile ilgili 
Twitter’da yapılan yorumlar üzerine 
Erdoğan sosyal medyaki söylemlerin 

de suç unsuru olabileceğini, Türki-
ye’ye bu mecraların yakışmadığını, 
artık bu mecraların kontrol edilmesi 
gerektiğini, anonim hesapların kont-
rolü, kullanıcı bilgilerinin devlet ile 
paylaşımı gibi maddeleri içeren yasal 
düzenlemeleri en kısa zamanda ger-
çekleştireceklerini duyurdu. Bu hiddet 
ve acelesinin sebebini ailesiyle ilgili 
yapılan yorumlarla ilintilendirse de 
hemen öncesinde YKS öğrencilerinin 
kendiliğinden örgütlenmeleriyle gün-
lerce Twitter gündeminde kaldıklarını 
ve Erdoğan’ın Youtube yayını sırasın-
da yaptıkları yorumlarla onun ‘kariz-
masını çizdiklerini’ hepimiz gördük. 
Erdoğan için bu bardağı taşıran son 
damla olsa da gezi direnişiyle başlayan 
Twitter’ın eylem ve protestolarda bir 
haberleşme ve dayanışma ağı olarak 
kullanılması, çeşitli ilişkileri açığa 

çıkarması açısından korunan kadın 
katillerinin ve tecavüzlerinin aklan-
masının engellenmesi, çeşitli devlet 
işkencelerinin burada ortaya çıka-
rılması, havuz medyasına giremeyen 
zaruri gündemlerin Twitter sayesinde 
Türkiye gündemine girmesi ve dev-
letlerin  kapılar ardındaki görüşme-
lerinin kapılarını zorlaması bardağı 
yavaş yavaş dolduruyordu. Kısa bir 
süre önce Twitter’ın toplu olarak akt-
roll hesaplarını kapatmasıyla beraber 
meydan tamamen “provokatörlere” 
kalmış oldu.  

Peki Twitter’ı kim kullanıyor? Twitter 
bugün en çok dinamik özneler tarafın-
dan, gençler tarafından kullanılmakta. 
Bu twitter topluluğunun interaktif iliş-
kileri oldukça gelişkin ve kendilerini 
bu mecralarda ifade etmeye ayırdıkları 
motivasyon oldukça yüksek. Bu kişiler 
aynı zamanda neredeyse doğdukla-

SOSYAL MEDYA
TERÖRÜ
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rından beri Erdoğan hükümetiyle 
yaşayan, geleceksizliğin getirdiği öfke 
ve nihilizmle boğuşan ama toplum-
sal hayata da ilgisini yitirmemiş olan 
bir kesimi oluşturuyor. Twitter’ın bir 
sinizm mecrası olduğu, maddi hayatta 
ortaya çıkabilecek itirazlar için sibop 
etkisi yaptığı ve en nihayetinde bir 
sermaye grubuna para kazandıran 
bir ürün olduğu gerçeğini tartışmaya 
değer konular olması açısından bir 
yana bırakmakla birlikte şunu söyle-
mek önemli; twitter sanal bir kamusal 
alan. İnsanlarla doğrudan iletişim 
kurmanız gerekmeksizin aklınıza gele-
bilecek herhangi bir konuda fikirlerini 
duyabilmenize olanak sunan Twitter, 
devletin “kamusu”nun ötesinde bir 
kamusal alan. İnsanlar bu mecralarda 
etkinleşiyor, duygu ve düşüncelerini 
dile getiriyor, burada örgütleniyor ve 
hatta burada eylemler yapıyor.  

Tüm diğer neoliberal polis devletleri-
nin liderleri gibi Türkiye’de de Erdo-
ğan’ı asıl çileden çıkaran ne buradaki 
ahlaksızlık, ne işlenen sanal suçlar 
ne de bu sanal kamusal alanın büyük 
oranda ondan nefret ediyor olması. 
Onu asıl çileden çıkaran, devletin 
siyasasına doğrudan tabi, varoluşsal 
olarak ona bağımlı olmayan bir ka-
musal alanın varlığı. Pek tabii burada 
Twitter üzerinde bir polislik faali-
yetinin yürütülmediğini ve buranın 
sınırsız bir özgürlük alanı olduğunu 
söyleyecek değiliz. İnsanlar IP numa-
ralarına kadar takip edilerek buralar-
da dahi belli konularda konuşmaları 
engelleniyor, evlerine baskınlar yapı-
lıyor ve bazen tutuklanıyor. Ama şunu 
unutmamalı; söylenecek sözler söy-
leniyor. Devletin her muhalif kıpır-
danmayı polis gücüyle kuşattığı, tüm 
ideolojik aygıtlarını zihinlerin makbul 
dizaynına koştuğu yerde birileri bazen 

kimsenin duymak istemeyeceği haki-
katleri haykırıyor ve evrende hiçbir 
ses kaybolmuyor.  

Alternatif bir kamusal alanın nüve-
lerini taşıyan bu alandaki tüm ileti-
şim faaliyetlerine devlet bir isim bile 
buldu: sosyal medya terörü. Yaratılan 
müphem düşman, daraltılmış kamusal 
alan ve yurttaşlık hakları, potansiyel 
kriminalizasyon yoluyla budanan öz-
gürlükler neoliberal devletin alamet-i 
farikalarındandır. Tüm bunlara dair 
izleri Erdoğan’ın sosyal medya terörü 
açıklamasının satır aralarında bulmak 
ise pek kolay. Teknik açıdan bu kontrol 
altına alma girişiminin Twitter sahip-
leri tarafından nasıl değerlendirileceği 
ve Türkiye’de bir Twitter temsilciği bu-
lunmasının imkanları konuşuladursun; 
halklar hangi yüzyılda, hangi tarihsel 
dönemde olursa olsun, teknolojik 
imkanların yeterliliği fark etmeksizin 
direnişin ve haberleşmenin yolunu 
bulur. Şili’den haykırılsa İstanbul’dan 
duyulur, zira ses tabiatı itibariyle dal-
gadır ve dalga hiçbir kanunla, polisle, 
silahla engellenemez!

DEĞERLENDİRME

"Devletin her 
muhalif kıpırdanmayı 

polis gücüyle 
kuşattığı, tüm 

ideolojik aygıtlarını 
zihinlerin makbul 

dizaynına koştuğu 
yerde birileri bazen 

kimsenin duymak 
istemeyeceği 

hakikatleri haykırıyor 
ve evrende hiçbir ses 

kaybolmuyor."
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Sömürüye Karşı 
Umut-Sen’de

Umut-Sen’in politik zeminini 
tanımlayan ilk çerçeve yazının 
tarihi 2008’dir. Metin genel 

olarak işçi sınıfı hareketi içindeki 
değişim ve dönüşümleri analiz edi-
yordu. Sermaye devletinin sınıfı tam 
boyunduruk altına aldığı hakikatinden 
hareketle sendikal alandaki sararma 
ve bürokratlaşmanın da bu hakikatin 
bir sonucu olduğu tespiti yapılıyordu. 
Aranan şey ise işçi hareketini içine so-
kulduğu düzen içi sağ ya da sol politik 
sendikal cenderelerden kurtaracak bir 
sendikal siyasetin geliştirilmesi, bu 
doğrultuda bir odaklanma ve bunların 
pratik araçlarıydı.
 
Bizim sınıf mücadelesi zeminlerinin 
yalnızlığını, çıkışsızlığını, egemenlerin 
sendikal hareketi kontrol altına almak 
için yaptığı hamleleri daha çıplak göz-
lemlediğimiz ve bu bağlamda pratik 
olarak sınıf mücadelelerine daha çok 
odaklanmaya başladığımız söz konusu 
dönem, bazı solcuların tepeden bur-
juva demokratik devrim gerçekleşti de-
diği bir dönemdi. Bu tespitin sahipleri 
açısından işçi sınıfı hareketinin varlığı 
neredeyse unutulmuş gibiydi. Sınıf 
mücadelesinden anladıkları tek şey ise 
kendi örgütlerinin basın açıklamaları, 
miting katılımları ve benzeri siyasal fa-
aliyetlerdi. Biz bu ikameciliği reddettik 
ve işçi sınıfı hareketini yeniden can-
landırmak, emekçilerle somut bağlar 
kurmak gibi siyasal hedeflerle bir ‘ara 
sendikal odak’ ihtiyacını tanımladık ve 
Umut-Sen’i bu alanda konumlandır-
mak üzere örgütlemeye başladık. 

Tek bir sendika kurup işsizleri, gü-
vencesizleri, işçileri bunun etrafında 
toplayalım türünden girişimlerimiz 
yasal engellere takıldı. Bu durum bizi 
sendikal sararmanın olduğu iş kol-
ları ve bazı uygun iş kollarında yeni 
sendikalar kurma yoluna sevk etti. Bir 
yandan hâlâ umut vadeden sendikalar 
içindeki demokratik işçi muhalefetini 
destekledik diğer yandan ihtiyaç gör-
düğümüz iş kollarında yeni sendikala-
rın kurulmasına önayak ya da destek 
olduk. Özel olarak sendikal siyasete 
genel olarak sınıf siyasetine yönelik 
giderek daha direnişçi bir propaganda 
tarzı ürettik. Bu tutum topluluğumu-
zun ortalama karakter özelliklerinden 
doğru oluşmadı. Solun sınıf hareketine 
ilgisizliği, eskinin direngen sendikal 
merkezlerinin neoliberal dönemin 
mantığı doğrultusunda çürümesi ve iş-
çilerin de bu durumun pekâlâ farkında 
olmasının yarattığı yakıcılığın aciliyeti 
üzerinden gelişti.

Bugün Umut-Sen önemli deneyimler 
biriktirmiş, işçi sınıfı hareketi içinde 
mevzilenme konusunda önemli mesafe-
ler katetmiş, işçi örgütlülüğü ile ilişki-
leri nitel açıdan güçlenmiş, nicel açıdan 
ise neredeyse topluluğumuzun kapasite-
sini aşacak düzeyde yaygınlaşmıştır. Bu 
tespiti övünmek ya da kendimize paye 
çıkarmak için yapmıyoruz. Zira bu yola 
çıkarken politik huzursuzluğumuzu 
büyüten hakikatler bugün azalmak ye-
rine çeşitlenmiş ve çoğalmıştır. Sermaye 
devletinin emek alanındaki tahkimatı 
derinleşmiş ve güçlenmiştir. İktidar 

hedefi olan politik bir önderliğin, bu 
yönde bir siyasetin yokluğunda sendi-
kal mücadele nihayetinde bir reform ve 
uzlaşma arayışıdır. En iyi ihtimalle işçi-
ler daha az sömürülsün kavgasıdır. Bu 
noktada herhangi bir ilerleme gerçek-
leşmediği gibi var olan reformist yapılar 
bu misyonu bile yerine getirememekte 
ve bunlar işletmelerin insan kaynak-
ları departmanı gibi çalışma pratikleri 
sergilemektedirler.

Umut-Senciler işçi sınıfı hareketinin 
solun gündemine girdiğini görmekten 
memnundur. Bugün “ileri demokra-
siye” ulaşmak için AKP iktidarından 
kurtulmayı stratejik politik hedefleri 
haline getirenler bile işçi hareketiyle hiç 
değilse göstermelik bir ilgi düzeyi kur-
maya çalışmaktadır. Toplumsal sorun 
ıskalanarak siyasal iktidarla hesaplaşı-
lamayacağına dair eski bilgelik yeniden 
gündeme gelmiştir. Bunun gereğini 
yapmaya ise kimse gönüllü değildir. Sı-
nıf mücadelesinin devrime bağlanması, 
politik öncünün yaratılması ve gelişti-
rilmesinden bağımsız olarak mümkün 
değildir. Sermaye devletini yıkıp par-
çalamayı yerine işçi sınıfının iktidarını 
kurmayı hedefleyen bir siyasal örgütsel 
hedef ve yoğunlaşmadan yoksun bir 
sendikal siyasal tarz, son tahlilde sınıfı 
düzene bağlama aracı olmaktan kurtu-
lamaz. Yani sendikal alana konumlanış, 
ekonomik demokratik talepler sını-
rından çıkıldığı, kendiliğindenciliğin 
ya da işçiciliğin yörüngesinden kurtu-
lunabildiği oranda devrimci amaçlara 
bağlanabilir. 
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"Çürümüş sendikal merkezleri teşhir etmek, sermaye 
sınıfının işçi örgütlülüğü üzerindeki etkisine karşı direniş 
ve sermaye devletinin işçileri ideolojik olarak kuşatma 
çabalarına karşı doğrudan bir hesaplaşma arayışı ile 
tanımlanabilecek bu mücadele pratiği Umut-Sen’i fiilen 
bir sınıf mücadelesi odağı haline getirmektedir."

Bu yeni keşfettiğimiz bir hakikat de-
ğildir. Umut-Sen’in hareket tarzını be-
lirleyen de yeni binyılın ilk on yılında 
Türkiye’de işçi hareketinin ve prole-
taryanın iktidarını savunduğunu iddia 
eden siyasal hareketlerin o günkü du-
rumları, görece demokratik ortamdı. 
Ara bir sendikal odak tanımı o günün 
sınıf hakikatinin özgüllükleri içinde 
bir anlam buldu. Esas çabamız işçi 
hareketiyle devrimci siyaset arasında 
volan kayışı işlevi görecek bir yapılan-
maydı. Bu doğrultuda işlevsel de oldu. 
Bugün ise işçi hareketi zeminleriyle 
bağ kurmaya çalışan bir oluşumdan 
ziyade sınıf mücadelesine dair belirli, 
somut bir siyasal tutuma ve bununla 
bağlantılı olarak emekçi direniş, mü-
cadele ve örgütlülükleri içinde köklü 
bir konumlanışa sahibiz. Bu yüzden 
bugünün sınıf ve mücadele gerçekliği 
içinde bulunduğumuz noktadan daha 
ileriye doğru hareket edebilmek için 
yeni fikirlere, anlayışlara ve direniş 
biçimlerine ihtiyacımız var. Kuşkusuz 
bu ihtiyacı tanımlayan şey, işçi sınıfı 
hareketini mevcut gerçekliğini kavra-
yarak iktidar hedefini gerçekleştirme 
iddiamızdır. 

Umut-Sen mücadelesinin bir dönemi-
nin kapandığı açıktır. Bu bakımdan 
yazılanların daha geliştirilmesi, bildik-
lerimizin daha derinleştirilmesi gerekir. 
Bunun da ötesinde var olan konumlanı-
şın yeni konjonktüre, yeni olanak ve ih-
tiyaçlarımıza uygun bir biçimde Umut-
Sen’i tanımlayışımızda da bir dönüşüme 
ihtiyaç vardır. Şunun farkındayız; işçi 

hareketiyle ilişkilenme, onun örgütlen-
me ve eyleme geçme kapasitesine katkı 
yapma gibi bir tanım bir süredir Umut-
Sen’in içinde olduğu mücadele pratiğini 
tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. 
Çürümüş sendikal merkezleri teşhir 
etmek, sermaye sınıfının işçi örgütlülü-
ğü üzerindeki etkisine karşı direniş ve 
sermaye devletinin işçileri ideolojik ola-
rak kuşatma çabalarına karşı doğrudan 
bir hesaplaşma arayışı ile tanımlanabi-
lecek bu mücadele pratiği Umut-Sen’i 
fiilen bir sınıf mücadelesi odağı haline 
getirmektedir.

Umut-Sen hâlâ sendikal örgütlenmenin 
olmadığı işyeri ve iş kollarına sendika 
sokmaya çabalamakta, sendikal örgüt-
lülüğün olduğu işyeri ve iş kollarında 
işçi komite ve konseyleri yoluyla de-
mokratik işçi muhalefetlerinin oluşma-
sını önermekte, hatta kimi iş kollarında 
sendika kurma iradesini ifade eden 
işçilerin bu çabasına kendi kaynakları-
nı tahsis etmektedir. Sendikacılık diye 
bir meslek olmadığını tüm gücümüzle 
haykırıyor ve işçiler tarafından işçi ko-
mite ve konseyleri tarafından yönetilen 
sendikalara olan ihtiyacın altını çiziyo-
ruz. Geldiğimiz nokta da bu eleştiri ve 
toplumsal çabanın siyasallaşmasını bir 
zorunluluk olarak dayatıyor.

Pandemi koşullarında dünyanın her 
yanında ezilenler arasında “bundan 
sonrasına” yönelik huzursuz bir tartış-
manın ve mücadelenin sürdürüldüğünü 
gözlemliyoruz. Egemenlerin dünyanın 
geleceğine dair “kaygılı” tartışmaları, 

tekeller arası rekabet, tedarik zincirle-
rinin konumlanış ve akışlarının değiş-
tirilmesine yönelik arayışlar, devletin 
daha da merkezileştirilmesine dönük 
niyetler, Batıda pompalanan Çin Halk 
Cumhuriyeti korkusu ve dünya ölçeğin-
de denetim ve gözetim kapasitelerini 
daha da artıran faşizan uygulamalar 
siyasal belirsizliği arttırıyor. İşte bu 
koşullar altında işçiler, işsizler, göç-
menler, geleceksiz, güvencesiz beyaz 
yakalı adayları, mevsimlik çalışan ya da 
yarıcılıkla uğraşan yoksul köylüler gibi 
tüm kesimlerin direniş ve eylemler, sı-
nıf mücadelesinin siyasal bütünleştirici 
bağlamı olmaksızın yarattıkları dina-
mizmi anlamlı dönüşümlere aktaramaz-
lar. Bu kesimler içinde kendiliğinden 
türeyen dinamizmlerin, mücadelelerin 
düzen tarafından soğurulmasına, içeril-
mesine izin vermemek bir siyasal görev 
olarak önümüzde duruyor. 

Bu görevin hakkını vermek konumlanı-
şımıza dair adlandırmayı değiştirmek-
ten yani Umut-Sen’i bir ara sendikal 
odak değil bir sınıf mücadelesi odağı 
olarak adlandırmaktan daha fazlasını 
gerektirir, bunun farkındayız. Böylelikle 
sadece devrimci bir arayışla bütünlüğü 
olan bir ilk adımı atmış oluruz. Yeni 
dönemin Umut-Sen’i mücadele içinde 
ve bu mücadeleyi verenlerin emeğiyle 
biçim kazanacak. Umut-Sen topluluğu 
kendi ilkeleri doğrultusunda, bu emeği 
harcamaya talip herkese kapılarını 
açmaya hazırdır. Kıralım zincirlerimizi; 
Türkiye işçi sınıfı bu zillete daha fazla 
katlanmamalıdır.
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Türkiye’de 
salgın 
boyunca 
sorun ve 

ihtiyaçları tamamen görünmez 
olan göçmen ve mültecilerin 
hayatta kalma mücadelele-
ri “yeni normal” dönemde 
giderek zorlaşıyor. Ekonomi-
deki dar boğazlık, büyük çapta 
yaşanan işsizlik, hayat pahalılı-
ğı ve yoksulluk en çok toplu-
mun en diptekilerini vuruyor.  
Dayanılmaz hale gelen açlık ve 
sefalet koşullarında, geleceğe 
dair belirsizlik ve karamsarlık 
içerisinde günü kurtarmaya 
çabalıyorlar. 
 
Hali hazırda bir işte çalışanla-
rının büyük çoğunluğu sigor-
tasız ve kayıtsız çalıştırıldığı 
için salgının başlamasıyla en 
başta işten çıkarılanlar göç-
menler olmuştu. Sokağa çıkma 
yasaklarının olduğu ve aylarca 
evde kalındığı dönemde varsa 
birikimleri onları tükettiler 
yoksa da borçla-harçla gün-
lerini geçirdiler. Bu süreçte 
ne devlet kurumlarından ne 
de sivil toplum örgütlerinden 

kayda değer yardım alabildiler. Özel-
likle aylarca ödenemeyen kira ve fatura 
borçları, mutfak masrafları ailelerin 
büsbütün belini büktü. 
 
Tablonun daha iyi anlaşılması için nicel 
verilere bakmak gerekirse, örneğin; 
1200 kişiyle yapılan bir araştırmaya 
göre, katılımcıların Mart 2020’den itiba-
ren yüzde 63’ü temel gıdaya erişmekte,  
yüzde 53’ü ise temel hijyen malze-
melerini karşılamakta ciddi derecede 
zorlandığını belirtmiş ve yüzde 88 gibi 
büyük çoğunluğu da işsiz olduğunu, 
iş aradığını söylemiş.  Başka bir araş-
tırmaya göre ise Suriyeli kadınların, 
çocukları doysun diye aç kaldıkları ve 
mutfak döngüsünü bu şekilde sürdür-
meye çalıştıkları ortaya çıkmış.  
 
Çocukların eğitim hizmetlerine eri-
şimleri de oldukça sınırlı ve yetersizdi. 
Uzaktan eğitim sistemi, gerekli tekno-
lojik altyapı sağlanmadan yalnızca ki-
şilerin kendi ekonomik gücü ve imkânı 
dâhilinde erişebilecekleri bir sistem 
olduğu için yüz binlerce çocuk mağdur 
edildi. Ayrıca evinde televizyon veya 
bilgisayarı olan çocukların çoğu da EBA 
TV’de verilen eğitimin yalnızca Türkçe 
dilinde olması nedeniyle bu hizmetten 
yeterince faydalanamadı. Diğer taraf-
tan okulda akran zorbalığından uzakta 
geçirilen sürede çocuklar okula gitme 
fikrini sorgular olmuş durumda ve gele-
cek yıl okul devam durumlarında düşüş 
olacağı öngörülüyor. 
 
Kadınlar, salgın boyunca çocuk ve yaşlı 
bakımında daha fazla zaman ve emek 
harcamak zorunda kalarak ev içi işlerin 
neredeyse tamamını tek başlarına 
sırtlanmış durumdalar. Aynı zamanda 
salgında psikolojik, fiziksel, ekonomik 
şiddete daha çok maruz bırakılıyorlar. 

SALGINDA   GÖÇMENLER

"Devletin 
'güvenlik anlayışı'nın 
ve uluslararası insan 
kaçakçılarına yönelik 

tutumunun sonucu olarak 
yaşanan böylesi katliamlarda 

ve patronların kâr hırsı 
yüzünden meydana gelen 

iş cinayetlerinde öldürülen 
göçmenlerin sesine kimse

ses olmuyor."

NELER   YAŞIYOR?
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Şiddetten kendilerini koruyabilecek 
koruma ve şikâyet mekanizmalarına 
çoğunlukla erişim sağlayamıyorlar. İl-
gili mercilere başvuru yapabilseler dahi 
kendilerini cesaretlendirecek ve des-
tekleyecek kişi/kurum olmadığından 
devamını getiremiyor ya da takip 
edemiyorlar. Salgın tedbirleri 
kapsamında şiddet uygulayan 
erkeğin evden uzaklaştırıl-
mamasının önünü açan 
mahkeme kararları ise ka-
dınları korumaktan çok 
şiddet kurbanı olmaya 
itiyor. 
 
Herhangi bir kimliği, 
pasaportu olmayan ve 
düzensiz ikamet eden ki-
şiler açısından da durum 
oldukça zor. Bu süreçte 
kamusal hizmetlerden fay-
dalanamadıkları gibi, onları 
kapsayan hiçbir düzenleme, 
olumlu bir değişiklik yapılmadı. 
Kâğıtsız oldukları tespit edilenler 
hakkında sınır dışı edilme kararları ve-
rilerek, itiraz yolları fiili olarak tıkandı. 
Salgın nedeniyle tehlikeli görülen ve 
sınırları kapalı olan ülkelere bile sınır 
dışı edilme riskiyle karşı karşıyalar. 
 
Şehirlerarası seyahat yasaklarının 
kalkmasıyla birlikte batıdaki büyük 
şehirlere doğru hareketlilik ve riskli 
yolculuklar yeniden başladı. Sınırlar 
kapalıyken insan kaçakçılarıyla anlaşa-
rak düzensiz yollarla Türkiye’ye gelen 
göçmenler ya ekonomik gerekçelerle ya 
da Avrupa’ya geçiş hayalleriyle İstan-
bul, İzmir gibi büyükşehirlere gitmeye 
çalışıyor. Karadaki sıkı denetimden 
kaçmak isteyenler, kaçakçıların yönlen-
dirmeleriyle çok tehlikeli yollar deneyip 
onlarcası bu yolda hayatını kaybediyor: 

Şubat ayında 13 kişinin donarak öldüğü 
Van’da yazın onlarca insan boğularak 
öldü. 27 Haziran gecesi Van Gölü’nde 
batan teknede 100 kişi olduğu tahmin 
edilirken, devam eden arama çalışma-
larıyla şuana kadar 50 kişinin cansız 
bedenine ulaşıldı. 
 
Devletin “güvenlik anlayışı”nın ve 
uluslararası insan kaçakçılarına yöne-
lik tutumunun sonucu olarak yaşanan 
böylesi katliamlarda ve patronların 
kâr hırsı yüzünden meydana gelen iş 
cinayetlerinde öldürülen göçmenle-
rin sesine kimse ses olmuyor. Kitlesel 
ölümleri bile kamuoyunda yeterince 

gündem olmuyor, 
ne insan hakları örgütleri ne 
siyasi partiler ne sendikalar 
bu meseleye odaklanıyor.  
Tüm bunlar yaşanırken ne 
yapmalı sorusu zihinleri-
mizde beliriyor:  
 

Öncelikli olarak göçmen-
lerin çok boyutlu ve köklü 

sorunlarının çözümü için 
bütünlüklü bir göç politikası 

geliştirilmeli ve hayata geçirilme-
si için harekete geçilmeli. Hâkim 

söylemin aksine göçmenler bu ülkede 
misafir değil, hakları olan bireylerdir ve 
varlıklarıyla toplum yapısında belli etki 
gücüne sahip bir toplumsal kesimdir. 
Daha uzun süre ve farklı veçhelerle öne 
çıkacak göçmenler meselesi bu neden-
le devrimciler açısından ertelenemez 
bir öneme haizdir. Pandemide ve yeni 
normal dönemde göçmenlerin artan 
hassasiyetlerini de gözetecek bir şekil-
de, hakları ve haklara erişim konuların-
da mücadele başlıkları oluşturulmalıdır.  
Projecilik, fonculuk, STK’cılık işlerinin 
çok ötesinde ele alınarak tarifli bir 
mücadele alanı olarak görüp, bu alana 
siyasal bir içerik kazandırılmalı.  Göç-
men ve mültecilerin örgütlenebileceği 
zeminlerin yaratılması için daha fazla 
sorumluluk alınmalı, işçi sınıfı müca-
delemizle harmanlamalı.

GÖÇ

SALGINDA   GÖÇMENLER
NELER   YAŞIYOR?
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“ALTEMPERYALİZM” 
TARTIŞMALARI…

Sonda 
söyleyece-
ğimizi baştan belirtelim Türki-

ye’nin toplumsal yapısını bu tartışma 
çerçevesinde değil,  “küresel kapitalist 
hiyerarşi ve işbölümü içinde orta geliş-
mişlik düzeyine erişmiş kapitalist bir 
ülke” olarak ifade ediyoruz. Konuya 
gelince:

“Türkiye altemperyalist mi” sorusu 
uzunca süredir sorulsa da,  Doğu Ak-
deniz ve Libya operasyonlarıyla birlikte 
tekrar güncellik kazanmış görünüyor. 
Soruya olumlu yanıtlayanlar “altemper-
yalist” olmayı Türkiye ile sınırlandır-
madıklarını söylüyor ama bunun nasıl 
bir küresel değişim sonucu oluştuğunu 
teorik olarak açıklamıyorlar.  Tezlerini, 
Türkiye’nin sermaye ihraç ettiğinden 
örneklerle ve sınır ötesi askerî ope-
rasyonları hatırlatarak savunmaya 
çalışıyorlar. Bu sırada düşüncelerinin 
arkaplanında ‘Lenin’in emperyalizm 
teorisinin somut durumu açıklamaya 
yetmediği’ gibi fikirler yattığını sezdir-
meyi de ihmal etmiyorlar. İlginç olan, 
bu belirsizliğe karşı çıkanların da başka 
güncel örnekler ve niyet okumalar 
üzerinden yeni belirsizlikler yaratması-
dır. Biz bu tartışmaları solun geleneksel 
kafa tembelliğinin örneği olarak görü-
yor ve “çok şey biliyor ama söylemiyor” 
misali ikiyüzlülüklere düşmeden,  bildi-
ğimiz kadarıyla ifade ediyoruz.

“Altemperyalizm” 
kavramı kendi 

içinde bir çelişki-
dir. Çünkü bir de 

“üstemperyalizm” 
olduğunu ve en aşağı-

da emperyalizmden farklı 
şeyler bulunduğunu çağrış-

tırır. Bu tezi savunanlara, teorik 
sığlıklarına belki biçimsel çare olur 
umuduyla Almanya Marksist Leninist 
Partisi kurucularından Stefan Engel’in 
“Yeni Emperyalist Ülkelerin Orta-
ya Çıkışı Üzerine” kitabını öneririz. 
Kitapta Türkiye’nin de içinde yeral-
dığı 14 ülkenin “yeni emperyalist” 
olduğu ileri sürülüyor. Bu kısa yazıda 
eleştirisine girmiyor, yalnızca “altem-
peryalizm” taraftarlarıyla aynı biçim-
de akıl yürütüldüğünü belirtmekle 
yetiniyoruz. Aralarındaki fark, En-
gel’in Lenin’in düşüncelerini dogmatik 
biçimde sahiplenmesidir. Zaten “yeni 
emperyalizm” kavramını da Lenin’den 
alıyor ve benzer başka kavramlar kul-
lananları eleştiriyor. Ama tıpkı onlar 
gibi, “sermaye ihracı” kavramını yanlış 
yorumluyor.

Lenin’in emperyalizm kavramı

Tartışma çerçevesinin dışına çıkıyor 
ve Lenin’in “emperyalizm” kavramı-
nı yeniden düşünmeye dönüyoruz. 
Kitabın adının “Emperyalizm Kapi-
talizmin En Yüksek Aşaması” olması 
anlamlıdır. Burada herhangi bir ülke 
ve döneme ait kapitalizmden değil, 
tarihsel üretim biçimi olarak kapita-
lizmden söz ediliyor. “Aşama” ifadesi, 
emperyalizmin kapitalizmden baş-
ka bir şey olmadığı anlamına gelir. 
Bunun “son” olması ise, sosyalizmden 
başka bir sonrası olmadığı demektir. 

Kapitalizm gelişmeye devam etmekte 
ama bu kendi çelişkilerini de büyüt-
tüğü için toplumsal bir çürümeye yol 
açmaktadır. Özetle Lenin, kapitalist 
üretim biçimi sürdükçe bu temel işle-
yiş düzeninin değişmeyeceğini belirtir. 
Çünkü emperyalizm bir irade, merkez 
ya da öznenin çabalarına bağlı olmak-
sızın; kendi çelişkilerinin ivmesiyle 
nesnel bir süreç olarak ilerler.  Lenin 
bunu şöyle ortaya koyar:

 “Kapitalistler dünyayı paylaşıyorlar-
sa, bunu, kendilerinde bulunan hain 
duygulardan ötürü değil, ulaştıkları 
yoğunlaşma düzeyi, kâr sağlamak için 
kendilerini bu yola başvurma zorunda 
bıraktığından yapıyorlar. Ve dünyayı, 
mevcut “sermayeleri”, “güçleri” ora-
nında paylaşıyorlar, çünkü kapitaliz-
min ve meta üretimi sisteminin var 
olduğu bir ortamda daha başka bir 
paylaşma şekli sözkonusu olamaz.”1  
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"Öncelikle sermayenin bir göçmen kuş olmadığını belirtmek 
gerekir, bir ülkeden havalandığında mutlaka oraya geri dönmesi 
beklenmemelidir, istenildiği kadar “yerli ve millî” olsun, daha 
yüksek kâr olanağı bulduğu her yere gidebilir."

Lenin’in “emperyalizm” kavramı, 
kapitalist dünya düzeninin bilimsel 
adıdır. Kitabın yazılışının üzerinden 
uzun zaman geçtiği ve içerdiği istatis-
tik verilerinin eskidiğinden hareketle, 
bu niteliğini yitirdiği düşünülemez. 
Bilimsel bilgiler günceli değil, bir ol-
gunun genel hareket yasalarını açıklar. 
Lenin kitabında Kautsky’nin emperya-
list siyaset ve ekonomiyi birbirinden 
ayırmasını eleştirir, sermaye ihracının 
yalnızca gelişmiş ülkelerden az geliş-
mişlere değil ama gelişmişlerin ken-
di aralarında da yapıldığını belirtir, 
para-sermayenin sanayi sermayesine 
egemen olması sonucu kâr etmek için 
borsa oyunları ve spekülasyonların 
öne çıkışına işaret eder. Tekelleşme-
nin belirleyici olduğunu vurgularken, 
rekabeti reddetmez. Dünyanın tek 
bir kapitalist tekele doğru ilerledi-
ği eğilimini kabul eder ama bunun 
kapitalistler arası rekabet ve devrimci 

mücadeleler sonucu gerçekleşe-
meyeceğini de söyler. Tüm bu 
görüşler, emperyalizmin genel 
işleyiş düzenini bugün de tanım-
layabildiği için teorik bakımdan geçer-
lidir. Böyle düşünmeyişin başlıca iki 
neden ve biçimi olduğunu söyleyebili-
riz. Bunlardan ilki, kavramın bilimsel 
bir tanım ve sıfat olarak kullanılmaları 
arasındaki farkı ayırt edemeyerek, 
birbirleri yerine kullanmakla ilgilidir. 
İkincisi ise, teoriden somut durumu 
açıklamasını beklemek ve bu olmadı-
ğında teoriyi yenilemeye kalkışmaktır.

Emperyalizm kavramının yanlış ele 
alınış nedenleri

Bütün adlandırmalar gibi bilimsel bir 
adlandırma olan “emperyalizm” kavra-
mı da yalnızca kendi içeriğini ifade ede-
cek biçimde kullanılmaz, çoğu zaman 
“ABD emperyalizmi, emperyalist savaş, 

emperyalist politikalar” vb. örnekler-
deki gibi bir sıfat olarak da kullanılır. 
Bu bir çelişki değil, bilimsel kavram ve 
gerçek durum arasındaki farkın sonu-
cudur. Teorik kavram, birçok gerçek 
durumun bir araya gelmesinden oluşan 
genel ve kapsayıcı bir olgunun soyut 
düzeyde ifade edilmesidir. Sıfat ise, 
gerçek bir durumu benzerlerinden ayırt 
etmek için belirgin bir özelliğiyle birlik-
te anarken kullanılır.  Spinoza bunu 
şöyle dile getirir: “Bir şeyin ne kadar 
gerçekliği ya da varlığı varsa o kadar da 
sıfatı vardır.”2 Bu yüzden emperyalizm 
genel bir durumu anlatmanın yanı sıra, 
içerdiği birçok bileşenini nitelendirmek 
için sıfat olarak da kullanılır. Bir devlet, 
ordu, toplum, ülke, ekonomik ya da po-
litik bir uygulamayı “emperyalist” sıfatı 
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ile anmanın nedeni budur. Dolayısıyla 
bu sıfatla anılan birçok olguya karşılık,  
bilimsel olarak tanımlanan yalnızca bir 
tane olgu vardır. Bilimsel olarak tanım-
lanan gerçeklik, sıfatla birlikte anılan 
gerçeklerin toplamından oluşur. Eğer 
“emperyalizm” dendiğinde yalnızca 
ABD anlaşılıyorsa, bu yanlış anlamayı 
gidermenin çaresi bir “altemperyalizm” 
kavramı icat etmek değil; konuyu doğru 
öğrenmek olmalıdır.

Emperyalizm kavramıyla oynamanın 
başka bir gerekçesi de teoriden somut 
durumu açıklamasını beklemek ve bu 
görülemeyince kavramı değiştirmeye 
çalışmaktır. Oysa teori gerçeği açıkla-
maz, yalnızca tanımaya yarar. Açıklama 
ancak gerçeği tanıma, anlama ve somut 
olarak incelemenin sonucu yapılabilir. 
İncelemenin her aşamasında ele alınan 
olgunun içinde yeni olgularla karşıla-
şılır ve bunlar da farklı teorik bilgiler 
yardımıyla tanımlanıp anlaşılarak adım 
adım ilerlenir. Böylece bütün yapı an-
laşılıp öğrenilerek, iç işleyişi ve dünya-
daki yeriyle ilgili açıklayıcı bilgiler ifade 
edilebilecek duruma gelinir. Bu sırada 
hem genelden özele, hem de özelden 
genele yönelik olarak düşünülür. Eğer 
eksik bilgiler kalmışsa yalnızca olguya 
bakarak giderilmeye çalışılmaz, asıl ola-
rak olgunun varoluş koşullarının genel 
hareket yasaları göz önünde tutularak 
giderilir. Ancak sol böyle bir düşünme 
alışkanlığından yoksun olduğu için 
önce olguya bakar, sonra bununla ilgili 

teorik metinleri yorumlamaya 
geçer ve yorum cümlelerinin ara-
sına somut durumdan örnekler katarak 
gerçeği açıkladığını düşünür.

Altemperyalizm iddiaları ve karşı 
tezlerin ortak noktası

Türkiye’ye “altemperyalist” (“bölge-
sel emperyalizm, yeni emperyalizm, 
yarı-çevre ülke” tanımlarını bu kategori 
içinde sayabiliriz) diyenler; ülkede ka-
pitalizmin çok geliştiğinden yola çıka-
rak sermaye ihraç eder duruma geldiği-
ni, yabancı ülkelere asker gönderdiğini 
ve yönetenlerin Osmanlı hayallerini 
örnek gösteriyor. Bütün bunların eksiği 
var, fazlası yok. Türkiye’den ihraç edilen 
sermaye toplamı yaklaşık 40 milyar do-
lardır. 12 ülkede askeri üsleri var. Şu an 
3 ayrı ülkede askerî operasyon yapıyor. 
12 Eylül’den bu yana resmî ideolojisi 
olan Kemalizm sürekli olarak Osmanlı-
cı, ılımlı İslâmcı, Türkçü, liberal fikir-
lerle sulandırılıyor. Ayrıca dış ticaret 
ve yatırımlar için 1985’de DEİK ( Dış 
Ekonomik İşler Kurulu) ve Eximbank 
(1988) gibi kurumlar oluşturulmuş; 
Ortaasya, Afrika, Arap Yarımadası, 
Balkan, Kafkas ülkeleriyle ekonomik, 
siyasi, diplomatik ilişkileri katlanarak 
artmıştır.

Karşı tez olarak Türkiye’nin “bağımlı, 
taşeron, yeni sömürge” vb. bir top-
lumsal yapısı olduğunu öne sürenler 
ise 2020’nin ilk çeyreği itibariyle 431 

milyar 
dolar dış 

borcu olduğunu 
hatırlatıyor ve kapı kapı borç aradığın-
dan hareketle, sermaye ihraç etmesinin 
düşünülemeyeceğini belirtiyorlar. Silâh 
sanayiî dâhil, ülkedeki tüm yatırımlar-
da yabancı sermaye ortaklığı bulundu-
ğunu; küreselleşmeci ve özelleştirme 
politikaları sonucu yabancı sermayenin 
ekonomiye egemen olduğunu söylü-
yorlar. Dolayısıyla bu tez çerçevesinde 
dile getirilenler de yerden göğe haklı 
görünüyor. Ancak her iki tezin de şöyle 
bir sorunu var:
 
Bu iki görüş de gerçeğin yalnızca ken-
dine yakın olan yarısını dile getiriyor 
ve kalanı yok sayıyor. Çünkü teorinin 
somut durumu yansıtması gerektiği-
ni düşünüyor ve kendi düşüncelerini 
somut örneklerden yola çıkarak oluş-
turuyor. Elbette bu anlayışı tersinden 
de işletiyor ve teori somut durumu 
açıklayamıyorsa, geçersiz sayıyor. Bu 
çerçevede altemperyalizmciler Lenin’in 
yeni gelişmeleri açıklayamadığını, karşı 
görüştekiler ise yeterince açıkladığını 
öne sürerken; Lenin’in küresel ölçekte 
ve tarihsel çerçevede ele aldığı teorik 
konuların gerekçe ya da sonuçlarını, 
Türkiye ve şu anın gerçekleri içinde 
arıyorlar. Bu nedenle somut durumu 
yarı yarıya anlatışlarına itiraz etmiyor 
ama gözlem niteliğindeki bu verilerden 
hareketle teori düzeyinde akıl yürütme-
ye kalkışmalarını eleştiriyoruz. 
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Genel olarak sermaye ihracından 
bahsedilemez

Marks, Grundrisse’de üretimi şöyle 
tanımlar:  “Genel anlamda üretim ol-
madığı gibi, genel bir üretim de yoktur. 
Üretim daima bir üretim dalıdır-sözgeli-
mi tarım, hayvancılık, sanayi, vb.-bütün-
lüktür.”3 Marks, kapitalizmi bu materya-
list temelde ele alır ve üretici birey, kâr, 
emek, ticaret, tekel vb. kullandığı bütün 
kavramların gerçek bir durumda nasıl 
işlediğini ayrıntılı olarak anlatır. Lenin’in 
emperyalizm kavramını açıklayışı da bu 
doğrultudadır.  Ama konu Türkiye gibi 
ülkelerin “alt” ya da “yeni” emperyalist 
olduğunu söylemeye gelince bu anla-
yıştan uzaklaşılır.  Bir ülkeden diğerine 
sermaye gönderilip gönderilmediğine 
bakılır ve buna göre “altemperyalist” 
tanımı yapılır. Böylece emperyalizmin 
ayırt edici özelliklerinden biri olan ser-
maye ihracı belli ülkelere has bir özelliğe 
dönüştürülürken, diğer yandan emper-
yalizmin başka bir belirleyici özelliği 
olan “tekelleşme” unutturulur. 

Lenin, emperyalizmin ekonomik temeli-
nin “tekel” olduğunu belirtir ve sermaye 
ihracının ülkeden ülkeye yatırım yap-
mak amacıyla değil,  kapitalizmin tekel-
leşme sayesinde aşırı gelişmesinin sonu-
cu olduğunu vurgular. Bilindiği üzere 
tekel, kapitalistlerin hammadde kaynak-
larından pazarda talebin belirlenmesine 
ve ekonomiden siyasete kadar toplumsal 
yaşamın tüm alanlarına girmesi demek-
tir. Böylece maliyetler en aza inerken, 
kâr en üst düzeye çıkar. Buna para-ser-
mayenin üretim süreçlerine egemen 
oluşu da eklenince, istikrarlı biçimde ve 
artan oranda kâr etmek, düzenin küresel 
ölçekteki tek amacı haline gelir. Lenin, 
emperyalizmin başlangıç döneminde 
kapitalizmi dünya çapında geliştirdiği-
ni saptadığı bu süreci şöyle ifade eder: 
“Kapitalizm, sömürgelerde ve denizaşırı 
ülkelerde en büyük bir hızla büyümekte-
dir. Buralarda yeni emperyalist kuvvetler 
(Japonya) belirmektedir.”4  İşte Lenin’in, 
“altemperyalizm” yanlılarına göre ‘bu-
günü yeterince açıklayamadığı’ gerekçe-
siyle değiştirilmek istenen ya da benzer 
söylemleri dile getirdiği halde Engel gibi 
“yeni emperyalizm” diyenler tarafından 
aynen tekrar edilen görüşü budur. Bu 
tezlere karşı çıkanlar ise, somut durumu 
açıklayıcı bir çaba göstermeksizin ölü 
taklidi yapmakla yetinirler.

Öncelikle sermayenin bir 
göçmen kuş olmadığını be-
lirtmek gerekir, bir ülkeden 
havalandığında mutlaka oraya 
geri dönmesi beklenmemelidir, 
istenildiği kadar “yerli ve millî” 
olsun, daha yüksek kâr olana-
ğı bulduğu her yere gidebilir. 
Yanı sıra, sermaye ihracı el-
bette ülkeler arasında gerçek-
leşir ama sermayenin küresel 
ölçekte yeniden üretilmesinin 
bir parçasıdır. Üretim yalnızca 
mal üretmek için yapılmaz, 
üretimin maddi koşullarının 
üretimini de kapsar. Dolayısıyla 
sermaye ihraç edilirken biricik 
amaç en yüksek kârı elde etmek 
değildir, asıl olarak sermayenin 
yeniden üretimini sağlamaktır. 
Sermayenin vatanı olmadığına 
göre, bu sağlama işlemi ülkelerle sınırlı 
değildir; DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü), 
uluslararası fonlar, kredi değerlendirme 
kuruluşları, G-8, G-20 gibi ekonomi 
zirveleri boşuna yapılmıyor. Bütün bu 
kurumların ortak amacı, kapitalizmin 
önündeki en büyük engel olan ve aşırı 
gelişmişliğinden kaynaklanan “kâr 
oranlarının düşme eğilimi” karşısında 
birlikte hareket etme çabasıyla ilgilidir. 
Bilindiği üzere kâr oranını düşüren 
etken, sabit sermaye yatırımlarının 
değişen sermayeye göre daha hızlı 
artmasıdır. Gelişmiş kapitalist ülkeler 
durumu kontrol altına almak amacıyla 
uzun süredir iç yatırımlarını maliyetle-
rin daha düşük olduğu ülkelere kaydı-
rıyor ve hem harcamaları teşvik etmek, 
hem de sermaye ihracını kolaylaştırmak 
amacıyla faiz oranlarını düşürüyorlar. 
Bu yüzden dünya ticaretinde genel 
olarak daralma görülürken, bölgesel 
ticaret hacmi artıyor. Dünya genelin-
deki yatırımlar,  sabit sermayede fazla 
artışa neden olmayacak biçimde silah, 
savaş, eğlence, seyahat, inşaat alanlarına 
yöneliyor. Kredi ve faizler aracılığıyla, 
ülke ve şirketler buna uygun bir işbölü-
müne göre yönlendiriliyor. Son yıllarda 
az gelişmiş ülke ekonomilerinin bir 
yandan hızla büyümesinin, diğer yan-
dan sürekli çatışmalar içinde olmasının 
başlıca nedeni budur. 

Son olarak bazı konulara değineceğiz: 
Türkiye’nin inşaat alanında sermaye 
ihraç ettiği söyleniyor. Açıkladığımız 
üzere bu Türkiye’den kaynaklı değil, kü-

resel sermaye dolaşımının parçası olan 
bir durumdur. Öte yandan Türkiye’deki 
müteahhitlik şirketleri küresel inşaat 
piyasasını belirleyecek tekel konumun-
da değildir, arkalarında projelerini 
destekleyici istikrarlı kredi kaynakları 
yoktur.  Öyleyse bu konuda efsane 
üretmemek gerekir. Türkiye’nin yurtdışı 
yatırımlarında ilk sıra, finans kurumla-
rına aittir. Çünkü dışarıdan düşük faizli 
para toplayıp, içerideki yüksek faizden 
yararlanırlar.  Türkiye’nin çok borcu 
olduğu için sermaye ihraç edemeyeceği 
iddiası saçmadır. Eğer borçlar siyasi 
baskı aracı amacıyla kullanılamıyorsa 
sermaye ihracını daraltmak şöyle dur-
sun, teşvik edici olurlar. Çünkü serma-
yenin bir zenginlik yığını değil akışkan 
değer ve toplumsal ilişki biçimi olması 
gibi, borç da negatif bir değer ifadesi 
değil, sermaye biçimidir. Ülke toplum-
sal yapısını önceki dönemlerden kalma 
fikirlerle düşünmek yerine, küresel iş-
leyişin güncel gelişmeleri çerçevesinde 
ele almak gerekir. Marksizm’in kurucu 
önderlerinin düşünceleri elbette eleşti-
rilmez değildir. Ama bu bilim, felsefe ve 
toplumsal pratik ölçeğindeki bir siyasi 
mücadele çerçevesinde yapılmalıdır. 
Komünist devrimcilik bunu gerektirir.

1  Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, V.İ.Lenin, 
Sol Yayınları, s. 88

2  Ethica, Benedictus de Spinoza, Kabalcı Yayınları, s. 35
3  Grundrisse, Karl Marx, Birikim Yayınları, s.125
4  Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, V.İ.Lenin, 

Sol Yayınları, s. 115
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AKP’nin dış politikası kendinden 
önceki hükümetlerin mutlak 
Atlantikçiliğine benzemediği 

ölçüde Türk dış politika tarihinde bir 
anomali, bir normdan sapma olarak 
görüldü. Gerek geleneksel Atatürkçü 
çevreler gerekse de sol hep bu “anoma-
liyi” açıklamaya çalıştı. Ve tam da bunu 
bir normdan sapma olarak gördükleri 
için bu politikayı AKP’nin İslamcılığıyla 
ya da Yeni Osmanlıcılığıyla açıklamaya 
çalıştılar. Bu açıklama çabası özellikle 
Arap Baharı sonrası AKP’nin Müslüman 
Kardeşler yanlısı Orta Doğu siyasetiyle 
neredeyse bir genel kabule dönüştü. 
Bugün gelinen noktada ise, kuşkusuz 
AKP dış siyasetinin ideolojik yanları olsa 
da, bu politikanın temel yönelimleriyle 
Türkiye sermayesinin eğilimlerine ve 
Atlantikçiliğin bugünün emperyalist 
sistemindeki kırmızı çizgileriyle genel 
hatlarıyla uyumlu olduğunu teslim 
etmeliyiz. Dolayısıyla Türkiye’nin Suriye 
ve Libya’da ne yaptığı sorusunun bütün-
cül bir yanıtı sadece AKP’nin ideolojik 
tercihlerine bakılarak verilemez, hatta bu 
anlamda söz konusu tercihler ikincildir.

Sovyetler Birliği’nin çözülmesi So-
ğuk Savaş boyunca oluşan pek çok dış 
politika ilke, alışkanlık ve kurumunu 
boşa düşürdü. Türkiye gibi Atlantik 
İttifakı’na sadece jeopolitik konumu 
dolayısıyla davet edilen ülkeler, muzaffer 
Batı sisteminde ayrıcalıklılar kulübüne 
üyeliklerinin devamı için kendilerine 
yeni, önemli ve vazgeçilmez özellikler 
icat etmek durumunda kaldılar. Türk 
devletinin ilk refleksi kuruluşundaki 
milliyetçi mite de uygun olarak “Esir” 
Türklerin hamisi olarak Orta Asya’da-
ki eski Sovyet Cumhuriyetlerinin (ve 
belki de Doğu Türkistan’daki Çin Halk 
Cumhuriyeti yurttaşı Uygurların) Batı 
sistemine entegrasyonunun vâsii olma 
rolüne soyunmak oldu. Buna dönemin 

en sıcak uluslararası sorunu olan Sosya-
list Yugoslavya’nın çözülmesine müdahil 
olmak için Balkanların eski Osmanlı 
coğrafyası da eklendi. Böylece doksan-
ların Adriyatik’ten Çin Seddine Türk 
Dünyası sloganı ortaya çıktı. Ama bu 
muhayyel coğrafyanın hakikatte hiçbir 
karşılığı yoktu ve Türk Devleti’nin eli 
böğründe kaldı.

Bununla birlikte Soğuk Savaş’ın sonunda 
küresel emperyalist sistemin sömürüye 
açılması gereken eskinin bağlantısızı, 
Sovyet müttefiki ve hatta sosyalisti bü-
yük bir coğrafya olduğu gerçeği ortada 
durmaktaydı. Bu bölgelerin küresel 
kapitalizme eklemlenmesinde, dolayısıy-
la sömürülmesinde siyasi bir rol oynana-
bileceğini, FETÖ organizasyonu okul-
larıyla doksanların sonundan itibaren 
göstermeye başladı. Fakat bu noktada 
ırksal Türklük fantezileri değil Atlantik 
sisteminin parçası liberal demokrasiyle 
yönetilen Müslüman ülke fikri işlevsel 
oluyordu. Böylece Gambiya gibi bir 
Afrika ülkesinde Kırgızistan’da olduğu 
kadar hatta ondan da fazla etkin olmak 
mümkündü. Türk sermayesi de bu (Ilım-
lı İslam) maymuncuğuyla açılan kapı-
lardan geçip buralarda hakkına düşeni 
alabiliyordu. Özellikle Afrika kıtası (Çin 
Afrika’ya yönelene kadar) bu anlamda 
bakirdi. Orta Doğu’nun Arap coğrafya-
sında da kimi fırsatlar vardı.

AKP hükümetlerinin ilk on yılında 
sermaye (ilgili devlet kurumlarıyla kol 
kola), TİKA, dışişleri ve hatta askeri 
işbirliği anlaşmaları ya da NATO veya 
BM operasyonları söz konusu olduğun-
da, TSK ve tabi ki FETÖ mutlu mesut bu 
doğrultuda ortak davrandılar. Böylece 
Atlantik sistemi dâhil herkes kazandı, 
anekdotal örneklerden anladığımız Ata-
türkçü dış politika bürokrasisi dışında 
durumdan rahatsız olan yoktu. Onlar 

da emir kuluydu, çok rahatsız olan 
zaten istifa etti. Etkin dış siyaset yeni 
bin yılın ekonomik büyüme ile geçen ilk 
on yılında Türkiye’de neredeyse herke-
se kazandırdı ve bu dış politika sorun 
yaratmadığı için de açıklanması için özel 
bir kuramsal çaba gösterilmedi, anomali 
olarak değerlendirilmedi.

Arap Baharı sonrası kendi doğallığında 
bu dış politika Libya ve Suriye’de açıkça 
Atlantikçi bir tutum aldı ve bunu elliler 
ve altmışlarda Cezayir bağımsızlık sava-
şına karşı takındığı söylemsel düşmanlık 
tavrı gibi değil, yeni dönemin ruhuna 
uygun olarak daha aktif ve girişken bir 
şekilde yaptı. Libya’da BM’nin 1973 sayılı 
kararıyla gerçekleşen NATO operas-
yonuna katılındı, Suriye’de ise CIA’nın 
gizli Timber Sycamore operasyonu 
kapsamında “ılımlı” muhalif eğitme ve 
silahlandırma işinin karargâhı olun-
du. Bununla da yetinilmeyip sahadaki 
Müslüman Kardeşler unsurlarıyla yakın 
ilişkiler de bu ülkelerdeki dönüşümden 
sermaye devletine maksimum fayda 
sağlamak amacıyla devreye sokuldu. Bu 
unsurlar desteklenerek bu ülkelerde dost 

Türkiye Libya ve Suriye’de 
NE YAPIYOR?

"Türkiye boyutunda bir devlet 
Libya’da Rusya gibi her iki tarafla 

siyaset yürütemez, yürütürse 
de o siyaset onu o bölgede etkin 

aktör yapmaz, genelgeçer bir 
siz kardeşsiniz dövüşmeyin 
söyleminin taşıyıcısı yapar."
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rejimler kurulmak istendi. 
Böyle bir sonucun AKP ve 
Erdoğan’a fayda sağlayacağı-

nın altı çok çizildi, ama böyle 
rejimlerin Koç’a ve Ülker’e de 

fayda sağlayacağının sıklıkla 
üstünden atlandı.

Bu girişken politika ancak Müslüman 
Kardeşler’in Mısır’da kaybetmesi ve 
Suriye Devleti’nin parçalanamaması 
sonrası bir sorun olarak görülmeye 
başlandı. Büyük kazanmak için tam boy 
pozisyon alınmış o durumda manevra 
yapmak kolay değildi, herhalde AKP 
ideolojisi de bu pozisyonlarda ısrarda en 
çok iş gördü. Üstelik Türkiye boyutların-
da bir ülkenin çok yumurtası olmadığı 
için onları sepetler arasında dağıtmak 
pek mümkün de değildi. Tüm bahisler 
tek atın üzerine yapılmıştı. Şunu demek 
istiyoruz: Türkiye boyutunda bir devlet 
Libya’da Rusya gibi her iki tarafla siyaset 
yürütemez, yürütürse de o siyaset onu o 
bölgede etkin aktör yapmaz, genelgeçer 
bir siz kardeşsiniz dövüşmeyin söyle-
minin taşıyıcısı yapar. O da sermaye 
açısından yukarıda altını çizdiğimiz bi-
çimde kârlı olmaz. Bu noktada AKP dış 
politikasının doksanlar sonrası oluşan 
bir doğal gelişimin sonucu olmasından 
ziyade söz konusu siyasi hareketin çeşitli 
ideolojik fantezilerinin bir sonucu ol-
duğu tespiti öne çıkarıldı. Burada altını 
çizmek gerekir bu iki tespit de doğrudur 
ama esas olan ilkidir, ikincisine vurgu 
Libya ve Suriye gibi “maceracılıkların” 
tüm sorumluluğunu Erdoğan’a yük-

lemekten, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
egemenlerini ve kurumlarını temize 
çıkarmaktan başka bir işe yaramaz.

İdeolojik fanteziye dayalı maceracılık 
analizine olduğundan daha fazla vurgu 
yapıldığında bu maceracılıkların ağır 
faturasının siyaseten neden bir türlü 
ödetilmediği gibi gerçekte yeri olma-
yan bir soru ortaya çıkıyor. Türkiye’nin 
Suriye ve Libya’daki pozisyonu ABD’yi 
rahatsız etmiyor tam tersine taraflar 
açısından çeşitli işlevsellikleri bile var. 
Kimsenin hamiliğini üstlenmediği selefi 
cihatçılığın bir sahibi oluyor, Suriye’de 
iç savaş bir türlü bitmiyor, şu an aynı 
dinamik Libya’da da söz konusu. ABD 
durumdan memnundur. Aynı zamanda 
Suriye’de uluslararası politikada mu-
hatap olabilecek bir tarafla görüşebilen 
Rusya ve İran’da memnundur. Ölen Türk 
askerleri konusunda ise hala Kore Savaşı 
sırasında ABD’lilerin söylediği geçerli-
dir. Türkiye Cumhuriyeti gelişkin şoven 
ideolojisiyle halk çocuklarının kanını 
boşa dökme lüksüne sahiptir. Bu da AKP 
icadı değildir.

Kuşkusuz kazanmak için büyük oy-
nayınca riskler de alınmıştır. İhvan’ın 
hamiliği Mısır ve Birleşik Arap Emir-
likleri’yle Türkiye arasında kapanmaya-
cak bir sorun ortaya koymuştur. Suudi 
Arabistan ile Katar’la kardeşlikten doğru 
bir sıkıntı vardır. (Suudilerin Yemen’deki 
yancısı Islah Partisi İhvancıdır o yüz-
den Suudi ile o noktadaki sorun pekâlâ 
çözülebilir). Türkiye Suriye ile Suriye 
bağımsızlığını kazandığından beri hiçbir 
zaman iyi bir ilişkiye zaten sahip olmadı. 
Bunun istisnası AKP hükümetinin ilk 
dönemidir. Dolayısıyla yarın da barı-
şırsak biz barışırız söylemi çok da kof 
değildir. Libya’da Trablusgarb bölgesinin 

hâkimiyeti sağlanmıştır. Bu kazanım gü-
venceye alınabilirse Katar ve Suudi ara-
sındaki sorunu da ABD çözerse alınan 
riskler için ödenen bedeller çok da ağır 
gözükmeyecektir. Libya’da Trablusgarb’ı 
yeni Kuzey Kıbrıs yapmak az şey değil-
dir. Suriye’de özellikle Fırat Nehri’nin 
doğusunda ABD kaldığı sürece Türkiye 
Rusya ve İran’la konuşma zeminine sa-
hip olur. Bu dar zeminde iktidar her tür 
pragmatizme de açık olacaktır. Kuşkusuz 
fıkrada olduğu gibi Kürt anasını görme-
diği (ve ABD tarafından oyalanmaya de-
vam edildiği) sürece. En kötü ihtimalle 
Türkiye Suriye’de zaman kazanmış olur 
ve kazanılan zamanda yeni olanaklar 
ortaya çıkabilir.

Görüldüğü gibi dış politikanın yarattığı 
sorunların kaynağının İslamcı ideolojiye 
indirgenmesi eksiktir. Bu politika bir 
bütün olarak sermaye devletinin Orta 
Doğu halklarının barış içinde bir arada 
yaşama olanaklarını dinamitlemiştir, bu 
da Türkiye halkına genel bir şovenizm 
siyasetiyle yedirilmiştir. Ortaya çıkan 
siyasal durum tarihsel gelişimi içinde 
anlatılamadığı sürece boşa kürek çekiyor 
olacağımız ortadadır. Burada yerli şove-
nizmle mücadele esastır onun da tarihi 
AKP ile başlamaz. Türkiye’deki sermaye 
devleti bir bütün olarak tüm kurum-
larıyla bölgenin yaşadığı mezhepçi iç 
savaşların kimi ülkelerde devlet kurum-
larının çöküşünün ve yeniden kurulama-
masının sorumlusudur. Bunun hesabını 
soracak siyasi hareketi örgütlemek bizim 
görevimizdir.
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Tarihten Gelen 
Bir Görev:

KADIN
MÜCADELESİNİN

ZORUNLULUĞU

"Kadınlar kapitalizmden 
önce de ezilmekteydi 
ancak kapitalizmle 
birlikte bu ilişki farklı 
araçlarla birlikte 
sürdürülmeye başladı. 
Kadınların kurtuluşunun 
önündeki tek engelin 
kapitalizm olduğunu 
söylemek en hafif tabirle 
tarih bilmemektir. Zira 
kapitalizmden önce de 
kadınlar hegemonik 
erkek iktidarı tarafından 
eziliyordu."

Kadın 
hareketi 
insanlık tarihi 

kadar eski, kimi zaman kendili-
ğinden kimi zaman ise örgütlü bir 
halde süregelen bir mücadeledir. 
Kendisini tarihsel maddeci olarak 
adlandıranlar, verilen mücadelele-
rin tarihin yürütücüsü olduğunu 
bilir ve bu mücadelelerin yalnızca 
gelişen tarihin bir nesnelliği oldu-
ğunu söyleyemez. Hegemonik bir 
güç olamayışımızın çaresini hare-
ketleri edilgenleştirmekte veya yok 
saymakta aramaz. Maddi koşulların 
tahlilinden kaçarak, kendi zihin 
dünyamızda idealize ettiğimiz dü-
şünceleri hakikat olarak sunmanın 
tehlikelerinin farkında olmak zo-
rundayız. Sosyalist, komünistlerin 
dahi işçi sınıfı mücadelesini mar-
jinal bir noktaya taşıdığı, sınıftan 
koptuğu; yaşadığımız ve sürekli 
anlattığımız bir şekilde proletarya 
devrimciliğini tercih etmek yerine 
bir kimlik mücadelesine çekildik-
leri, kapitalistlere karşı mevzilerini 

güçlendirmektense kimliklerine 
tutundukları bir noktada olduğu-
muzu söylemek herhalde yanlış 
olmayacaktır.  

Materyalistler kadın mücadelesini 
yalnızca tarihsel bir gelişme olarak 
ele alamaz. Kadın mücadelesi belli 
diyalektik ilişkileri tetikleyen, 
sınıfsal ilişkilerden azade görüle-
meyecek bir alandır. Bu mücadele 
alanı içinde ezen ve ezilen taraf-
lar mevcuttur, ezilen taraf olarak 
net bir şekilde kadınları işaret 
etmemiz önünde ise hiçbir engel 
bulunmamaktadır. Var olan hiçbir 
sömürü ilişkisi birden bire oluş-
madı. Toplumsal ve antropolojik 
ilişki biçimleri ve toplumların dü-
zenleniş şekilleri kadın sömürüsü-
nün maddi koşullarını oluşturdu. 
Kadın mücadelesinin konusu olan 
bu ezen-ezilen ilişkisi kapitalizm 
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ile birlikte de başlamadı. Kadınlar 
kapitalizmden önce de ezilmekteydi 
ancak kapitalizmle birlikte bu ilişki 
farklı araçlarla birlikte sürdürülme-
ye başladı. Kadınların kurtuluşunun 
önündeki tek engelin kapitalizm oldu-
ğunu söylemek en hafif tabirle tarih 
bilmemektir. Zira kapitalizmden önce 
de kadınlar hegemonik erkek iktida-
rı tarafından eziliyordu. Kapitalizm 
yukarıda vurguladığımız gibi tarihsel 
bir sürecin ürünüdür, ataerkil bir 
sistem olan feodalizm içinde doğmuş-
tur Kapitalist sistemin inşa sürecinde 
feodalizmin ataerkil karakterinden 
sıyrılmasına dönük bir gelişim el-
bette olmamıştır. Bu sebeple ataerkil 
olmayan bir kapitalizm yoktur dersek, 
yanlış bir şey demiş olmayız. Kapita-
lizm yıkılmadan patriyarkanın yıkıla-
mayacağını söylemek de bizi hatalı bir 
yere götürmez ancak patriyarkanın 
yıkılmasının tek koşulunu kapitaliz-
min sonlanmasına indirgemek hata-
dır. Materyalistler koşulların gerçek-
lemesini beklemez, aksine o güne ve 
o ana müdahale etmeleri hasebiyle 
komünistlerdir. Komünist harekete 
yapılan ertelemecilik suçlamaları da, 
gerçekleşmeyen bir şeyin ertelenmesi 
mümkün değil savunusu da hatalıdır. 
İstikrarlı mücadele, özgür toplumun 

inşasının temel koşuludur. 
Geçmişten günümüze kadınların uğ-
radığı sömürü biçimsel olarak değişti. 
Ortaçağ’da kadınlar meydanlarda 
cadı diye yakılırken, toplumsal olarak 
kadınların cadı olduğu görüşü kabul 
görmüyor olsa dahi diri diri gömülme 
veya taşlanma gibi ritüellerin hala 
devam ettiği örnekler bulmak müm-
kün. Kadınlar günümüzde mobbinge 
uğrayabiliyor, cinsel saldırıya maruz 
kalabiliyor ve öldürülebiliyor. Kadın 
sömürüsünü temellendirmede ve meş-
rulaştırmada tarihte farklı argümanlar 
veya fikirler kullanıldı. Kullanılan 
meşrulaştırma metotları değişim gös-
terse bile kadınların üzerindeki baskı 
ve sömürü sürdü. Ataerki sürdüğü 
sürece de bu devam edecek ancak 
kadınların maruz bırakıldıkları şiddet 
biçimleri değişse dahi, bunları dere-
celendirmek veya azlığına, çokluğuna 
göre sınıflandırmak materyalistlerin 
kullanabileceği bir kıyaslama biçimi 
değildir. Tarihsel deneyimler, tarihsel 
özgün koşullara göre değerlendiril-
melidir. Bu anlamda kadınların belli 
tarihsel dönemleri baz alarak maruz 
kaldıkları sömürüyü derecelendir-
mek, tarihi beyaz bir perde üzerinden 
izliyor ve uhrevi bir bakış ile anlam-
landırmaya çalıştığımız anlamına ge-

lecektir. Belirttiğimiz gibi bu bizlerin 
tarihi ve maddi koşulları anlamak için 
kullanacağı bir yöntem değildir.

Devrimciler mücadele alanları ara-
sında bir hiyerarşi, halk ile kendisi 
arasında bir ast üst ilişkisi kuramaz. 
Topluma kendilerine mürit olmasını 
istedikleri sıradan insanlar topluluğu 
olarak bakamaz. Tarihsel deneyimler-
den ve sınıftan öğrenir, var olan tüm 
sömürü ilişkilerini ortaya çıkartmak, 
yıkmak ve özgür bir toplumun inşası 
için savaşır. Tarih boyunca süregelmiş 
mücadele alanlarını ötekileştirmez, 
hiçleştirmez veya araçsallaştırmaz. 
Kadın mücadelesine de bahsettikleri-
mizden gayrı bakmıyoruz. Kadınların 
atfedilmiş veya sahiplenilmiş cinsiyet 
kimliklerinden ötürü yaşadıklarını 
görmezden gelemeyiz. Kadınların 
kendi kurtuluşları için mücadele etme 
zorunlulukları olduğunu biliyor ve 
bu mücadeleyi büyütmek için gerekli 
sorumluluğu almaya hazır olduğu-
muzu da buradan bir kez daha tekrar 
ediyoruz. Son olarak ise sokaklardan 
öğrendiğimiz bir slogan ile tüm ka-
dınlara sesleniyoruz;  

“Sınıfsız, sınırsız, pezevenksiz bir 
dünya mümkün!”
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Antropolojideki yeni keşifler 
sahip olduğumuz birçok bilgiyi 
dönüştürmeyi dahası bildiği-

miz birçok şeyin varsayımsal olduğu-
nu gösteriyor. Yerleşik hayata geçişi, 
tarımın, devletlerin ve kentlerin ortaya 
çıkış süreçlerini evcilleştirme olgu-
su ekseninde ele alınca birçok yeni 
gerçekle karşılaşıyoruz. James C. Scott 
da Tahıla Karşı / İlk Devletlerin Derin 
Tarihi kitabında evcilleştirme süreç-
lerini sadece bitkiler ve hayvanlar te-
melinde değil toplumsal ilişkilerin ye-
niden üretimi açısından da ele almak 
gerektiği öncülünden hareketle tarihin 
yeniden okunabileceğini ve bu okuma 
yoluyla da insanlık tarihine dair sahip 
olduğumuz birçok tezin temelsizliğini 
ortaya koyabileceğimizi duyuruyor. Bu 
tarz bir okumayı tahılın tarihinin izini 
sürerek yürüten Scott, genel kabullerin 
dışında sonuçlara ulaşıyor.

Yaklaşık on iki bin yıllık geçmişi olan 
yerleşik hayat - ki Homo Sapiens’in 
geçmişi iki yüz bin yıl öncesine daya-
nıyor-, insanın bazı bitkileri evcilleş-
tirmesinden dört bin yıl sonra ger-
çekleşiyor. Belli toplumsal sınıflara ve 
vergi işleyişine sahip devletli toplum-
lar ise ilk kez MÖ 3100 dolaylarında 
Dicle ve Fırat vadisinde görülüyor. 
Yerleşik hayata geçiş, tarım ve devlet 
arasındaki ilişkide “yerleşik öğreti”ye 
göre “avcı-toplayıcı yaşamdan göçebe-
liğe, sonrasında da tarıma (ve küçük 
gruplardan köylere, kasabalara ve 
kentlere) ilerleme izleği” kabul edilir-
ken Scott, antropolojik verilere göre 
yerleşik hayatın tarımla bir ilintisi 
olmadığını ortaya koyduğu gibi insan-
ların yerleşik bir hayata geçmelerinin 
onlar için arzu edilir bir seçenek olma-
dığını göstermektedir. Daha önemli 
bir başka sonuç da hegemonik bir güç 
olarak devletin çok yakın zamanda 

ortaya çıkmış olmasıdır. “Geçici bir 
kurum” niteliğine sahip olan dev-
let, insanlık tarihinin çok küçük bir 
kısmına tekabül ettiği gibi “sabit değil 
bir değişken” olarak düşünülmelidir. 
Devletlerin geçmişteki “kırılganlıkları-
nın” temel sebeplerinden biri ise bizim 
de şimdilerde yaşadığımız salgınlar 
olmuştur.  

Ateşin bulunuşu, bitkilerin ve hay-
vanların evcilleştirilmesi gibi süreçler 
doğanın insan karşısında edilginliğini 
duyursa da bu tek yanlı bir yaklaşımı 
içeriyor olması açısından yanıltıcıdır. 
Zira “ateş, kelimenin gerçek anlamıyla 
bizi evcilleştirmiştir.” Yerleşik hayatı ve 
devletin oluşumunu da bu evcilleşme 
ve evcileştirme süreci içinde düşün-
meliyiz. “Yerleşik hayatın, dolayısıyla 
kasabaların, kentlerin ve uygarlığın 
temel koşulu olarak tahılın evcilleşti-
rilmesi”ni ileri süren tezler geçerliliğini 
yitirdiği gibi son veriler sabit yerle-
şimlerin kurak alanlarda değil sulak 
alanlarda ortaya çıktığını, geçimde ise 
tahılın değil sulak alanların geçim için 
kullanıldığını göstermektedir. Hem 
evcilleştirme hem de evcilleşme olarak 
yorumlanabilecek insanlaşma süreci 
birçok paradoksu da beraberinde ge-
tirmiştir. Bunların belki de en önemlisi 
bu süreç içinde insanın ciddi kayıplara 
uğradığı parazitler ve salgın hastalıklar 
olmuştur. Yerleşik hayata geçiş ve nü-
fus artışı ile birlikte patojenler “ideal 
‘beslenme ortamları’” bulmuşlardır. 
Dolayısıyla salgınlar insanlaşma süre-
cinin birer uzantısı olarak da görülebi-
lir: “özel olarak Homo Sapiens’e uyum 
sağlamış mikro-organizmaların sebep 
olduğu bulaşıcı hastalıkların hepsi son 
on bin yıl, büyük bir bölümü ise son 
beş bin yılda ortaya çıkmıştır. Bunlar, 
en güç ifadeyle, birer ‘uygarlaşma etki-
si’ydi. Tarihsel anlamda yeni sayılan bu 

hastalıklar (kolera, çiçek, kabakulak, 
kızamık, grip, suçiçeği ve belki sıtma) 
sırf kentleşmenin ve tarımın başlangıcı 
sonucu ortaya çıktı. Çok yakın zamana 
dek bu hastalıklar topluca, insanların 
ölüm sebeplerinden en önemlisini 
temsil ediyorlardı.”  Tarımın gelişmesi, 
“ev yerleşkesinin” ortaya çıkması ve 
evcilleştirilen hayvanların diğer can-
lılarla teması yeni bir ekolojik ortamı 
yarattığı gibi av hayvanları, balıklar ya 
da bitkisel yağlar yerine karbonhidrat 
ağırlıklı beslenme insanın parazitlere 
daha açık hale gelmesine neden teşkil 
etti. 

Scott, derinlemesine yaptığı araştır-
masında parazitlerin yaşamımıza daha 
fazla girmesi ile tahılın yaşamımıza 
daha fazla girmesi arasında bir ko-
şutluk olduğunu ileri sürer: “Neolitik 
dönem çiftçilerinin başına bela olmuş 
ekin hastalıklarının büyük oranda, bu 
beslenmeye yönelik tarımsal ekoloji-
den faydalanacak şekilde evrimleşmiş 
yeni patojenlerden oluştuğunu farz 
etmek akla yakındır. ‘Parazit’ keli-
mesinin anlamı Yunanca kökünde 
‘tahılın yanında’ demektir.” Her ne 
kadar evcilleştime insanın bir başarısı 
gibi yorumlansa da bu tarihsel süreç 
içerisinde insanın varolma mücadele-
sinin çok çetin olduğu ve bir yandan 
doğadan yararlanan insanın diğer 
yandan bu yararlanma biçimleri itibari 
ile ciddi kayıplara uğraması bu sürecin 
kompleks yapısını göstermektedir.   

İnsanlık tarihinin önemli sorunsal-
larından biri de devletin ne zaman 
ve hangi koşullarda ortaya çıktığıdır. 
Scott’a göre, devletin varlığından 
bahsedebilmemiz için kimi nesnel 
koşullar var: vergilerin (ister tahıl, 
ister emek, ister para cinsinden olsun) 
tespit edilip toplanmasında uzmanlaş-

PARAZİT:
TAHILIN YANINDA
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mış; yönetici ya da yöneticilere karşı 
sorumlu bir memurlar hiyerarşisine 
sahip kurumlar; katip sınıfı; zırhlı 
(profesyonel) askerler. Böylesi bir 
kurumsallığın ortaya çıkması ise yine 
tahıla dayandırılabilir: “Antik döne-
min ilk kurulan ve en önemli tarım 
devletlerinin (Mezopotamya, Mısır, 
İndis Vadisi, Sarı Irmak) geçim temeli 
birbirleriyle kayda değer benzerlikler 
taşımaktadır. Hepsi tahıl devletleridir: 
buğday, arpa ve Sarı Irmak örneğinde 
akdarı. Daha sonra temel gıda ürün-
lerinin listesine sulanmış topraklarda 
yetiştirilen pirinçle Yeni Dünya’daki 
mısır eklense de, bunları takip eden 
diğer erken dönem devletleri de aynı 
örüntüyü izlemektedir.” Öyleyse geliş-
miş bir tahıl üretimi devletin ortaya 
çıkmasında temel etkenlerden biri 
olmuştur. Kuşkusuz tahıl üretimi ile 
devletin ortaya çıkışı arasındaki bu 
bağıntının ekonomik bir temeli vardı: 
“Vergilendirilmeye elverişli olan tek 
ürün tahıllardı. Gözle seçilebiliyor, 
bölünebiliyor, değer biçilebiliyor, de-
polanabiliyor, taşınabiliyor ve ‘tayın’la-
nabiliyordu […] Tahıl taneleri, emek 
de dahil olmak üzere başka metaların 
değerini hesaplamaya yarayan, tica-
reti yapılabilen ve vergisi alınabilen 
bir değer ölçüm standardı oldu.” Bu 
bağıntının kritik yönü, tahılın tarihine 
koşut olarak ele alınan devlet tarihinin 
ekonomik ya da sınıfsal özünün nesnel 
saiklerine işaret ediyor olmasıdır. Bu 
nedenle Scott’un tahıl ile devlet ara-
sındaki bağıntıyı irdelerken ele aldığı 
diğer olgular da yerleşik bir nüfusa 
sahip olmak açısından savaşların ve 
esaretin yanında dışarıdakilerin içeri 
girişini, içeridekilerin dışarı çıkışını 
engellemek için örülen duvarlardır. 
Politik hegemonyayı koruyabilmenin 
bir başka yolu ise yerleşik bir nüfusun 
korunması kadar “zorla çalıştırma”nın 

organize edilme-
sidir. Bu olgu, 
devletin güçlen-
mesinin belli bir 
üretim tarzının 
güçlenmesi ve 
merkezileşmesi 
ile koşullu olarak 
gerçekleştiğini 
gösterir. 

Göçmenlik farklı 
üretim tarzlarını 
geliştirebilme olanağını 
beraberinde getirdiği için devletlerin 
denetimlerini sağlamaları açısından 
büyük sorun olmuştur. Oysa devlet 
denetimi üretimi gerçekleştirecek 
olanların bir biçimde tutsak altına 
alınmasıyla mümkün olacaktır. Bu 
geçiş zorlu olduğu kadar çatışmalara 
içkin biçimde gerçekleşmiştir. Marx’ın 
‘sözde-özgürlük’ olarak da nitelen-
dirdiği ve Das Kapital’de ele aldığı 
tarzda bir özgürlüğü gerektirir. Marx 
emekçinin özgürlüğünün iki anlamlı 
olduğunu söyler: “Birincisi, bu kimse 
meta olarak kendi emek gücü üzerinde 
özgür bir kişi olarak tasarrufta bulu-
nabilmeli, ikincisi satabileceği başka 
metalar bulunmamalı, kendi emek 
gücünü gerçekleştirmesi için gerekli 
olan her şeyden yoksun, özgür olmalı-
dır.” Scott da bu süreci üretim ilişkileri 
açısından ele alır: “Dünya bütünüyle 
tasarruf altına alınıp üretim araçları 
tamamen özel mülkiyete dönüşünce 
yahut devlet seçkinlerinin denetimi-
ne girdikten sonra; tek başına üre-
tim araçlarının (toprağın) denetimi, 
insanları esaret altında tutan kurumlar 
olmaksızın artık çıkarmak için yeterli 
hale gelmişti.” Öyleyse devletin inşa-
sında bir başka kurucu unsur olarak 
“artık üreten bir işgücü” zorunluluğu 
aşikârdır. 

Marx’a kulak verelim: “İnsan tarihe iki 
açıdan bakabilir ve tarihi doğa tarihi 
ve insanlık tarihi diye ikiye bölebi-
lir. Ancak, bu iki yan birbirinden 
ayrılmaz. İnsanlar varolduğu sürece, 
doğa tarihi ve insanlık tarihi karşı-
lıklı olarak birbirini koşullayacaktır.” 
Öyleyse hareket noktamız tarihsel ve 
gerçek öncüller olmalı: “Bunlar, gerçek 
bireyler, bu bireylerin faaliyetleri ve 
hem hazır halde buldukları hem de 
kendi faaliyetleriyle yarattıkları maddi 
yaşam koşullarıdır. O halde, bu öncül-
leri, tamamen ampirik yolla saptamak 
mümkün” (Marx). Doğa tarihi ile 
insanlık tarihinin koşulluluğu esastır 
ve tarihe ilişkin bilgimizin hakikati 
içermesi için bu koşulluluğu belirleyen 
etkenleri gerçekliğe uygun biçimde 
anlamak kadar tarihsel araştırmada 
ortaya çıkan her gerçeklik ile bilgimiz-
deki yanlışları, eksikleri, yetersizlikleri 
gidermek hakikatimizi güçlendirmek 
ve derinleştirmek açısından kritiktir. 
Öyleyse hem içinden geçtiğimiz salgın 
sürecini hem de insanın doğayla ilişki-
sindeki tarihsel sürecin ekonomik, po-
litik, ekolojik vb. boyutlarını bütünlük 
içinde kavramak açısından bu esnekli-
ğe ve bu eleştirelliğe sahip olmak bize 
mevcut durumu aşmaya dönük gücün 
de anahtarını verecektir.

"Her ne kadar evcilleştime insanın bir başarısı gibi yorumlansa 
da bu tarihsel süreç içerisinde insanın varolma mücadelesinin 

çok çetin olduğu ve bir yandan doğadan yararlanan insanın 
diğer yandan bu yararlanma biçimleri itibari ile ciddi kayıplara 

uğraması bu sürecin kompleks yapısını göstermektedir."
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Yönetmen Ladj Ly’nin ilk uzun 
metrajlı filmi olan Sefiller, 2006 
yılında çekmiş olduğu 365 jours 

a Clichy Montfermeil adlı kısa belge-
selinin uzun metrajlı halidir. Filmin 
çekildiği mekan olarak yönetmenin de 
yaşamının geçtiği aynı zamanda Victor 
Hugo’nun Sefiller’indeki ünlü The-
nardier ailesinin de yaşamının geçtiği 
Montfermeil’inin seçilmiş olması ile 
yönetmen bir yandan kendi geçmişiyle 
hesaplaşarak insanlarda düzen soru-
nunu işlemeye çalışarak  bir yandan da 
Victor Hugo’ya saygı duruşu yaparak 
Montfermeil’in  hala bildiği gibi Sefalet 
içinde olduğunu söyler. 

Yönetmen bu film ile Fransa’da göçmen 
olma ve azınlık olma meselesini banliyö 
mekanı üzerinden  anlatmakla birlikte 
aslında bir düzen sorununu dile ge-
tirmektedir. Banliyö veya diğer adıyla 
gettolar toplumun dışına atılmış ‘’mar-
jinal’’ grupların yer aldığı mekanlardan-
dır. Modern toplumun günlük yaşantısı 
içerisinde görmek istemediği göçmen-
ler, dilenciler, seks işçileri vb. toplumun 
en alt tabakalarındaki insanlardan 
oluşmuştur. Filmde böyle bir mekan 
olan Fransa’nın büyük banliyölerinden 
birinde Montfermeil’de geçer. Kent 
merkezinin dışında, deliklerde yaşama-
ları reva görülen banliyö sakinleri için 
belki de sıradan denebilecek bir günde 
devletin polisi ile girdikleri çatışma ile 

birlikte dışlanmışlıklarının, baskının ve 
sömürünün biriken öfkesiyle alevlenen 
bir isyana tanıklık ederiz. Film bize 
asıl olanın toplumun en alt tabakala-
rında yaşayan insanların yaşamlarını 
devam ettirebilmek için dahi isyan 
etmenin zorunlu olduğunu gös-
termeye çalışıyor. Yönetmen Ladj 
Ly, Mathieu Kassovitz’in ünlü filmi 
La Haine’den esinlendiğini çokça 
söylemiştir söyleşilerinde ancak esin-
lenmek burada doğru kavram mıdır 
tartışılabilir. Devletin, baskı aygıtı olan 
polis ile toplumun alt tabakalarının 
sindirilip baskı altında tutabilmek için 
verdiği büyük efor onun normali iken, 
bizim normalimiz ve asıl olan da bu 
baskılarla rıza üretmeye çalıştıkları bu 
kokuşmuş düzeni yıkmak için harekete 
geçmek değil midir? 

Filmde İsa adlı bir çocuk üzerinden, 
banliyödeki toplum dışına atılmış 
kimseler ile mafya, cemaatler ve devlet 
arasında kulmuş olan dengenin nasıl 
yıkıldığına şahit oluruz. Devletin baskı 
aracı olan polisler ile banliyö halkının 
sözde ortak paydada buluşarak çıkar-
ları nezdinde hareket etmek zorunda 
kalmalarını ancak bu durumun nasıl 
ince bir buz üzerinde yürümek gibi 
olduğunu görmekteyiz.  Filmin dü-
ğüm noktasını çözen iki kilit unsur 
var: Bunlardan biri bu hassas dengede 
varoşlarda geleceksizliğe mahkûm 

edilmiş İsa adlı bu göçmen çocuğun 
yine göçmen ve toplumuna aslında 
kendine yabancılaşmış polis memuru 
tarafından gaz fişeği ile vurulduğu 
andır. Filmin bu patlama noktasından 
itibaren neler olacağını meraklı gözler-
le izleriz ve banliyö de tüm grupların 
polisle yani aslında devletle kurmak 
zorunda kaldığı dengelerin hassasiye-
tini de görürüz. Polisin İsa’yı vurması 
ile bu anları kayda alan drone için bir 
koşuşturma başlar. Bu koşuşturma 
ile yönetmenin izleyicileri toplumsal 
sorunlara karşı izleyici olarak kalanla-
rı eleştirdiği de çok açıktır. Bu düzen 
içerisinde salt seyirci konumundan 

"Film bize bu düzenin 
böyle devam etmeyeceğini, 

sömürülen, baskı altına alınan 
toplum kesimlerinin eninde 

sonunda bu çürümüş düzenden 
aynı zamanda kokuşmuşluklar 
içinde kalmış ebeveynlerinden, 

kendi kesimlerinden bu 
düzenden bir çıkarı olan 

herkesten hesap soracağını 
son sekanslarla gösterir."
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çıkamayarak bu düzeni sineye çekerek 
yaşanan tüm kokuşmuşluğu deliklerin-
den izleyerek harekete geçmeyenlerden 
dem vurmaktadır.  

Filmde çarpıcı olan ve düzen içerisin-
de atfedildiğimiz konumu, kadın amir 
üzerinden anlatan sekans sarsıcıdır. 
Alt kültüre ait bizleri gördükleri yeri 
şöyle tarifler: “Hava 30 derece oldu 
mu insanlar sokağa çıkarlar tam bir 
karmaşa olur ama 35 derece ise bizim 
için mükemmeldir evlerinden çıkmaz-
lar”. Bu söylevle açıkça devlet nezdin-
de toplumun alt tabakalarına itilmiş 
insanların böcek muamelesi yaptığını 

gösterir. Onlar için en mükemmeli 
deliğinden çıkmayarak orada sessiz, 
sedasız ölümlerini beklemek olacaktır. 

Filmde özellikle giriş sahnesinde 
yapılan ulusal futbol maçı esnasında 
banliyöde yaşayan gençlerin bütün 
ezilmişliklerini, ötekileştirilmişlik-
lerini unutarak kendilerini futbolun 
coşkusuna bıraktıklarını görürüz. 
Yönetmen milyon dolarlık borçlarına 
ve harcamalarına rağmen futbol sektö-
rünün her defasında kurtarılmasının 
nedenini doğrudan bizlere göstermek-
tedir. Kapitalist toplumda futbol halkın 
acılarını, ezilmişliklerini unuttukları 
sınıfsal farklılıkların ortadan kaldırıl-
dığı herkesin ulusal bir kimlik ve duy-
gu altında birleştirilmeye çalışan bir 
aygıt haline gelmiştir, peşi sıra gelen 
sahnede banliyödeki cemaat vari bir 
topluluğun gençlerle samimi ilişkiler 
kurmaya çalışması gayet yerinde bir 
vurgu olmuştur.  

Polisler içerisinde bulunan time yeni ata-
nan Stephanie adlı karakter bizlere klasik 
iyi polis-kötü polis ikilemini yaşatmaya 
çalışırken, filmin ilerleyen sahnelerinde 
ekipteki diğer polislerle ortak tutum 
almaya çalışması, işledikleri suçun 
üstünü kapmaya çalışmasından bunun 
nasıl bir kurmaca olduğunu görmekte-
yiz. Resmi ideolojinin birey üzerindeki 
izdüşümüdür. En sevecen kılıfında bile 
yüzsüzlüğü ve pişkinliği ile bize ken-
dini gösterir devlet. O devlet aklıdır, 
çünkü kimsenin sorunlarını çözmekle 
uğraşmaz zaten derdi de değildir, film 
boyunca sorunların daha da karmaşık-
laşması için uğraşır geçiştirir tıpkı İsa 

yaralandığında hastaneye götürebilme 
durumu varken eczaneden ilaç alarak 
onu geçiştirmesi gibi veya birçok nok-
tada müdahale edebilecekken liberal bir 
tavır takınarak benden sorumluluk geçti 
diyebilmek için kayıtları İsa’yı vuran po-
lise vermesi gibi. Çeperdekiler devletin 
umurunda değildir onun tek umurunda 
olan merkezdekilerin bu kokuşmuşluk-
tan rahatsız olmamalarıdır. Film bize 
bu düzenin böyle devam etmeyeceğini, 
sömürülen, baskı altına alınan toplum 
kesimlerinin eninde sonunda bu çürü-
müş düzenden aynı zamanda kokuşmuş-
luklar içinde kalmış ebeveynlerinden, 
kendi kesimlerinden bu düzenden bir 
çıkarı olan herkesten hesap soracağını 
son sekanslarla gösterir. Filmde değin-
mek istediğimiz bir noktada yönetme-
nin özellikle vurulan çocuğun ve isyanı 
başlatan çocuğun adını İsa koymuş 
olması; İsa bilindiği üzere kurtarıcılığı 
ve affediliciliği ile bilinen bir motiftir, 
halkını sefaletten bu pespaye dünyadan 
kurtarabileceğine inanılan biri ancak 
bilindiği üzere keza görüldüğü üzere de 
kurtaramaz. Ama burada İsa’nın ölme-
si ve yeniden doğuşunu çocuk İsa’nın 
yaralandıktan sonra polis, mafya, cemaat 
üçlemesi arasında olayın örtbas edilme-
sine karşı isyan başlatmasında görürüz. 
Yeniden doğuşun ancak bu düzenin 
yıkılması ile gerçekleşebileceğini gösterir 
bizlere.  Yönetmen son sahneyle birlikte 
isyanın yakıcı ve yıkıcılığını, ezilenleri 
kontrol altında tutmaya çalışan bütün 
ilişkilerin bir anda nasıl altüst olduğunu, 
eninde sonunda ezilenlerin öfkesinin bü-
tün yapıyı yerle bir edeceğini ve etmesi 
gerektiğini İsa’nın öfkeli ama bir yandan 
umut dolu bakışları ile filmi bitirir.
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