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12 14Kurtuluş Sosyalizm de
Görev Devrimcilerdedir

BAŞYAZI RÖPORTAJ KADIN
“Yeni Bir Muhalefet Cephesi 
Değil İktidar Alternatifi”

Kadın Mücadelesi:
Khk’ler Ve Eril Yansımaları

Devrimciliğin Kurucu Gücü Olarak Komiteciler -1
Korkunun, pasifizmin, yenilgiciliğin kaynağı bilgisizliktir, yetersizliktir. Daha çok okumadan, gerçekliği kavramaya ça-
balamadan, tarihten ve doğadan daha çok öğrenmeye açık olmadan çağın devrimciliğinin üretilmesi mümkün değildir. 
Devrimciliğin esas kaynağı ise deneyimlerdir. Bu yüzden komiteci, halkın mücadelesinin geliştirilmesi için elli kez deneyip 
başarısız olacak, yeniden deneyecektir.
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Tanrılardan İnsanlara 
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Türkiye devrimci hareketinin ideolojik politik örgütsel ri-

cat/geri çekilme durumunda geçen 30 yılı aşkın sürenin 

ardından devrime  odaklanarak her düzeyde yenilenmeyi 

temsil eden ve üreten bir devrimcilik tarzını yaratmak için 

bir adım daha atıyoruz. Bu küçük adımla siyasal&toplum-

sal alanda yürüttüğümüz örgütlenmeleri belirli bir ideolo-

jik-politik-örgütsel birliğe doğru taşıma amacı taşıyoruz. 

Devrimci teori ile devrimci pratiğin birbibirini besleyen, 

ilerleten ilişkilerinin somut zeminlerinden biri, devrimci 

siyaseti somut müdahale belgeleri üzerinden tarihselleştir-

mekten geçiyor. 

Ülkemiz; dünden bugüne sırtında taşıdığı, çözemediği kül-

türel, kimliksel, ulusal sorunlarla ve teknolojik gelişmeyle 

beraber mayası tutan kapitalist gelişme ve birikim sü-

reçleriyle devletin tüm yapısını değişime zorlayan siya-

sal-toplumsal-kültürel-kimliksel krizleri doğrudan kesen ve 

belirleyen sınıfsal bir krizi yaşıyor. 

Burjuva siyasetin bu krizi yönetmek ve çözmek doğrultu-

sunda geliştirdiği tüm uygulamalar ve yöntemler var olan 

krizleri daha da derinleştirmekten ve çıkışsız hale getir-

mekten öte bir şey yapmadı ve yapmıyor. Tüm dünyada 

emperyalist kapitalist düzenin politik mimarisinde ya-

şanan hegemonya krizinin bizim gibi ülkelere yansıması 

varolan krizlerin katmerlenmesi, kangrenleşmesi biçiminde 

oluyor. Ülkede “her an patlayabilecek iç savaş” görüntüsü-

nü canlı tutan gelişmeler her gün yeniden üretiliyor. Bu iç 

savaş görüntüsü bir kriz yönetme politikası olarak sürdü-

rülüyor. Her tür politik, kültürel, kimliksel kümenin talep-

lerini en uçtan ifade ettiği ve yığınağını buna göre yaptığı 

ortamda siyasal rızayı tüm kesimler açısından eş güdümlü 

üretebilmek eşyanın doğasına aykırı. Yine zor aygıtları 

üzerinden “halkla savaş” politikasının sürdürülebilmesinin 

sınırları var. Tekelci sermaye kesimlerinin bu krize yanıt 

üretmesi kendi semirdiği, büyüdüğü dalı kesmek anlamına 

geliyor. Bu şartlar altında emekçiler ve ezilenler için sahici 

kurtuluş yolu sosyalizmdir. Ya iç savaş ya sosyalizm.

Komite, işte böylesi bir siyasal atmosferde devrimci bir 

hareket yaratma görevini omuzlamak için atılmış kararlı 

bir adımdır. Devrimci kadroların gelişiminde ve eğitiminde 

işlevsel olmayı kendine amaç edinmiş devrimciler zemini-

dir. 

Devrimci hareketten söz ederken aslında bir devrimciler 

örgütünden söz ediyoruz. Bahsi geçen bu durum, marksist 

leninist hareketin bu konudaki temel teorik birikiminin ve 

pratik deneyiminin doğru ve güncel bir değerlendirmesini 

yapmakla mümkün. İdeal olanla ihtiyaç olan arasındaki 

açıyı doğru değerlendirmek bizi biçimsellikten, şabloncu-

luktan kurtaracaktır. Bugünün devrimci örgütü, geçmişteki 

siyasal/toplumsal mücadeleler ve sosyalizm deneyimleri-

nin; genel olarak teknolojik gelişmelerin özellikle iletişim 

teknolojilerindeki gelişimlerinin; dünya nüfusunda yaşanan 

proleterleştirme mülsüzleştirme süreçlerinin ve bu süreçle-

rin sonrasında büyük oranda kentlerde toplaşma halinin; 

devlet ve onun zor aygıtlarındaki yetkinleşme durumlarının 

olumlu ve olumsuzluklarını dikkate almadan tartışılamaz, 

oluşturulamaz. 

Komite, emekçilerin ve ezilenlerin en dinamik kesimlerinde 

mayalanarak, topluma kendi kendini yönetme özgüvenini 

kazandırmak, bunu yaparken yönetmek değil kolaylaş-

tırmak şartıyla sancağına sarılmış sebatkar ve kararlı bir 

devrim müfrezesidir. Komite, düzenin ulusalcı, liberal, mu-

hafazakar, her tür sağ-sol ideolojik-siyasal gücü karşısın-

da işçi sınıfı temelinde emekçilerin ve ezilenlerin bağımsız  

devrimci mücadelesini ve siyasetini yaratmanın iddiasında 

yola çıkıyor.

Komite belirli bir geleneğe atıfla kendini var etmiyor. 

Emperyalizme ve kapitalizme karşı devrim ve sosyalizm 

mücadelesini, somut koşulları ve güncel ihtiyaçları doğ-

rultusunda yaratmak iddiasıyla yola çıkıyor. Bu iddia ise 

içinde yaşadığımız tarihsel-siyasal-toplumsal-ekonomik 

koşulların devrimci bir analizini yapmak ve bu analizden 

hareketle bugünün devrim anlayaşını ve stratejisini ta-

nımlamak ya da tanımlama çabasına katkı sunmak gibi 

temel görevleri ortaya çıkarıyor. Evet, biz bu görevi üstle-

niyoruz.
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Nakliyat-İş Sendikası: Tüm Taşeron İşçilerine Ayrımsız, Koşulsuz Kadro Verilsin

Nakliyat-İş Sendikası’na Üye 1000 Ambar İşçisinin Direnişine 
Rağmen Nakliyeciler Sitesi Yıkıldı, Mücadele Sürüyor

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK’da) yer alan Taşerona Kadro Düzenlemesi ile bir kısım kamu kurum-
larında çalışan taşeronlara bağlı işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçebilecekleri, il özel idareleri ile Belediyelerin taşeron 
şirketlerinde çalışanların bu kamu kurumlarına ait şirketlerinde işçi statüsünde çalışabilecekleri açıklandı. Taşeron kadro 
haberi bir “müjde” olarak verilirken 450 bin kişinin kadro kapsamına alınacağı ve devirlerin geçmişte kazanılan kıdemler-
le birlikte gerçekleştirileceği söylenmişti. Düzenleme ete kemiğe büründüğünde ise özel sektördeki hiçbir taşeron işçinin 
kapsama alınmadığı, Kamu sektöründe ise bir kısım işçiyi kapsadığı görüldü. Ancak kapsam içinde yer alan işçiler açısın-
dan da “taşeronun sona ermesi ve sürekli işçi kadrosuna geçiş” mümkün olmayacak.
696 sayılı KHK ile PTT’lerde, Belediyelerde ve birçok kurumda taşeron olarak çalışan binlerce işçihukuksuz, haksız, ada-
letsiz, Anayasanın, yasaların eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde düzenlemenin dışında bırakılmış oldu. Konu ile ilgili olarak 
Nakliyat-İş Sendikası 30 Aralık’ta Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirerek ayrım-
sız, şartsız kadro talebini yineledi ve ‘müjdeli’ taşerona kadro haberi riyakarlığını protesto etti. 

Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi 2014 yılında Akzirve Gayri-
menkul ve Yatırıma satılmış, ambar işçilerineHadımköy/Delik-
likaya’da yeni site kurulmadan taşınmanın gerçekleşmeyeceği 
taahhüdü verilmişti. Yeni site yapılmadan yıkım hazırlıklarının 
haberini alan Nakliyat-İş Sendikasına üye 1000 işçi “İşimizi, 
ekmeğimizi ranta kurban ettirmeyeceğiz” diyerek 4 Ocak’ta iş 
bırakarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin 5 Ocak gecesi sa-
baha karşısiteyi, keyfi, hukuksuz yıkma kararına karşı 1000 işçi 
işyerini ve ambarları gece terk etmeme eylemine başladı.İşçile-
rin kararlı duruşu ve direnişi sonucunda yapılan görüşmelerde 
site içerisinde bulunan sadece boş ve kullanılmayan 17 binanın 
yıkılacağı konusunda anlaşmaya varılmışken,6 Ocak sabahı bu 
anlaşma hiçe sayılarak faaliyette olan işyerlerini de yıkmak için 
tekrar iş makinaları geldi. Sermaye devleti ise işçilerin kararlı 
direnişine 20 toma, 1000 çevik kuvvet, özel tim ve 500 zabıta ile 
plastik mermiler, biber gazlı saldırılarla karşılık verdi.Kolluk, 
yıkıma engel olmak isteyenişçilere ve yöneticilere saldırarak, 
gözaltına alarak, darp ederek yıkımın devam etmesini kolaylaş-
tırdı ve sitenin tamamı yıkıldı.

“Bizim davamız ekmek davasıdır, haklı bir davadır.” diyen 
Nakliyat-İş Sendikası ve üye işçiler yeni bir site yapılması için 
direnişlerini Akzirve Gayrimenkul, Büyükşehir Belediyesi 
ve Nakliyeciler Sitesinin yıkıldığı yerde protesto eylemleri ile 
sürdürdü. Direnişe kayıtsız kalamayarak köşeye sıkışan Akzirve 
Gayrimenkul,Hadımköy Ömerli Köyünde site yapımına başladı. 
Nakliyat-İş Sendikası ve üye işçiler, sürecin takipçisi olduklarını 
kamuoyuna duyurdu.

Real Market 2014 yılında Beğendik grubuna satılmış; 
Beğendik ise içini boşaltarak hileli bir şekilde Real Marketi 
iflasa götürmüştü. Hileli iflasla 1700 işçi işinden olmuş, 
500’ün üzerinde işçi hiçbir hakkını alamamıştı. Bu süreçte, 
işçilerin sendikası olan TezKoop-İş Sendikasıişçilere sahip 
çıkmamış, hatta eylem yapmalarını engelleyecek davranış-
lar içerisine girmiş, işçileri iflas masasına yönlendirmeye 
çalışmıştı. Ancak işçilerin iş kolunda olmayan Nakliyat-İş 
Sendikası’nın, Real Market işçilerine sahip çıkmasıyla bir-
likte, işçiler gasp edilen haklarını almak için 2017 Ağustos 
ayından bu yana işçiler direnişe geçmişlerdi.
İşçiler İstanbul’da, Ankara’da, Kayseri’de Konya’da kitlesel 
yürüyüşler,eylemler gerçekleştirdiler. İstanbul’da Al-
man Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptılar.Tez 
Koop-İş Sendikası’nın önüne siyah çelenk koyarak sarı 
sendikacılığı protesto ettiler. Çağlayan Adliyesi ve Ankara 
Adliyesi önünde kitlesel eylemler yaparak savcılığa suç 
duyurularında bulundular. Kartal Adliyesinde İflas Masası 
birinci alacaklılar toplantısına katılarak hileli iflası yut-
madıklarını haykırdılar.  Metro, Beğendik, Media Markt 
mağazalarının önlerini direniş alanına çevirdiler. Gaz 
yediler, gözaltına alındılar yılmadılar.  Metro’nun önemli 
müşterilerinin işyerlerinin önlerine direnişlerini taşıdılar. 
Metro, Media Markt ve Beğendik’ten alışveriş yapmama 
çağrılarını yinelediler.
Real Market işçileri 2018 yılında dagasp edilen hakları 
içinhaftanın dört günü İstanbul Kozyatağı ve Güneşli Met-
ro önlerinde,haftanın belirli günlerindeAnkara, Konya, 
Adana’da Metro Mağazaları önünde direnişlerini sürdüre-
ceklerini ilan etti.

Real Market İşçileri Yeni Yıla Direnişle Girdi
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Saray rejimi ömrünü uzattıkça, ona 
karşı mücadele stratejisi de muha-
liflerinin zihinlerinde daha çetre-

filli bir hale geliyor. Bir yandan Saray’ın 
zalimliğine, saldırganlığına dikkat çekip 
olağan mücadele yöntemlerinin yeter-
sizliği ve yersizliğinden dem vuranlar 
var; öte yandan tüm bu zalimliğin 
arkasında yatan zayıflığa, devlet ku-
rumlarının sıvılaşmasına dikkat çe-
kip yaklaşmakta olan seçim sürecini 
Saray rejiminin atlatamayacağını iddia 
edenler. Bu iki eğilimin birincisi OHAL 
kalksın KHK’lar geri alınsın şiarı üze-
rinden, afaki bir demokrasi ve özgürlük 
söylemi için insanları sokağa çağırıyor. 
İkincisiyse tüm Hayır cephesini birleş-
tirecek sihirli adayı ararken, şimdiden 
sandık güvenliği için yapılabilecekler ve 
benzeri konular üzerine kafa yoruyor.

Doğru mücadele stratejisinin tayini 
kuşkusuz düşmanın güçlü ve zayıf yön-
lerinin gerçekçi ve toplumsal hakikatler 
üzerinde temellenmiş analiziyle müm-
kündür. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin içine girdiği derin politik krizi 
akut hale getirmişti. Yenikapı ruhu diye 
adlandırdıkları bir duman perdesinin 
altında, bütün siyasal sistemin anahta-
rını, halkın neredeyse yarısının sağlam 
bir destek verdiği reise teslim etmek 
o sırada en yüksek sesle dile getirilen 
çözüm yoluydu. Bugün gelinen noktada 
ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin içine düş-
tüğü bu derin politik krizin, devletin 
sert çekirdeğini oluşturan kurumların 
topluca bir tek adama teslim edilme-
siyle çözülemeyeceği 15 Temmuz’un 
hemen sonrasına nazaran çok daha 
nettir. Bununla birlikte, bu göreve talip 

olan reisin “olmadı ne yapalım” deme 
marjı da yoktur. Dolayısıyla, O kendi 
çözümünü dayatmaya devam edecek-
tir. Yönetici sınıfın giderek genişleyen 
kesimlerinin başka bir çözüm istediğiy-
se açıktır. Siyasetçi kesimi ve kimi eski 
devlet görevlilerinin eleştirel ifadele-
rinin bugünlerde daha fazla duyulma-
sının bundan başka bir anlamı yoktur. 
Yönetici sınıf içindeki bu uyumsuzluk, 
Saray tarafından perde önünde nobran-
lık arttırılarak, sahne arkasında özel-
likle bazı küresel odaklara kimi tavizler 
verilerek geçiştirilmeye çalışılmaktadır.

Komiteciler açısından esas önemli 
olan ise, sistem içi itirazlar değilgeniş 
halk kesimleri arasındaki huzursuz-
luktur. Devrimciler, yönetici sınıf 
arasındaki anlaşmazlığı anlamlandır-
maya çabalamakla beraber, esas olarak 
halk arasındaki direniş potansiyeline 
odaklanmalıdır. Bu noktada hamaset-
le hakikat arasında bir ayrım yapmak 
gerekir. Özellikle büyükşehirlerde 
zorlaşan yaşam koşullarının ve dur-
gunlaşan ekonominin halkın iktidara 
verdiği desteği azalttığını somut olarak 
referandum sonuçlarında gördük. Bu 
durum Nisan ayından bu yana değişme-
miştir. Böyle dönemlerde baştakilerin 
ve yandaşların soygunculuğu, hırsızlığı, 
şatafatlı yaşamları ve kamu idaresindeki 
beceriksizlikleri daha göze batar hale 
gelir, iş cinayetleri, düşük maaş artışları 
ve yüksek zamlar ahali tarafından daha 
politik algılanır. Bunların faturasını hü-
kümete kesmeye dönük eğilim güçlenir. 
Kuşkusuz bu eğilimler kendi başlarına 
bırakıldıklarında bu sonuçları otomatik 
olarak doğurur demek için bu parag-

rafı yazmadık. Vurgulamak istediğimiz 
şudur: Başka zamanlarda özellikle 
ekonomi iyi kötü herkesin belli bir satın 
alma seviyesinde kalmasını sağlıyorken, 
emekçi halkın sineye çektiği bizlerin 
ise ahlaki bir öfkeyle bu nasıl olur diye 
baktığımız kimi gelişmeler, böylesi 
dönemlerde halk tarafından da siyasi 
bağlamında değerlendirilebilir. Özel-
likle eğer bu yönde bir siyasi söylemi 
geliştiren siyasi odaklar mevcutsa.

Demek ki toplumsal olanı siyasete 
bağlamayı kolaylaştıran bir konjonk-
türdeyiz. Kuşkusuz emekçilerin bu 
yöndeki algısını daha da kuvvetlendire-
cek devrimci bir kitle çizgisini göze-
ten hamleler geliştirmemiz gerekiyor. 
Bununla birlikte, öncelikle altı çizilmesi 
gereken bir nokta şudur: Devlet yapı-
sı kırılganlaştıkça devletin kurumsal 
zemini sıvılaştıkça bir şeylerin çok fena 
çürüdüğünü hisseden halk kitleleri bu 
durumdan endişe duymaktadır. Bu 
endişe olan bitenin sorumlularına karşı 
bir tepki yaratsa da, kendisine güven 
veren bir siyasal odak bulunmadığı 
koşullarda emekçilerin siyasal sistem 
içinde zaten güçlü olan figüre yani reise 
sığınmaktan başka çare bulamaması 
da olasıdır. Bu durumun nedeni tabi ki 
günümüz konjonktüründe emekçilerin 
küçük olsa da hala kaybedecekleri bir 

KURTULUŞ SOSYALİZMDE 
GÖREV DEVRİMCİLERDEDİR

DEVRİMCİLER YÖNETİCİ SINIF ARASINDAKİ 
ANLAŞMAZLIĞI ANLAMLANDIRMAYA ÇABA-

LAMAKLA BERABER, ESAS OLARAK HALK ARA-
SINDAKİ DİRENİŞ POTANSİYELİNE ODAKLAN-

MALIDIR. BU NOKTADA HAMASETLE HAKİKAT 
ARASINDA BİR AYRIM YAPMAK GEREKİR.
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hayatları olduğuna dair algılarıdır. Bu 
bize önemsiz gelebilir ama genel algıyı 
değiştiremediğimiz sürece bu endişe 
siyasal hesap yaparken akılda tutulma-
lıdır.

Eğer durum buysa ne yapmak gerekir. 
Açıkçası bu toplumsal koşullar ve siya-
sal düzlemde afaki hedefler için emek-
çileri siyasal eylemliliğe motive etmek 
mümkün değildir. Soyut bir demokrasi 
ya da özgürlükler söylemi ile soyut bir 
OHAL karşıtlığıyla yürümek mümkün 
değildir. Demokrasi ya da özgürlük 
eksikliğinin ve OHAL’in emekçile-
re getirdiği somut etkiler üzerinden 
bir mücadele hattını şekillendirmek, 
kitlesellik anlamında sonuç alabilecek 
tek yoldur. Örneğin 696 sayılı KHK ile 
yapılan taşeron düzenlemesinin kapsam 
dışı bıraktığı yüz binleri ya da aynı dü-
zenlemenin dayattığı feragat zorlaması 

yüzünden kazanılmış yasal hak-
larından caymak zorunda olan-
ları ele alalım. Bu haklı ve meşru 
talepler etrafında örgütlenebilecek 
fiili eylemlilikler bir kitlesellik 
yaratabileceği gibi emekçilerin 
somut olarak OHAL’in demokrasi 
ve özgürlük eksikliği sonucuyla da 
karşı karşıya gelmesine yol aça-
caktır. İşte afaki kavramlara dayalı 
olarak değil de emekçilerin somut 
sorunları üzerinden kitlesel direniş 
derken anlatmaya çalıştığımız 
yöntemin bir örneği budur.

Aslında,özellikle bazı büyük kent-
lerde sendikalı işçilerin ve örgütlü 
benzeri halk kesimlerinin maddi 
mağduriyeti üzerinden gelişen tep-
ki hareketlerini görüyoruz. Böyle 
direnişlerde, kolluk kuvvetlerinin 
müdahale etme noktasında bile 
daha tereddütlü olduğunu bugün 
görüyoruz. Bu türden tepkileri 
daha ideolojik araçlarla soğurmaya 
çalışıyorlar. Bunu yapabilmelerinin 

bir nedeni de karşılarında bu nokta-
lara yoğunlaşan, bu tür tepkileri orga-
nize etmeye çalışan bunlarla dayanışma 
ilişkileri geliştiren örgütlü bir siyasi 
aklın olmamasıdır. Komiteciler olarak 
toplumsal mücadeledeki bu boşluğa 
hamle etmeliyiz.

Böyle bir hamlenin ilk şartı, insanlara 
güven verebilmekten geçiyor. Çünkü 
ülkenin sallanmakta olduğunu gören ve 
çökerse zenginlerin değil kendi üstüne 
çökeceğini bilen halk kesimleri, yukarı-
da da belirttiğimiz gibi henüz yıkılırsa 
yıkılsın deme evresine gelmemiştir. 
Onlara kriz tellallığıyla ulaşmak müm-
kün değildir. Dikkat edilmesi gereken 
bir başka husus, mücadelenin olası en 
geniş kitle bağını oluşturmaya önem 
vermek ve halkın siyasete kulak kabart-
tığı konu ve süreçleri özellikle hedefle-

mektir. Seçimler bu bakımdan önemli-
dir, yoksa seçimlerle sermaye diktasının 
devrileceğini düşündüğümüzden değil. 
Elindeki az bir şeyi kaybetmekten kor-
kan emekçinin kulağını siyasete en çok 
açtığı süreçte, yani seçime girerken ve 
onun hemen öncesinde; onların somut 
sorunlarını gündemleştiren ve yapabil-
diği oranda bunların çözümü için doğ-
rudan eyleme dayalı bir siyasi faaliyet… 
işte önerimiz budur.

OHAL’de emekçileri afaki hedeflerin ve 
soyut kavramların zaferi için mücade-
leye motive etmek imkânsızdır. Somut 
taleplerle mücadele edildiği zaman, 
ahali OHAL kısıtlamalarıyla, zorbalığı 
ile karşı karşıya kendiliğinden gele-
cektir. Soyut bir OHAL kampanyası ile 
insanları sokağa alanlara çıkarabilmek 
mümkün olmayacaktır. Zalim bir ikti-
dara karşı politik direnişi ancak bulun-
duğumuz her alanda, o alanın somut 
sorunları karşısında, halkın talepleri 
üzerinden, birleşik bir devrimci müca-
deleyi yürüterek geliştirebiliriz. Öyley-
se işçinin grev hakkından, taşeronun 
kadrosuna, filanca ilçenin deresinden, 
falanca mahallenin kentsel dönüşüm 
sorununa her yerde toplumsal direniş 
odaklarını kurmak için ileri.

Komiteciler; henüz başlangıç adım-
larını attıkları örgütlenmelerini bu 
politik muhtevanın içinde ele alarak 
güncel gelişmelere müdahale etmeli-
dir. Özellikle Gezi İsyanı sonrasında 
siyasal olanla arasındaki mesafeyi açmış 
gençliğin politik mücadeleye kitlesel 
düzeyde yeniden kazanılması, halkın 
iktidar seçeneğinin somutlaşması için 
kritik önemdedir. Bu ise devrimcili-
ğin temsilini, emekçi halkın temsiline, 
gençliğin temsiline dönüştürülmesine 
başlamakla olur. Gençlik Komiteleri bu 
doğrultuda yurdun dört bir yanındaki 
işçi sınıfı ve emekçi halk gündemleriyle 
içeriden ilişkilenen bir yoğunlaşmayı 
önüne koymalıdır. Komiteleri her oku-
la, mahalleye, köye, sokağa varıncaya 
değin yaygınlaştırmanın ataklığı içinde 
olmalıdır. Halkın Saray rejiminden ve 
sermaye düzeninden kurtuluş mücade-
lesinin somut bir çerçeveye kavuşma-
sı, ancak ülkemiz gençliğinin kitlesel 
ölçekte alacağı bu devrimci inisiyatife 
bağlıdır. Kurtuluş sosyalizmde, görev 
devrimcilerdedir. Devrimciler, Komite-
ciler’dir.

Halkın Saray rejiminden ve sermaye düzeninden 
kurtuluş mücadelesinin somut bir çerçeveye ka-
vuşması ancak ülkemiz gençliğinin kitlesel ölçek-
te alacağı bu devrimci inisiyatife bağlıdır.
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Metal iş kolunda 2017-2019 
Grup Toplu İş Sözleşmesi 
dönemi görüşmelerinde an-

laşma sağlanamaması ve arabuluculuk 
sürecinin de uyuşmazlıkla sonuçlaması 
ile 140 bin metal işçisini ilgilendiren 
süreç ‘grev’e doğru gidiyor. AKP hükü-
meti tarafından 6.kez uzatılan OHAL, 
esas olarak emekçilerin sırtında kırılan 
sopaya dönüştüldüyse de günlerdir 
fabrikalarında ve meydanlarda bir araya 
gelen metal işçileri ‘grev’ sloganları 
atmaya başladı.Bir kural olarak işçi ve 
grev düşmanı olan iktidar, yasakları iş-
çilerin önüne çekilecek bariyer işleviyle 
kullanmak istiyor. Fakat bilmiyor ki işçi 
sıfının coşkun ırmağının önünde hiçbir 
set duramaz, o akış yıkar geçer düzenin 
tüm sahiplerini; sermayesini, devleti-
ni…

Tam da bu noktada egemenlere 2015 
yılı Ocak ayında Birleşik Metal-İş’in 
greviyle beraber başlayan, Bursa’da 
Metal işçilerinin başlattığı eylemlerle 
devam eden ‘Metal Fırtına’ sürecini 
hatırlatmak isteriz. Türk Metal çetesi-
ne ve MESS’e karşı mücadeleye girişen 
metal işçilerine, Türk Metal’in paralı 
adamları saldırdı, bir Renault işçisi 
dövülerek hastanelik edildi. Burası bir 
kırılma noktasıydı ve işçiler dalga dalga 
Türk Metal’den istifa etmeye başladılar. 
Renault işçilerinin çaktığı bu kıvılcım 
hızla Bursa’daki fabrikaları etkisi altına 
aldı ve iş durdurma eylemi, Tofaş dâhil 
pek çok kente ve fabrikaya yayıldı. 
Bugün artık işçi sınıfının kavga tarihin-
de, Metal işçilerinin kazandırdığı bir 
‘Metal Fırtına’ sayfası bütün görkemiyle 
bulunmakta.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendika-
sı,  Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası 
ve Hak-İş’e bağlı Çelik-İş Sendikası’nda 
örgütlü yaklaşık 140 bin metal işçisini 
kapsayan MESS grup sözleşmesin-
de sendikaların iki yıllık sözleşme ve 
yüzde 40’a varan zam talebine patron-
lar, yüzde 3.2 zam, 3 yıllık sözleşme ve 
esnek çalışma maddelerinin sözleşmeye 
girmesi dayatmasıyla karşılık verdi. 

Sonuçlarının sendikal örgütlenmelerin 
olmadığı fabrikaları da etkilediği Grup 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 
117 bini Türk Metal üyesi olmak üzere 
Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş üyesi 140 
bin işçi bulunuyor. 

Patron sendikası MESS’in dayatma-
larına karşı ‘fazla mesaiye kalmama’ 
eylemleri yapacağını duyurmasının 
dışında bir eylem kararı almayan Türk 
Metal ve onun kötü bir kopyası gibi 
işleyen Çelik-İş, metal işçilerinin ‘grev’ 
beklentisine yanıt vermedikleri gibi 
patron işbirlikçisi Türk Metal Sendikası 
9 Ocak’ta yaptığı açıklamada ‘’En iyi 
sözleşmenin masa başında uzlaşmayla 
biten sözleşme olduğunu düşünen Türk 
Metal Sendikası, MESS’i bu sözleşme 
görüşmelerinde bir kez daha masaya 
çağırmaktadır’’ dedi.

Yine varlığı devlete ve patronlara bağlı 
olan Çelik-İş Sendikası OYAK Maden 
Metalürji Grubu şirketlerinden, İsken-
derun Demir Çelik Fabrikası (İSDE-
MİR)’de 3 bin 107 işçiyi kapsayan, 
yüzde 8 zam ve 3 yıllık sözleşmeye imza 
attı. 2020 yılına kadar geçerli olan ve 
işçilerin müzakere ve karar süreçlerine 
dahil edilmediği ihanet sözleşmesine 
tepki gösteren işçiler, Türk Metal ile 
Çelik-İş arasında süren rekabetin pat-
ronların işine geldiğini vurgulayarak, 
TİS imzalanmasaydı enflasyon oranın-
da (yüzde 12.9) zam alacaklarını, şimdi 
ise kesilen sendika aidatı (yüzde 3) ile 
birlikte ellerinde ancak yüzde 5’lik bir 
zam oranının kaldığını belirttiler.

Elbette metal işçileri, sarı sendikaların 
manipülasyonlarına ve ihanet çizgisi-
ne teslim olmadı. Onlarca fabrikada 
MESS’e ve sendika bürokratlarına uyarı 
eylemleri yapan işçiler, ‘’MESS şaşırma, 
sabrımızı taşırma’’, ‘’Bu daha başlangıç 
mücadeleye devam’’ sloganları atarak 
ortak taleplerini dile getirdi: ‘’İşçinin 
hakkını öyle ya da böyle vereceksiniz. 
Bu sözleşme işçinin istediği gibi olacak, 
başka yolu yok.’’

MESS grup sözleşmesinde ilk oturu-
mun yapıldığı Ekim ayından itibaren 
Sapanca Federal Mogul, Çayırova 
Arçelik, Gölcük Magna, YPS, Çemtaş, 
Suadiye Magna, DOSAB Valeo, Hema 
Endüstri, Bursa FARBA, Sefaköy Boru-
san, Topkapı Perfektüp, Bursa BP PLAS, 
Freudenberg, Ford Otosan, Renault, 
Matay, Beylikdüzü Arçelik, İstanbul 
Hoşdere’de Mercedes, Ankara Arçelik, 
Trakya Döküm, Beltan, Eskişehir Arçe-
lik, Bursa Diniz Adient, Tredin Manisa 
Oerlikon, Coşkunöz, Eskişehir Ford 
Otosan, Beltan, TOFAŞ, Türk Traktör, 
İzmir Demir Çelik fabrikalarında işçiler 
bir araya gelerek, hem patronlara hem 
de işbirlikçi sendika ağalarına yumruk-
larını gösterdiler.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal Sendikası 
da örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerle 
toplantılarını ve uyarı eylemlerini sür-
dürüyor. Gebze CAVO, Çimsataş, Yücel 
Boru, Ejot, Gebze Makine Takım, Fon-
tana Kalıp, Eskişehir ENTİL, HAPALKİ 
ve TARKON, Mefro Wheels, Gebze 
Federal Mogul, Arfesan, Gebze Arpek, 
Bursa Prysmian, Bursa PRYSMİAN, 
Çayır Boru, Yücel Boru Osmaniye, 
Gebze Bosal, Demisaş, Kocaeli Standart 
Depo, Başöz Enerji, Anadolu Isuzu, 
Gebze Kroman Çelik, SİO Otomotiv, 
Bursa SCM, Kayseri Ortadoğu Doküm, 
Eskişehir RENTA, Kroman Çubuk 
Haddane, Gebze Cengiz Makina fabri-

KASIRGA YAKLAŞIYOR: 130 BİN METAL 
İŞÇİSİ GREVE GİDİYOR
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kalarında ayaklanan işçiler TİS sürecine 
işçinin rengini veren bir hareketlenme 
sürecini ortaya koyuyor.

Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi 4 Ocak 
günü 2 bine yakın işçinin katılımıyla 
Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi. Ayak 
sesleri Saray’dan duyulan metal işçileri 
‘OHAL’e boyun eğmeyeceğiz’, ‘MESS 
OHAL’e güveniyorsa, hiç güvenmesin’ 
dedi.

11 Ocak’ta MESS’in Türk Metal ve 
Birleşik Metal-İş Sendikaları ile yaptı-
ğı toplantıda 3,2’lik zam oranını 6,4’e 
çıkarma teklifine tepki gösteren sen-
dikalar ‘grev’i işaret etti. ‘’MESS Metal 
işçilerinin son aylarda verdiği müca-
deleden yeterli mesajı almamış’’ diyen 
Birleşik Metal, ‘’Oysa artık grev kapıda’’ 
diyerek kararlılıklarını ortaya koydu.

Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrika-
larda işçiler sendikanın hiç bir hazırlı-
ğının olmamasını ve uzlaşmacı tavrını 
eleştirerek, ‘’Şalter inmeden, üretim 
durmadan bu iş çözülmez’’ diyor. 
Ancak Türk Metal MESS’in davet ettiği 
masadan ‘itiraz’ edip kalkmış görünse 
de mafyatik ve işçi düşmanı politikalar 
ile metal işçilerini bir kez daha sataca-
ğını öngörmek çok zor değil. Nitekim 
göstermelik üç-beş çıkışın dışında 
sözleşme sürecinde işçi yararına tek 

hamleleri bulunmayan 
Türk Metal ve Çelik-İş 
çeteleri “Türkiye Me-
tal İşçileri Sendikaları 
Arasında Diyalog ve İş 
Birliği” anlaşması imzala-
dı. Bu anlaşma ile işçileri 
sömürme konusunda 
ortak anlayışa sahip iki 
çete “işbirliği” yapacak.

İki şirketin kar marjını 
artırmaya yönelik anlaş-
malarına benzer bir tablo 
çizmekten çekinmeyen 
Türk Metal Genel Baş-
kanı Pevrul Kavlak ve 
Çelik-İş Genel Başkanı 
Yunus Değirmenci’nin 
imzaladığı anlaşma, 
‘Örgütlenme ve yeni üye 
kazanma üzerine temel 
prensipler’, ‘Sorunu çözmek için izlene-
cek prosedür’, ‘Sendika yapılarının de-
mokratik karakteri’, ‘Avrupa ve Küresel 
Düzeyde Üyelik’ ile ‘Takip ve Değerlen-
dirme’ başlıklarından oluşuyor. Anlaş-
maya ilişkin açıklama yapan Çelik-İş 
Başkanı Değirmenci, “Bu anlaşmayla 
şimdiye kadar yapılmamışı yaptık ve 
ezberleri bozduk”  dedi.

Bu ‘anlaşma’ işçilerin taleplerini bastır-
mak, metal işçilerini işverene ve devlete 
satma hazırlığının bir göstergesi. Fakat 

bu o kadar da kolay değil artık! Metal 
Fırtına ile mafyatik sendikacılara da 
ayar veren metal işçileri, yeni toplu 
sözleşme döneminde MESS dayatma-
larına boyun eğmediği gibi bu sapsarı 
sendikaları da silip süpürecek. Değir-
menci’nin ezberleri bozduk iddiası 
doğru değil. Klasik birer sermayedar 
gibi ceplerini doldurma derdinde olan 
iki “sendikal anlayışla” karşı karşıyayız. 
Esas ezberleri bozacak olan sizleri o 
koltuklardan indirecek olan metal işçi-
leri ve sizin kaçacak delik dahi bulama-
yacak olmanız!

DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş Sendikası yönetimi; baş-
ta Genel Kurul Başkanı Mustafa Yahyaoğlu ve Genel 
Sekreter Muzaffer Koç olmak üzere keyfi ve kişisel 
menfaatlere dayalı bir anlayışla, haksız ve hukuksuz 
tasfiyeleri ile kamuoyuna yansıdı.Sendikanın İstan-
bul Şube yönetimisendikanın genel merkezi tara-
fından feshedildi.Yönetim tarafından hukuksuz ve 
usulsüz biçimde Eş Başkan Didem Erkıvanç Türkay, 
Örgütlenme Daire Başkanı Ali Karabudak ve Eğitim 
Daire Başkanı Barış Bergilgörevdenel çektirildi.

Tasfiyelerin akabinde koltuk sevdalısı yönetim, 
sendikada başlayan genel kurul sürecini açık bir 
şekilde yalanla, hırsızlıkla ve şişirme delegelerle yü-
rüttü.Dev-Turizm İş Genel Merkezi’nin Antalya’da 
‘üyelerine haber vermeden’ yapmak istediği delege 
seçimini takip edip, tutanak tutmak isteyen üyelerle, 
sendika yönetimi arasında tartışma çıktı. Sendi-
ka yöneticisinin de karıştığı olayda kadın üyelere 
saldırıldı.

Sarı sendikaları aratmayan tasfiyeci anlayış sendi-
ka içerisinde muhalefet çizgisinde bulunan işçileri 
görünmez kılmaya çalışırken, işçiler basın açıklama-
ları yayınlayarak genel başkanın anlayışı sebebiyle 
işçinin sorunlarından kaçan bir Dev-Turizm-İş’in 
kabul edilemeyeceği, mücadeleci bir sendikal anlayış 
için tüm üyelerin sendikalarına sahip çıkmaları 
gerektiğini vurguladılar. İşçilerin yayınladıkları 
son basın açıklamasında kamuoyuna yansıyan tüm 
bu hukuksuz, keyfi uygulamalara DİSK yönetimi-
nin sessiz kaldığı vurgulanarak “Demokratik tüm 
alanlar sendikada işçilere kapanırken ve DİSK YK 
ilkeleriyle ve değerleriyle soruna çözüm üretmezken 
bize kalan tek şey fiili-meşru mücadeledir. Bu mü-
tevazi mücadele Dev-Turizm-İş’i DİSK ilkelerine ve 
değerlerine geri döndürme mücadelesi olarak tarihe 
not olarak düşecektir” dendi.

Dev Turizm İş’te Tasfiyeci, Tek Adamcı 
Anlayışa Karşı İşçilerin Mücadelesi 
Sürüyor
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Meclislerimizle kıyamet kopar-
maya hazırlanıyoruz” diyen 
işçiler Birleşik Emek Koordi-

nasyonu ile yola çıktı.

“İşçi sınıfının tarihsel mücadele mi-
rasının ışığında, dönemin güncel acil 
sorunlarına çözüm üreterek, gelece-
ğin özgür ülke ve dünyasını şimdiden 
yaratmaya cüret edecek akıl ve cesaretle 
geliyoruz.” şiarıyla Birleşik Emek Ko-
ordinasyonu Girişimi’nin düzenlediği 
Birleşik Bir Emek Hareketi İçin Forum; 
17 Aralık Pazar günü Kozyatağı Kültür 
Merkezi’nde işçilerin coşkulu katılımı 
ile gerçekleşti.

İşçi ve emekçi sınıfa dayatılan sömü-
rü düzenini kabul etmeyenler olarak 
bir mücadele zemininde ortaklaşan 
‘Birleşik Emek Hareketi Koordinasyo-
nu Girişimi’, devlet-sermaye-sendika 
işbirliğine, bürokratikleşmeye, etnik 
ve mezhepçi ayrımcılığa, güvencesiz 
ve ağır koşullarda çalışmaya karşı, 
çocuk işçiliğini, iş cinayetlerini, cinsi-
yet ayrımcılığını engellemek, kölelik, 
taşeron sistemini sona erdirmek için; 
işçi sınıfının örgütünde söz, yetki ve 
kararın alındığı işçi meclislerini kur-
mak amacıyla bir araya gelerek forum 
çağrısında bulundu.

Protokolün olmadığı forumda, ‘Birle-
şik Emek Koordinasyonu Girişimi’nde 
“Benim de söylemek istediklerim var.” 

diyen işçiler söz aldılar. Forumun baş-
langıcında başta iş cinayetlerinde olmak 
üzere eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi 
ve devrim mücadelesinde hayatını kay-
bedenler için bir dakikalık saygı duruşu 
yapıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Ezgi 
Akyol, “İnsana yaraşır, çocuklarımıza 
ve daha doğmamış çocuklara güvenli ve 
onurlu bir yaşam bırakmak istiyoruz.” 
diyerek, Birleşik Emek Koordinasyonu 
Girişiminin 15 maddelik çağrı metnini 
okudu. Ardından kürsüyü işçiler aldı.

“İŞÇİ MECLİSLERİNİ KURUNCA 
KIYAMET KOPUYOR”

Forumda ilk olarak 86 gün boyunca 
Beşiktaş Belediyesi önünde direnen işçi 
Tekin Şahin söz aldı. Şahin konuşma-
sına, 284 gündür açlık grevinde olan 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ve 
açlık grevinde olan, direnişçi işçi Mahir 
Kılıç’ı selamlayarak başladı. 86 gün bo-
yunca direnen Beşiktaş Belediyesi işçisi 
Tekin Şahin, sendikaları olan DİSK’e 
bağlı Genel-İş’i eleştirerek sendikaların 
sınıftan kopuk ve mücadeleden uzak 
olduklarını vurguladı. “İşçi meclislerini 
kurmaya başlayınca kıyamet kopuyor. 
Örgütleneceğiz başka çaremiz yok. 
Sendika biziz.” diyerek konuşmasına 
son verdi.

 “İŞÇİ MECLİSLERİ İLE ÜRETEN VE 

YÖNETEN BİZ OLACAĞIZ”

Soma direnişçisi ve Dev Maden-Sen 
Genel Başkan Adayı Tahir Çetin ise 
DİSK’te önceliklerinin işçi meclislerini 
kurmak olduğunu, fakat sendikadan 
kovulduklarını söyledi. Soma’da iş ve-
ren-sarı sendika ve devlet ile savaştık-
larını, ancak örgütlenme çalışmalarının 
hala sürdüğünü belirtti. “Sarı sendika 
şu an siyasi iktidarın arka bahçesi. Şu 
saatten sonra kendine nasıl isim verir 
bilemem ama bu saatten sonra sadece 
üreten ve yöneten biz olacağız diye 
haykırmak istiyoruz.” dedi.

 “ÜLKENİN KURTULUŞU İŞÇİ MEC-
LİSLERİNDEN GEÇİYOR”

DGD-SEN Genel Başkanı ve BOMİ 
direnişçisi Murat Bostancı; “Bundan 
sonra yazıp çizme değil gerçekten 
mücadele zamanı. Ülkenin kurtuluşu 
işçi sınıfından işçi meclislerinden, işçi 
komitelerinden geçiyor.” diyerek sözle-
rine son verdi. Nakliyat-İş Örgütlenme 
Uzmanı Mehrali Bozgun, gördüğü 
katılımdan memnuniyet hissettikleri-
ni söyleyerek Real Market işçilerinin 
direnişlerine değindi ve dün itibariyle 
Norm Altaş direnişinin kazanımla 
sonuçlandığını bildirdi. Sonrasında söz 
alan Birleşik Metal-İş üyesi, Sarkuysan 
işçisi Cihan Güneş, herkesin yakındığı 
şeyin bürokratik sendikacılık olduğunu 
söyledi.  MESS’e karşı mücadeleleri-
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nin süreceğini ifade eden Güneş, tüm 
salonu metal işçilerine destek olmaya 
çağırdı.

“İŞÇİNİN YUMRUĞU HAVADA, 
BEKLİYOR!”

Hakan Plastik direnişçisi Mustafa 
Öztürk, direnişin 100 kitap okumuşca-
sına büyük şeyler öğrettiğini söyledi ve 
‘takım elbiseli sendikacılara seslendi: 
“İşçinin yumruğu havada, ve kafanıza 
inecek. Ben şunu görüyorum işin öznesi 
işçiler. O yumruk havada bekliyoruz. 
Önce sendikacıların kafasına inecek.” 
dedi.

Sözlerine, “İşçi sınıfının birleşik bir 
mücadele verebilmesi için öncelikle, 
işçi sınıfının yanında olduğunu söyle-
yenlerin yan yana gelmesi gerekiyordu. 
Birleşik emek hareketi, bu çabanın bir 
sonucudur. Buna öncülük eden her-
kesi selamlıyorum.” diyerek başlayan 
Deriteks Örgütlenme Uzmanı Emin 
Yılmaz, meslek liseleri ve 2 yıllık mes-
leğe yönelik üniversitelerin sermayeye 
geleceğin vasıflı işçilerini yarattığını 
söyledi. Yılmaz, “Çalışan işçilerin ço-
ğunluğunun kadın olduğu tekstilde çok 
ciddi oranda örgütsüzlüğün olduğu bir 
gerçek. Göçün çok olduğu Tekirdağ’da 
bu yolla gelen işçiler hemen tekstilde 
iş bulabiliyor ve işlerini kaybetmemek 
için de sömürüye göz yumuyor.” dedi.

Güvenlik-Sen İşçi Meclisi Üyesi ve 
Çorlu Sio direnişçisi Uluç Gavazoğlu da 
sözlerine “Nuriye ve Semih’e ve İzmi-
re, Mahir Kılıç’a, Ankara’ya, Kod-A’ya, 
dostlara bin selam.” diyerek başladı. 
“Çok uzun yıllardır sol işçiyi teğet geçti. 
Sizlere bin selam olsun. Bu mücadele 
çok önemli. Küçük hesaplarla hareket 
etmeyip doğru, mantıklı, akıllıca örgüt-
lenme yaratabilirsek başarılı olacağız.” 
dedi. Sonrasında söz alan tersane işçisi 
ve Darıca Emekçi Kültür Derneği üyesi 
Eylül Ayan ise “İşçi sınıfının tempolu 
duruşu, kendi öz örgütlülüğü ile olacak-
tır. Yegane güç biziz.” dedi.

“KADIN-ERKEK AYNI ŞEKİLDE SÖ-
MÜRÜLÜYORUZ AMA EŞİT ŞEKİL-
DE MÜCADELE EDEMİYORUZ”

Carrefoursa’da daha önce iş yeri temsil-
cisi olan, mağaza işçisi Hanife Durmaz, 
hem sarı sendikacılığa hem de kadının 

işçi ve yönetici olarak ayakta kalması-
nın ne kadar zor olduğuna dikkat çekti: 
“Biz kadınlar da burada konuşmalıyız. 
Hepimiz aynı şekilde sömürülüyoruz. 
Ama eşit biçimde mücadele edemi-
yoruz. ” dedi. “Tazminatımı verip de 
kovulduğumda sendika beni savun-
madı. Nasılsa hakkını aldın çık dediler 
oysa ben çalışmak istiyordum. Ben ne 
solcuyum ne sağcıyım ben emekçiyim. 
Haksızlık karşısında sessiz kalmayan 
bir işçiyim. Bu kürsülerde konuşmak 
benim için büyük bir onur.” dedi.

“HAKİKATLER KONUŞULMAYA 
BAŞLANDI”

Söz alan bir diğer kadın emekçi, Emek-
liler Dayanışma Sendikası Başkanı Ma-
hinur Şahbaz, “Hakikatler konuşulmaya 
başlandı, hakikat tektir.” dedi. Emek-
liliğe yabancı olduğumuzu söyleyen 
Şahbaz, “Emekliler sınıf mücadelesinin 
çok önemli bir parçası olmuştur tarih 
boyunca. Kendini burjuva sananları 
çıkarınca sayımız 7 milyon. Biz sizin 
yanınızda olmalıyız, siz de bizi yok 
saymayın.” dedi. 

Rıdvan Çöpürkaya Polimer’de bir dire-
niş olmadığı ve işçi topluluğunun mağ-
dur edildiğini anlatmak için kürsüye 
çıktığını söyledi. “Bu arkada  yazan de-
mokratik sınıf sendikacılığı şu an sınıf 
için ekmek kadar su kadar elzemdir.” 
dedi. Polimerde işten atılmalara rağmen 
dayanışmayı direnişe çeviremediklerini 
ve patronla anlaşan sendikanın işçiyi 
sattığını anlattı. “Birleşik bir emek ha-
reketi sadece işçilerin birliği için değil, 
sendikaların karşısına dikilecek, işçi 
sınıfının bayrağını daha fazla yükselte-
ceği için umut vericidir. Ben de bugün 
bu umut için buradayım hepimize kolay 
gelsin diyorum!” dedi.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (Evid-
Sen Başkanı) Gülhan Benli ise DİSK’e 
bağlı Genel-İş Sendikasında iken kötü 
sendikacılık sebebiyle bağımsız bir 
sendika kurma süreçlerini anlattı. Bü-
yük sendikalara yaklaşımlarının uzak 
olduğunu ancak buradan bir beklen-
tileri olabileceğini söyledi: “Belki yeni 
bir oluşum içinde yer alabiliriz. Biz 
bağımsız bir sendikayız. Belki burada 
bir konfederasyon çıkar ve gerçekten 
işçi sınıfı mücadelesinde yer alan bir 
konfederasyon oluşturabiliriz.” dedi.

EMEĞİN GÜNDEMİ

Üyelerini ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret 
suçlamasıyla’ devlete ihbar eden DİSK 
Güvenlik-Sen Genel Başkanı Serdar 
Arslan, Genel Sekreter Hüseyin Ünlü 
ve Mali Sekreter Doğan Özdemir 
sendika disiplin kurulunun ”görevden  
el çektirilerek kesin ihraç edilmesi” 
kararına rağmen işgal ettikleri kol-
tukları terk etmiyor. İhbarcılar bizzat 
DİSK yönetimi ile Genel-İş Sendikası  
Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Ege 
Bölge Temsilcisi tarafından korunuyor 
ve kollanıyor.

İhbar edilen işçiler, sendikanın 
mevcut yönetiminin işçi aidatlarını 
zimmetlerine geçirdiklerini ortaya 
koymuş, tüm yolsuzlukları tek tek 
kanıtlarıyla gün yüzüne çıkarıp sendi-
kanın 2017 Nisan ayında gerçekleşen 
2. Olağan Kongresi’nde mevcut yö-
netime karşı Güvenlik İşçi Meclisleri 
yönetim adayını çıkarmıştı. Güvenlik 
İşçi Meclisleri’nin başkan adayı Garip 
Karatay ve yönetim listesinde bulunan 
Volkan Karataş, bir önceki dönem 
genel sekreter olan Salih Şenol, komi-
teler aracılığıyla örgütlenme faaliyet-
lerini sürdürürken mevcut yönetim 
hazmedemediği bu eleştirilere karşı 
durumu ihbarcılıkla çözmeye çalış-
mıştı. Güvenlik-Sen Disiplin Kurulu 
konuyu görüşmek üzere toplanmış ve 
”Genel Başkan Serdar Aslan, Genel 
Sekreter Hüseyin Ünlü ve  Genel  Mali 
Sekreter Doğan Özdemir’in görevden  
el çektirilerek kesin ihraç edilmesi” 
şeklindeki kararı Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu’na tebliğ etmişti.

Güvenlik-Sen Disiplin Kurulu üyeleri 
Merve Çil ve Mehmet Şerif Akkoyun, 
yaptıkları açıklamayla, ‘kesin ihraç’ 
kararına rağmen Genel Başkan Serdar 
Arslan, Genel Sekreter Hüseyin Ünlü 
ve Mali Sekreter Doğan Özdemir’in 
sendika tüzüğünü hiçe sayarak görev-
lerini bırakmadığını duyurdu.

Sendika Yönetim Kurulu ayrcıa, ih-
barcılar hakkında ‘kesin ihraç’ kararı 
veren 2 Disiplin Kurulu üyesini hileli 
bir biçimde görevden almaya, sendika 
üyeliğinden çıkarmaya çalışıyor.

Güvenlik-Sen’in İhbarcı Başkanı 
Ve Yöneticileri Koltuklarını Terk 

Etmiyor
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Hareketlerin hareketinin temellerini 
kuruyoruz. Bu temeller ise bu coğraf-
yanın emekçilerinin, ezilenlerinin, işçi 
sınıfının zalime, egemene karşı binlerce 
yıllık direnişinin, isyanlarının, itirazla-
rının,  ayaklanmaların tarihsel hafıza-
sına dayanıyor. Bu temeller, isyan ve 
direnişlerin içinden damıtılarak bugüne 
aktarılan devrimcilik programına, dev-
rimci teorinin durmaksızın güncellenen 
fikir işçiliklerine dayanıyor. Bu temel-
ler, yürümeye başlayan insanlığın eşit-
lik, özgürlük, kardeşlik şiarlarıyla her 
türlü gerici, zalim ve egemen düşünceye 
karşı bilimin, felsefenin, sanatın, etiğin, 
kültürün, estetiğin, siyasetin silahla-
rıyla kuşanıp doğayı ve insanlığı ileriye 
doğru taşıyan birikimlerin, deneyim-
lerin güncelliğine dayanıyor ve oradan 
hakikateyerleşerek yükseliyor.

Komiteci Kimdir?

Devrimci Bir Hareket Yaratmak için 
Yoldaşlık Çağrımız’ın son sözleri şöy-
leydi: 
“Komite; belirli bir geleneğe atıfla ken-
dini var etmeyen, bugünün devrimci 
siyaset/mücadele geleneğini kapitalizme 
ve emperyalizme karşı devrim ve sosya-
lizm mücadelesinin somut koşulları ve 
güncel ihtiyaçlarından hareketle yarat-
mak iddiasıyla yola çıkmıştır. Bu ise 
içinde yaşadığımız siyasal, toplumsal ve 
ekonomik koşulların, nesnel ve devrim-
ci bir analizle ortaya konulmasını, bu 
analizden hareketle bugünün devrim an-
layışını ve stratejisini tanımlamasını şart 
koşmaktadır. İşte Komite varlık nedenini 
bu görevi üstlenme iradesine dayamak-
tadır. Bu, tartışmanın her zaman daha 
da derinleştirilmesini gerektiren, devrim-
ci doğası gereği biteviye kendisini aşmayı 
ve büyümeyi amaçlayan uzun ve zorlu 
bir yol. Çünkü tüm ezilenlerin acıyla ve 
yoklukla büyüttüğü özgürlük mücade-
lesinin ağır yükünü paylaşmayı zorunlu 
kılıyor, aynı zamanda dayanışmayla ve 
özgürlükle güzelleşecek bir yeryüzünü 
yaratmanın erdemine ortak olmanın 

yolu da bu. İşte bu yüzden çağrımız, bu 
tarihsel sorumluluğu taşıyacak ve bu 
sorumluluğa ortak olmanın erdemine 
katılacak herkesedir.”

Bu sorumluluk zemininden hareketle ve 
güncel olarak bu görev doğrultusunda, 
kadrolarımızın her birininKomiteci-
ler’i ideolojik, politik, örgütsel olarak 
temsil edecek yetenekledonatması 
veuzmanlaşma çalışmasını çevresindeki 
tüm ilişkileri kapsayacak şekilde halka 
ulaştıran bir tarzla yürütmesi esastır. 
Komiteci, varlığını gerçekliği anlama 
ve dönüştürme üzerine tesis eder ve 
bu yolda kendini ve ilişkilerini biteviye 
eğitir ve geliştirir. Bilgiyle, gelişen her 
tür tekniğin kullanılmasını öğrenmeyle 
alçak gönüllü, mütevazı, hevesli bir iliş-
ki kurar. Öğrendiği her şeyi tartışarak, 
sorgulayarak halka ulaştırır. Bu faaliyet 
ise hareket ve mücadelenin sürekliliği 
ile nihai özgürlük davamız olan komü-
nizme bağlanır. 

Komiteci, devrimi bir an olup bite-
cek bir olay değil milyonlarca olay ve 
mücadele içinde gelişen birikimlerin 
dönüştürücü sürekliliği olduğunu bilir. 
Devrimi kendisinin ve kendi gibile-
rin çoğalmasıyla olabilecek bir seçim 
kazanma değil doğrudan kitlelerin, işçi 
sınıfının, ezilenlerin, emekçi halkın 
kendi kendini yönetmek doğrultusunda 
egemenlere, devlete, sermaye sınıfına 
karşı verdiği aşağıdan iktidar müca-
delelerinin “birleşmesi” sonucunda 
gündeme geleceğinin, hakikate vara-
cağının farkındalığıyla hareket eder. 
Bu farkındalık, Komiteci üyeler, aday 
üyeler ve dostlarımıza şu amacı telkin 
eder: Emekçi halkın, işçi sınıfının, ezi-
lenlerin iktidarı almak doğrultusundaki 
mücadelelerini yaratmalarını cesaret-
lendirmek, bu yöndeki çabalara ön ayak 
olmak, kolaylaştırmak, bu mücadeleler 
içinde önderleşmek, önderleşenler-
le birleşmek. Ve yine bu sorumluluk 
doğrultusunda komiteci, emekçi halkın 
mücadele, dayanışma, direniş, hak 

temelli her çeşit örgütlenmesinin içinde 
onun kurulması hedeflerinin en çalış-
kanı, ilk bedel ödeyeni, en etkin unsuru 
olarak en zor ve en ağır sorumlulukları 
mızmızlanmadan yer üstlenenidir. 
Düzeni yıkmak, emekçilerin sosyaliz-
mini kurmak için mücadele içerisinde 
yer alan her bir yoldaşımız, yüksek 
bir etikle, yüksek bir öz disiplinle ve 
bağlanmayla hareketin içinde mütevazı 
konumunu almalıdır. Komitecilik anla-
yışında devrimcilik, çocukluktan ölüme 
kadar süren kesintisiz bir var olma 
biçimidir. Hayatın belli bir anında ya da 
döneminde yapılan, sonra ömür boyu 
askerlik ya da gazilik anısı gibi aktarı-
lacak bir hikayecilik değildir. Komiteci 
mücadeleye başladığı andan itibaren 
her an kendini, yeteneklerini,arzula-
rını, aklını devrimcilik doğrultusunda 
dönüştüren kesintisiz ve sürekli bir çaba 
ile eksiklikleriyle yüzleşen ve çıkardığı 
sonuçlara göre kendini yenileyen, yeni-
den üreten kişidir. 

Korkunun, pasifizmin, yenilgiciliğin 
kaynağı bilgisizliktir, yetersizliktir. 
Daha çok okumadan, gerçekliği kavra-
maya çabalamadan,tarihten ve doğadan 
daha çok öğrenmeye açık olmadan ça-
ğın devrimciliğinin üretilmesi mümkün 
değildir. Devrimciliğin esas kaynağı 
ise deneyimlerdir.Bu yüzden komite-
ci, halkın mücadelesinin geliştirilmesi 
için elli kez deneyip başarısız olacak, 
yeniden deneyecektir. Komiteci, hem 
küçük ya da büyük her tür deneyimin 
ezilenlerin tarihsel mücadelesine bir 
katkı olduğunun bilincinde olacak hem 
de o küçücük katkıların yokluğunda 
devrimin olamayacağının bilinciyle 
hareket edecektir.  Komiteci, yaptığıyla 
böbürlenmeyen, ezilenlerle bir değer 
ve sevgi ilişkisi içerisinde olan insandır. 
Komiteci halkın devrimci ışığıdır, yön, 
cesaret, direnç bulduğu kutup yıldızıdır 
ve bu yüzdenKomiteci’nin genci yaşlısı 
olmaz. Yaş sadece görevlerin niteliği-
nin, farklılıklarının planlamasında bir 
belirleyen olarak kullanılabilir.
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Komiteci; hiçbir an faşist bir devlet 
mekanizmasına karşı mücadele ettiğini 
unutmaz. Tüm yaşamını, çalışma tarzı-
nı, ilişkilerini oluştururken bu hususu 
temel alır. Devlet egemen ideolojinin 
tüm yüzlerini içinde taşıyan bir orga-
nizmadır. Ve bu egemen düşünce sol, 
sendikalar içinde de egemen düşünce-
dir. Kendi ilişkilerimiz içinde de bunun 
yansımaları zaman zaman gündeme 
gelebilecektir. Devlete, sermaye sınıfına 
karşı mücadele ideolojik düzeyde solun, 
sendikaların, gençlik, kadın, çevre 
örgütlenmelerinin içinde de oldukça 
yaygın olan ve kendi ilişkilerimize de 
yansıyan düzen ideolojileriyle açık ide-
olojik mücadeleyi tavizsiz, ertelemesiz 
bir biçimde sürdürendir Komiteci. 

Kadın ve farklı toplumsal cinsiyetlerden 
yoldaşlarımız hareket içerisinde pozi-
tif ayrımcı ilkeye tabidir. Komiteciler 
Feminizm’i benimser ve sınıfsal ayrım 
üreten ya da oluşmuş ayrımları derin-
leştiren fikirlerin, dillerin, tarzların 
eleştirisini yapar. Sorunun pedagojik 
değil ideolojik ve sınıfsal niteliğiyle 
hesaplaşmayı önceliği olarak görür. İşi 
gücü bırakıp feminist hareketi eleştir-
mez. 

Komiteci, bugünün geleneğini kapita-
list-emperyalist sistemin yarattığı eşit-
sizliklerin, adaletsizliklerin, çelişki ve 
sorunların güncel devrimci analizlerine 
dayanarak işçi sınıfı ve emekçi halkın 
mücadelesinin sosyalizm hedefiyle 
siyasal iktidarı almak için sorumluluk 
üstlenmiş devrimcidir. Bugünün devri-
minin bayrağını, simgesini,sanatını ve 
teorisini bugünün mücadelesinde yarat-
maya odaklanmış yeni bir insandır. Her 
soruna dünya tarihsel güncelliğinin ve 
koşullarının “somut durumların somut 
tahlili” bakış açısından yaklaşır.

Dünya işçi sınıfı hareketinin devrim-
ci geleneği ve onun coğrafyamızdaki 
izdüşümü olan Türkiye işçi sınıfı ve 
emekçi-ezilen halkların mücadelesinin 
devrimci geleneği dışında bağlı olduğu-

muz özel bir gelenek vurgusu geliştirici, 
ilerletici değildir. Acentacılık, türbedar-
lık, cemaatçilik, şubecilik, şablonculuk 
devrimciliğin karşı konumunda yer alır. 
71 Devrimciliği tarz açısından (Mahir, 
İbo, Deniz) kalkış noktalarımızdan 
sadece biridir. Bugünün devrimci 
hareketi bugüne kadarki dünya dev-
rimci hareketlerinin toplam birikimi ve 
deneyimlerinin ışığında ele alınmalıdır. 
Bu yüzden Komiteci hem filozof, dü-
şünür, gazeteci, uzmandır hem her şeyi 
öğrenmek konusunda alçak gönüllü 
bir öğrencidir. Komiteci;Marx, Engels, 
Lenin, Gramsci, Rosa, Mao vb. gibi 
ustaların felsefe, tarih, bilim, siyaset, 
estetik, sanat gibi hemen her konuya 
hakim olmaları nedeniyle dönemin 
egemen düşüncesinin üzerine çıkacak 
bir üretimi ve etkinliği ortaya koyabil-
diklerini ve ancak bu yolla devrimlerin 
yolunu açabildiklerini asla unutmaz, 
kendi savunusunu dogmatik bir hale 
getirmez, diyalektiğin ruhuna uygun 
bir biçimde mücadele içinde durmadan 
yeniler.

Komiteci’nin araç seçimlerini, hareket 
tarzlarını, örgüt modellerini legallik, 
illegallik vb. kavramlar değil, işçi sınıfı 
mücadelesinin güncel çıkarları, ihtiyaç-
larının nesnel bilgisine dayanan meş-
ruluk zeminleri tayin eder. Komiteci 
bu manada her türlü aracı kurar ve her 
türlü aracı kullanır.

Rekabetçilik, yarışmacılık, özel mülki-
yetçilik, bilgiçlik, egoistlik,kayırmacı-
lık, bürokratlık, statükoculuk, şefçilik, 
kariyeristlik, hemşericilik, ahbaplık, 
yalancılık, tüketimcilik, erillik, kadın 
düşmanlığı, dedikoduculuk, yaygara-
cılık, hazcılık, homofobiklik, liberal-
lik, ulusalcılık, ırkçılık, milliyetçilik, 
şovenistlik, dinsel ve her türden siyasi 
gericilik, teoricilik, pratikçilikKomite-
ci’nin savaştığı düşmanlardır. Komiteci-
lik ideolojik, politik, örgütsel olarak bu 
düşmanlarla savaşan, bu yaklaşımların 
yüz seksen derece uzağında duran ve 
dünyayı eşitliğin, özgürlüğün, kardeş-
liğin, paylaşımın, yoldaşlığın, dayanış-

manın ‘en güncel’ ilkeleriyle güzelleşti-
ren insanların oluşturduğu devrimci bir 
siyasal hareket düzlemidir. 

Komiteciler emekçi halkı mücadeleye 
çağırır, üyeliğe değil. Mücadelenin im-
biğinden geçerek ulaşabilen bir merte-
bedir Komitecilik. Komiteci annesini, 
babasını, ailesini, köyünü, mahallesini 
kendi düşünceleri doğrultusunda açıkça 
mücadeleye çağırmayı esas edinir. 
Çünkü devrimci düşünce kimseden 
gizlenerek taşınması mümkün olmayan 
bir doğaya sahiptir. Ailesini, yakınları-
nı mücadeleye ikna edemeyenlerin ya 
da mücadelenin dostu kılamayanların 
topluma anlatacağı sözün bir kıymeti 
yoktur. Ailenin yıkımı, ailenin devrimci 
mücadeleye kazanılmasıyla mümkün-
dür. 

Komiteciler, “Dünyanın Bütün İşçile-
ri Birleşin” şiarının devamcılarıdır ve 
-Marx’ınortaya koyduğu anlamıyla- En-
ternasyonalisttirler.Komiteciler işçinin, 
köylünün, çiftçinin, gençliğin ve kadın-
ların devrime katılmasının yolunun on-
ların özörgütlenmelerini ve özgürleşme 
deneyimlerini yaratmaktan geçtiğini 
bilir. Komiteci herhangi bir toplumsal 
özörgütlenme çabasında ya da birleşik 
örgütlenme, mücadele zemininde “in-
san örgütlemek” üzere bulunmaz, mü-
cadeleyi daha kapsayıcı bir tarzda, sek-
ter olmadan ama ilkelerden asla ödün 
vermeden büyütmek üzere bulunur. 
Gençlik örgütümüz gençlik hareketinin 
yaratılmasına, işçi örgütümüz işçi sınıfı 
hareketinin yaratılmasına odaklanır. Bu 
tanım tüm örgütlenme alanlarındaki 
konumlarımız için geçerlidir. 

Komitecilik 21. yüzyılın proleter 
devrimciliğidir. Devrimcilik her daim 
var olandan kopuşu, aşmayı, yıkmayı 
bir kuruculuk olarak gündeme getiren 
tek varoluş tarzıdır. Bu satırları oku-
yan herkesi yeni insan ve yeni yaşam 
yaratma mücadelesini büyütmeye davet 
ediyoruz. 
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Gençlik Komiteleri yaklaşık 2 
ay önce ‘’Gençliğin Özgürlük 
Manifestosu’’ ile faaliyetlerine 

başladı. Gençlik Komiteleri’nin ku-
ruluş sürecinden bahsederek başlaya-
lım…

Gençlik Komiteleri bir yandan yeni 
kurulmuş bir faaliyet ama bir yandan 
değil. Gençlik Komiteleri ağırlıklı ola-
rak üniversitelerde mücadele yürüten 
devrimcilerin, devrimci bir hareket ya-
ratmaya dair ideolojik-politik-örgütsel 
arayışları sonucu ortaya çıktı. 

‘’…Gençliğin devrimci bir hareketinin 
olması için her şeyden önce dönemi kav-
ramış, dönemin egemen anlayışlarının 
ve bu anlayışların gençlik kesimlerine 
yansımalarının analizini doğru biçim-
de yapmış devrimci bir fikrinin olması 
lazım. Bu olmadan ancak karikatürize 
devrimci gençlikler olabilir. Ülkemizde 
solun, devrimci siyasetlerin ideolojik-po-
litik meselelerde aldığı tutum doğrudan 
gençlik faaliyetlerine de yansıdığı için 
gençlik ideolojik-politik tartışmaların 
dışında ve bu tartışmalara yaratıcı 
biçimde katılamayan bir kesime dön-
müş durumda. Önde olan, toplumsallığı 
yaratıcı biçimde ileri taşıyan bir gençlik 
yerine var olana dâhil olan, var olan 
tarafından belirlenen gençlik, bu va-
satlığın parçası olmaya devam ediyor. 
Bu bağlamda gençlik hareketinin gücü-
nün, geniş gençlik kesimlerinin ayağa 
kalkmasında, zayıflığının ise devrimci 
kadroların bilinç/devrimci siyaset/fikir 
ve inisiyatif yetersizliklerinde aranması 
kuşku götürmezdir.

Devrimci Gençlik siyasetinin en acil 
görevi politik-ideolojik mücadeleyi 
büyütme, sağlamlık ve süreklilik sağlama 

yeteneğine sahip bir devrimci gençlik 
örgütü yaratmaktır. Bu devrimci genç-
lik örgütü devrimci savaşçı bir partinin 
olmadığı koşullarda bu partiyi yaratma/
inşa etme görevini üstlenen devrimci bir 
hareketin yaratılmasında da aktif bir 
sorumluluk alacaktır. 
…
O yüzden bugünün emperyalist kapi-
talist sisteminin doğru devrimci analizi 
içinde, ülke ve üniversitenin konumlan-
dırıldığı yerin tespiti üzerinden egemen 
anlayışlarla ve onun gençlik içindeki 
uzantılarıyla idelojik-politik-örgütsel 
her düzeyde hesaplaşacak devrimci bir 
gençlik hareketinin oluşum süreçlerini 
geliştiren bir inisiyatif olarak ileri atılıyo-
ruz.’’

Bu gazetenin de öncülü olan Hayalet 
Komite dergisinin 2. sayısında (2015) 
yer alan bu yazı, Gençlik Komiteleri’nin 
fikri olarak inşasının başladığı yer 
diyebiliriz. Elbette bunu bir geleneğe 
işaret etmesi amacıyla değil; yeni bir 
isim yeni bir gençlik örgütü klişesinden 
öte, uzunca bir süredir devam eden 
pratik/teorik yoğunlaşmanın sonucu 
olduğunu belirtmek için vurguluyoruz. 
‘’Gençliğin Özgürlük Manifestosu’’ da 
bu yoğunlaşmanın ortaya çıkardığı şu 
ana kadarki en net belgedir. Gençlik 
Komiteleri’nin kuruluş süreci, pratikte 
devrimci bir çaba içerisinde olan dev-
rimcilerin, teorik düzeyde de -gençliğe 
dair önemli meselelerde- ortaklaştığı bu 
broşürle başlamıştır. 

Faaliyetin temelini oluşturduğunu 
söylediğiniz ‘’Gençliğin Özgürlük 
Manifestosu’’nelere değiniyor?

Broşürde gençliğin, toplumsal düzen 
açısından nasıl bir anlam taşıdığı üze-

rinde duruyoruz.Kısa-
ca özetleyecek olursak 
broşürle, gençliğin 
toplumsal bakımdan 
ne olduğunu, toplu-
mun tarihsel gelişim 
süreçleri içerisinde 
gençliği nasıl konum-
landırdığını, ardından 
da gençliğin günümüz-
de ne anlama geldiğini 
açıklamaya çalıştık. 
Gençliğin bugünküko-
numu, sorunları ve düzene oluşturduğu 
potansiyel tehditleri ile bitirdik.

Sol içerisinde gençliğe dair söylenenler 
30-40 yıl önce yazılanların tekrarın-
dan öteye gitmiyor. Devrimci gençlik 
hareketinin geçmişinde aslında gençlik 
üzerine tartışmalar çok temel ayrımlar 
ve farklılıklar oluşturuyordu. Ancak 
uzun bir süredir sol/sosyalist yapılar 
arasında bu tarz polemikler olmuyor. 
Bunun en önemli nedeni tabi ki solun 
içinde bulunduğu durum: ideolojik/
teorik keşmekeşlik ve moral kaybı. So-
kaktaki dağınıklık fikri anlamda da bir 
dağınıklığa yol açıyor.

Oysa bugünün devrimci hareketini inşa 
etmeyi önüne koymuş bizler için ilk ya-
pılması gereken emperyalist/kapitalist 
düzenin dönüşümünü kavrayabilmek 
vegençliğin konumlandırıldığı yerin 
tespitini yapmaktı. Dünyada var olmuş 
bütün devrimci hareketlerin en aktif 
yürütücüsü olan, ülkemizde önce 1968 
hareketleri, devamında 1971 devrimci 
kopuşuve son olarak Gezi ile birlikte 
kimsenin ağzından düşürmediği bir 
toplumsal kesimi irdeleyerek egemen 
anlayışlarla her düzeyde hesaplaşmayı 
amaçladık.

YENİ BİR MUHALEFET CEPHESİ DEĞİL 

İKTİDAR ALTERNATİFİ
YAKIN BİR ZAMANDA ‘’DÜZENİN DEĞİL ÖZGÜRLÜĞÜN GENÇLİĞİ’’ 
SLOGANI İLE YOLA ÇIKAN GENÇLİK KOMİTELERİ İLE ÜLKE GÜN-
DEMİNİ VE KENDİLERİNE İLİŞKİN MERAK EDİLENLERİ KONUŞTUK.
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Gençliğin Özgürlük Manifestosu’nu, 
gençliğin içinde bulunduğu teorik 
düzlemi açıklamak ya da tartışmaktan 
ziyade, gençlerin toplumda ve siyasette 
acemi insan olarak görülmesine, yok 
sayılmasına karşı bir başkaldırı çağrısı 
olarak okumak gerekiyor.

Ülkemizde bu zamana kadar sol içe-
risinde gençlik, ya aydın sıfatıyla ko-
numlandırılmış ya da proleterleştiği 
iddia edilmişti. Aynı zamanda ağırlık-
lı olarak gençlik, öğrenci (liseli-üni-
versiteli) gençlik olarak görülüyordu. 
Gençlik Komiteleri bu anlamıyla 
gençliğe nasıl bakıyor?

Bugün gençliği kavramaya çalışıyorsak 
kapitalist üretim ilişkilerindeki dönü-
şümlere bakmamız gerekmekte. Düzen 
bugün, hem teknolojinin gelişmesiyle 
emeğin üretkenliği arttığı için hem de 
krizi hafifletmek için yatırımların kısıl-
ması sebebiyle daha az emekçiye gerek-
sinim duyuyor. Dolayısıyla toplumda, 
özellikle de gençlik içerisinde işsizliğin 
bir eğilim olarak oluşmasına ve artık 
nüfusun ortaya çıkmasına neden oldu. 
Gençlik, günümüzde nüfus fazlasıdır. 
Bu nüfus fazlasını eritmek amacıyla 
eğitim süreleri uzatılır, gençlik içi boş 

okullarla, 
dershanelerle 
ve sınavlarla 
oyalanır. 

Eğitim 
sürelerinin 
uzatılması, 
kurslar, daha 
çok diploma, 
sertifikalar 
ve sonunda 
işsizlik… Bu 
gençlerde 
büyük bir 
hayal kırıklığı 
vegelecek için 
hangi konuda 
olursa olsun 
kalıcı bir 
bağlanmaya 
girmeme, 
sorumluluk 
almama, 
geçiciliğe kök 
salma hali 
oluşturur. Bu 
nedenle genç-

lik artık klasik anlamıyla sadece lise ve 
üniversite gençliği olarak bilinen bir şey 
olmaktan çıkmış, uzatılmış gençliği de 
içine alan bir toplum kesimi olmuştur.

Bunun gençlik kesiminde ortaya çıkar-
dığı güçsüzleştirici bir etkisi olsa da 
aynı zamanda yetişkin yaşamına geçişin 
uzaması, gençlere yetişkin toplumun 
değerlerini eleştirme ve değerlendir-
me olanağı yaratır. Gençlik içerisinde 
ortaya çıkan işsizlik ve artık nüfus 
konumu emek mücadelesinde gençliğe 
ağırlık kazandırmıştır. Bu aynı zamanda 
çalışanlar üzerinde işsizlik korkusunu 
artırırken diğer taraftan kaybedecek 
hiçbir şeyi olmayan bir toplumsal kate-
gori yaratmaktadır. 

Proletaryanın yerine gençliği koydu-
ğumuz gibi bazı yanlış anlaşılmalara 
engel olmak için daha net ifade ede-
lim: Gençlik, proletaryanın içerisinde 
geçmişe göre daha önemli bir dinamik 
haline gelmiştir. 

Gençlik Komiteleri bu konumda ken-
disine nasıl bir rol biçiyor?

İkinci ayını yeni dolduracak faali-
yetimiz bu kısa süre zarfında hızlıca 

yaygınlaştı, yaygınlaşıyor. Ancak bu 
bizler için yeterli değil. Devlet aygıtının 
dağıldığı, siyasi ve ekonomik krizin iç 
içe geçtiği bir dönemde devrimci bir al-
ternatifin olmayışı Saray rejiminin elini 
güçlendiriyor. Bu süre zarfında faali-
yetimizin aritmetik bir şekilde artışıyla 
yetinemeyiz. Gençlik Komiteleri’nin bu 
süreçteki asıl rolü gençliğin dinamik-
liğini kapsayarak; devrimci hareketle 
sınıf hareketi arasındaki bağları güçlen-
dirmektir. 
Gençlik Komiteleri her şeyden öte 
yeni bir muhalefet cephesi değildir. 
Ülkemizde emekçilerin ve işçi sınıfının 
iktidar mücadelesinde gençliğin rolünü 
kavrayan, devrimci bir hareket inşası-
nın tüm sorumluluklarını üstlenen si-
yasal bir çalışmadır. Gençlik Komiteleri 
kurulduğu andan itibaren çalışmalarını, 
dilini, tarzını ve ilişkilerini iktidara al-
ternatif devrimci bir güç yaratmak için 
hazırlıyor.

Devrimciliğin, halkın çıkarlarını savun-
mak ve sorunlarını çözmek olduğunun 
unutulduğu; bir tür alt kültür haline 
geldiği, sosyalist siyasetin ya düzen içi 
seçeneklere sıkıştığı ve kendini bağım-
sız bir güç olarak var edemediği ya da 
bir inanç ve fikir kulübü olduğu bir 
dönemdeyiz. Muhalefetçiliğin, mız-
mızlanmanın ötesinde ‘’tek adama da 
patrona da muhtaç değiliz’’ diyen ikti-
darı isteyen, iktidara aday bir seçeneği 
inşa sürecine giriyoruz. Devrimciliğin 
kıstasının -hangi alanda olursa ol-
sun- toplumsal ilişkilerdeki yaygınlıkla 
ölçüldüğü ve sürekli üretilen bir edim 
olduğu gerçeğini önümüzdeki dönem 
daha da net oturtacağız.

“Ancak halka inanan, halkın yaratıcı 
dehasının canlı pınarına dalan galip ge-
lebilir.’’ Mahir’in Lenin’den alıntıladığı 
bu söz Gençlik Komiteleri’nin çalışma 
tarzının temelini oluşturur. Gençli-
ğin nihilizmle etrafının sarıldığı, yok 
oluşa itildiği bir dönemde ona güç ve 
mana verecek kanalları güçlendirmek 
önümüzdeki ilk ve acil görevimizdir. 
Gençliğin ülkenin her yerinde temsi-
lini sağlayacak il, ilçe, belde, mahalle, 
köy, üniversite, lise, işyerleri, kurumlar 
bazında aynı zamanda edebiyat, felsefe, 
sanat, bilim, spor, bilişim, hukuk, kültür 
vb. alanlar bazında komiteler kurmak 
için ileriye atılacağız. 
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Türkiye’nin uzun süredir içinde 
bulunduğu derin politik kriz 
ve sistemin çürümüşlüğü 15 

Temmuz darbe girişimiyle birlikte net 
bir şekilde görünür olmuştur. Bütün 
sistemin anahtarını halkın yarısının 
desteğini almış olması sebebiyle ken-
disine bir “meşruluk” zemini sağlayan 
reise vererek çözüleceği sanılan bu kriz 
tam aksine günden güne daha da de-
rinleşmiştir. 15 Temmuz Darbe girişimi 
ve OHAL’in ilan edilmesinin üzerinden 
bir seneden fazla süre geçmiş, OHAL 
6.kez uzatılmış, çıkarılan KHK’ler ile 
binlerce kişi kamu kurumlarından ihraç 
edilmiş, yüzlerce dernek kapatılmış, işçi 
grevleri yasaklanmış, tutuklamalar, ev 
baskınları ve gözaltılarla baskı ve şiddet 

dozu günden güne arttırılmıştır. İktidar 
içine düştüğü tüm çıkmazlara, sistemin 
varoluşuna içkin tüm açmazlara karşın, 
çözüm yolu olarak doğal bir refleksle 
zor aygıtlarını canhıraş devreye sok-
muştur.

Gün geçtikçe, katliamlarla dolu bir 
tarihe sahip olan bu topraklarda önceki 
dönemlerde yaşananları daha çok hatır-
latan olaylar tezahür etmektedir. Alevi 
vatandaşların evleri işaretlenmekte, faili 
meçhul cinayetler artmakta ve parami-
liter güçler yeniden devreye sokulmak-
tadır. Şüphesiz yukarıda bahsedilen kriz 
ve bunun topluma yansımalarından en 
çok etkilenen ve etkilenecek olan ke-
simin emekçi sınıflar ve tabi bunun da 

özelinde kadınlar olduğunu söylemek 
bu durumdan etkilenen diğer kesimleri 
dışlamaktan ziyade yakıcı bir soruna 
işaret etmektir. KHK’ler ile yaklaşık 
22 binden fazla kadın işsiz bırakılmış, 
birçok kadın derneği kapatılmış, 6284 
sayılı kanun gibi kadınları koruma-
ya dönük yasaların,  “aile yıkan, yuva 
bozan” gibi yaftalamalarla içi boşaltıl-
maya çalışılmıştır. Bütün renklerimizi 
tek tek silmeye çalışan bu karanlık tablo 
karşısında herkes birer birer kabuğuna 
çekilirken, “şu dönem geçene kadar 
dükkân dönsün sonrasını düşünü-
rüz” mantığıyla hareket edenler, sessiz 
sedasız meydanlardan ve sokaklardan 
ayrılırken, iktidarın bıçağının kemikle-
rine dayandığını hisseden ve mücade-

KADIN MÜCADELESİ:
KHK’LER VE ERİL YANSIMALARI

KADINLARI HEM GÜNDELİK HAYATINDA HEM DE DEVRİMCİ MÜCADELE ALANINDA KÖŞEYE 
SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞAN BU FAŞİST UYGULAMALAR VE ERİL TAHAKKÜM KARŞISINDA TEK 
ÇIKIŞ DEVRİMCİ MÜCADELEYİ BÜYÜTMEMİZ, KADIN DAYANIŞMASI YAYGINLAŞTIRMAMIZ, 
BULUNDUĞUMUZ HER ALANDA KADIN KOMİTELERİMİZİ KURMAMIZ VE BU CEZASIZLIK 
UYGULAMASINA KARŞI GEREKEN CEVABI EN SERT ŞEKİLDE VERMEMİZ GEREKMEKTEDİR. 
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KADIN

leye devam eden kadınların cesaretinin 
tarihe not düşülmesi gerektiği inancın-
dayız. Müftülük yasası, tarikat yurtla-
rında yaşanan istismar olayları, buna 
rağmen geçtiğimiz sene %25 oranında 
artan kadın cinayetlerine karşı meydan-
ları doldurmaya devam eden binlerce 
kadının fotoğrafından bizim anladığı-
mız en net şey şudur. Mücadele devam 
etmektedir. Dahası bu sömürü düzeni 
ve eril zihniyet ister OHAL ve KHK’ler 
ile ister demokrasi sosuyla servis edilsin 
alaşağı edilmedikçe, kadınların müca-
delesi de bitmeyecektir.

Kamusal veya özel alan fark etmeksizin 
toplumda sürekli kontrol altında tutul-
ması gereken bir kesim olarak görülen, 
sesi kısılmaya çalışılan kadınlar OHAL 
ve KHK rejimiyle birlikte daha çok yal-
nızlaştırılmaya, korku ve çaresizliğe sü-
rüklenmeye çalışılmaktadır. Aslında tek 
bir temelden beslenen kadına yönelik 
şiddet ve taciz olaylarının gerekçelerine 
keyfi uygulamaların ve hukuksuzluğun 
hüküm sürdüğü günümüz koşullarında 
yenileri eklenmektedir. Bu bağlamda 
son çıkan 695 ve 696 sayılı KHK’lerde 

yer alan cezasızlığa ilişkin maddenin 
ortaya çıkaracağı bütün sıkıntılardan 
ayrı olarak kadınlar için özel bir anlamı 
olacağı aşikârdır. 

Kadınlar söz konusu olduğunda ailede 
koca, baba ve erkek kardeş ile başla-
yan sokakta “namus bekçisi mahalle 
ağabeyleri, genel ahlak koruyucusu 
duyarlı vatandaşlarla” devam eden bir 
sivil denetim mekanizması bulunmak-
tadır. “Namusuma laf etti, gece geç 
saatte sokaktaydı, ahlaksızlık yapıyor-
du, bisiklete biniyordu, şort giyiyordu, 
sakız çiğniyordu” gibi türlü bahanelerle 
kadınları öldüren, tecavüz eden, taciz 
eden bu mekanizmanın gönüllü nefer-
leri, mahkemelerce haksız tahrik, iyi hal 
indirimi gibi uygulamalarla korunmak-
tadır. Son KHK’ler ile gündeme gelen 
Halk Özel Harekât (HÖH) yapılanması 
ve cezasızlık uygulaması kadın katille-
rinin eline yeni bir koz daha vermek-
tedir. “Hayır diyenlerin karıları kızları 
ganimet olarak evetçilere helaldir” 
açıklamasında bulunanlar artık hukuk-
sal olarak resmen korunmaktadır. 
   

Tacizlere, tecavüzlere, kadın cinayetle-
rine bir bahane daha sunarak meşru bir 
zemin kazandıran bu uygulama karşı-
sında biz kadınların sivil ya da resmi 
her türlü denetim mekanizmasına savaş 
açmamız, mücadele araçları geliş-
tirmemiz büyük önem taşımaktadır. 
Kadınları hem gündelik hayatında hem 
de devrimci mücadele alanında köşeye 
sıkıştırmaya çalışan bu faşist uygula-
malar ve eril tahakküm karşısında tek 
çıkış devrimci mücadeleyi büyütmemiz, 
kadın dayanışması yaygınlaştırmamız, 
bulunduğumuz her alanda kadın ko-
mitelerimizi kurmamız ve bu cezasızlık 
uygulamasına karşı gereken cevabı en 
sert şekilde vermemiz gerekmektedir. 
Cezanın ezilene verildiği yerde cezasız-
lığa karşı; KHK’lere karşı KHKadınna-
me direnişi örgütleyen, OHAL’in tüm 
onursuz uygulamalarına karşı bedenini 
açlığa yatıran, geçmişte ve şu anda dev-
let eliyle uygulanan tacizlere, tecavüz-
lere, işkencelere karşı direnen devrimci 
kadınlardan gücümüzü alıp, ataerkilli-
ğin şiddetini arttıran faşizme karşı en 
ön saflarda mücadele etmeliyiz.
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İran’daki toplumsal olaylar geçen 
haftalarda tüm dünyanın ilgisini 
çekti. Olayların başlangıcı, yüksel-

mesi ve geri çekilmesi üzerine bilen 
bilmeyen ideolojik saplantıları doğrul-
tusunda bolca yazdı. İran’ın toplumsal 
gerçekliğiyleilgili olarak, kimsenin sa-
hip olmadığı, en hakiki bilgilere malik 
olduğumuzu tabi ki iddia etmeyeceğiz. 
Bununla birlikte toplumsal hareketlere 
ve siyasal rejimlere dair bildiklerimize 
dayanarak sosyal ve politik olayları 
açıklamaya çalışmanın, herhangi bir 
rejime karşı yargımıza dayanarak analiz 
yapmaktan daha doğru olduğu kanı-
sındayız. Zira ancak böyle bir yöntemle 
ABD’deki Afrika kökenlilerin polis 
tarafından öldürülmesinin cezasız kal-
masını protesto eden Black LivesMat-
ter hareketini, İsrailli’lerinNetanyahu 
hükümetinin yolsuzluklarını protesto 
etmesi ile İran’daki iktisadi sıkıntılara 
yönelik protestoları aynı düzlemde 

analiz edebiliriz.

Tüm dünyadaki protesto döngüleri ve 
grev dalgaları üzerine yapılan çalışma-
lar bize bazı belli başlı bilgileri sağlıyor. 
Halkın siyasal alanda yeterince temsil 
edilmeyen kesimlerinin taleplerini 
dile getirmesi için uygun siyasi fırsatın 
varlığı her zaman temel önemdedir. 
Özellikle yönetici seçkinler arasındaki 
çatışma ve bölünmeler yeni toplumsal 
taleplerin dile getirilmesini epey ko-
laylaştırır. Üstelik açılım dönemlerinde 
yükselen toplumsal beklentiler halk 
kesimlerini risk almaya daha yatkın 
kılar. İran’da muhafazakârlar, reformcu-
lar ve pragmatistler arasındaki ayrımlar 
bilinmekte. Üstelik bu kesimlerin kendi 
arasında da bölünmeler var. Bir önceki 
Cumhurbaşkanı Ahmedinecadmuhafa-
zakâr kanattan olmasına rağmen, dini 
liderle giderek artan bir çatışma içinde. 
Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı 

Ruhani’nin kişiliğinde simgelenen prag-
matist eğilim, kimi açılımları da gün-
deme getirmekte ve tam da bu yüzden 
Beyaz Çarşamba eylemleri gibi daha ge-
niş özgürlük alanı talep eden pratikler, 
reformcuların toplumsal tabanı sayılan 
kesimler arasında gelişmekteydi. Başka 
bir düzlemde ise ambargo ve bölgesel 
çatışmalar yüzünden zorlanan ülke eko-
nomisi, İran’ın son dönemde bölgede 
kazandığı inisiyatifin bedelini ödetmek 
isteyen rakiplerince de zorlanmaya çalı-
şılıyor. Bu destekle özellikle Beluc selefi 
cihatçıların son dönemde bir iki silahlı 
eylem gerçekleştirdiği de unutmamalı. 
Kısacası siyasi fırsat yapısı, bir toplum-
sal eylemi genel anlamda politik olarak 
tutuşturmaya elverişliydi.

Son protesto dalgası elitler arası fay 
hatlarının önemini gösteren bir yerden 
gelişti. İlk eylemin Meşhed’de düzen-
lendiği biliniyor, Meşhed’deki Cuma 

İRAN “ANALİZLERİ” BİZE NE ANLATIYOR? 
TÜRKİYE’DE MÜCADELE GÜNDEMİNİN BAŞINA LAİKLİK YAZIP İRAN’DA OLAN 
BİTENİ EMPERYALİZMİN OYUNU DİYE GÖRENLERİ İSE ANLAMAK MÜMKÜN 
DEĞİL. MADEM LAİKLİK SOSYALİZM MÜCADELESİ İÇİN TEMEL, İRAN HALKI 
VELAYET-İ FAKİH SİSTEMİNE NEDEN MAHKÛM OLSUN. ONLAR SOSYALİZM 
İÇİN YETERİNCE MEDENİ BİR HALK DEĞİL Mİ!?
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imamının halkı protestoya davet ettiği-
ne dair güçlü duyumlar var. Anlaşıldığı 
kadarıyla bizdeki banker skandalına 
yol açan bir sistem özellikle Meşhed 
ve Kum gibi dindar nüfusun olduğu 
bölgelerde yaygınmış ve bunlar tabi ki 
batmış ve halk devletten, İran liberal bir 
devlet olmadığı için koruma bekliyor. 
Fakat zayıf İran ekonomisi bu noktada 
verilen sözlere rağmen, halkın yarasına 
merhem olabilecek bir performansa 
izin vermemiş. Bir süredir de bu konu-
da ufak çaplı protestolar zaten sürü-
yormuş. Bütün bu unsurların yanı sıra 
kuşkusuz en önemli etken, söz konusu 
halkın bir toplumsal seferberlik gelene-
ğinin tarihsel olarak var olup olmadığı. 
İranlılar 79’daki devrimin öncesinde ve 
sonrasında Orta Doğu halkları arsında 
sokakta siyasi taleplerini dile getirmek 
konusunda en deneyimli olanıdır.

2009’da Yeşil Hareket uluslararası gün-
deme damga vurmuştu. İran o tarihten 
sonra, daha sistem içi kanallar yoluyla 
olsa da insanların taleplerini sesli bir 
biçimde dile getirmekten imtina ettiği 
bir ülke olmadı. Belirttiğimiz gibi halk 
kesimlerinin sokakta hak talep etme 
geleneği olan bir ülkeden bahsediyoruz. 
Açıkça bağnaz bir diktatörlük altında 
özgürlükten yoksun sesi kısılmış bir 
halk anlatısına oturmayan bir durum 
bu. Kuşkusuz İran’da sokağa hamle et-
menin bedeli yüksek. Siyasi tutsaklığın 
ne yazık ki iyi bilindiği bir ülke orası 
ama Afrika kökenli bir Amerikalının 
polis ihtarına uymamasının da bedeli 
yüksek, istatistikler bize bunu söylüyor. 
İdeolojik saplantılar istatistiklerin sesini 
kısıyor ve dünyayı Marvel çizgi roman-
larındaki gibi algılamaya başlıyoruz. O 
zaman İran’da Dr. Doom’unLatverya’sı-
na dönüyor. Özgürlüğünü kazanmadık-
ça kendi tarihinin öznesi olamayacak 
bir halk, özgürlükten kasıt da liberal 
temsili demokrasinin tesisi. Yani, 
sermaye sınıfının fabrika ayarındaki 
yönetim biçimi. Bu yöndeki bir rejim 
değişikliği için de her şey, mesela yüz 
binlerce Iraklı çocuğun bir ambargo 
yüzünden ölmesi mubah hale geliyor.

Bu ideolojik anlatıda, liberal temsili de-
mokrasi altında yönetilmeyen ülkelerde 
halkın tek talebi olabilir ya da başka 
toplumsal talepler ancak bu tek talebe 
dönüşürse anlamlı olabilir: Liberal tem-
sili demokrasinin tesisi. Bu ülkelerde 

insanların yolsuzluk 
batağına saplanmayan 
hükümet ya da sosyal 
yardımların kısılma-
masını talep etmeleri-
nin bir anlamı yoktur. 
Açıkçası seksenlerden 
itibaren pişirilen, 
Doğu Bloku’nun çökü-
şünden sonra bir yirmi 
yıl rakipsiz konumunu 
koruyan, insanlığın 
siyasal ufkunda liberal 
temsili demokrasinden 
ötesinin olmadığı fikri 
(Fukuyama’nın meşhur tarihin sonu 
tezi) 2008 krizi sonrası açıkça savunu-
lamasa da hala ideolojik hâkimiyetini 
sürdürüyor. Bunu İran analizlerinde 
gördük. Oysa ne yazık ki, otuzlarda 
kaldığını düşündüğümüz bazı korkunç 
hayaletler dâhil, her türden siyasal 
tasavvur ortada ve bunları yoksullar, 
kapitalist-emperyalist düzenin kaybe-
denleri savunuyor. Savunulmayansa 
bizim tasavvur:

Yani Komünizm ama bu başka bir de-
ğerlendirmenin konusu. Bu bağlamda 
İran’a dönersek kabul etmek gerekir ki, 
bize ne kadar saçma gelirse gelsin, kimi 
yoksul insanlar da on ikinci imamın, 
Mehdinin döneceğine iman etmiş ve 
buna göre yaşıyor, hatta ölüyor olabilir. 
Bu yüzden de protesto dalgasına ilk ne-
fesi veren Meşhed ve Kum gibi bölgeler 
geri çekilince, devletin de müdahale 
marjı genişledi. Bu bağlamda Türkiye’de 
yapılan kimi değerlendirmeleri şaşkın-
lıkla okuduğumuzu belirtelim. İran’da 
ancak rejim değişikliğine yönelik hare-
ketleri anlamlı gören ve tüm analizini 
buna göre yapanlarla, Orta Doğu’daki 
her gelişmeyi Kürt özgürlük mücade-
lesinin çıkar ve müdahalesi doğrultu-
sunda değerlendirenleri ayrı tutuyoruz. 
Bunların İran’daki toplumsal ve politik 
hakikatle bağlarını bilmiyoruz ama belli 
bir ideolojik tutarlılıkları var. Türkiye’de 
mücadele gündeminin başına laiklik 
yazıp İran’da olan biteni emperyalizmin 
oyunu diye görenleri ise anlamak müm-
kün değil. Madem laiklik sosyalizm 
mücadelesi için temel, İran halkı vela-
yet-i fakih sistemine neden mahkûm 
olsun. Onlar sosyalizm için yeterince 
medeni bir halk değil mi!? Gene de 
belirtmeliyiz ki laik refleksi kuvvetli 
Türkiye solunda, bu vakadan çakma 

antiemperyalist analize meyleden az 
oldu ve halkın demokratik tepkisine ta-
mamıyla kör kalınmadı. Tabi ki burada 
esas etken bizdeki laik hassasiyet oldu. 
Eminiz ki ABD başkanının övgüyle 
bahsettiği bir ayaklanmayla Eritre reji-
mi sallansa, o baskıcı hükümet Türkiye 
solunda İran Cumhuriyeti’ne gösterilen 
sempatiden daha fazla destek bulur.

Eylemcilerin attığı bildirilen sloganlar 
üzerinden yapılan değerlendirmeler de 
saçma sapandı. Seçim günleri sandık 
sonuçlarından halk şu ya da bu mesajı 
verdi diye sallayan analistler gibi bü-
tünlüğü olmayan tavırlardan soyutlama 
yapmak kesinlikle açıklayıcı değil. San-
ki her yerde tüm bu sloganlar birlikte 
atılmış gibi,“Ruhani’ye ölüm” dedikle-
rini ama “Hameney’e de ölüm” dedikle-
rini söyleyip rejimin bütün meşruiyeti 
bitmiş türünden değerlendirmeler 
yapan “akılılılar” özellikle komikti. Hü-
kümete ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
tepki gösteren kesimlerin, özellikle 
de Şii olmayan kesimlerin rejim kar-
şıtlığını dile getiren Hameney’e ölüm 
sloganının coğrafi ayrımını görmemek 
için ideolojik körlükten başka açıklama 
olamaz.

İran’daki son hareket bize bir halkın 
mücadele geleneği varsa her rejimde ta-
leplerini dile getirebileceğini gösteriyor. 
Bu taleplerin bir politik dönüşüme yol 
açması ancak siyasi önderlikle müm-
kün. Politik önderlik pek çok unsurun 
yan yana gelmesiyle oluşabilir ama bu 
iddiada olanlar asgaride toplumsal ola-
nı doğru analiz edebilmeli. Bizde solun 
bazı kesimlerinin yaptığı ve yapılan 
İran analizleriyse bu noktadan uzak 
olduğumuzu ortaya koydu.
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Yunan yönetmen YorgosLant-
himos’un yazıp yönettiği 
“The Killing of a SacredDeer” 

(Kutsal Geyiğin Ölümü) filmi yö-
netmenin önceki filmleri,TheLobster, 
Dogtooth gibi en temelde insanı, onun  
sahip olduklarını ve  tüm bunlarla 
kurulan normalliği ve bu kurulu nor-
malliğinetrafındaki değerleri sorgu-
lamamıza sebep olurken, bu sorgula-
mazlığın bedelleriyle bizi yüzleştiriyor. 
Seyirciyle bu anlamda yatay değil,dikey 
ilişkiler kuran Lanthimos, karakterleri 
ve onların yaşamlarıyla beraber izle-
yiciyi de mercek altına alıyor. ‘Film, 
tanınmış bir kardiyovasküler cerrah 
olan, Dr. Steven Murphy ile oftalmo-
log eşi Anna’nın, iki kusursuz çocuk 
olan, 12 yaşındaki Bob ve 14 yaşındaki 
Kim ile birlikte sürdükleri eksiksiz aile 
hayatının, Martin’in Murphy’den aldığı 
intikam ile birlikte bozulmasını ele 
alıyor. Martin,Murphy’nin ameliyatına 
sarhoş gelerek ölümüne sebep olduğu 
bir hastanın oğlu. Bu ölümün intika-
mının ancak Murphy’nin ailesinden de 
birinin ölmesiyle sağlanacağını düşü-
nen Martin, bilinmeyen bir güçle aileyi 
lanetliyor ve Murphy aralarından birini 
öldürene dek aşamasal sağlık sorunları 
yaşayarak  tüm ailenin öleceğini söylü-
yor.Anlaşıldığı üzere Martin’e Murphy 
tarafından kurban edilmiş bir “geyik” 
gerekiyor. Filmin adını nereden aldığını 
bu bağlamda açıklayabiliriz, zira  bu 
bize filmin senaryosuyla ilgili fazlaca 
ipucu sağlamakta. İphigenia, Kral Aga-

memnon 
ile Kraliçe Klytaimestra’nın kızıdır. 
Agamemnon av sırasında Tanrıça 
Artemis’in kutsal geyiklerinden birini 
öldürür. Bunun üzerine Artemis rüz-
gârları keser ve Truva Savaşı için giden 
filoları engeller. Artemis tek bir şartla 
rüzgârların yeniden esmesine izin verir. 
Kızını Artemis adına kurban edecektir. 
En başta buna yanaşmayan Agamem-
non, daha sonra ülkenin çıkarları için 
kızını kurban etmeyi kabul eder. Kızını 
kurban etmek için bir sunağın üzerine 
koyar ve bıçağı boğazına yaklaştırır; 
ama ona acıyan Artemis, kızı havaya 
kaldırır ve onun yerine bir geyik koyar.
HikâyemizdeAgamennon Doktor 
Murphy; Artemis,Martin ve kurban ise 
aslında tüm ailedir.
 
Hikâyenin, üst sınıf kusursuzluğunu 
taşıyan bir ailenin ve onun kurumsal 
karakteri etrafında döndüğünü gö-
rüyoruz. Hikâye ilerledikçe, film bize 
sınıfsal bir perspektifte erdemliliğin 
algılanışının farklılıklarını ve modern 
insandaki bireysel erdemlilik algısının 
sonuçlarını tek tek sunmaya başlıyor. 
Örneğin, ailenin babası bu laneti uzun 

süre ailesinden saklarken, ailenin 
bireyleri ise laneti öğrenir öğrenmez 
bireysel yeterliliklerini babaya kanıtla-
maya çalışıyorlar ve bunu kolektif bir 
bilinçle hep beraber var olabilmek için 
değil,kendilerini kurtarmak için yap-
maları aile kurumunu sorgulayışımızın 
başlıca sebebi haline geliyor. Bunlar 
olurken, görece alt sınıfa mensup 
olan Martin ise bir yandan annesini 
mutlu etmeye çalışırken bir yandan 

da laneti yüzünden ölecek aileyle 
gerçek duygusal ilişkiler kuruyor 

ve babasının intikamının bir 
zorunluluk olduğu için, bunların 
yaşandığını sürekli vurguluyor. 
Kusursuz görüntüleri altındaki  
bu erdemlilik algısı dolayısıyla 
çapraşıklıklar yaşayan karakterler 

kolektif bir toplulukta  hataların 
veya duyarsızlıkların bireylerin 
hiçbirinden bağımsız olmadığınıve 

Murphy’nin hatasının bedelini hep 
beraber ödeyeceklerini “ilahi adalet” 
mottosuyla deneyimliyor.
 
Filmin aile kurumuna, suçluluk duy-
gusuna ve sınıfa ayna tutuşu ise bize-
Althusser’indevletin ideolojik aygıtları 
listesinde yer alan ve araçsal bir yapı 
olan aileyi hatırlatıyor. “Devletin ideo-
lojik aygıtları dediğimizde gözlemcinin 
karşısına birbirinden ayrı ve uzman-
laşmış kurumlar biçiminde dolaysız 
olarak çıkan belirli sayıda gerçekliği 
belirtiyoruz. Bu DİAlar büyük oranda 
aile gibi özel alanda bulunur ve bura-
da ideolojiyi inşa ederler. Aile DİA’sı, 
bir DİA’nınkinden başka “işlevleri” 
de açıkça yerine getirir. Emek gücü-
nün yeniden üretimine katılır. Aile, 
üretim tarzlarına göre, üretim birimi 
veya tüketim birimidir.  Aile de tüm 
DİAlar gibi üretim ilişkilerini yeniden 
üretmekle sorumludur.” diyor Althus-
ser. Her insan yığını sınıflı toplumda 
yerine getirmesi gereken role uygun 
ideolojiyle pratik olarak donatılmış 
bulunur ve bireyi özne olarak çağırarak 
doğmadan önce ona ideolojiyi veren 
birincil aygıt olarak aile bu donatılma-
nın ilk durağıdır. Çocuğun babasının 
soyadını taşıyacağının, bir kimliğinin 
olacağının bilinmesi onun hep özne 
olarak var olduğunun işaretidir. Özne 
olarak toplum tarafından çağırılan 

OCAK
2018 18 KÜLTÜR - SANAT



KÜLTÜR - SANAT

bireyi “bekleyen” özel aile ideolojisi bu 
anlamda her şekilde ideolojik kimliğin 
ilk durağı olur. Gelişkin devlet aygıtının 
bir temsili olarak aile bireyin erk ile ilk 
karşılaşma alanıdır. Farklı nitelikler-
deki farklı iktidar yapıları aile içindeki 
hiyerarşik yapıyı oluşturur ve bireyi 
iktidar ve hiyerarşiyle tanıştırır. Filmde 
iktidar hiyerarşisinde en üstte bulunan 
ve mevcut hatanın sahibi olan babanın 
neredeyse masum bir halle bize sunulu-
şu çıplak aile kurumsallığındaki bürok-
rasiyi görmemizi bir nebze engellemek-
te. Bu hal yönetmenin ataerki okuması 
ile ilgili soru işaretlerine sebep oluyor.
 
Aile ideolojik bir aygıt olan kurum-
dur ve bir eğitim sürecini içerir; bu 
kurumun kendisi devletin kurum-
sal karakterini duygusal nüanslar ile 
beraber içinde taşımakla beraber, 

üretim ilişkilerine içkin olarak sınıf 
neferlerini kendi gerçekliğinde yetiş-
tirmesi açısından sınıfsal ve devletsel 
niteliklere sahiptir. Filmde gördüğümüz 
aile yaşamı ve ailenin tüm sınıfsal yapı 
içinde inşa ettiği  normallik tam da 
buna işaret eder. Diyaloglardaki robo-
tik resmiyet ve tek düzelik ve her şeyin 
çok fazla “düzenli” oluşu bize bir devlet 
dairesini anımsatır.Dogtootht filmin-
de de gördüğümüz gibi film ailenin 
yukarıda bahsedilen kurumsallığını 
bir gariplik hissi ile apaçık suratımıza 
çarpar. Tam da bu kurumsallığın ifşası 
ile Althusser’i ve bir aygıt olarak aileyi 
bize anımsatır. Duygusal bağın ötesinde 
bir hayatta kalma haline içkinliğini ve 
bunun için kapitalizme içkin yeterlilik 
ölçütlerinin aile içinde de ne denli ter-
cihsel önemde olduğunu bize gösterir.
Murphy’nin hangi çocuğu öldüreceği-

ne karar vermek için, okullarına gidip 
çocukların başarı düzeylerini öğrenme-
ye çalıştığı sahne buna örnek olabilir.  
Film boyunca zihnimizde yankılanan 
“bu ne biçim aile?” sorusu bu kurum-
sallığın ve hayatta kalma güdüsünün 
apaçıklığından kaynaklanır. Tüm riskler 
ortadan kalktığında ve “geyik kurban 
edildiğinde” ise her şey normal bir aile-
ninki kadar normalleşir.  Film boyunca 
bizi saran gerilim, yönetmenin imzası 
niteliğinde olsa da Martin’in gücünün 
nereden geldiğini bilmeyişimizden kay-
naklı mistisizm haddinden fazla gibi. 
Ayrıca çıplak bir aile okumasında çıplak 
bir ataerki okumasından bir adım geri 
duruş ve babayı neredeyse masum-
laştıran hikaye infazın dahi bir karar 
sonucu değil rastgele gerçekleşmesiyle 
perçinlenirken birçok soru işaretini 
ardında bırakmakta.

İnsan, kökenlerini bilmek isteyen 
bir canlı. Günbegün karmaşıklaşan 
toplumsal ve bireysel yaşam tarzları, 

değerler, bilimde ve teknolojide gelinen 
nokta ise bu arayışı daha canlı ve daha 
olası kılıyor. Hem bilimsel olanakların 
çoğalması hem de insanın kökenleri-
ne dair merak, kimi disiplinleri daha 
çok öne çıkardığı gibi disiplinler arası 
etkileşimde de belirleyici roller oyna-
maya başlıyor. Son dönemlerde bilhassa 
antropoloji ve arkeoloji alanındaki 
yeni veriler bir yandan şimdiye de-
ğin bilinenlerin temellerini sarsarken 
bir yandan da insana ilişkin tabloyu 
yeniden biçimlendiriyor. Antropolojiye 
olan ilgi ise sadece bilimsel gerekçelerle 
açıklanamaz. İnsanın kökenleri ve nasıl 
bir varlık olduğu kadim bir araştır-
ma. Şu sıralar antropoloji alanında en 
popüler çalışmalardan birisi de Yuval 
Noah Harari’nin Tanrılardan İnsanlara 
Sapiens çalışması. Bir süredir antro-
poloji alanında daha birçok çalışma 
ortaya çıkmış olmasına rağmen, Ha-
rari’nin çalışmasının ülkemizde daha 

fazla ilgi çekmesinin ise kimi nedenleri 
var. Bunlardan ilki, anlatımdaki yalın-
lık ve antropolojik verilerin ilgi çekici 
örneklerle verilmesi. Diğer nedeni ise, 
ilk toplumlara dair var olan bilginin 
önemli oranda varsayımsal olduğunu 
ortaya koyması. Oysa bu nitelikleri ve 
daha fazlasını içeren birçok antropo-
loji çalışması mevcut artık. Dahası bu 
çalışmaların önemli bir kısmı, Hara-
ri’nin çalışmasının derinlerinde bulu-
nan ve zaman zaman doğrudan ortaya 
çıkan hesabı verilmemiş, anti-Marksist 
ve anti-komünist yaklaşımın yarattığı 
dogmatizmi barındırmayan ve ideolojik 
nüveler içeriyorsa da bunu felsefi ve 
bilimsel düzlemde ve layıkıyla yürüten 
çalışmalar. Şimdi Harari’nin çalışmasın-
daki kimi argümanlar aracılığıyla çalış-
madaki bu dogmatik eğilimi görmeye 
çalışalım. 

Mitlerden yola çıkarak gerçekliği 
açıklama yöntemi idealizmin yöntemi-
dir ve idealist düşünce antropolojik ya 
da tarihsel verilerle iş görmez. Homo 

sapiens “on binlerce kişiden oluşan 
şehirler kurmayı ve milyonlarca insanı 
yöneten imparatorluklar oluşturmayı 
nasıl başardı? Bunun sırrı muhtemelen 
kurgunun ortaya çıkmasıydı. Ortak bir 
mite inanan çok sayıda yabancı, başa-
rılı işbirliği yapabilirler” ve “devletler 
ortak milli mitler etrafında örgütlenir” 
(40) argümanları toplumsal yaşamın 
ve devletin varlığını açıklamak açısın-
dan hiçbir nesnel açıklama sunmadığı 
gibi gerçekliği temel alarak kavramları 
açıklayan değil,mitler ya da aşkın ka-
tegoriler aracılığıyla gerçekliği açık-
lama yoluna gitmektir ki ortaya çıkan 
esas sorun, nedenlerle sonuçların yer 
değiştirmesi olmuştur. Oysa gerçek-
liği kavrayabileceğimiz temel eğilim, 
nedenlerden sonuca gitmektir ve tarih 
bize toplumun, sınıfların, devletin ya da 
mitlerin oluşmasının oldukça empirik 
nedenleri olduğunu gösterir.  

Sözgelimi, hiyerarşinin hayali olarak 
kurulduğunu ifade eden Harari, bu de-
ğerlendirmeyi yaparken tarihsel olarak 
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Marksizmin tamamlanmış bir düşünce 
sistemi olduğunu göstermez ki böylesi bir 
yaklaşım, bu anlayışın doğasıyla taban 
tabana zıttır zaten. Marksizm içinde de 
dogmatik, temellendirilememiş ya da ye-
tersiz birçok argüman olabilir. Yine buna 
neden olan birçok düşünür de olabilir. 
Ne var ki Marksizm, özünde eleştirel 
bir yaklaşımı temel alır. Tamamlanma 
eğilimi Marksist düşünceyle örtüşmediği 
gibi,bu eğilim idealizmin temel savların-
dan biridir.

Marksizm kapitalizm, emperyalizm ve 
mitleştirici her tür ilişki biçimine dair 
gerçek ve temellendirilmiş eleştiriler 
geliştiren en önemli düşünce sistemle-
rinden biridir. Nasıl olur da kapitalizmin 
insanlık tarihindeki yıkıcılığına bunca 
yer veren bir bilim insanı, temel amacı 
kapitalizmin yasalarını, sömürü ilişkileri-
nin doğasını anlama ve aşma, özgürlüğün 
tarihsel olanaklarını ortaya koyma ve 
bu olanakları geliştirmek için teorik ve 
pratik mücadele içinde olan bir anlayışı 
yok sayar ya da küçümser! Bu büyük 
çelişkinin nedenleri olsa gerek. Sözgelimi 
Harari, ilginçtir ki Kapitalist İtikat bö-
lümünde bir kere bile Marx’ı anmazken, 
Adam Smith’i anmadan geçemiyor!

Komünizme dönük eleştirilerin bilhassa 
din bölümünde yer alması,Harari’nin 
ideolojik tavrını temsil ediyor. Elbette 
Harari komünizm karşıtı olabilir. Ama 
komünizmi ya da herhangi bir toplumsal 
sistemi eleştirmeyi, ona din sıfatı atfede-
rek yürütmek bilimsel değil dogmatik bir 
tutumdur ve bilimsel çalışmayla uyuş-
mayacak bir kolaycılıktır. Bu, bizzat dine 
özgü bir tutumdur. Şayet Harari komü-
nizme ve Marksizme dönük eleştirilerini 
tarihsel ve politik argümanlara dayandı-
rabilseydi o zaman bu eleştiriler dikkate 

değer görülebilirdi. Ne var ki böyle bir 
çaba görülmediği gibi Harari’nin 
bu mesnetsiz eleştirileri çalışma-
nın genelindeki (şiddet, hiyerarşi, 
bilim vs. konusunda) argümanla-
ra olan güveni de önemli ölçüde 
zayıflatıyor. Çünkü Harari’nin 
yararlandığı bilimsel veriler dışın-
da birçok şey öznel bir değerlen-
dirmeye dönüşüyor. Bu da kitabın 
bilimsel bir arzudan ziyade ideo-
lojik bir amaçla yazıldığı izlenimi 
yaratıyor. Bilhassa komünizme 
ve Marksizme dönük kaba eleşti-
riler Harari’nin eleştirdiği mitçi 

toplumun oluşum koşullarına ve üre-
tim ilişkilerinin toplumdaki hiyerarşik 
yapının tesisinde nasıl bir işlevi oldu-
ğuna hiç değinmiyor. Oysa Harari’nin 
eleştirdiği Marx, hiyerarşi ile üretim 
ilişkileri arasındaki ilişkinin doğasını 
ortaya koyan isimlerden biri. Harariise 
antropoloji temelli bir eleştiri geliştir-
meye çalışırken, her şeyi ya mitin ya da 
dinin altına yerleştiriyor. Dolayısıyla 
çalışmadaki birçok argümanda siyasal 
tarihin ve kavramların tarihsel oluşum 
süreçlerine dair bilginin olmayışı-
nın yarattığı karmaşa göze çarpıyor: 
“Modern çağ liberalizm, komünizm, 
kapitalizm, milliyetçilik ve Nazizm 
gibi yeni birtakım doğa dinlerinin 
yükselişine tanık olmuştur. Bu inançlar 
kendilerine din değil, ideoloji adını 
verirler ama bu sadece anlambilimi 
ilgilendiren bir çabadır. Din insanüstü 
bir düzene olan inanca dayanan bir 
insani değerler ve normlar sistemiyse, 
Sovyet Komünizmi İslam’dan daha az 
din değildir” (228). Bu argümanda ne 
dinin ne olduğu ve tarihsel olarak nasıl 
ortaya çıktığına dair ne de komüniz-
me ve Sovyet Devrimine ilişkin hiçbir 
nesnel bilgiden hareket edilmediği gibi 
Harari bu indirgemeci tutumuyla biz-
zat kendisi ideolojik bir çizgiyi temsil 
ediyor: Mutlak nihilizm, mutlak göre-
celik, nesnelliğin reddi yani sofizm. 

Marx ve Engels’in ciddiyetle ve derin-
lemesine üzerinde durduğu insanın 
kökenleri, dahası canlılığın kökenleri 
ve madde sorunu Marksizmin kuruluş 
ilkeleri gibidir. Hâl böyleyken Marx’ın 
ya da Marksizmin bu temellere sahip 
değilmiş gibi varsayılması kaba bir ide-

olojizmden öteye geçemez. 
Bu, Marx’ın ve 

düşünceyi zımnen kendi hareket noktası 
olarak aldığı görülüyor. Sözgelimi Ha-
rari’nin şiddet ve güvenlik olgusunu ele 
alırken devlete yaptığı güzelleme devletin 
ne olduğu, tarihsel rolü üzerine hiçbir 
bilimsel dayanağa sahip değil: “Şiddetin 
azalması büyük ölçüde devletin yükse-
lişiyle ilintilidir” (360) ya da “Elbette 
devletlerin insanları öldürmek için kendi 
gücünü kullandığı durumlar var ve bun-
lar genellikle hafızalarımızda uzun süre 
yer ediyor. 20 yüzyıl boyunca on mil-
yonlarca hatta belki de yüz milyonlarca 
insan kendi devletlerinin güvenlik güçleri 
tarafından öldürüldü. Yine de makro bir 
perspektiften bakınca, devletlerin yönet-
tiği mahkemeler ve polis güçleri, muhte-
melen dünya çapında güvenlik seviyesini 
yükseltmiştir” (361). Bu tezler şiddet ya 
da zor gücü ile devlet, devlet ile sınıflar 
arasındaki ilişkinin tarihsel kuruluşuna 
dair hiçbir nesnel dayanağa sahip değil. 
İnsanın kökenlerine ilişkin antropolojik 
verileri ve farklı yöntemleri titizce ortaya 
koyan Harari, toplumun kuruluşunda 
üretim ilişkilerinin ve sınıfların nasıl bir 
belirleyen olduğuna ilişkin en ufak bir 
imada bile bulunmuyor. Bunların bir 
bakıma mitler aracılığıyla ya da insanın 
doğası gereği kurulduğu yönünde bir yo-
ruma zemin hazırlayacak şekilde belirsiz-
likte bırakıyor.     

Velhasıl, en azından 10.000 yıllık geçmi-
şi sınıf perspektifi olmaksızın okumak 
fantastik sonuçlara neden olacaktır. Bu 
durumda da insanlığın evriminde ken-
dinde bir olumlama ya da olumsuzlama 
varsayılabilir ki,Harari’nin de oldukça 
önemsediği mitin kuruluşuna neden olan 
en temel eğilimlerden biri de bu yönde 
bir “kendiliğindencilik”tir.Çalışmanın en 
büyük eksikliği ve burada kısaca bahse-
dilmeye çalışılan sorunların nedeni ise,-
Harari’nin eleştirdiği Marksizmin temel-
lerinden biri olan felsefenin ya da felsefi 
bir perspektifin çalışmadaki yoksunluğu. 
Oysa şeylerin nedenlerini, kökenlerini 
ve ilişkilerin doğasını ortaya koyabilmek, 
salt bilimsel bir yolla mümkün değil. 
Kapitalizme dair bu denli radikal eleştiri-
leri olan ve bunu yaparken kapitalizmin 
temellerine dair bir araştırma yürütmeye 
çalışan biri, Marksizmin ve komünizmin 
temellerine ilişkin niye bu denli naif bir 
bilgiyle hareket ediyor diye sormak lazım. 
Zira insana dair araştırmada bu bütünsel-
lik olmaksızın ortaya nesnel argümanla-
rın çıkması pek de olası değil.
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