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REJ!M!N HER YANINDAN pislik saçılıyor. Dört bakan, 
milyarlarca dolarlık rü!vet ve yolsuzluk suçlaması nede-
niyle görevden alındı. Bazı patronlar göz altına alındı. 
Ardından soru!turma yürütenler görevden alındı. Hükü-
met yargıya müdahale etti. Gülen ABD’den beddua etti. 
Kılıçdaro"lu ABD’de hem Gülen’in temsilcileriyle hem 
ABD yetkilileriyle hem de Türkiye’de ABD büyükelçi-
siyle görü!meler yaptı. Dedikodular milyarlarca dolarlık 
rü!vet ve yolsuzluk dosyalarının yolda oldu"u yönünde. 

Geli!meler ne “siyasete kar!ı darbe” yakla!ımıyla, ne 
“me!ru hükümete kar!ı gizli kapaklı yargı çetesi” ana-
lizleriyle, ne de “çözüm sürecini baltalamak isteyenlerin 
teyakkuza geçmesi” çerçevesinden açıklanabilir.

1. 11 yıllık AKP hükümetinin kalkınmacılıkta sınır tanı-
mayan enerji, ula!ım, çevre ve in!aat alanındaki çılgın 
projeleri her türlü denetim mekanizmasını by-pass ede-
rek uyguladı"ı ve paralel bir muhasebe sistemiyle AKP 
önde gelenlerinin kendilerinin, yakınlarının ve bir dizi 
bürokratın bo"azlarına kadar rü!vet ve yolsuzluk bata"ı-
na saplandıkları çok açık.
2. Gezi direni!i sayesinde suç üstü yakalanan Türkiye 
kapitalist sınıfı ve onun hükümeti ve partisi, bu kez de 
kendi içindeki çatlaklar nedeniyle bir kez daha suç üstü 
yakalanmı!tır.
3. Gırtla"ına kadar yolsuzlu"a bula!mı! olan sadece 
hükümet, in!aat sektörünün ve enerji yollarının baron-
ları, bankacılar de"il, ellerindeki dosyayı aylardır tutan 
ve dosyaları bir !antaj enstrümanı gibi devreye sokarak 
devasa rü!vet ve yolsuzluk sürecini tartı!malı hale geti-
renlerdir de.
4. Geli!meleri siyasete darbe olarak tanımlamak yolsuz-
luk yapan ve rü!vet alanları suçsuz göstermektir. Kar!ı 
kar!ıya oldu"umuz !ey, büyük bir rü!vet bataklı"ıdır. As-
gari ücrete 40 TL zammı çok bulanlar milyonlarca doları 
gizlice yastık altına atmı! durumdalar. 
5. Rü!vet, siyasete do"rultulan tabancanın susturucusu 
de"ildir, yolsuzlu"un üzerine gidilmesini darbecilikle 
suçlamak, yolsuzluk yapan burjuva siyasetçilerini koru-
mak üzere icad edilen bir zırhtır.
6. Ergenekon ve Balyoz davaları döneminde, “sivil vesa-
yet” gibi uydurma kavramlarla darbe tehdidini silikle!-
tirenlere kar!ı savundu"umuz gibi, darbe bürokraside, 
yargıda ve emniyetteki bir dini grubun kumpası olarak 
tanımlanamaz. 
7. Ezilenler, yoksullar, emekçiler büyük yolsuzlukları, 
devlet içinde dönen dolapları egemen güçler arasında 
keskin çatlaklar olu!madan ö"renemez. Önemli olan 
belgelerin nereden çıktı"ı de"il ya da Özden Örnek’in 
yazdı"ı günlü"ün nasıl ele geçirildi"i de"il, darbe plan-
larının do"ru olup olmadı"ıdır. Bugün de yolsuzlukların 
belgesinin nasıl elde edildi"i de"il, yolsuzluk yapılıp 

yapılmadı"ıdır önemli olan. Çok açık ki, kar!ı kar!ıya ol-
du"umuz yolsuzluk buzda"ının görünen yüzüdür.
8. Hükümet temsilcilerinin yolsuzlu"u örtmek için 
komplo teorilerine sı"ınmasının do"al sonucu, orduya 
da komplo kuruldu"u yönündeki yalanların yaygınla!-
masıdır. Yolsuzlu"u aklamak için Ergenekoncuları ve 
Balyozcuları aklamaya çalı!ıyorlar. Daha dün hükümeti 
Gülen’in çevresiyle e! tutanlar, bugün hükümeti savunur-
ken, hükümetin ulusalcı yeminli dü!manları en utanmaz 
koalisyonları kurmaktan söz edebiliyorlar. Hükümeti 
aklamaya çalı!anlarla, “Ne olursa olsun AKP yıkılsın” 
diye dü!ünen ve CHP-MHP-Gülen ittifakıyla yerel se-
çimlerden zaferle çıkmanın hayalini kuranlar kırana 
kırana tartı!ıyor. #!çilerin ve yoksulların ne dershaneler 
düzenlemesiyle güç ve sermaye olanakları kısıtlanaca"ı 
için beddualar eden Gülen ve çevresinden, ne bo"azına 
kadar yolsuzlu"a ve rü!vete bula!an hükümet partisin-
den ne de hükümeti devirmek için Gülen ve çevresini de 
kapsayan ulusalcı-milliyetçi seçim ittifakından bir çıkarı 
var.
9. Dalga dalga yolsuzluk bataklı"ına saplanmı! olanlar-
dan hesap sorulması için verilecek mücadele, 2013 yı-
lının en olumlu geli!mesi olan çözüm sürecini sekteye 
u"ratmaz. Çözüm sürecini yolsuzlu"a kar!ı mücadelenin 
susturucusu haline getirilmesine izin vermemeliyiz. Yol-
suzlu"a kar!ı mücadele, !effalık mücadelesidir, rü!vete 
bula!anların hesap vermesi, bu hesabın kesilmesi için 
demokratik mekanizmaların geni!lemesi mücadelesidir, 
yolsuzlu"a kar!ı çıkarken aynı anda çözüm sürecini sa-
vunmak, “sava!a, rü!vete de"il emekçiye bütçe” talebini 
dile getirmek mümkün ve gereklidir.
10. Bugün siyaseti de çözüm sürecini de korumanın tek 
bir yolu var: Demokrasi! $effalık! Tüm gizli belgelerin, 
ihalelerin, anla!maların halka açıklanması! Yolsuzlu"a 
bula!an tüm siyasilerin, bürokratların açıklanması, açı"a 
alınması ve hesap vermesi! Tüm ihalelerin, ekolojik den-
geyi tahrip eden çılgın projelerin sona erdirilmesi! KCK’li 
tutukluların, tutuklu BDP’li vekillerin derhal serbest bıra-
kılması! Abdullah Öcalan’ın çözüm sürecine daha rahat 
müdahale etmesinin ko!ullarının yaratılması! 
11. Ne Balyozcuların aklanmasına izin verece"iz ne de 
yolsuzlu"a bula!anların! Ne Hrant’ın katillerine taviz ve-
rece"iz ne de katilleri koruyanlara! Ne AKP’nin neolibe-
ral politikalarına izin verece"iz ne de CHP’nin omurga-
sız geleneksel devleti savunan siyasetlerine! 

Siyaseti, özgürlüklerimizi, kentlerimizi, çevremizi, hak-
larımızı korumanın yolu, tüm ma"dur, dı!lanan, hakları 
gasp edilenlerin, i!çilerin ve emekçilerin, kentine, be-
denine, anadiline, ba!örtüsüne sahip çıkanların birlikte 
mücadelesidir! 

Sosyalist !"çi

Yolsuzlu"a kar#ı a#a"ıdan mücadele
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onlara “kar!ı-devrimci” diyen ba!-
bakandan, gösteri yapanlara ate! 
açan gizli polislerden, ayaklanmayı 
bastırmak için kullanılan Rus tank-
larından mı yanasınız?

Do"an Tarkan !öyle diyordu:

“23 Ekim ayaklanması, tipik bir dev-
rim atılımının bütün özelliklerine 
sahipti. #!çiler genel grevdeydi, kit-
lesel gösteriler ve sokak çatı!maları 
ya!anıyordu, sokaklara barikatlar 
kurulmu!tu ve en önemlisi, 1917 
Rus Devrimi ya da 1919 Alman 
Devrimi’nde oldu"u gibi i!çi kon-
seyleri yani Sovyetler kurulmu!tu.”

“Macar i!çilerinin 1956 yılında ba!-
lattı"ı mücadele, tüm dünya solunu 
etkiledi. Daha önceleri, Rusya’da 
ya da Do"u Avrupa ülkelerinde ya-
!ananlara duyulan tepki sonucu çe-
!itli ülkelerin komünist partilerinden 
kopanlar, hızla CIA’nın etkisi altına 
giriyorlardı. Ancak Macaristan son-
rasında durum tamamen farklıydı. 
Birçok Batı Avrupa komünist par-
tisinde büyük tartı!malar ba!ladı, 

25 ARALIK günü geçirdi"i kalp krizi 
sonucu ya!amını yitiren DS#P ku-
rucu genel ba!kanı Do"an Tarkan, 
yarım asırlık devrimcili"inin ikinci 
yarısını, SSCB’nin sosyalist olmadı-
"ını, kapitalizmin bir ba!ka biçimi 
oldu"unu, Stalinist bürokrasinin 
içinden yükselen bir egemen sınıfın 
üretim araçlarının kontrolünü elin-
de tuttu"unu ve i!çileri sömürdü-
"ünü savunarak geçirdi. Yani, Tony 
Cliff’in geli!tirdi"i devlet kapitaliz-
mi teorisini do"ru buluyordu.

Bu tutum, yalnızca SSCB ve Do"u 
Bloku’ndaki rejimlerin niteli"ine 
ili!kin geçmi! bir tartı!mayla ilgili 
de"il; aynı zamanda her kritik dö-
nemeçte, a!a"ıdan sosyalizmi sa-
vunanların geli!melere bakarken 
i!çi sınıfını merkeze koyan bir hat 
çizmelerinin de yolunu açıyor.

1956’da Macaristan’da rejime kar-
!ı grev yapan i!çilerden ve onları 
destekleyen ö"rencilerden yana 
mı olacaksınız? Devrim sırasında 
fabrikalarda kurulmu! i!çi konsey-
lerini mi savunacaksınız? Yoksa 

Bir devrimci olarak Do"an Tarkan
Ozan Tekin
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Ortado"u devrimlerini ve i!çi hare-
ketinin kazanımlarını küçümseyen 
bu e"ilime kar!ı devrimci ataklı"ın 
gücü ise daha hızlı birikmekte.

Türkiye’de de sorun tamamen bu 
!ekilde açıklanmalıdır. Bir taraf-
ta özgülük için, barı! için sokak-
ta mücadele edenler var. #!çi ve 
emekçilerin talepleri için harekete 
geçenler var. Di"er tarafta ise ha-
reketi ve özgürlük için mücadeleyi 
küçümseyenler var. Bu e"ilim aynı 
zamanda devrimin güncelli"i fikri-
ne de çok yabancı. Arap Baharı’na 
sadece egemenlerin açısından ba-
kan bu anlayı!, büyük i!çi ve emek-
çi yı"ınlardaki de"i!imi, geli!meyi 
görmüyor.”

Do"an Tarkan, co!kuyla kar!ıladı"ı 
ve tüm ilgisini yöneltti"i Arap dev-
rimlerinin, dünyayı de"i!tirmenin 
mümkün oldu"unu bir kez daha 
ispatladı"ını ısrarla vurguluyordu. 
Sözü, Mübarek henüz devrilmeden 
önce yazdıklarıyla bir kez daha 
ona bırakarak bitirelim:

“$imdi Mısır’ın her yerinde savun-
ma komiteleri kuruluyor, bu komi-
teler ba!ka türlü kendini yönetme 
örgütlerine dönü!ebilir. Devrimin 
ihtiyacı olan örgütlenmeleri yara-
tabilir.

Mısır’da bir ba!ka önemli geli!me 
daha ya!anıyor. Birçok kentte, bir-
çok fabrikada grev var. #!çiler gös-
terilere katılıyorlar. Gösterilere ön-
derlik ediyorlar. Bazı fabrikalarda 
patronlar kovuluyor.

Mısır egemen sınıfı iktidarı Müba-
rekli veya Mübareksiz korumaya 
çalı!ıyor. Obama ve di"er Batılı 
liderler aynı !eyi istiyorlar. Onlar 
Mübarek gitse §bile yerine gene 
egemenlerin temsilcilerinin gelme-
sini istiyorlar. Ama halk yı"ınları 
aynı !eyi istemiyor. Bu nedenle Mı-
sır devriminden çok korkuyorlar.

Dün Tunus, bugün Mısır devrimleri 
iki !eyi gösteriyor, en güçlü dikta-
törlükler dahi yıkılabilir ve daha da 
önemlisi dünyayı de"i!tirebiliriz.

“Stalinist rejimlerin çökü!ü, sos-
yalizmin yenilgisini de"il; tam ter-
sine, marksist fikirlerin gücünü ve 
do"rulu"unu kanıtlar. Bir yandan 
yıkılan rejimleri, bir yandan da 
sosyalizmi, marksist teoriyi savun-
mak mümkün de"ildir. Sosyalistler, 
ezen-ezilen mücadelesinde hiç 
ko!ulsuz, daima ezilenlerin ya-
nında yer almak zorundalar. Bunu 
yapmanın ilk ko!ulu, isyan eden 
i!çilerin üzerine tanklarını yol-
layan rejimleri sosyalizm olarak 
görmekten vazgeçmek ve bu ayak-
lanmaları sevinçle kar!ılamak, 
co!kuyla anmaktır.”

Önce Tunus ve Mısır’da ba!layan, 
daha sonra bölgedeki birçok ülke-
ye yayılan ve özellikle Libya ve Su-
riye’de çokça tartı!ma konusu olan 
Arap Baharı’nda da, Do"an Tarkan, 
pozisyonunu belirlerken a!a"ıdan 
mücadele dinamiklerini ve i!çi yı-
"ınların eylemlili"ini esas alıyordu:

“Krizin etkileri henüz sürerken, 3 
yıl sonra, 2011’de Arap baharı ba!-
ladı. Devrim bir kere daha güncel 
oldu"unu kanıtladı. Arap baharı 
kısa zamanda tüm dünyayı etkile-
meye ba!ladı. Özgürlük, barı! ve 
e!itlik sloganı her yere yayıldı.

2012 Mayıs ayında solda gene 
1968 öncesinde ve sonrasında olan 
bezgin tutumu sürdürenler var. 

kitlesel kopu!lar ya!andı ve yeni bir 
sol, devrimci Marksist bir sol güç 
kazanmaya ba!ladı.”

Benzer !ekilde, Do"an Tarkan’ın 
i!çi sınıfını merkezine alan sosya-
lizm anlayı!ı, 1989’dan itibaren 
devlet kapitalisti rejimler i!çi sınıfı-
nın a!a"ıdan mücadelesi ile yıkıldı-
"ında da onu ve savundu"u gelene-
"in geli!melere bakı!ını solun di"er 
kesimlerinden ayrı!tırıyordu. $öyle 
diyor Do"an yolda!:

“Do"u Avrupa rejimleri i!çi yı"ın-
ların kitlesel mücadelesi ile yıkıl-
dı. Solun önemli kesimlerinin “i!çi 
devleti”, “sosyalist ülkeler” olarak 
gördü"ü bu rejimler, gene i!çilerin 
kendi eylemleri ile yıkıldılar. #!çi 
yı"ınlar, devlet kapitalizminin krizi 
kar!ısında çözümün batıya ben-
zer rejimler kurmak oldu"unu dü-
!ündüler ve bu rejimlerin egemen 
sınıfları da hızla devlet kapitaliz-
minden pazar ekonomisine dayalı 
kapitalizme geçerek kendilerini 
güvence altına aldılar. #!çi yı"ınlar 
daha iyi bir dünyaya ula!amadılar 
ama devlet kapitalizminin egemen-
leri yerlerini korumayı ba!ardılar. 
Dün kolektif mülkiyete sahiptiler, 
bugün ise özel mülkiyete sahipler.”

“Do"u Avrupa rejimlerinin sosyalist 
oldu"unu savunanlar baskıcı, i!çi 
yı"ınları ezen ve sömüren rejimlerin 
sosyalist oldu"unu savunmaktadır. 
Oysa i!çi devleti, 1920’li yıllarda 
Rusya’da bir kar!ı devrimle yıkılmı!, 
1930’lu yıllarda 1917 devriminin 
partisi Rusya’da tasfiye edilmi!, kar-
!ı devrimin sonucu olarak bu ülke-
de devlet kapitalizmi kurulmu!tu. 
#kinci Dünya Sava!ı’nın sonunda ise 
Rusya sava! ortakları olan ABD ve 
#ngiltere ile yaptı"ı anla!ma sonu-
cunda Do"u Avrupa’yı i!gal etmi! 
ve bu ülkelerde kendi sisteminin 
devamı olan devlet kapitalisti re-
jimler kurmu!tu. 1991’de yıkılan 
Rusya’nın ve 1989’da yıkılan Do"u 
Avrupa rejimlerinin sosyalizm ile 
hiçbir ili!i"i yoktu. Bu nedenle bü-
tün bu ülkelerde rejimlerin yıkılma-
sı i!çilerin bizzat kendi eylemleriyle 
gerçekle!ti.”
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“!kinci bir direni#, herkes bilsin ki, 
çok daha etkili olacaktır”*
Volkan Akyıldırım GEZ! PARKI için soka"a çıkanların 

anlattı"ı gibi, bo"azına kadar yol-
suzlu"a battı"ı ve !irketlerin güdü-
münde oldu"u açı"a çıkan hükü-
met, 17 Aralık operasyonunun Gezi 
ile ba!layan büyük bir “kumpasın” 
devamı oldu"unu savunuyor. 

Ba!bakanın sabah ak!am Gezi Par-
kı direni!ini hedef alması, neoli-
beralizme kar!ı isyan edenleri Koç 
Holding, TÜS#AD, emperyalist ABD 
ve Siyonist #srail’in piyonları olarak 
göstermesi, kendisine oy veren i!çi-
lerin ve emekçilerin kendisine kar!ı 
mücadeleye giri!mesini engellemek 
kadar ilk büyük yenilgisinin üstünü 
örtmek içindir.

#stanbul’da 1 milyon, 80 ilde toplam 
3 buçuk milyon insanın katıldı"ı 
Türkiye tarihinin en büyük protesto-
larından 7 ay sonra, hükümetin boz-
guna u"ramasına yol açabilecek bir 
skandal patlak vermi!ken sokakların 
cılız örgütlü güçler dı!ında tamamen 

bo! olması sadece AKP’nin kar!ı 
saldırısının sonucu de"ildir.

Erdo"an’ın saldırısına yanıt vereme-
yen, kendilerini milyonların gözü 
önünde darbecilerinden farklıla!tı-
ramayan ya da farklıla!tırmak iste-
meyen “AKP kar!ıtı” parti, örgüt ve 
çevreler, mücadeleye atılmı! mil-
yonların kendi elleriyle elde ettikleri 
kazanımları ve neyi ba!ardıklarını 
görmelerini engelliyor.

KOMPLO DE$!L  
KEND!L!$!NDEN HAREKET
Sosyalizmi bir azınlı"ın planlı ve 
örgütlü çabası ile politik iktidarın el 
de"i!tirmesi de"il milyonların kendi 
istek ve eylemleriyle giri!tikleri a!a-
"ıdan toplumsal bir devrim olarak 
gören Do"an Tarkan, 31 Mayıs - 1 
Haziran direni!inin ardından kale-
me aldı"ı ilk de"erlendirmesinde 
!öyle diyordu:

“Gezi Parkı direni!inin ilk ve en 
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çıkarını hareketin çıkarlarının önü-
ne koyan her türden yakla!ıma kar!ı 
kitlesel yeni solu örgütlemekte ısrar 
etmeliyiz. 

- AKP’nin sonu, bu partiye oy veren 
i!çilerin ve yoksulların sola kazanıl-
masından geçiyor. 12 Eylül referan-
dumunda askeri vesayete son veren 
ve çözüme evet diyen emekçi sınıf-
lara seslenen antikapitalist özgür-
lükçü bir muhalefeti yaratmalıyız.

- Gezi direni!i, yolsuzluk ve rü!vet 
operasyonu, antidemokratik adım-
lar gibi her mücadele ba!lı"ını hü-
kümeti ve devleti Kürt sorununda 
demokratik çözüme zorlama müca-
delesine ba"lamalıyız. Batı’da ba-
rı!ın sesini yükseltmeliyiz. Çözüm 
istemeyen eski rejimin özlemcile-
rine kar!ı, onların AKP ile kar!ılıklı 
olarak ürettikleri, emekçileri bölen 
politikalara kar!ı aralıksız mücadele 
etmeliyiz.

- “Direni!çiler çok !ey ö"rendi. 
#kinci bir direni! herkes bilsin ki çok 
daha etkili olacaktır.” (3 Haziran 
2013)

Do"an yolda! !imdi aramızda ol-
saydı, onunla Gezicilerin haklı ol-
du"unu kanıtlayan yolsuzluk ve 
rü!vet operasyonunun yarattı"ı ko-
!ullarda #stanbul’da Sırrı Süreyya 
Önder, Türkiye’de HDP adayları 
için yürütece"imiz seçim kampan-
yasını, özgürlükçü sol güçlerle kol 
kola girmek için ataca"ımız adımla-
rı, hükümete çözüm için adım attır-
mayı hedefleyen eylemleri, do"anın 
yıkımına ve küresel ısınmaya kar!ı 
direni!i, hem AKP’ye hem CHP’ye 
ve ulusalcılı"a meydan okuyacak 
devrimci politikaları ve yeni solun 
örgütlenmesini, heyecanla konu!a-
caktık.

açıklamı!tı:

“#lk Seattle’da ortaya çıkan bu mü-
cadele biçimi, orada da kazandı, 
bugün #stanbul’da da kazandı.”

Gezi için 31 Mayıs – 1 Haziran’da 
soka"a çıkanlar arasında AKP seç-
menlerinin de bulundu"u artık 
bakanlar tarafından bile itiraf edil-
mektedir. Erdo"an’ın önce Mısır 
darbesini, ardından yolsuzluk ve 
rü!vet operasyonunu eline alarak 
Gezi’ye vurmaya devam etmesine 
neden olan tam da kendi tabanını 
çeken ve kendisiyle kar!ı kar!ıya ge-
tiren bu mücadele biçimidir. 

GEZ!’N!N ARDINDAN 
Do"an Tarkan’ın Gezi üzerine Sos-
yalist #!çi, Marksist.org ve Altüst’te 
yayınlanan birçok yazısında ve 
DS#P toplantılarında yaptı"ı konu!-
malarda yaptı"ı vurgular, sadece 
dün neyi ba!ardı"ımızı de"il bun-
dan sonrası için izlenmesi gereken 
yolu da anlatıyor:

- Gezi’nin gücü ve ba!arısı, ken-
dili"inden olmasından geliyordu. 
Hareketin daha fazla kazanım elde 
edilemeden geri çekilmesinin nede-
ni de budur. 

- Gezi direni!i, her düzeyde örgüt-
lenmenin gerekli oldu"unu göster-
mi!tir. Sadece siyasi örgütlenme de-
"il, ba!ta ezici ço"unlu"u örgütsüz 
olan i!çi sınıfının sendikal örgütlen-
mesi olmak üzere, her türden de-
mokratik örgütlenme için mücadele 
edilmelidir.

- Gezi’de bir yandan AKP’ye kar!ı 
direnirken aynı anda Kürtlere sal-
dıran ve çözüm sürecine kar!ı olan 
ulusalcı ve milliyetçi güçlerle de 
mücadele edildi. CHP ve ulusalcılar 
ba!arılı olamadı. Kendilerini özgür-
lükçü ve darbelere kar!ı olarak ta-
nımlayan kitle onları reddetti, kendi 
öz siyasi örgütlenmelerini kurmayı 
savundu.

- $imdi görev AKP’ye ve ulusalcılı-
"a kar!ı özgürlükçü solun örgütlen-
mesidir. Her türden sekterli"e, örgüt 

önemli dersi, kitlesel hareket kar!ı-
sında AKP’nin yenilmi! olmasıdır.”

1 Haziran günü polis kovulmu!, 
Gezi Parkı direni!çilerin eline geç-
mi! ve AVM-kı!la planının suya dü!-
tü"ü belli olmu!ken “Bu, AKP’nin 
ilk sokak yenilgisidir” tespitini ya-
pan Tarkan, hareketin gücü, yaygın-
lı"ı ve etkisini getiren kendili"inden 
karakterinin ta!ıdı"ı anlamı !öyle 
açıklıyordu:

“Tarihte bütün büyük iktidarları yı-
kan ya da sarsan gösteriler, Gezi 
Parkı direni!inde de oldu"u gibi bir 
örgütün ça"rısı ile de"il, kendili"in-
den ba!lamı!tır.”

SEATTLE’DAN !STANBUL’A
Ortada Erdo"an’ın anlattı"ı gibi bir 
komplo yoktu. Gezi’ye AVM yap-
maya kalkan, ortak ya!am alanlarını 
sermayeye satan kentsel dönü!üm 
politikalarına kar!ı mücadele eden 
aktivistler a"açları korumak için ha-
rekete geçti"inde yanlarında geni! 
kitleleri buldu.

Kimdir bu kitleler? Erdo"an’ın iddia 
etti"i, Halk TV ve Ulusal Kanal gibi 
yayın kurulu!larının gösterdi"i gibi 
darbe isteyen laik Türk milliyetçileri 
mi?

Do"an Tarkan, #stanbul’da Gezi 
Parkı için soka"a çıkanların ulusal-
cılardan ibaret oldu"u çift taraflı 
propagandasına kar!ı hareketin çok 
farklı bile!enlerden olu!tu"una dik-
kat çekti:

“Gezi Parkı direni!i, çok çe!itli grup-
ların yan yana gelmesi ile mümkün 
olmu!tur ve me!ruiyet kazanmı!tır. 
Kürtler, Türkler, Romanlar, Ermeni-
ler, Rumlar, Yahudiler, kadınlar ve 
erkekler, gençler ve ya!lılar, sendi-
kalı i!çiler, LGBTT aktivistleri, çe!itli 
sol grupların aktivistleri, CHP’liler, 
ba!örtülüler, Müslümanlar ve ateist-
ler birlikte davrandılar.”

1999’da açı"a çıkan küresel antika-
pitalist hareketi Türkiye’ye ta!ıyan 
Do"an Tarkan, Gezi’nin asıl ruhu 
olan koalisyonun anlamını !öyle 

* Gezi Parkı direni!inden ilk dersler - Do-
"an Tarkan, 3 Haziran2013, marksist.org. 
Alıntılar bu makaleden yapılmı!tır. Aynı 
sitede Do"an Tarkan’a ait kö!e yazılarını 
inceleyebilir, 2013’ün ba! döndürücü ge-
li!meleri ve Gezi hakkında birçok çarpıcı 
makaleye ula!abilirsiniz.
http://marksist.org/yazarlar/dogan-tarkan/ 
11682-gezi-parki-direnisinden-ilk-dersler
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olarak tartı!tı. Do"an’la sık sık tar-
tı!ma fırsatı bulanlar, onun, defa-
larca, “tüm ezilenlerin sorunlarına 
sahip çıkmayı ö"renmeden ve ken-
di eylemini tüm ezilme biçimlerine 
kar!ı mücadelenin eylem platformu 
haline getirmeden, bir i!çinin sınıf 
bilinci son sınırına kadar geli!e-
mez” dedi"ine tanık olmu!tur.

Do"an Tarkan’ı, Kürt halkı ve Er-
meni halkının da mücadeleci bir 
neferi yapan, benimsedi"i bu pers-
pektif kadar, Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin sömürgeci yapısını kav-
rayı!ındaki netlikti. Do"an, Ermeni 
soykırımı konusunda sol hareket 
içinde kafası en berrak sosyalistti. 
Ermeni soykırımıyla hesapla!mak 
için yükseltilen mücadelenin koç 
ba!ı olarak DS#P’in öne çıkmasının 
nedeni budur. Do"an, soykırımı ta-
nımayan, devletin soykırımı tanıyıp 
özür dilemesi için mücadele etme-
yen solcuların ve sosyalistlerin ne 
gerçek anlamda devlete kar!ı ola-
bilece"ini ne de antikapitalist ola-
bilece"ini dü!ünüyordu.

Sadece !ovenlere de"il, sosyal !o-
venlere ve bu gelene"in bugünkü 
temsilcisi olan ulusalcı sosyalistle-
re de küçümseyerek bakmasında 
belirleyici olan bir ba!ka yakla!ımı 
ise, Kürt sorunu olarak adlandırı-
lan sorunu, Do"an’ın esas olarak 
bir sömürge sorunu olarak ele al-
masıydı. Milliyetçi Milli Demok-
ratik Devrim tartı!maları yapan 

DO$AN TARKAN’I kaybetti"imiz gün 
sayısız telefon, mail ve mesaj gel-
di. Bu mesajlardan birisi de DTK 
Daimi meclis üyesi Seydi Fırat tara-
fından yollandı. Abdullah Öcalan 
Kenya’da yakalandıktan sonra, ba-
rı! sürecini örgütlemekte ne kadar 
kararlı oldu"unu göstermek için 
Avrupa’daki bir grup PKK üyesine 
Türkiye’ye gelme ça"rısı yapmı!tı. 
Yakalana grup, devlet tarafından 
derhal hapse atılmı!tı. #!te Seydi Fı-
rat bu grubun sözcülerinde birisiydi 
ve cezaevinden çıktıktan sonra, Ba-
rı! ve Diyalog Grubu olarak çalı!an 
grupta etkin bir rol oynuyordu. Bu 
grup, DS#P’i de ziyaret etmi!ti ve 
görü!mede Seydi Fırat ve Do"an 
Tarkan sıcak bir !ekilde sohbet et-
mi!lerdi.

Do"an Tarkan, ömrünü i!çi sınıfı-
nın mücadelesinin kazanmasına 
adamı!tı ama Marksist teoriyi sım-
sıkı kavrayan bir devrimci oldu"u 
için, sadece ekonomik bir birim 
olarak i!çilerin sadece ekonomik 
bir birim olan burjuvalara kar!ı 
mücadelesi olarak kabala!tırılan 
bir sosyalizm anlayı!ından fersah 
fersah uzak bir sosyalist mücadele 
perspektifine sahipti. Do"an için 
bir i!çi aynı zamanda kadın, erkek, 
LGBT, Kürt, Ermeni gibi di"er ezil-
mi!lik biçimlerini de ya!ayan ya 
da bu ezme ezilme ili!kileri için-
de emek gücü sömürüsüne maruz 
kalan somut insan demekti. Her 
türlü ezen ezilen ili!kisinde, tıpkı 
Lenin gibi, “ama… fakat” demeden 
ezilenden yana tutum alırken, bu 
ezilme biçimlerini basitçe kimlik 
sorunu olarak tanımlayan ve bu 
sorunları gündeme getirmenin i!çi 
sınıfını gerçek sorunlarından uzak-
la!tırdı"ını iddia edenlerle sürekli 

Do"an Tarkan: Ermeni ve  
Kürt halklarının sava#çısı
$enol Karaka!

sosyalistlerden farklı olarak, Do"an 
1960’ların sonundan itibaren Kür-
distan’ın sömürge oldu"unu, Türk 
devleti tarafından sömürgele!ti-
rilen parçasında temel hakları ve 
özgürlükleri için mücadele eden 
Kürtlerin kendi eylemleriyle daya-
nı!madan ve Kürt halkının kendi 
kaderinin tayin hakkını savunma-
dan ortaya çıkıp tafra atanlara kar-
!ı keskin bir biçimde tartı!maktan 
bir an bile geri durmadı. Solun bir 
çok seksiyonu a"ız birli"i ederek 
PKK’yi “!iddetle” kınarken, Do"an, 
Türkiye i!çi sınıfının birli"inin in!a 
edilmesi için kınanması gerekenin 
her zaman sömürgeci Türk devleti 
oldu"unu ilan ederdi.

Do"an tam da bu nedenle çözüm 
sürecini Kürt halkının, PKK’nin bir 
kazanımı olarak görüyordu ve 26 
Mayıs’ta yapılan çözüme evet yürü-
yü!ünde “öz-öz-özgürlük/Kürt hal-
kına özgürlük” sloganını bu nedenle 
co!kuyla atıyordu.

Do"an’ın Kürt halkının uzattı"ı barı! 
elini batıdan tutacak milyonlarca in-
sanı harekete geçirmek için besledi-
"i ve etrafına bıkmaksızın aktardı"ı 
inanç ve bu devletin Ermenilerden 
soykırım nedeniyle özür dilemesi 
için verdi"i aralıksız mücadele gün-
celli"ini koruyor. Bu mücadele ka-
zanmadan i!çi sınıfının kazanması 
mümkün olmayacak, i!çi sınıfı ka-
zanmadan bu mücadele istedi"imiz 
kazanımları elde edemeyecek.

Do"an için bir i#çi aynı zamanda kadın, erkek, 
LGBT, Kürt, Ermeni gibi di"er ezilmi#lik biçimlerini 
de ya#ayan ya da bu ezme ezilme ili#kileri içinde 
emek gücü sömürüsüne maruz kalan somut insan 
demekti.
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8 Aralık’ta gerçekle!tirdi"imiz kon-
feransta, AKP’ye kar!ı antikapitalist 
özgürlükçü sol muhalefetin in!ası-
nın aciliyetine vurgu yapıldı.

AKP’yi yenmenin yolu, tabanında-
ki i!çilerin ve yoksulların, de"i!im-
den, özgürlükten ve demokrasiden 
yana olanların AKP’den kopartıl-
masından ve kazanılmasından, 
e!itlik, adalet ve özgürlük isteyen 
tüm güçlerin bir araya gelebilece"i 
siyasi bir alternatifin in!a edilme-
sinden geçiyor.

Bunun için her biri önümüzdeki 
dönemde ana mücadele eksenle-
rini olu!turan politik ba!lıklar, aynı 
zamanda kitlesel bir sol partinin 
kurulması açısından da de"erlendi-
rilmelidir.

1. Antikapitalist mücadele. Hükü-
metin emekçilerin haklarına kar!ı 
her saldırısı, mobbing uygulama-
larından kıdem tazminatı hakkının 
gasp edilmesi planlarına, ta!eron i!-
çilerin maruz kaldı"ı adaletsizlikten 

GEÇT!$!M!Z AY yapılan DS#P Genel 
Konferansı’nda, bir dizi politik ve 
örgütsel tespit yapıldı. Dünya, kit-
lesel patlamaların aniden gündeme 
geldi"i eylemlere tanıklık ediyor. 
Mısır’dan Suriye’ye, Türkiye’den 
Brezilya’ya, #spanya’dan Yunanis-
tan’a hükümetleri sarsan eylemlere 
milyonlarca insan katılıyor.

Gezi direni!i bu hareketin hem de-
vamcısı hem ilham vericisi oldu.

Gezi direni!ine toz kondurmamak, 
Gezi’yi karalamaya, darbeci ilan et-
meye çalı!an e"ilimlerle tartı!mak, 
AKP hükümetine geri adım attıran 
bu hareketin deneyimlerini kav-
ramak açısından çok önemli. Bu, 
Gezi’nin tam da istedi"imiz gibi bir 
hareket olmasından kaynaklanmı-
yor. Gezi direni!i kendili"inden bir 
patlamaydı ve gücü ve zaafları bu 
kendili"indenli"inde yatıyor.

#ster Brezilya’da otobüs zamlarına 
kar!ı isyan dalgası olsun isterse Gezi 
direni!i, bu hızla patlayan kitle ha-
reketleri, kitlesel sol partilerin ne 
kadar acil bir ihtiyaç oldu"unu da 
gösteriyor. Gösteriyor, zira, hareket-
ler hükümetleri sallasa da, kapitalist 
sistemi sarsan büyük de"i!imlerin 
motoru siyasi hareketlere dö-
nü!mesinin önündeki engel, 
egemen sınıfların alı!kan-
lıklarıyla hareketleri bölmek 
için yaptı"ı müdahalelerdir. 
Ölü ku!akların ya!ayan ku!aklar 
üzerindeki hegemonyasını kırmak 
ve hareketlerin kazanması için ege-
men sınıf siyasetlerini çürütmek için, 
hareketin tüm aktivistlerini politik bir 
odakta birle!tiren kitlesel sol partile-
rin örgütlenmi! olması gerekli.

Türkiye’de böyle bir sol parti, DS#P 
Genel Konferansı’nda vurgulandı"ı 
gibi, antikapitalist bir parti olmalı.

Kitlesel bir sol için mücadeleye
$enol Karaka! sendikasızla!tırmaya kadar, zamlar-

dan grevlerin engellenmesi ve asga-
ri ücretin sefalet ücreti olmasına ve 
görülmemi! yolsuzluk ili!kilerine 
kadar her alanı kapitalizme kar!ı 
mücadelenin ba!lıkları olarak de-
"erlendirmeliyiz. Ama antikapitalist 
mücadelenin bir di"er alanını da, 
iklim krizine, enerji politikalarına, 
ekosistemi mahveden çevresel yı-
kım politikalarına kar!ı politik kam-
panyalar olu!turacak.
2. Çözüm ve barı! sürecinin Kürt 
halkının en büyük kazanımıyla ta-
mamlanmasını ve en kısa sürede 
Kürt halkının haklarının her düzey-
de tanınmasını hedefleyen politik 
kampanyalar yapmalıyız.
3. 2015’te 100. yıl dönümünde Er-
meni soykırımının tanınması, dev-
letin özür dilemesi, soykırımı inkar 
etmenin insanlık suçu oldu"u ko-
nusundaki görü!ün hakim hale gel-
mesi, Ermenilerin gasp edilen mal-
larının iade edilmesi için verilecek 
mücadele, en önemli ve etrafında 
sayısız gerginli"in birikece"i bir mü-
cadele olacak.
4. Önümüzde 2015 yılına kadar üç 
ayrı seçim dönemi var. Bu dönemle-
ri tüm politikalarımızın görünür ola-
ca"ı, sokakta etkin bir !ekilde örgüt-
lenecek seçim kampanyalarının bir 
alanı olarak de"erlendirmeliyiz.

DS#P Genel Konferansı, bü-
tün bu politik kampanyaları 

örgütlerken, kitlesel anti-
kapitalist bir sol partinin 

kurulması için mücadele-
ye vurgu yapması açısından 
çok önemliydi. Çok açık ki, 
AKP’nin nobranlık içeren 

tüm uygulamalarına kar!ı her 
mücadele fırsatını de"erlendi-

rerek ama bir yandan da ulu-
salcı hegemonyaya kar!ı aralıksız 

mücadele ederek sürmesi gereken 
faaliyet, kitlesel bir parti kurulu!una 
do"ru yönelecekse, bu, bugünden 
DS#P’in büyümesi, faaliyetinin güç-
lenmesi ve etkisinin daha da artma-
sıyla mümkün olacak.
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durumda hem yolsuzluk ve rü!vet, 
hem de devlet eliyle iktidara ba"-
lı zenginler yaratma uygulamaları 
vardır. Bu Türkiye’de oldu"u kadar, 
Latin Amerika’dan Uzak Asya’ya, 
Rusya’dan Libya’ya, birçok ülkede 
böyledir.

Türkiye’nin tüm tarihi de rü!vet 
ve yolsuzluk hikayeleri ile dolu-
dur. Bugünün orta ya!lıları, daha 
1980’lerde zamanın ba!bakanı Tur-
gut Özal’ın “benim memurum i!ini 
bilir” diyerek devlet memurları ara-
sında rü!vetin standart bir uygulama 
oldu"unu if!a etmesini gayet iyi ha-
tırlar. Daha önceki hikayeleri ise ta-
rih kitaplarından okuyup ö"renmek 
mümkündür. 

TÜRK!YE 17 ARALIK’TAN BU YANA 
rü!vet ve yolsuzluk soru!turması ile 
çalkalanıyor. 

Yolsuzluk kapitalizmde ola"andır. 
E"er siyasetçi aldı"ı kararla, çıkardı"ı 
kanunla, yaptı"ı imar de"i!ikli"i ile 
birilerinin serveti üzerinde büyük bir 
etki yaratabiliyorsa, bunun mümkün 
kılan sistem beraberinde yolsuzluk 
ve rü!veti bir yan ürün olarak üretir. 
Bu nedenle yolsuzluk ve rü!vet, o ya 
da bu ülkenin, !u ya da bu siyasi par-
tinin meselesi de"ildir. 

Ahbap-çavu! kapitalizmi olarak 
adlandırdı"ımız, devlet ve i!adamı 
arasındaki mesafenin çok kısaldı"ı, 
kayırmanın vaka-i adîyeden oldu"u 

Yolsuzluk ve buzda"ının altı
Ümit #zmen

Yolsuzluk kapitalizmde ola"andır. E"er siyasetçi aldı"ı kararla, çıkardı"ı 
kanunla, yaptı"ı imar de"i#ikli"i ile birilerinin serveti üzerinde büyük bir 
etki yaratabiliyorsa, bunun mümkün kılan sistem beraberinde yolsuzluk ve 
rü#veti bir yan ürün olarak üretir.
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parası, zü"ürdün çenesini yorar” 
kadar basit de"il. 

Borsa da kaybedecek paramız ol-
masa da, yolsuzluk meselesinde 
buzda"ının su altında kalan kısmı 
hepimizi çok yakından ilgilendiri-
yor. 

YOLSUZLU$UN  
S!YAS! RANT BOYUTU
Esas mesele, i! insanları ile siyaset-
çi ve bürokratın kurdu"u iki yönlü 
ili!kinin üretti"i siyasi rant ve eko-
nomik rantta gizli. Bu soru!turma 
sürecinde de ortaya dökülenlerden 
anladı"ımıza göre, imar planların-
daki bir de"i!iklik, projelerde büyük 
kârlılık farklılıklarına yol açıyor. As-
lında bunu bilmek için bu ifadeleri 
okumaya da gerek yoktu. Yıllardan 
beri imar planlarındaki de"i!iklikler 
hepimizin gözleri önünde yapılıyor. 
Bir bakıyoruz ye!il alan olarak tes-
cillenmi! bir yer belediyeye satıldık-
tan sonra, imar planı de"i!tiriliyor; 
tanıdık bir müteahhide devrediliyor, 
üzerine AVM yapılabilir hale geliyor 

soru!turmasının ekonomiye maliye-
ti 120 milyar doları buldu. #ktidara 
göre bu tutar, devlet içindeki çete-
nin yaptı"ı yolsuzluk soru!turması-
nın vatanda!a maliyeti. Öte taraftan 
bu tutarı yolsuzlu"un boyutu olarak 
yorumlayanlar da oldu. 

120 milyar doların arka planında pi-
yasa göstergelerindeki bozulma var. 
Gerçekten de son iki hafta içinde 
gösterge faiz oranları %10’un üze-
rine yükseldi, borsada %13 geriledi, 
2 milyar dolara varan yabancı ser-
maye çıkı!ı görüldü, TL’deki de"er 
kaybı %6’yı a!tı. Türkiye’de GS-
YH’nın 800 milyar dolar oldu"unu 
hesaba kattı"ımızda, 120 milyar do-
larlık zarar GSYH’nın %15’i.

Ama bu zarar, !u anda halkın ce-
binden çıkan bir para de"il. Piyasa 
göstergeleri üzerindeki bu bozulma, 
!imdilik sadece serveti olanları üzer. 
Ama bir süre sonra artan enflasyon, 
dü!en üretim, yükselen i!sizlik üze-
rinden geni! halk yı"ınlarını da et-
kiler. Dolayısıyla mesele, “zenginin 

Rü!vet hikayeleri ortaya saçılınca, 
yakalananlar için öfkelenmemek 
mümkün de"il. Ama su yüzüne çı-
kan haksız kazançlar kadar ve aslın-
da onlardan çok daha önemli olan 
su altında gizlenen yolsuzluk meka-
nizması. 

YOLSUZLU$UN EKONOM!K BOYUTU
Bir kamu bankası genel müdürünün 
evinde ayakkabı kutusunda bulunan 
4.5 milyon dolarda bir acayiplik ol-
du"u kesin. Türkiye’de mütevazi bir 
hayat sürdürebilmek için çok zorlu 
ko!ullarda çalı!an milyonlar için, 
hayalinin bile kurulması zor bir para 
bu. Ama meseleyi ayakkabı kutu-
sundaki 4.5 milyon dolara indirge-
yince, olayın özü gözden kaçıyor.

Di"er yandan mesele, hükümetin 
bakanları tarafından iddia edildi"i 
gibi ekonominin zarar görmü! ol-
ması da de"il. O"lu yolsuzluk soru!-
turmasından tutuklandıktan sonra 
görevinden ayrılan bakanın yerine 
gelen yeni ekonomi bakanının yap-
tı"ı açıklamaya göre, yolsuzluk 
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verebilirli"in siyasi hayatın parçası 
haline geldi"i batı demokrasilerinde 
yolsuzluk ve rü!vet daha seyrektir. 

S!STEM!N !Ç!NDEK! MEKAN!ZMA
17 Aralık soru!turması sürecinde, 
iktidarın da, muhalefetin de i!in 
sadece rakamsal boyutu üzerine 
vurgu yapmaları, yolsuzluk adını 
verdi"imiz bu mekanizmanın siste-
min do"al bir parçası olmasından 
kaynaklanıyor. Fırsatını bulan her 
burjuva iktidarının kullanmak iste-
yece"i bir mekanizma bu. 

Esas sorun birileri haksız kazanç 
elde ederken, bunun kar!ılı"ını si-
yasi gücü besleyerek ödemesi ve 
kar!ılıklı çıkara dayalı bir sistemin 
kurulması. Üstelik bu sistem yasadı-
!ı mekanizmalar ile de"il, kanunla-
ra uydurulmu! biçimde çalı!ıyor. Bu 
mekanizmadaki çarpıklı"ı görme-
yip, sadece arada birilerinin rü!vet 
almasına takılmak, buzda"ının al-
tını görmemek demek. Buzda"ının 
en altında iktidarlara kendi zengin-
lerini yaratma imkanı veren hukuk-
sal sistem ve siyasi gelenekler var. 
Bunun üzerinde devasa bir gri alan 
yer alıyor. Yolsuzluk skandalları ise 
sular çalkalandıkça su üstünde, ara 
sıra görünür hale gelen buzda"ının 
tepesi.

Bu nedenle, sistemin en tiksindiri-
ci yan ürünlerinden biri olan yol-
suzluk skandallarına öfkelenmekle 
yetinmemek gerekiyor. Temel va-
atlerinden birisi yolsuzlukla müca-
dele olan, ama kendi zenginlerini 
yaratmak için ne kadar kire bula!tı"ı 
ortaya çıkan AKP iktidarına öfkelen-
mek de yetmez. Yolsuzlukları müm-
kün kılan sistemin de"i!tirilmesini 
talep etmek gerekiyor. Bu ise daha 
fazla demokrasi, hukuk devleti ve 
!effaflık talebi demek. Türkiye’de 
bu listeye ademi merkeziyetçili"i, 
yani yerele yetki devrini ve bütün 
bunları mümkün kılacak yeni bir 
anayasa talebini de eklemek gerekir. 
Aksi halde, de"i!en sadece iktidar-
lar olur. Yolsuzluk düzeni baki kalır, 
yeni gelen iktidar kendi büyük ka-
pitalistlerini yaratır. $imdi ve daha 
önce oldu"u gibi. 

ve tekrar bir de"i!iklikten sonra arsa 
üzerinde yapılabilecek in!aat alanı 
rahatlıkla birkaç katına yükselebili-
yor. $imdi bu soru!turma, bize ka"ıt 
üzerinde mümkün olanın, fiiliyatta 
da ya!andı"ını ortaya koydu.

Bütün bu mekanizma içinde siya-
setçi aldı"ı kararlar sayesinde kar!ı-
sındakine bir ekonomik güç bah!e-
diyor. Bir anlamda sıfırdan yaratılan 
bir ekonomik sınıf bu. Burjuvazinin 
yeni zenginle!tirilen kesiminin elin-
deki ekonomik güç, kar!ılık olarak 
siyasetçinin iktidarını devam ettir-
mesi için seferber ediyor. Siyasetçi 
i! adamını var ediyor, kar!ılı"ında i! 
adamı da siyasetçinin iktidarını ko-
ruma altına alıyor.

#ktidar gücünü elinde bulunduran 
siyasetçi ve bürokrat eliyle burjuva-
zi yaratmak, !imdi oldu"u gibi imar 
planları de"i!iklikleri, ya da #kinci 
Dünya sava!ı sonrasının ithal ika-
meci döneminde oldu"u gibi güm-
rük kotaları ve vergileri üzerinden 
olabildi"i gibi, kamu ihaleleri ve 
kamu alımları üzerinden de olabilir. 
Hangi spesifik !ekli aldı"ı, tarihsel 
ko!ullara, ülkeye ve uygulanmakta 
olan büyüme modeline göre de"i-
!iklik gösterir. Burada kritik faktör 
iktidarın piyasa dengelerini etkile-
yebilme gücüdür. 

KAP!TAL!ZM!N DO$ASINDAK! 
YOLSUZLUK
Kapitalist sistemde, iktidarlar az 
ya da çok, ama mutlaka piyasa 

dengelerini etkileyebilme gücüne 
sahiptir. Bu etki planlı kalkınma 
modellerinde daha çoktur ve daha 
açık görülebilir. Piyasanın ba! tacı 
edildi"i, neoliberal düzende bu güç 
örtük olarak vardır. Piyasa ekonomi-
si modelinde devlet belki piyasaya 
do"rudan müdahale etmez ama i! 
hayatını etkileyen her türlü mevzu-
at, bu etki için bir kanaldır. Siyasi 
otoritenin tek elde yo"unla!ması, 
alınan kararların etkilerinin görül-
mesini engelleyecek karma!ık yapı-
lar, mevzuat de"i!ikliklerine itirazın 
sonuçlanmasının çok uzun zaman 
aldı"ı iyi i!lemeyen bir yargılama 
sistemi, ekonomik faydayı her türlü 
toplumsal faydanın üzerinde gören 
bir toplumsal zihniyet, siyasetçiye 
ekonomik hayat üzerinde etki yara-
tacak kanalları açar. 

Özel mülkiyetin oldu"u her yerde 
yolsuzluklar için zemin vardır ve 
bu nedenle bu tür yolsuzluklar daha 
seyrek olsa da geli!mi! kapitalist ül-
kelerde de ortaya çıkar. Ancak geli!-
mi! kapitalist ülkelerde siyasetçinin, 
belli çıkarlar do"rultusunda piyasa 
dengeleri üzerinde etkide bulunma 
kanalları di"erleri kadar açık de"il-
dir. Çünkü bu ülkelerde hem sınıf 
mücadeleleriyle, hem de burjuvazi 
içindeki farklı kesimlerin çıkar ça-
tı!malarıyla ortaya çıkmı! kurallara 
sahip bir demokrasi vardır. Hukuk 
devletinin norm oldu"u yasama, 
yürütme ve yargı arasındaki kuv-
vetler ayrılı"ı ilkesine ba"lı kalınan, 
!effaflık, denetlenebilirlik ve hesap 
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kapitalizmin dört elle sarıldı"ı bir 
uygulama oldu.

TA%ERONLUK NED!R
Ta!eronluk, asıl i!verenin kendi i!i-
nin bir kısmını sözle!me yolu ile bir 
alt i!verene devretmesi demektir. #!i 
yapan alt i!verene ta!eron, alt i!ve-
renin çalı!tırdı"ı i!çilere ise ta!eron 
i!çisi denir. Ta!eron i!çisi, asıl i!ve-
ren ile alt i!veren arasında imzala-
nan sözle!meyi bilmez, gizlidir. #!ini 
yaptı"ı firmanın yani asıl i!verenin 
de"il, alt i!verenin i!çisidir, ücreti-
ni alt i!verenden alır, asıl i!verenle 
pazarlık !ansı yoktur. Aynı i!verene 
hizmet veren di"er ta!eron i!çileri 
ile birlikte örgütlenme !ansı yoktur, 
çünkü yasal olarak farklı i!verenlere 
ba"lıdırlar.

Ta!eron i!çiler genellikle geçici söz-
le!melerle çalı!tırılırlar, çünkü alt i!-
verenin asıl i!verenle sözle!mesi de 
teknik olarak her zaman geçicidir. 

1980’L! YILLARIN ba!ından itibaren 
kapitalizm, tüm dünyada çalı!ma 
ko!ullarını kendi lehine de"i!tirerek, 
i! ko!ullarını esneten ve kuralsızla!-
tıran birtakım sistemler uygulama-
ya ba!ladı. Kapitalizmin dönemsel 
buhranlarının sıkla!ması nedeniyle, 
kâr oranlarındaki azalmayı önleye-
cek tedbirler alınması gerekiyordu. 
#!te ta!eron uygulaması tüm dünya-
da ve e!zamanlı olarak Türkiye’de 
kapitalizmin bu sıkıntılarına çare 
olarak pek çok di"er uygulama ile 
birlikte ba!latıldı ve yaygınla!tırıldı. 
Ta!eron uygulaması ayrıca sendi-
kal örgütlenmeleri de da"ıttı"ı için 

Neoliberal saldırı altında 
ta#eron i#çiler
Mehmet Eren

Kapitalistler için ta#eron i#çi çalı#tırmanın amacı 
sürekli istihdamın getirdi"i maliyetleri azaltmak, 
i#lerin azaldı"ı kriz dönemlerinde i#çiyi kolayca 
i#ten çıkarmaktır.
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de isteyen i!verene istedi"i süre için 
i!çi temini yasal statüye kavu!turul-
mu!tur. Özel #stihdam Büroları dün-
yada da giderek yaygınla!maktadır. 

TA%ERON !%Ç!L!$!N  
GENEL DURUMU
Kapitalistler için ta!eron i!çi çalı!-
tırmanın amacı, sürekli istihdamın 
getirdi"i maliyetleri azaltmaktır. Ör-
ne"in i!lerin azaldı"ı kriz dönem-
lerinde, i!çiyi kolayca i!ten çıkar-
maktır. AB üyesi ülkelerde yapılan 
ara!tırmalarda kriz dönemlerinde 
i!ten çıkarılanların %70’inin ta!e-
ron i!çileri oldu"unu göstermekte-
dir. Toplam istihdamın %25’inin ta-
!eron i!çi oldu"u bir ortamda bu % 
70 oranı, i!verenlerin nasıl ta!eron 
i!çileri kolaylıkla i!ten çıkarabildi"i-
ni ortaya koymaktadır.

Kriz dönemlerinde ta!eron i!çiler, 
genel olarak kadrolu i!çilerin ça-
lı!abildi"i sürelerin en fazla %60’ı 
kadar çalı!abilmektedirler. Çünkü 
asıl i!verenlerin sürekli i! gücünü 
kısma tedbirlerine en hızlı reaksi-
yonu ta!eron firma temsilcileri ver-
mekte, istendi"inde i!çi sayısını he-
men azaltabilmektedir. Bu durumda 
ta!eron i!çilerin aylık reel gelirleri 
asgari ücretin bile altına inmektedir. 
Ayrıca sürekli i!siz kalmadıkları için 
i!sizlik sigortası olan ülkelerde bu 
haktan yararlanamamaktadırlar.

Bu durum ta!eron i!çilerinin i! gü-
vencesini yok denecek kadar azaltır. 
Ta!eron i!çisi önünü göremez, her 
an i!ten çıkarılma veya asıl i!veren 
tarafından i!inin tümüyle bitirilmesi 
tehlikesi vardır. 

Ta!eron sisteminde bir de özel istih-
dam büroları olarak pek çok i!vere-
ne aynı anda i!çi kiralayan firmalar 
vardır. Özellikle temizlik, güvenlik 
sektörlerinde çok yaygın kullanılan 
bu sistemde, i!çi hangi gün hangi i!-
verene çalı!aca"ını bilemez. Sürek-
li rotasyon halindedir, i! güvencesi 
hem kendi patronunun hem de asıl 
i!verenin iki duda"ı arasındadır.

Bütün bu zorluklara ra"men yine de 
bir araya gelerek sendikala!abilen 
ta!eron i!çileri, asıl i!veren ile alt 
i!veren arasındaki sözle!menin fes-
hedilmesi ile bir anda kendilerini i!-
siz bulabilirler. Hiçbir yasa maddesi 
ta!eron i!çilerinin sözle!me feshi 
sonucu i!siz kalması noktasında ko-
ruyucu bir hüküm içermez.

Ta!eron i!çiler, asıl i!verenin kendi 
kadrolu i!çilerinin de taleplerinin 
reddedilmesinde bir araç olarak 
kullanılır. Kadrolu i!çilerin her tür-
lü hak arama talebi, grev hakkının 
kullanımı, ta!eron i!çiler aracılı"ı 
ile kırılabilir. Bu da ta!eronla!tırma-
nın i!verenlere sa"ladı"ı önemli bir 
avantajdır.

Ta!eron i!çiler genellikle asgari 
ücretle çalı!ır, 11 aylık çalı!manın 
sonucu i!ten çıkarılarak kıdem taz-
minatı almaları engellenir, yıllık izin 
hakkı engellenir, yasaların öngördü-
"ü pek çok sosyal hakları alamaz, 
çalı!ma ko!ulları a"ır i!lerde çalı!tı-
rılırlar. Sigortasız, kaçak i!çi çalı!tır-
ma, ta!eron firmaların sık ba!vurdu-
"u yöntemlerdir.

Ta!eron firmalarda çalı!an i!çilerin 
hiçbir i! güvencesi yoktur. Ola"an 
çalı!ma süreleri 10-12 saat arasın-
da de"i!mektedir. Angarya i!lerde 
sigortasız çalı!mak, ücret kesinti-
lerine, i!ten atılmalara maruz kal-
mak sık rastlanan durumlardır. Yeni 
i!e alınan i!çilerden, “i!yerinde 

sendikal faaliyete katılmayaca"ına, 
yasal haklarını aldı"ına, i!ten ay-
rılma durumunda hiçbir hak talep 
etmeyece"ine” dair imzalı kâ"ıtlar 
alınır ve bu i!lem i!çiyi bunun yasal 
olarak geçerli bir uygulama oldu"u-
na inandırmak için genellikle noter-
de yapılır.

DÜNYADA DURUM
80 li yıllardan bu yana pek çok 
ülkede ta!eronla!tırma hızla yay-
gınla!maktadır. Çin’de kentlerde 
çalı!an 280 milyon i!çinin %20 si 
ta!eron olarak çalı!maktadır. Mek-
sika’da i!i gücünün %15’i ta!eron 
i!çisidir. Rusya’da ta!eron i!çi oranı 
toplam i!çi istihdamının %40’ı dü-
zeyine yükselmi! bulunmaktadır. #s-
panya’da bu oran %33, Filipinler’de 
%15, Hindistan’da %30, Türkiye’de 
%25’tir. Tüm dünyada kentlerde ça-
lı!an toplam 1,2 milyar i!çinin orta-
lama %25’i olan 300 milyon i!çinin 
ta!eron firmalarda çalı!tı"ı tahmin 
edilmekte olup, bu sayı hızla art-
maktadır. Dünyanın pek çok ülke-
sinde çalı!ma yasaları hızla de"i!ti-
rilerek ta!eronla!ma önündeki tüm 
engeller kaldırılmaktadır.

Ta!eron sisteminin uygulanmasında 
Özel #stihdam Bürolarının önemli 
bir fonksiyonu vardır. 19 Mart 2013 
tarihinde çıkarılan Özel #stihdam 
Büroları yönetmeli"i ile Türkiye’de 
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çalı!an ta!eron i!çi sayısı 600 bini 
bulmaktadır. Milli e"itim bakan-
lı"ında %20, belediyelerde %22, 
sa"lık kurumlarında %25 ta!eron 
i!çi çalı!maktadır.

Ta!eron i!çi çalı!tırmanın yüksek ol-
du"u en önemli sektör in!aat sektö-
rüdür. #n!aat sektöründe çalı!an 1,7 
milyon i!çinin %80’inin ta!eron i!çi 
oldu"u tahmin edilmektedir. Yine 
tersanelerde çalı!an i!çilerin %70’i 
ta!eron i!çisidir. Telekomünikasyon 
alanında ta!eron i!çi çalı!tırma ora-
nı ortalama %70’i bulmaktadır.

Tüm sektörlerde güvenlik, yemek, 
ta!ıma, temizlik hizmetleri büyük 
ölçüde ta!eronlara devredilmi! bu-
lunmaktadır. Depoculuk, haberle!-
me, bakım, çevre düzenleme hiz-
metlerinde de ta!eronluk oldukça 
yaygınla!mı!tır.

Ta!eronluk sistemine kar!ı sendika-
lar cephesinden henüz ba!arılı bir 
kar!ı duru! gerçekle!tirilememi!tir. 
Varolanı korumak kaygısındaki sen-
dikalar, ta!eron i!çilerin sorunla-
rıyla ilgilenmemektedirler. Ta!eron 
i!çilerin örgütlenmesinin zor hatta 
imkânsız oldu"unu öne süren kimi 
sendikalar, durumu kabul eder hale 
gelmi!lerdir. Kamu ve özel kesimde 
örgütlü sendikaların bazıları, ta!e-
ronluk sistemine son verilmesi ve 
tüm i!çilerin kadrolu olması gibi 
do"ru talepleri dile getirmektedirler. 
Fakat bu talepler sadece kâ"ıt üs-
tünde kalmakta, sendikalı i!çilerle 
ta!eron i!çilerin ortak mücadelesi 
sa"lanamamaktadır. Sonuçta ta!e-
ronla!tırmadaki hızlı tırmanı! bir-
çok sendikanın i!kolu düzeyinde 
yetkisinin dü!mesine neden olmu!-
tur. 

Ta!eron i!çilerinin hem varolan sen-
dikalarda, hem de yeni örgütlenme 
platformlarında acilen örgütlenme-
si, yasalarda ta!eronlu"u kısıtlaya-
cak düzenlemelerin yapılmasının 
talep edilmesi, toplu sözle!meler-
de ta!eron i!çili"e sınır getirilmesi, 
ta!eron i!çili"inin verdi"i yıkımın 
topluma anlatılması ilk elde yapıla-
bileceklerdir.

durdurmaya gücü yetmedi. Ta!e-
ronla!ma süreci böylece tüm i!yer-
lerine yayıldı. Ulusal ölçekte yer 
yer ba!arılı olabilen, ta!eronla!tır-
mayı durdurabilen i!çi hareketleri, 
sermayenin küreselle!mesi ile bu 
ba!arılarını kalıcı hale getiremedi. 
Kendi ülkesindeki i!çi hareketi ile 
ba! edemeyen kapitalistler, üretim-
lerini sınıf hareketinin çok daha geri 
oldu"u Çin, Vietnam, Kore, Tayvan, 
Hindistan gibi ülkelere ta!ıyarak i!çi 
sınıfı kazanımlarını bo!a çıkardılar.

TÜRK!YE’DE DURUM
Yürürlükteki 4857 sayılı #! Yasası 
ta!eron çalı!tırmayı çe!itli kurallara 
ba"lamaktadır. Örne"in asıl i!veren, 
kendi i!çilerini ta!eron i!çisi haline 
getiremez. Asıl i!ini ta!erona devre-
demez. Sadece uzmanlık gerektiren 
(örne"in, yemek, güvenlik, temizlik, 
ta!ıma gibi) i!ler ta!erona devredilir. 

Ancak fiili durumda i!verenler her 
türlü i!lerini ta!erona devretmekte, 
bu konuda hiçbir yasal engelle kar-
!ıla!mamaktadır. #! müfetti!leri yasal 
olmayan ta!eronla!tırmalarla ilgili 
rapor verse de, Çalı!ma Bakanlı"ı 
bu raporları uygulamamakta, i!ve-
renlere herhangi bir engel çıkartma-
maktadır. Yakın zamanda i! müfet-
ti!lerinin bu yetkisinin de ellerinden 
alınması beklenmektedir.

Her i!letme düzenli olarak ta!eron 
sayısını artırmakta, kadrolu i!çi sa-
yısını azaltmaktadır. Türkiye’de 3,3 
milyon ta!eron i!çisi oldu"u tahmin 
edilmektedir. Kamu kurumlarında 

Ta!eron i!çiler, i!letmelerde daha 
tehlikeli i!lerde çalı!tırılmaktadırlar. 
Çe!itli ülkelerde meydana gelen i! 
kazaları incelendi"inde ölen i!çi-
lerin %80’inin ta!eron i!çiler oldu-
"u görülmektedir. Daha önce de 
söyledi"imiz gibi kentlerde çalı!an 
toplam i!çi istihdamının %25’ini 
olu!turan ta!eron i!çilerinin ölümlü 
kazaların %80’ini olu!turması duru-
mun vahametini göstermektedir.

Ta!eron i!çilere aynı i!i yaptıkla-
rı kadrolu i!çilerden daha az ücret 
verilmektedir. Örne"in Hindistan’da 
kadrolu i!çiler ortalama 300 dolar 
aylık ücret alırken, ta!eron i!çileri 
150 dolar almaktadır. Çin’de ta!e-
ron i!çiler, kadrolu i!çilerin %75’i 
kadar, Almanya’da ise %60’ı kadar 
ücret almaktadır. Türkiye’de de ta-
!eron i!çiler kadrolu i!çilerin orta-
lama %70’i kadar ücret almaktadır. 
Bu oranlar nedeniyle pek çok ülke-
de yeni istihdamlarda ta!eron i!çi 
tercih edilmektedir.

NEOL!BERAL SALDIRI VE 
TA%ERONLA%TIRMA
80’li yıllarda ba!layan neoliberal 
saldırı, i!çi hareketinin dünya ça-
pında geriledi"i 90’lı yıllarda da 
devam etti. Güvencesiz çalı!ma, 
ta!eronla!tırma, esnek çalı!ma, reel 
ücretlerin indirilmesi, sosyal hakla-
rın geriletilmesi hep bu saldırının 
parçalarıydı.

Varolan sendikal örgütlenmeler 
bu saldırılara kar!ı hep savunma 
konumunda oldu. Ama saldırıları 



 – 15 

a!ırı i! yükü yükleyerek kendini gös-
teren bu davranı!a maruz kalan çalı-
!an hem psikolojik hem de fizyolojik 
olarak olumsuz etkileniyor.

Ki!iye yönelik ya!, ırk, cinsiyet gibi 
herhangi bir ayrımcılık olmadan, ta-
ciz, rahatsız etme ve kötü davranı! 
yoluyla herhangi bir ki!iye yönelik 
duygusal saldırganlı"a “mobbing” ya 
da popüler adıyla “bezdiri” deniliyor 

!%YER!NDE YILDIRMA 
DAVRANI%LARI
#!yerinde yıldırma olgusu çalı!anlar 
üzerinde olumsuz etki bırakmasına 
ra"men hemen her saldırıyı mobbing 
olarak de"erlendiremiyoruz. Mob-
bing duygusal bir saldırı. #!yerlerinde 
bazen bir ki!inin, bazen bir grubun, 
çalı!an üzerinde uzun bir süre; aylar 
veya yıllar boyu, sistematik bir baskı 

ÇALI%MA YA%AMINDA var olan an-
cak görmezden gelinen mobbing, 
pek çok i!yerinde çalı!anların üze-
rinde kurulan bir baskı aracı. #!yerle-
rinde pek çok çalı!an ya idarecisi ya 
da i!vereni tarafından çe!itli baskı ve 
kötü davranı!lara maruz kalıyor. An-
cak mobbing, tüm baskıcı tutumların 
dı!ında, çalı!anlar üzerinde uzun sü-
reli baskı kurarak stres bozuklu"un-
dan, intihara kadar ki!inin hayatına 
mal olacak sonuçlar do"uran bir sal-
dırı biçimi. Bazen hakaretle, a!a"ıla-
mayla, bazen de normalin üzerinde 

Mobbinge kar#ı  
mücadeleyi yükseltelim
Ça"la Oflas

!#verenler sürekli birikim yapabilmek için emek 
sürecini çe#itli araçlarla baskı altına alıyor. 
Mobbing de bu baskı uygulamalarının bir sonucu 
olarak ortaya çıkıyor.
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yarı!masına yol açarak örgütlenme 
kapasitesinin gerilemesine yol aç-
makta. 

Bunun dı!ında i!çiler arasındaki cin-
siyet, cinsel yönelim, ırk, etnik köken 
ölçe"indeki bölünmeler de i!gücü 
piyasasında asli yer tutuyor. Tüm bu 
bölünmü!lükler kapitalistlerin i!gü-
cü arzını yönetmek için kullandıkları 
araçları olu!turuyor. Örne"in “e!it 
i!e e!it ücret” ilkesinde de görüldü-
"ü gibi kadınlarla erkekler arasındaki 
ücret farklılıkları hâlâ a!ılamadı. #!çi 
sınıfının farklı milletleri arasındaki 
ücret farkı ve i! bölümündeki hiye-
rar!ik yapılanma da aynı !ekilde mil-
liyetçilik temelinde !ekillenmekte. 
Sermaye sınıfı çalı!anlar arasında bu 
tür bölünmeleri gayet iyi kullanıyor 
ve te!vik ediyor. 

#!çiler cinsiyetçili"e, ırkçılı"a, milli-
yetçili"e, cinsel yönelimler üzerinde 
uygulanan baskılara kar!ı mücadele 
ettiklerinde hareketi de birle!tirme 
yetene"ini geli!tirebiliyorlar. Bu da 
onları sermaye kar!ısında avantajlı 
duruma sokabiliyor. Nitekim 1968 
yılında ba!layan ve 1970’li yılla-
rın sonuna kadar devam eden, sivil 
haklar mücadelesi, cinsiyet e!itli"i 
mücadelesi i!çi hareketinin geli!ip 
güçlenmesinde etkili oldu. 

YEN! L!BERAL!ZM VE MOBB!NG
Ancak 1970’li yılların sonundan 
itibaren i!çi sınıfının, sermayenin 
neo-liberal saldırıları kar!ısında, 

sürdürebilmek için sürekli birikim ve 
yatırım yapmak durumunda. Birikim 
ise i!gücü sayesinde gerçekle!iyor. 
Yani i!çiler sermayeyi üretiyorlar. #!-
verenler sürekli birikim yapabilmek 
için emek sürecini çe!itli araçlarla 
baskı altına alıyor. Mobbing de bu 
baskı uygulamalarının bir sonucu 
olarak ortaya çıkıyor. $irketler reka-
bet edebilirliklerini arttırmak için 
bir yandan ücretleri kısarken di"er 
taraftan i!çilerini daha çok çalı!tırı-
yorlar. Bu nedenle çalı!ma ya!amı-
mızda idarecilerin baskısını her an 
üzerimizde hissediyoruz. #! yerine 6 
dakika geç kaldı"ımızda amirimizin 
yüzümüze o !ekilde bakmasını, i!ler 
aceleye geldi"inde bedavadan fazla 
mesaiye kalmamızı istemelerinin ya 
da çay molasını kısaltmak istemele-
rinin ardında !irketlerin kâr hırsı ya-
tıyor. 

!%YER!NDE REKABET!N KAYNA$I
Öte yandan kapitalizm, i!çiler ara-
sında rekabet yaratarak i! süreçleri 
üzerinde sürekli kontrol sa"lamakta. 
Çalı!anlar arasındaki çe!itli bölün-
melere ek olarak; ücret düzeyindeki 
farklılıklar, prim sistemleri, hiyerar!ik 
ili!ki a"ları rekabeti körüklemekte ve 
bu durum örgütsüzlü"ün az oldu"u 
i!yerlerinde çalı!anlar arasındaki ça-
tı!maların artmasına neden olmakta. 
Örne"in; kamuda yaygın biçimde 
uygulanan performans sistemi, sa"-
lık çalı!anlarını standartların çok 
üzerinde hasta bakmaya zorlarken, 
di"er yandan çalı!anların birbiriyle 

uygulaması mobbing olarak de"er-
lendiriliyor. Mobbing davranı!ları 
çok çe!itli olabiliyor. Mobbing üze-
rine çalı!malarıyla tanınmı! #sveçli 
Profesör Heinz Leymann'a göre "i!-
yerinde yıldırma sürecini kavramsal-
la!tırılmasını sa"lamak için bu sal-
dırının ma"dur üzerindeki etkilerini 
be! ayrı kategoride açıklıyor: Kendini 
göstermeyi ve ileti!im olu!umunu 
etkilemek, sosyal ili!kilere saldırılar, 
ki!isel itibara saldırılar, ki!inin ya!am 
kalitesi ve mesleki durumuna saldı-
rılar ve ki!inin sa"lı"ına do"rudan 
saldırılar."

Örne"in; yaptı"ınız önerilerin red-
dedilmesi ya da yapılmamı! gibi 
davranılması, toplantılardan haber-
dar edilmemeniz, dı!lanma, ki!inin 
itibarına yönelik sürekli arkasından 
konu!ulması, hakaret ve alaylara 
maruz bırakılması, a!ırı i! yükü altın-
da bırakılması, sorumluluk ve yetki 
alanına giren i!lerin ba!kalarına ve-
rilmesi, ki!inin kılık kıyafetiyle dalga 
geçilmesi, sürekli izlenmesi, i!e gidi! 
geli! saatlerinin sürekli ve kasıtlı ola-
rak kontrol edilmesi, performansının 
haksız yere yerilmesi, ya da i!ten 
atılmakla tehdit edilmek gibi davra-
nı!lar i! yerinde yıldırmaya dönük 
davranı!lar olarak de"erlendiriliyor. 
Ki!inin i!yerinde bu davranı!lardan 
birine bile sistematik ve sürekli halde 
maruz kalması ise mobbing anlamı-
na geliyor. 

SERMAYEN!N BASKI ARACI
Mobbinge kar!ı mücadele, bireysel 
anlamda olsa bile, giderek artıyor. 
Sorunun çok yaygın olması çok daha 
fazla çalı!anın da durumundan ha-
berdar olmasına ve mobbinge kar-
!ı mücadele etmesine yol açıyor. 
Hemen her gün günlük gazeteler-
de mobbingle ilgili bir haber ya da 
bir makale bulmak mümkün. Di"er 
yandan mobbingin i! ya!amında ar-
tı!ıyla birlikte artan i! gücü maliyeti 
nedeniyle sermaye açısından da bir 
sorun. Ancak rekabet ve kâr oranla-
rını arttırma kaygısı, sermayeyi mob-
binge kar!ı önlem almasını sa"laya-
cak çe!itli yaptırımlar uygulamaktan 
alıkoyuyor. Kâr odaklı üretim anlayı-
!ına sahip olan kapitalizm, varlı"ını 



da kendi aralarında çe!itli konfede-
rasyonlara bölünmü! durumda. Bu 
durum i!çi sınıfını sermaye kar!ı-
sında savunmasız bırakıyor. Ancak 
mobbing bütün baskı çe!itlerinden 
farklı olarak çalı!anlar arasındaki 
güven duygusunu da zedeleyen bir 
uygulama olarak kar!ımıza çıkıyor. 
Dolayısıyla mobbing çalı!anları ze-
hirleyen bir saldırı biçimi. Mobbing 
gibi kapsamlı bir saldırıyı durdura-
bilmek için örgütlü mücadele etmek 
gerekiyor. Bu nedenle mobbinge kar-
!ı sessiz kalmamak, bu meseleyi i!çi 
ile i!veren arasındaki ki!isel bir me-
sele olmaktan çıkarıp, öncelikle tüm 
i!yerini; buradan da hareketle i!çi 
sınıfının tüm kesimlerini kapsayan 
bir mücadele biçimine dönü!türerek 
mobbingi durdurabiliriz. Mobbing 
uygulamalarının arkasında rekabet-
çi, çatı!macı kapitalist zihniyet yat-
makta. #!çiler birle!ik mücadele ver-
dikleri ölçüde, ba!ta mobbing olmak 
üzere tüm saldırıları geriletebildikleri 
gibi, örgütlenme yeteneklerini de ge-
li!tirebileceklerdir. 

mücadele etme kapasitesinin geri-
lemesiyle birlikte örgütlülü"ünde 
dünya çapında gerileme ya!andı. #!çi 
sınıfı içinde örgütsüzlü"ün yaygın-
la!ması mobbing gibi saldırganlıkla-
rın da artmasına neden oldu. 

Özellikle !irketler 1970’li yılların 
sonlarından itibaren kârlarının ar-
tı!ında sorun ya!amaya ba!ladılar. 
Kâr oranlarının artı!ını sa"lamak için 
yeni liberalizm olarak tanımlanan 
politikaları uygulamaya ba!ladılar. 
Yeni liberalizm özellikle iki ba!lıkta 
geli!tirildi. Bir yandan e"itim, sa"lık 
gibi kamu hizmetleri özelle!tirilir-
ken, di"er yandan üretim süreçlerin-
de köklü yapısal de"i!imler meydana 
geldi. Örne"in #ngiltere’de 30 yıllık 
bir süre içinde imâlat sanayinin yarısı 
kapanırken, Asya gibi ülkelerde imâ-
lat sanayi yokken geli!meye ba!ladı. 
Eski sanayi kolları daraldı yeni sanayi 
kolları ortaya çıktı. $irketler çalı!ma 
yöntemlerini de"i!tirerek kâr oran-
larını yükseltmeye çalı!tılar. Serma-
yenin yeniden yapılanma sürecinde 
devletin müdahalesi en aza indirildi. 
E! zamanlı olarak devletler bütün 
ülkelerde sömürü oranlarını yükselt-
mek için bir dizi düzenleme gerçek-
le!tirdi. #!çilerin daha uzun saatler 
çalı!ması ve daha az ücret alması 
için yasalar düzenlendi. Böylelikle 
i!yerlerinde patronların daha kârlı 
üretim yapmalarına olanak sa"landı. 
$irketler için geçerli olan bu temel 

yakla!ım tüm ülkeler için de geçerli 
hale geldi. Tüm ülkeler de di"er ül-
kelere kar!ı rekabet edebilirliklerini 
korumak için bu yasaları uyguladılar. 

#!verenlerin kâr oranlarını yükseltme-
leri ve i!gücü maliyetlerini dü!ürücü 
önlemler alınması için sendikaların 
gücünü kıran birçok uygulamalar 
gerçekle!ti. Bir yandan #ngiltere’de 
1984 yılında gerçekle!en madenci 
grevi yenilgiye u"ratılırken, ABD’de 
hava kontrolleri grevinde oldu"u gibi 
grev te!vik edilerek grevin yenilgisi 
sa"landı. Türkiye, $ili gibi pek çok 
ülkede de darbeler e!li"inde i!çi ör-
gütlerinin gücü azaltıldı. Bu durum 
i!yerlerinde baskıların daha da fazla 
hissedilmesine; örgütlülü"ü zayıfla-
yan çalı!anların, i!verenlerin kar!ı-
sında savunmasız kalmasına yol açtı. 

Yine yeni liberal politikaların bir so-
nucu olarak esnek üretim ve i! tanım-
larında ya!anan belirsizlikler sonucu 
mobbing uygulamaları da hızla arttı. 

MOBB!NG! B!RLE%EREK 
DURDURAB!L!R!Z
Sonuç olarak, i!çi sınıfının -özellik-
le beyaz yakalıların- örgütlülü"ünün 
yetersizli"i mobbing gibi saldırıların 
da artmasının temel nedenini olu!-
turmakta. Çalı!ma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlı"ı verilerine göre 
Türkiye’de kayıtlı olarak çalı!an i!çi 
sayısının %9,21’i örgütlü. Bunlar 
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Deniz, 
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lıklı konu!ması,

3 Jonathan NEALE, Küresel Isınmayı dur-
duralım, Dünyayı De"i!tirelim
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ödedikten sonra gerçek anlamda 
bir sa"lık sigortanız olabilecek. #ler-
leyen dönemde gelir-gider denge-
sine göre temel teminat paketinin 
kapsamı de"i!tikçe, tamamlayıcı si-
gortanın da mebla"ı de"i!iklik gös-
terecektir. 

SGK web sitesinde, hangi doktora 
giderseniz ne kadar ödeyece"ini-
ze dair bilgi veren bir hizmet ba!-
latmı!. Esas i!levi bizlerin sa"lı"ını 
güvence altına almak olan bir ku-
rumun reklamlarla tanıtımını yaptı"ı 
bu hizmet, sa"lık sisteminden hükü-
met tarafının beklentilerinin ne ol-
du"unu ortaya koyuyor. 

Herkesin bir doktoru olaca"ı, 7 gün 
24 saat hizmet alacakları sözü ile 
insanların deste"ini kazanarak ba!-
layan sa"lıkta dönü!üm programı 
!imdiden sorunlu bir hale gelmeye 
ba!ladı. Esas olarak sa"lık ve sigorta 
sektöründeki büyük sermaye grup-
larına hizmet edecek olan bu sa"lık 
sisteminden, daha fazla insanın ha-
yatını tehlikeye sokmadan vazgeçil-
melidir. Gerçekten herkesin 24 saat 
ula!abilece"i, gelirine göre farklı 
farklı kesilen primlere ra"men her 
insanın ihtiyacının tamamını kar-
!ılayacak bir sa"lık hizmeti sunul-
malıdır. Daha maliyetli olan tedavi 
edici hizmetlerin ön planda oldu"u 

bu sa"lık sisteminden çok daha 
ekonomik olan koruyucu 

hizmetlerin ön planda ol-
du"u bir sa"lık sistemi-

ne geçilmelidir.

Sa"lıkta dönü!üm programı ile be-
raber Türkiye’de ya!ayan herkes 
tek bir sigorta sisteminin(SGK) içine 
dahil edilmi!, emeklilik ve sa"lık si-
gortaları birbirlerinden ayrılmı! ve 
sa"lıkla ilgili tüm sigorta i!lemleri 
Genel Sa"lık Sigortası(GSS) kapsa-
mına alınmı!tı. SGK’nın rakamları-
na göre Türkiye’de ya!ayan 75 mil-
yon 627 bin ki!inin 63 milyon 110 
bini bu sistemin içinde. 12,5 milyon 
ki!inin ise gelirine göre prim ödeye-
rek sisteme dahil olması gerekiyor. 
Bunların da 11 milyon 979 bini ge-
lir testine girmi!.

GSS primleri, ki!ilerin gelirine 
göre kademeli olarak belirleniyor. 
Ki!ilerin geliri, valilik ve kayma-
kamlıklardaki sosyal yardımla!ma 
ve dayanı!ma vakıfları tarafından 
yapılan testlerle belirleniyor. Bu 
testlere göre aile içinde ki!i ba!ına 
geliri asgari ücretin üçte birinden az 
olanların, yani 340 TL’den az gelir 
elde edenlerin primini devlet ödü-
yor. Aynı !ekilde geliri asgari üçte 
biri ile brüt asgari ücret tutarı olan 
1021 TL’ye kadar olanlar ise 40 TL 
GSS primi ödeyerek sa"lık hizmeti 
alabiliyor. Bu sisteme göre ailede 
ki!i ba!ına geliri brüt asgari ücret 
ile bunun 2 katı olan 2.043 TL ara-
sında olanlar 122 TL, aylık gelir 
asgari ücretin iki katından 
fazla olanlar ise 245 TL 
GSS primi ödüyor. Gelir 
testine girmeyenler de 
en üst sınır olan 245 
TL’den borçlandırıldı. 

Sistem ba!layalı 2 
yıl oldu ve SGK bu 
sürede toplamayı 
hedefledi"i 8,5 
milyarlık pri-
min ancak 300 
milyon TL’sini 

toplayabildi. Sistemin !imdiden sek-
teye u"ramaması için bu borçlara 
yönelik bir af hazırlı"ı var. Sa"lıkta 
dönü!üm ba!larken belirtti"imiz 
önemli noktalardan birisi de bu 
prim borçlarının olaca"ı ve bu borç-
luların zamanla sa"lık hizmetinden 
mahrum kalaca"ıydı. Prim borçları 
sebebi ile alacaklarını toplayamayan 
SGK giderek artan sa"lık harcamala-
rını azaltmak için her an de"i!itiri-
lebilir bir temel teminat paketi tarif 
edecek ve bu paketin dı!ında kalan 
sa"lık hizmetlerini kar!ılamayacak. 
Kar!ılanmayan bu hizmetlerden fay-
dalanmak isteyenler de özel sigorta 
!irketleri tarafından yapılacak olan 
“tamamlayıcı sigorta” yaptıracak-
lar. Henüz kesinle!memekle bera-
ber 2014 yılından itibaren SGK’nın 
a"ız di! sa"lı"ı, göz hastalıkları gibi 
kalemlerde yapaca"ı kısıtlamalarla 
temel teminat paketi hissedilir hale 
gelmeye ba!layacak.

Özel hastaneye gidildi"inde verilen 
fark ücretler gibi GSS’nin kapsamı-
nın dı!ında kalan hizmetler için ta-
mamlayıcı sigorta yapan bir !irketin 
rakamlarına göre 4 ki!ilik bir aile 
için yıllık sigorta primi #stanbul için 
3200 TL, di"er yerlerde 2200 TL ci-
varında olacak. Ki!i ba!ına ödenen 
GSS priminin üzerine bu rakamları 

Ne kadar ödeyece"im
Bekir Ersin
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ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını 
günün fiyatları üzerinden asgari dü-
zeyde kar!ılamaya yetecek ücrettir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine 
göre, sigortalı ücretlilerin yakla!ık 
yarısı asgari ücret düzeyinde gelire 
sahip. Asgari ücret zammı aileleri ile 
birlikte 20 milyon ki!iyi do"rudan 
etkiliyor.

Asgari ücretin, bir i!çinin ailesi ile 
birlikte asgari olarak temel ihtiyaç-
larını kar!ılayacak, i!çiyi kimseye 
muhtaç etmeyecek bir düzeyde be-
lirlenmesi ve sefaletin son bulması 
için;

Asgari ücret, i!çinin ailesi ile birlikte 
tüm zorunlu ihtiyaçlarını kar!ılaya-
cak biçimde, insan onuruna yakı!an 
bir düzeyde tespit edilmelidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu la"-
vedilmeli, asgari ücretin belirlenmesi 
süreci bir toplu pazarlık süreci olarak 
ele alınmalıdır.

Görü!meler kamuoyuna açık hale 
getirilmeli, anla!mazlık durumunda 
i!çilerin üretimden gelen güçlerini 
kullanabilecekleri yasal zeminler 
olu!turulmalıdır.

Asgari ücretin herkese bölge, ya!, 
i!kolu vb. ayrımı yapılmaksızın aynı 
oranda belirlenmesi esas alınmalı, 

bölgesel asgari ücret uygulanması 
yolundaki giri!imlerden uzak durul-
malıdır.

Asgari ücret gelir da"ılımını düzenle-
yici yönde belirlenmeli ve ekonomik 
büyümeden pay almalıdır.

Asgari ücretlinin geçim haddi ile 
enflasyon arasındaki uyumsuzlu"un 
yoksulla!tırıcı etkisi göz önüne alı-
narak, enflasyon verilerinde temel 
harcama kalemleri dikkate alınmalı, 
TÜFE sepeti emek örgütlerinin katı-
lımı ile belirlenmeli ve denetlenme-
lidir.

Asgari ücretle çalı!anlar için elektrik, 
su, do"algaz kullanımı asgari ihtiyaç 
sınırına kadar ücretsiz olmalıdır.

Sabah 6:00-9:00 ile ak!am 18:00-
21:00 saatleri arasında ula!ım para-
sız olmalıdır.

E"itimde hiçbir isim altında para 
alınmamalı, e"itimin okul dı!ı gider-
leri devlet tarafından kar!ılanmalı, 
sa"lık tümüyle parasız olmalıdır.

Asgari ücretliden vergi alınmamalı-
dır.

ASGAR! ÜCRET aylık 804 liradan %4 
zam yapılarak 840 liraya çıkarıldı. 
Ancak Türkiye’de bugün 4 ki!ilik bir 
aile için açlık sınırı aylık 1064 lira, 
yoksulluk sınırı ise 3467 liradır. 

Türkiye’de 1978-2013 arası 35 yıllık 
dönemde ekonomi 3,8 kat, ki!i ba-
!ına dü!en milli gelir 2,4 kat büyür-
ken, asgari ücret % 12’lik geli!me ile 
neredeyse yerinde saymı!tır.

1999 yılına kadar 1978 yılındaki 
ekonomik gücüne ula!mayan asgari 
ücret, bu yılda ula!tı"ı düzeyi, yük-
sek enflasyon ortamında ya!anan 
iki krizle ciddi bir biçimde kaybet-
mi!, 1978 ve 1999 seviyesine ancak 
2004 yılında yeniden ula!abilmi!tir. 
2005 yılından bu yana ise asgari üc-
ret neredeyse yerinde saymaya de-
vam etmektedir.

Hâlbuki asgari ekonomik büyüme 
oranında bir artı! kaydetseydi bugün 
net 1634 TL olacaktı. Asgari ücreti 
geçti"imiz yıllarda kriz nedeniyle 
yüzde 22 dü!üren Yunanistan’da-
ki rakam bile bu haliyle neredeyse 
Türkiye’dekinin iki katıdır. Yunanis-
tan’da asgari ücret 20 Aralık 2013 
tarihli TCMB döviz kuru verileri 
üzerinden yapılan hesaplamaya göre 
brüt 1949 TL’dir.

Di"er Avrupa ülkeleri ile kar!ıla!tırıl-
dı"ında en uzun çalı!ma sürelerine 
ve en az ücretli izin hakkına sahip 
olan i!çiler Türkiyeli i!çilerdir. Bu-
nunla birlikte ücretlerin en fazla bas-
kı altında oldu"u ülkelerden biri Tür-
kiye’dir. Açlık ve yoksulluk sınırının 
altında, sefalet ücreti olarak belirle-
nen asgari ücret, insanca ya!anacak 
bir ücret düzeyine getirilmelidir.

ASGAR! ÜCRET YÜKSELMEL!
Asgari ücret, i!çinin ailesi ile birlik-
te gıda, konut, giyim, sa"lık, ula!ım 

Asgari ücret ve gerçekler
Mehmet Eren

Kaynak:
D#SK-AR Aralık 2013 Bülteni
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Devletin gözünde !üpheli olduk. 
Soru!turmalar açıldı. Askeri hükü-
met yetkililerinin yürüttü"ü çapraz 
sorgulamalar çok ama çok zordu. 
Daha fazlasını söylemeyeyim. Çok 
acı çektik. Bunları yazmaya gerek 
yok.

Gerek yok mu? Peki ne yazmamı 
istiyorsunuz?
Bunu yazmanızı istemiyorum.

Fakat sizin gibi biri bu noktaya bir 
anda, bir süreç olmadan gelemez. 
Evet, haklısın. #!te sol politikaya 
dahil oldum. Hrant Dink tecrübe-
sini komünizmden aldı ve Ermeni 
kimli"ini savunarak devam etti. 
Kendi halkını savunarak.

Ba"ka bir "ey söylemek istemiyor 
musunuz?
Hayır. Kimseyi öldürmedim. Elle-
rim temiz. Ba!ım dertten hiç kur-
tulmadı. 

Adaletsizlik duygusuna sahip misi-
niz? Sizi harekete geçiren bu mu?
Ku!kusuz. Adaletsizli"e kar!ı hep 
aya"a kalktım. Ba"ırdım. Çocuk 
kampında müdür olarak çalı!tım. 
Okumaya ve para kazanmaya 

Politikayla ilgilenmeye nasıl ba"la-
dın?
(Gülümseyerek) Okulda hocaları 
döverek.

Niçin?
Onlar da bizi dövüyordu. Biz dı!a-
rıda olup bitenden etkileniyorduk. 
68 olayları ba!lamı!tı; sol hareket. 
Ö"renciler üniversitede aktif ol-
maya ba!lamı!tı. Komünizm. Ben 
sol aktivitelere ve illegal gruplara 
ö"renciyken katıldım. Bu arada ev-
lendim ve evlilik beni daha derin 
politikaya girmekten kurtardı.

O zaman hapisteyken, neden ha-
piste oldu#unu sormuyorum, Er-
meni sorunu ile me"gul oldun mu?
Hayır. Yani, ben olmadım. Ermeni 
sorununun kendisi benimle me!-
gul oldu. 1980 yılında Tuzla çocuk 
kampının müdürü Hrant Güzel-
yan Ermeni milliyetçili"i ö"retti"i 
gerekçesiyle tutuklanıp hapse atı-
lınca ba!kanlı"ı devraldım. Oku-
lumuzun yaz kampıydı. Biz çocuk-
lar, orayı ellerimizle in!a etmi!tik. 
Onu hapisten kurtarmak için çok 
çalı!tım. O uzaktayken kampı 
e!imle birlikte yönettim. Otoritele-
rin dikkatini çektik. Hedef oldum. 

“Ya#ayanlardan 
konu#alım”
Nouritza Matossian

Nouritza Matossian'ın 
Ekim 2005'te Hrant 
Dink'le gerçekle#tirdi"i 
ve Index on Censorship 
dergisinde yayınlanan 
söyle#i.
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azalmı!tı. 

Neden?
Bir yandan devlet baskısı, bir yan-
dan da içsel psikolojik baskı vardı. 
Bu kadarı zaten yeter sebepti. 

Devlet baskısı derken, Ermenice 
dili ve tarihinin ö#renimini mi zor-
la"tırıyorlardı?
E"er ya!amınızı zorla!tırırlarsa, 
mülkünüzü elinizden alırlarsa –
okullar mülklerinin geliri ile i!-
liyorsa- bunu elinizden alırlarsa, 
nasıl gelir elde edilir? E"er gelir ol-
mazsa okullar çalı!amaz. Okul iyi 
olmazsa ö"renciler oraya gitmezler. 
Ö"renciler gitmeyince, cemaat za-
yıflar. Bizim ya!amımız bu. Böyle.

G!ZL! ERMEN!LER
Medyada bazı Türklerin öne çıkıp 
Ermeni olduklarını söyledikleri bir 
kaç olay ya"andı. Avukatınız Fet-
hiye Çetin (Anneannem’in yazarı) 
ile konu"tum. Bana bir çok insanın 
ofisini ziyaret etti#ini ve kapısını 
kitlemesini isteyerek Ermeni oldu-
#unu itiraf ettiklerini söylediklerini 
fakat bunu gizli tutmasını istedik-
lerini söyledi. Bu insanlar neden 
korkuyor? Ermeniyim diye ortaya 
çıkmaktan neden korkuyorlar? 
E"er ‘Ermeni’ istihza ve küfrün nes-
nesiyse öne çıkmak istememeleri 
gayet anla!ılır bir durum. Bu psi-
kolojik bir !ey. Yüzle!meleri lazım. 
Bir gün Türkiye’de Ermeni olmanın 
onur kırıcı bir !ey olmadı"ını gö-
rürlerse o zaman öne çıkabilirler. 
Ermenilere bazı meslekler yasaktır; 

çalı!tım; ev boyayarak, foto"rafçı-
lık yaparak, kitap ticareti ve matba-
acılık yaparak. Karde!lerimle bir-
likte çalı!tı"ımız matbaamız hala 
duruyor. On yıl önce de AGOS’u 
yayınlamaya ba!ladık.

N!Ç!N AGOS?
Ermeni cemaati politik de"ildi. 
Çok önemli konular vardı. Türk-
çe bir gazeteye ihtiyacımız vardı. 
Neden? Çünkü kendimizi savun-
mamız gerekiyordu. Çok kötü bir 
görüntümüz vardı.
Ermenilere kar!ı gayri me!ru suçla-
malar vardı. Bizi, hiç bir alakamı-
zın olmadı"ı Lübnan merkezli terör 
örgütü ASALA ile hareket etmekle 
suçluyorlardı. Bizi Kürt hareketiy-
le ba"da!tırmaya çalı!ıyorlardı. Bir 
hükümet bakanı Öcalan’ın Ermeni 
oldu"unu bile savundu. Nagorno, 
Karaba"’da sava! vardı. Pe!i pe!ine 
karalama ve suçlamalar oluyordu. 
‘Ermeni’ bir küfüre dönü!tü. Bunu 
kabul edemezdik. Gidip insanlara 
‘Hayır, Ermeniler sizin dü!ündü-
"ünüz gibi de"il. Kürt sorunu, Kürt 
sorunudur, siz bize yapı!tırmaya 
çalı!ıyorsunuz ama bizimle bir ala-
kası yok’ diye anlatmalıydık. Bizim 
hükümetle, Ermenilerin hayatını 
zorla!tıran ba!ka sorunlarımız var-
dı; azınlık sorunları. Bunlar ço"un-
lukla bilinmiyordu. Bizi evlerimiz-
den çıkardılar, topra"ımızı aldılar 
ve okullarımız birçok sıkıntıyla 
kar!ıla!tı. Bunu insanlara anlatma-
mız lazımdı. Bilgilendirilmeleri ge-
rekiyordu.

Türk halkına mı Ermeni halkına 
mı?
Ermenice okuma ve yazmayı bil-
meyen Ermenilere ve bilgi almak 
isteyen Türklere. Herkese. Herkese. 
Herkese.

GETTODAN DI%ARI ÇIKMAK
Bir gettodaymı! gibi gizli ya!amak, 
bizi yıpratmaktan, zayıflatmaktan, 
sayı olarak azalmaktan ve genç-
lerimizi göçe kaybetmekten koru-
yamadı. Biz dedik ki, ‘Saklanmak 
yerine bırakın açık ya!ayalım. Oto-
rite önünde kendimizi kimli"imizle 
tanıtalım ve mücadeleye ba!laya-
lım.”

Ondan önce hep dikkatli miydiniz?
Cemaat hep dikkatliydi. Sesini ilk 
yükselten, AGOS oldu. Etrafınıza 
bakın. Bu ülkede hiç Ermenilerin 
sesini duydunuz mu? Zorluklarla 
kar!ıla!ınca ülkeyi terk ettiler. Biz 
terk etmedik. Biz dedik ki “Kapıla-
rımızı açıp sesimizi yükseltece"iz. 
Açık bir !ekilde yazıp, konu!aca-
"ız”

Biz dedi#inizde,bir gruptan mı 
bahsediyorsunuz?
Hayır, çok fazla ki!iden bahsetmi-
yorum, bir grup de"il. Sadece bir 
kaç ki!i.

Fikir buydu. Pencereleri açmak.
Evet, pencereleri açmak. Kendimi-
zi, haklarımızı, tarihimizi; !imdiki 
ve gelecekteki haklarımızı savun-
mak. Cemaatte Ermenice konu!an-
ların; okuyup yazabilenlerin sayısı 
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Burası benim ülkem, büyükanne/
babalarımın ülkesi, bizim kökleri-
miz burada. Diaspora neden hep 
buraya bakıyor? Köklerimiz bura-
da. Burası büyükannelerimiz, bü-
yükbabalarımızın yeri de"il mi?

Ama biz büyüklerimizin memleke-
tinde de#iliz. Siz Malatya’da de#il-
siniz. Ben Antep’te de#ilim. 
Ben de mi gitmeliyim? Siz yurtdı-
!ındasınız.

!stanbuldasınız. Kendi topra#ınız-
da ya"amıyorsunuz.
Yani, #stanbul da bizim–– 15 yüz-
yıldır burada ya!ıyoruz.

Bunu korumak için mi burada ka-
lıyorsunuz?
Ne yapmamı istiyorsunuz? Gidelim 
mi?

Ben sadece sizi anlamaya çalı"ıyo-
rum.
Biz buradayız. Burada okullarımız 
ve kiliselerimiz var.

Haberlerde Diyarbakır’da bir kili-
senin daha yok edildi#i söyleniyor, 
de#il mi?
Evet. Onlar yok edecek biz de yeni-
den in!a edece"iz. Birbirimizi an-
lamayı ö"renmeliyiz. Sadece bek-
leyin. Tarihte kaybedilen yerler ve 
yeniden elde edilen yerler tek bir 
cümlede geçer. Tarihte bir yüzyıl bir 
cümleyle geçer. Biz ne ya!ayaca"ı-
mızı bilmiyoruz. (Yukarı bakarak) 
Tanrım. Ben ülkemde ya!amaktan 
mutluyum. Van’a gidiyorum, Kars’a 
gidiyorum, Diyarbakır’a gidiyorum 

yüksek kademelerde olan bazı in-
sanlar bunu kaybetmek istemiyor-
lar.
Bir çok ki!i ‘Ben Ermeniyim’ dedi. 
2005 Ermeni konferansından son-
ra (Eylül 2005) 40 yıldır ana akım 
gazetelerde yazan Bekir Co!kun bir 
anda ‘benim anneannem Ermeniy-
di’ dedi. Bunu söyleme cesaretini 
buldu. Bu benim için önemliydi. 
Bazen diyasporadan Ermeni yazar-
lar bu politik nokta üzerine vurgu 
yapıyor. Bana göre, !unu söyleye-
yim bir Ermeni bu !ekilde ortaya 
çıkar ve kendi kültürünü açıkça ve 
cesaretle anlatırsa bu, yüzlerce par-
lamentonun soykırımı kabulünden 
daha önemli bir !ey olur. #ncil’de 
en önemli hikayelerden biri #sa’nın 
son sözleriydi: ‘Kayboldu ve bulun-
du, öldü ve hayata döndü’. Bu hika-
yeyi tekrar anlatmak istemiyorum. 
Bu son mesaj benim için önemli. 
Burada Ermenili"ini itiraf edebilen 
biri, yüzlerce konferanstan daha et-
kileyici, daha insanidir. Bu yüzden 
sadece ölülerin tarihi hakkında ko-
nu!mayalım diyorum, ya!ayanların 
hikayelerini de konu!alım. Bakalım 
bundan ne çıkacak. Bakalım ortaya 
ba!ka neler çıkacak. 

DÜZMECE TAR!H
Peki Hrant, "imdi Ermeni olma-
yanlara seslenebilir misin? E#er 
Türkler soykırımın gerçekle"medi-
#ine inanıyorsa neden Ermeniden 
nefret ediliyor? Bu neden kötü bir 
kelime?
Ermeniden dü!man olarak da nef-
ret ediliyor. O bu ülkenin en kötü 
dü!manı.

Ermenilerin nasıl bir gücü var?
Çok güçlüler, en güçlü dü!manlar 
onlar. Türk kimli"i Ermeni soykı-
rımından do"uyor. Bu kimli"in al-
tında hep soykırımcı olaylar var. 
Türk’ün bilincinde Ermeni hep 
‘öteki’ durumda.

Oysa binlerce, milyonlarca genç 
insanın bu tarihi bilmedi#ini söy-
lüyorsun.
Fakat onlar Ermenilerin onların 
dü!manı oldu"unu dü!ünüyor, öyle 
e"itiliyor. Mesela soykırım. Hikaye 
gerçe"in tersine, Ermenilerin Türk-
leri katletti"i !eklinde ö"retiliyor. 
Böyle e"itilen gençler tabi ki Erme-
nilerden nefret eder. Böyle büyü-
yen gençlerin kimli"i buna dayanır. 
Ben o yüzden !öyle diyorum: “Siz-
ce Türkler gerçe"i biliyor ve redde-
diyor mu?” Hayır. #nkar kelimesini 
kullanmak için çok erken. Sıradan 
insanlar sadece bildikleri !eyi sa-
vunurlar. Bu insanlara dı!arıdan 
bir baskı ile ‘kabul et’ demek çok 
yanlı! diyorum. Bu Türkiye devle-
tinin ‘inkar et’ demesi ile aynı !ey. 
#kisi de yanlı! yönlendirilni! hare-
ketler, insanlara baskı uyguluyorlar. 
#nsanların inkar etmesi ya da kabul 
etmesi gerekmiyor. #nsanların ger-
çekleri bilmesi gerekiyor.

MEMLEKETTE KALMAK
Bunı söylerken gerçekten Ermeni-
lerin burada bir gelece#i olaca#ına 
inanıyor musunuz? 
Ermenilerin burada bir gelece"inin 
olması ne demek?

Sizi bu ülkeye ba#layan "ey ne?
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Neden bu ülkeyi terk edece#inizi 
söylediniz?
Bunu söyledim çünkü kendi yurt-
ta!larıma hakaret etti"im için altı 
ay hapis ile cezalandırıldım. #ha-
netten. #hanet benim için dünya-
daki en büyük suçlardan biri. Irk-
çılık demek. Kabul etmedim. Bu 
benim asla yapmayaca"ım bir !ey. 
Ne yapılmasına izin veririm ne de 
kendim yaparım. Asla kendi yurt-
ta!larımı karalamam, Ermenilerin 
onlara hakaret etmesine de izin 
vermem. Yargıcın sa"duyulu dav-
ranıp beraatime karar verece"ini 
dü!ündüm. $imdi anlıyorum ki ben 
sadece yargıçla de"il, derin dev-
let ile de kar!ı kar!ıyayım. Yıllar 
boyunca kar!ılıklı saygı için çaba-
ladım. E"er yasal süreçler sonucu 
adımın yanına Türklere hakaret 
etti"im yazılacaksa, bu benim alnı-
ma kazınacaksa, ben bu yüzkarası 
arkada!larla ya!amayı yanlı! bu-
luyorum. Yapmam; yapamam. Gi-
derim. Giderek onlara da bir ders 
vermi! olurum, e"er ba!kaları ile 
ya!ayamıyorsanız, e"er bizi kara-
lıyorsanız, beraber ya!amamamız 
daha iyi. Bu ülkede Türklerin a!a-
"ılanmasına kar!ı yasalar var. Fakat 
Ermenileri ve Kürtlere hakarete kar-
!ı bir yasa yok. Belki onlar için bir 
ders olur. 

Bu önemli bir nokta.
Bu ülkede her gün Ermenilere ha-
karet ediliyor, Kürtlere hakaret edi-
liyor ve buna kar!ı bir suçlama ve 
cezalandırma gerçekle!miyor. Bel-
ki yaptıklarının utanç verici oldu-
"unu dü!ünürler. Görece"iz. Belki 

[Yerli Ermenilerin sürüldü"ü Erme-
ni !ehirleri]. Her yere gidiyorum.

Fakat oralara gitti#inizde Ermeni-
leri, tek bir Ermeniyi bile görmü-
yorsunuz
Görüyorum onları, görüyorum. Er-
menileri görüyorum.

Hayalet gibi.
Hayal ya da gerçek, onları görüyo-
rum.

ZULÜMLE TANIMLAMA
Burda olmanın verdi#i mutlulu-
#un, sadece büyükanne/babamla 
konu"abildi#im dili konu"manın 
acı bir yönü de var. Bizim olmadı-
#ını biliyorum, ben burada isten-
meyen bir misafirim. 
Hatalısınız. Siz yüzyıllarca bura-
da insanlarla birlikte ya!adınız ve 
onlar da sizinle ya!adı. Bizim de-
"il diyorsunuz ama onların olan 
!ey bizim, bizim olan !ey onların. 
Onlarla ya!adı"ınızda ve Türkçe’yi 
duydu"unuzda Ermeni oldu"unuzu 
fark ediyorsunuz. Burada ya!ayıp 
günde be! kez ezan sesini duyar-
sam, Hristiyan oldu"umu hatırla-
rım.

Diyalektik oldu#unu kastediyorsu-
nuz.
Çok diyalektik. Çok diyalektik.

Yani sizi uyanık tutuyor.
Çokça. Ve siz yurtdı!ındaki ger-
çekli"inizde, asimilasyonun yüksek 
düzeyde oldu"u, ya!adı"ınız o lüks 
özgürlük içerisinde, kimli"inizi 
kaybetmek için mi ya!ıyorsunuz? 

Burada Ermeni kalmak istemeseniz 
bile di"erlerinin baskısı sizi Ermeni 
olmaya zorluyor. E"er her gün biri-
leri size lanet okuyup hakaret edi-
yorsa, nasıl Ermeni kalmazsınız? 
Kalbiniz dayanmaz. Ötekinin bas-
kısı sizi Ermeni kalmaya zorluyor. 
Dünyanın böyle olması gerekti"ini 
söylemiyorum (sandalyeyi yumruk-
luyor).

ÖN SAFLAR
Ne diyorsunuz?
Ben burada, ön saflarda olmak is-
tiyorum. Önceden denedim ve bir 
daha yaparım. Türkiye’de ilk te!eb-
büs eden insan benim. Atatürk’ün 
kızı Sabiha Gökçen’in hikayesini 
yazdım, onun Ermeni bir yetim ol-
du"unu söyledim ve ülke sarsıldı. 
15 gün sürekli bir saldırı oldu; kö!e 
yazıları, atı!malar, saldırılar. Savun-
ma bakanlı"ı bile beni aradı ve ül-
kede problem yarattı"ımı söyledi. 
Milliyetçiler ofisin önünde eylem 
yaptılar ve beni hedef gösterdiler. 
Türklerin arasında açık davranma-
nın ne kadar zor oldu"unu gördüm. 
Ölüler hakkında konu!manın zor 
oldu"unu dü!ünmü!tüm fakat bu 
ülkede ya!ayanlar hakkında konu!-
mak daha zordu. Gerçe"i ö"ren-
mek için bilimsel bilgiye ve e"itim 
özgürlü"üne sahip olmak lazım. 
Ö"renmeliyiz. Bu insanlar ö"ren-
meli. Gerçe"i ö"renince kendi 
vicdanlarını dinleyecekler. Bugün 
acı çekiyorsak bu, Türkiye’deki de-
"i!imlerin yüzyıllar boyunca hep 
yukarıdan empoze edilmesinden 
dolayı. 
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günlerinde takip edecek. Tanrının 
evinde bir çok gün kalaca"ım. 
Mezmurlar bana güç veriyorlar, sen 
biliyorsun. Bunu bulup !imdi sana 
okumak istiyorum. (#ncili alıyor ve 
Ermenice okumaya ba!lıyor. Kitabı 
bırakıyor. Kameraya bakıyor.) Bitti 
mi? (Aya"a kalkıyor. Islık çalıyor.) 
Gidelim mi?

Evet, Hrant, hadi gidelim.
(Gülümser) Te!ekkürler.

de benim gidi!im bir protesto. Bir 
çok Ermeni ülkeyi benden önce 
terk etti, fakat sessizce ve iz bırak-
madan. E"er ben gidersem sessiz 
gitmeyece"im.

FARKLI B!R ERMEN!
Sesini bastırdılar. Dilini kestiler. 
Sesim onları rahatsız etti. Onla-
rın alı!tı"ı, kafasını e"en Türkiyeli 
Ermeniden farklı bir Ermeni çıktı 
kar!ılarına. Bir adam kar!ılarına 
çıktı, farklı konu!tu ve iki tarafın 
da fikirlerine kar!ı çıktı, hem Türk-
lerin hem Ermenilerin. ‘Evet, bu 
soykırım’. Ama bu adamın söyleme 
!ekliyle, kimse ona kar!ı çıkamıyor. 
#nsanları etkiliyor. Böyle bir !eye 
alı!ık de"iller. Bir Ermeni ‘Hadi, sa-
dece kendi halkımız hakkında ko-
nu!mayalım, ya!ayanlar hakkında 
konu!alım’ diyor. Ve ülkeyi altüst 
ediyor. Ben Hrant Dink’in 10 yılda 
ülkede neler ba!ardı"ını biliyorum. 
Tarih bunu hala yazmadı. Ne za-
man ve nasıl yazdı"ını görece"iz.

Ama bu mesele Ermeni meselesiyle 
birlikte çözülecek de#il. Tam ter-
sine.
Hayır.

Siz kendinizi bir ayna yaptınız ve 
her "eyi o aynada görmelerini sa#-
ladınız.
Elbette. .

!nsan hakları,azınlık hakları.
Elbette, elbette! Bu kadar kolay as-
lında. Ben aynı zamanda çok iyi 
bir Türk vatanda!ıyım, çok iyi bir 
Türküm. Onları etkileyen de bu. 

Bakalım nefesim sonuna kadar da-
yanacak mı.

Huku#un senin davan ve hükmün 
hakkında konu"mayı yasaklama-
sına ra#men, konu"maya devam 
edecek misin?
Tabii ki konu!maya devam ediyo-
rum. $u an sana ne anlatıyorum? 

$a"ırdın mı, Hrant?
Elbette ki !a!ırdım.

Bunu beklemiyordun.
Evet beklemiyordum. Bu do"ru. 
Mahkemeden sonra ya!lı bir adam 
bana e-mail yolladı, Müslümandı. 
‘O"lum, Ramazan ba!ladı ve ben 
hergün, günde be! kere namaza 
gidiyorum. Ben, senin uzaklara 
gitmemen için de dua ediyorum’ 
dedi. Bu yazıdan o kadar etkilen-
dim ki 24. Mezmuru Türkçe’ye 
çevirip yazımda yayımladım. Ben 
yaramaz bir çocuktum ve beni dur-
durmak için mezmurlar ezberletir-
lerdi. Hala yaramazım ama mez-
murlar bende bir alı!kanlık oldu 
herhalde. Onları tekrar ediyorum.

Bunları sesli olarak söylüyor mu-
sun?
Evet, sesli söylüyorum. Bütün sol 
görü!lü arkada!larıma itiraf ediyo-
rum (gülümsüyor). Güzeldi. 
Mezmur: Seni koruması için me-
lekleri yolluyorum diyor. Yılanın 
kafasına basıp, geçiceksin. Senin 
dü!manlarının önünde sana sofra 
hazırlayaca"ım. Kafana ya" mes-
hedilicek. Benim barda"ım dolu. 
#yilik, adalet ve merhamet seni 

* Bu söyle!i www.indexoncensorship 
.org/2010/01/hrant-dink-turkey-armenia 

-agos adresinden Begüm Zorlu  
tarafından çevrilmi!tir.  

Son eri!im tarihi 5 Ocak 2014.

** Görsel malzeme:  
Kemal Gökhan Gürses
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yerle!mesine, devam etmesine 
hizmet eder. Ama bu iki ideoloji, 
içinde türedikleri üretim ili!kileri-
nin farklı sorunlarına çare üretir, bu 
sorunların a!ılmasını sa"lar. Bunu 
daha açık ve vurgulu !ekilde ifade 
edeyim: Irkçılık, en temelde kapi-
talist toplumda köle eme"i kulla-
nılmasını me!rula!tırmanın ideo-
lojisidir. Ça"ımızda köle eme"inin 
yerine, de"i!ik etnik kökene sahip 
i!çilerin konumu geçmi!tir. Yani ırk-
çılık; egemen ulusun dı!ında kalan 
göçmen i!çilerin ya da farklı etnik 
kökenden i!çilerin aldıkları ücret-
lerin e!it olmamasını, daha dü!ük 
olmasını açıklar. Bunu gibi, yaptık-
ları i!lerin daha basit nitelikte, daha 
a"ır ve en zor olmasını me!rula!tır-
mayı sa"lar. Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta, ırkçılı"ın ortak bir 
kökene sahip olmayan insanlara 
yöneldi"idir. Irkçılık ulusal sınırlar 
içinde i!lev üstlenir. Milliyetçilik ise 
aynı üretim ili!kisi içinde en temel-
de, emek gücünü satmak zorunda 
olan insanları sisteme ba"lamanın 

IRKÇILIK VE M!LL!YETÇ!L!K ço"u 
zaman yan yana kullanılan kav-
ramlar. Aralarında da ku!kusuz ba" 
var. Ancak dikkat edildi"inde bu 
iki kavramın birbirinden farklı ola-
rak neyi anlattı"ının net bir !ekilde 
bilinmedi"i açık bir !ekilde görü-
nüyor. Bu, sadece Türkiye’de de"il 
hemen her yerde böyle. Dolayısıyla 
milliyetçilik ve ırkçılık arasındaki 
ili!kinin teorik olarak tespit edili!i, 
Türkiye özeline de ta!ınabilir. Irk-
çılık ve milliyetçili"in ortaya çıktı"ı 
zemin ortaktır. Her iki ideoloji de 
içinde türedikleri üretim ili!kisinin 

Milliyetçilik ve ırkçılık
Sinan Özbek

Irkçılık, kapitalist toplumda köle eme"i 
kullanılmasını me#rula#tırmanın, milliyetçilik ise 
aynı üretim ili#kisi içinde, emek gücünü satmak 
zorunda olan insanları sisteme ba"lamanın 
ve teritoryal sınırlarda bir devlet olu#turmanın 
ideolojisidir.
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antisemitizmi veriyor. Irkçı antise-
mit ideoloji, Avrupa’da tam da böy-
le bir rol üstleniyor. Ulusal sınırları 
a!arak farklı milletlerden insanları 
aynı hatta birle!tiriyor.

$imdi bu dü!üncenin Batı dünya-
sında kar!ılık buldu"u do"rudur. 
Siyaha ya da Türk’e vb. kar!ı ırkçı-
lık yapan her bir birey, di"er beyaz-
ları, ba!ka milletlerden beyazları 
kendisiyle aynı aidiyette görüyor. 
Örne"i Türkiye gibi ülkelere, alt 
emperyalist ülkelere ta!ıdı"ımızda 
aynı sonuçla kar!ıla!mıyoruz. Türk, 
Kürt’e kar!ı ırkçı bir tutum alırken, 
Batıdaki gibi bir ulusal sınırları a!an 
bir dayanı!ma unsuru yaratamıyor. 
Türk ırkçısı, Kürt’e ırkçılık yapar-
ken Avrupalı beyazla aynı aidiyetin 
parçası olarak kendini konumlaya-
mıyor. Böyle bir iddia saçma olur. 
Yani Türkiye gibi ülkelerde ırkçılık, 
milliyetçili"in evrenselcilik eksi"ini 
tamamlamıyor. Türkün, Kürt’e ırkçı-
lık yapmakla yarattı"ı ulusal sınır-
lar dı!ındaki dayanı!ma ve aidiyet 
duygusu yine Türklere yöneliyor. 
Bu Türkler de yurtdı!ında ya!ayan 
Türkler ya da Rusya’nın çökmesiyle 
yeni olu!an farklı Türk devletlerin-
deki insanlar oluyor. Bu da evrensel 
bir geni!leme olmadı"ı gibi tekrar 
milliyetçili"i peki!tiren, katıla!tıran 
bir olgu oluyor. 

ve teritoryal sınırlarda bir devlet 
olu!turmanın en etkili ideolojisidir. 
Bu demektir ki milliyetçilik, onu 
kullananların ortak bir geçmi!e ve 
kökene sahip oldukları insanlara 
yöneltti"i ideolojidir. Milliyetçi ide-
olojinin temel i!levlerinden biri, 
ulusal sınırların dı!ındaki sava!ları 
gerekçelendirmek ve geni! halk kit-
lelerini sava! için seferber etmektir.

Bu yazdıklarıma bir noktayı daha 
eklemem gerekiyor: Balibar’ın da 
belirtti"i gibi ırkçılık, milliyetçilik 
zemininde ortaya çıkan bir ideolo-
jidir. Dolayısıyla kapitalist üretim 
ili!kisi içinde yukarıda vurguladı-
"ım ve ırkçı ideolojiyle me!rula!tı-
rılabilecek bir durum ya da a!ılacak 
bir sorun olu!tu"unda, milliyetçilik 
zemininde ırkçı bir dönü!üm ya!a-
nır. Bir ba!ka nokta da yine Bali-
bar’ın da söyledi"i gibi, ezilenlerin 
kurtulu! milliyetçili"inin zamanla, 
ezenlerin fetih milliyetçili"ine dö-
nü!mesidir. #!te tam da bu nokta, 
milliyetçilik ve ırkçılık arasındaki 
bir farkı da vurgulamanın gerekti"i 
yer: Irkçılıktan farklı olarak milliyet-
çilik olumlu da olabiliyor. Burada 
yapılan “olumlu” vurgusu, milliyet-
çili"in bir kurtulu! ideolojisi ola-
rak da i!leyebilmesinden dolayıdır. 
Yani “ezilenlerin milliyetçili"i” bir 
kurtulu! ideolojisi olarak i!ledi"i 

sürece olumlu kar!ılanabilir. Ancak 
bu masum milliyetçilik türü de ka-
çınılmaz olarak bir “ezenlerin mil-
liyetçili"i”ne dönü!üyor. Ezenlerin 
milliyetçili"i ise “olumlu” olarak ni-
telenemez. Bu demektir ki ezenleri-
nin milliyetçili"ine açık ve net bir 
!ekilde kar!ı çıkmak gerekiyor. Ama 
ezilenlerin milliyetçili"ini “anlayı!-
la kar!ılamak” gerekiyor. Irkçılık 
ise her zaman olumsuz görülmesi 
gereken bir ideolojidir ve kesinlikle 
kar!ı çıkmak gerekiyor. 

Balibar haklı olarak milliyetçili"in, 
ulusal kimli"in sa"lamlı"ını koru-
yan, da"ılıp gitmesini engelleyen 
feti!lerin geli!tirilmesi i!ini üstlen-
di"ini yazıyor. Bunun yanı sıra ırk-
çılık, hem evrensel hem de yerel 
alanda temsil ediliyor. #!te bu nok-
tada da ırkçılı"ın milliyetçilikten bir 
farkı daha ortaya çıkıyor: Irkçılı"ın, 
milliyetçili"i a!an, ondan fazla olan 
bir yanı vardır ve bu ırkçılı"ın “ev-
renselli"idir”. Irkçılık bu niteli"iyle 
milliyetçili"in evrensellik eksi"ini 
kapar, bu demektir ki milliyetçili"e 
bir ek yapar. Peki, Balibar’ın dile 
getirdi"i ırkçılı"ın milliyetçili"in 
evrensellik eksi"ini tamamladı"ı 
tezi pratik olarak nasıl kavranabi-
lir? Irk göstereni, ulusal farklılıkları 
a!arak “ulusal üstü” dayanı!malar 
örgütlüyor. Balibar, örnek olarak 
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LAT!N AMER!KA, hem ba!kaldırı-
nın hem de yenilginin kıtasıdır; ama 
umudunu hiç bir zaman kaybetmez 
ve her zaman direnir. Bölgenin ta-
rihi, kapitalizmin do"u!undan beri 
e!itsizlik ve sömürüyle !ekillenmi!-
tir. Birle!ik Devletlerin ‘arka bahçe-
si’ olan bölgede, bu e!itsizli"e kar!ı 
çıkan her lider ve hareket vah!ice 
bastırılmı!tır. Birle!ik Devletler des-
tekli darbeler $ili’de, Guatamala’da, 
El Salvador’da ezilen halkların seçti"i 
demokratik liderleri ve destekçilerini 
katletmi!tir. Her katliam ekonomik 
reformla taçlandırılmı! ve 1980’ler-
de neoliberalizmin yaygınla!masıyla 
Latin Amerika’yı kapitalist bataklı"a 
sürüklemi!tir. Ekonomik çıkarın in-
san onurunu örtbas etmeye çalı!tı"ı 
topraklarda, sadece Kolombiya de"il, 
bütün bölge uzun süreli iç sava!lara 
sahne olmu!tur. 

19. yüzyılda ba"ımsızlı"ını elde eden 
ülkeler, Bolivarcı bir hayalle, birle!-
mekten uzakta, kendi ulus devletleri 
içinde, popülist, muhafazakar liderler 
tarafından yönetildiler. Durum Ko-
lombiya için de böyleydi. 19. yüz-
yılda büyük Amerikan !irketlerinin 
egemenli"i altında kaldılar. Devleti 
bu !irketlerin yöneticileri biçimlen-
diriyor, en küçük sosyal harekete 
ordunun !iddetiyle cevap veriliyor 
ve politik alternatifi engelleniyordu. 

Direni!in kıvılcımını da bu baskı yak-
tı. Kolombiya’da örgütlü ayaklanma, 
1948’de, muhafazakar elite meydan 
okuyan siyasetçi Jorge Eliecer Gaitan 
suikasti ile ba!ladı. Büyük halk ayak-
lanması bir iç sava!a dönü!tü. Birle-
!ik Devletler destekli muhafazakar 
hükümet orduyla i!birli"i yapıp sol-
culara ve köylülere acımasızca sal-
dırdı. Köylüler kendi milis birliklerini 
olu!turmaya ba!layarak örgütlendiler. 
“La Violencia” ($iddet) olarak anılan 
bu süreçte hem Küba Devriminden 
hem de Zapata’dan etkilenen grup-
ların mücadelesinin ana eksenini 
toprak reformu olu!turdu. Kurulan 
öz-savunma birliklerinde, milislerde 
örgütlenenler 1964’te Marksist ve Le-
ninist örgütlenme FARC’ı kurdu. Ayrı-
ca 1967’de ise Maocu Halk Kurtulu! 
Ordusu (EPL) ve 1970’te de bir !ehir 
gerillası grubu olan M-19 kuruldu.

$iddet ça"ını sona erdiren darbeden 
sonra Kolombiya muhafazakar hükü-
metlerce yönetilmeye devam etti. En 
belirgin politikası Birle!ik Devletler 
ile ili!kilerini sıkı tutmak olan bu hü-
kümetler, hem kendi ordusuyla hem 
de paramiliterleriyle solculara ve köy-
lülere kar!ı siyasal soykırıma, kitlesel 
saldırılara ve kara propagandaya imza 
attılar. 1980’lerdeki barı! süreçlerinin 
ardından FARC ve M-19 (!ehir gerilla-
sı) kendi sivil kanatlarını olu!turmaya 

Kolombiya’da barı# sürecinden notlar
Begüm Zorlu

Neoliberal 
hegemonyanın 
baskın bir biçimde var 
oldu"u Kolombiya’da 
de"i#imi mümkün 
kılan, hükümetlere 
kar#ı ayaklanmanın 
mimarının a#a"ıdan bir 
hareket olmasıdır.
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yo"unla!mı!tı. Hükümet ise, barı! an-
la!masına ra"men FARC’ın destekle-
di"i Yurtsever Cephenin (UP) be! bine 
yakın üyesini öldürmü! ve bir ço"u-
nu hapse yollamı!tı. Bunların içinde 
Yurtsever Cephenin iki devlet ba!kanı 
adayı ve aynı cephenin üyesi dokuz 
milletvekili de vardı. 

Bugüne kadar imzalanan bütün barı! 
anla!maları fiili olarak sona erdi. Aynı 
zamanda devlet, güçlü toprak sahip-
lerinin liderli"indeki paramiliterleri, 
yerliler ve köylülere kar!ı örgütlemi!, 
onları silahlandırmı!tı. Anti-komünist 
propagandayla e"itilmi!, sa"cı Birle-
!ik Öz Savunma Güçleri adlı parami-
liter örgütler toplu katliamlarda dev-
let kadar önemli rol üstlenmi!ti. Bir 
milyonu a!kın köylü onların !iddetin-
den kaçmak için kom!u ülkelere geç-
ti. Paramiliterlerin katliamları bugün 
barı! inisiyatifleri tarafından soykırım 
olarak adlandırılıyor. 

$imdiki süreç bu tarihsel arka plan-
dan dolayı çok kırılgan. Fakat on 
yıldan beri barı!ın u"ramadı"ı top-
raklarda bu günlerde de"i!im için 
önemli adımlar atılıyor. 2012’den 
beri Havana’da gerçekle!en konu!-
malarda, Kolombiya devleti FARC 
ile barı! sürecini yürütüyor. Topra"ın 
yeniden da"ıtımı konusunda uzla!-
ma sa"landı. Paramiliterlerin suçla-
rı devlet tarafından kabul edildi ve 
yüzle!me komisyonlarının in!ası 
ba!ladı. Devlet FARC’a siyasete ka-
tılma garantisi veriyor. Nisan ayında, 
ba!kentte sol örgütlerin düzenledi"i 
kitlesel bir barı! yürüyü!ü gerçekle!ti 

ve devlet ba!kanı eylemcilerle yürü-
yü!e katıldı. Yakın zamanda Devlet 
Ba!kanı Santos, ülkenin ikinci büyük 
gerilla grubu ELN’in silah bırakan 30 
üyesiyle görü!tü. Bu ili!kilerin nor-
malle!mesinde çok önemli bir adım-
dı. Çünkü Santos gerillaları de facto 
tanımı! oldu. 1987’den beri ba!arısız 
olan sivil siyaset yasa"ının kalkması 
ve önceden ele alınmayan toprak re-
formu anla!ması sürecin gerçekle!e-
bilece"i umudunu sa"lıyor. FARC’ın 
bu süreçte talepleri kesin.

FARC’ın ana talepleri:

1. Tüm tutsakların serbest bırakılması
2. Toprak reformu
3. Ücretsiz sa"lık ve e"itim
4. Gerçekleri ara!tırma komisyonu 

kurulması
5. Gerilla güçlerinin silahsızlandırıl-

ması, yerine halkı savunma güçle-
rinin getirilmesi

6. Tüm toplumsal kesimlerin katılı-
mıyla temel hak ve özgürlükleri 
garanti altına alan yeni bir anaya-
sanın olu!turulması.

Kolombiya’da barı!ın nasıl sa"la-
nılaca"ına dair atılan adımlar bize 
Türkiye’deki barı! süreci hakkında 
fikir verebilir. Asimetrik güç denge-
sinin oldu"u bu görü!melerde “bü-
yük güç” olan devletin gerillaların 
taleplerini kabul etmesi mücadelenin 
en büyük kazanımlarından biridir. 
Son görü!melerde devlet ba!kanını 
gerillalarla aynı masaya oturmu!tur. 
Bu görü!menin içinde tanıma yatar. 
Bu devletin çıkmazda oldu"unun 

kabulüdür. Bu devletin önceki politi-
kalarının iflasıdır. 

FARC lideri Manuel Marulanda barı! 
için: “Bizim istedi"imiz ve u"runa bu 
kadar yıl sava!tı"ımız barı!, bu ülke-
deki devasa e!itsizlikleri ortadan kal-
dıracak barı!tır” demi!ti. Neoliberal 
hegemonyanın baskın bir biçimde 
var oldu"u Kolombiya’da de"i!imi 
mümkün kılan, hükümetlere kar!ı 
ayaklanmanın mimarının a!a"ıdan 
bir hareket olmasıdır. Son sürecin ba-
!arısının altında antikapitalist müca-
dele yatmaktadır. Ücretsiz e"itim ve 
sa"lık için sokaklarda olan yüzbinler-
ce Kolombiyalı barı! için de soka"a 
çıkmaya ba!lamı!tır. 

Türkiye devleti Kürt hareketinin a!a-
"ıdan mücadelesinin kazanımlarını 
örtbas etmeye çalı!sa da içinde bu-
lundu"umuz bu süreç Kürt hareketi-
nin ba!arısıdır. Kürtler, kendi hakları 
için ayaklanmı! ve devleti kendisiyle 
aynı masaya oturmaya mahkum et-
mi!tir. Bu sürecin sonunda yeni bir 
anayasa !arttır. 

Barı! için söylenecek çok !ey var. 
Bunların ba!ında anadilde e"itim 
ve statü geliyor. Devlet, Kürtlere, 
hakları olan taleplerini bir lütuf gibi 
sunuyor. Kolombiya örne"inden ala-
bilece"imiz en büyük ders barı! için 
a!a"ıdan hareketin örgütlenmesinin 
gereklili"idir. Türkiye’de Gezi’nin en 
belirgin özelli"i kamusal alanın keyfi 
müdahalesine kar!ı antikapitalist bir 
hareket olmasıydı. Birçok farklı görü! 
tarafından sahiplenilmeye çalı!ılsa 
da Gezi sürecinde Lice için, Rojava 
için Batı›da binler sokaklara dökül-
dü. Gezi, devlet !iddetinin Batı›daki 
en görünür !ekliydi ve binlerce ki!i 
bu !iddete kar!ı Kürdistan ile daya-
nı!mak için yürüdü. Kalıcı bir süreç 
için, bu kitleselli"in barı! için de sa"-
lanması gerekiyor. Barı! bir hüküme-
tin ya da devletin de"il bir mücade-
lenin kazanımı olacaktır. Bu yüzden 
sadece Kürdistan’da de"il bütün Tür-
kiye’de kitlesel bir barı! kampanyası 
in!a etmek, her alanda bizi kapana 
kıstırmaya çalı!an bu devlete kar!ı 
mücadelenin ana eksenlerinden biri 
olmalıdır.
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var. Bir yanda da Finsbury Park, 
Wanstead ve Ealing’da yankılanıp 
daha nereye gidece"i bilinmeyen St. 
Paul, Bristol, Brixton ve Londra’daki 
bir ay önceki patlamalar. 

#ki resim de Britanya hakkında çok 
gerçek bir !eyi gözler önüne seriyor. 
#lgisizlik siyaseti bugün i!çilerin ço-
"unun, krize ve hükümete nasıl kar-
!ılık verece"ini bilmemesini sa"laya-
rak yolunda ilerliyor. Fabrika üzerine 
fabrika kapanır, ayaklanmanın kaza-
nımları daha da izole olurken ve sı-
radı!ı zaferlerin (rıhtımlar, madenler 
ve itfaye) hatırası indirgemeci, akla 
yatkın cevaplarla bo"ulurken içimiz 
kör bir umutla doluyor.

Fakat Brixon daha derin bir gerçek-
li"i gözler önüne seriyor. Umutsuz 
olanlar aniden, ilgisizlikten öfkeye 
kaymaya ba!lıyor. Bu öfke kapitalist 
toplumun insanlarının bilinçaltını 
e"iterek yaratmayı amaçladı"ı sınır-
ları yıkıp geçebiliyor. Yerel caddeler 
bir anda barikatlar, yanan arabalar ve 
devlete kar!ı dayanı!ma ile devrimci 
sava! alanı manzarasına dönü!üyor. 

Fakat, devrimin isyandan farklı oldu-
"unu belirtmek lazım. #syancıların 
gücü polisi sokaklardan sürme ve 
baskı sembollerini a!a"ıya indirme 
yetene"inden geliyor. Fakat az çok 
kontrel edilen sokaklar, aslen yok-
sullu"un sokaklarıdır. #syancılar eski 
toplumun bazı parçalarını yok edi-
yorlar fakat yenisini in!a etmenin 
aracı olmuyorlar. Yenisini in!a etme-
nin araçları ba!ka yerlerde, toplu-
mun üretici merkezinde, fabrikalarda 
ve maden ambarlarında yatıyor. 

#syan, grevden bu ba"lamda farklıla-
!ıyor. #syanda daha devrimci slogan-
lar olabiliyor fakat statükoya kar!ı 
örgütlenmenin devamlılı"ını az çok 
geride bırakıyor. 

Grev, de"erin yaratıldı"ı ve artı de"e-
rin çıkarıldı"ı kapitalist toplumunun 

1981 BR!TANYASI’NDA iki resim 
var. #lki ilgisizlik siyaseti. En absürd 
halide bile, Sosyal Demokratlar’ın 
kamuoyu yoklamalarının deste"ini 
içeren, pahalı bir medya opreasyonu 
ile Macmillan ça"ındaki sloganla-
rı tekrarlamaktan ba!ka politikala-
rı olmayan taraf. Fakat bu solda da 
bulunuyor. Son hafta boyunca aklı 
ba!ındaki sosyalistlerin Wilson ve 
Callaghan hükümetlerinin tecrübe-
lerini unuttukları, yeni do"mu! kent-
sel sosyalizm ve daha dü!ük otobüs 
ücretleri ile ikna olabilece"i görüldü. 
Sokaklarda alehyhine slogan atanlar 
!imdi bize, üyelerinin yüz ek!itici 
kesintiler ve %6’lık maa! limitleriy-
le kar!ı kar!ıya kaldı"ı sendikalarda 
tartı!ılması gereken önemli olan ko-
nunun, hangi önceki kabine bakanı-
nın #!çi Partisi’nin milletvekili olması 
gerekti"ini söylüyor.

ÖFKEYE !LG!S!ZL!K
Di"er resimde ise tu"la, molotof kok-
teyli, polis çizmesi, olu"a yatırılmı! 
bedenler ve ba!kaldırma çı"lıkları 

!syandan devrime 
Chris Harman

Bu yazı Chris Harman'ın 
Socialist Review'un 
Mayıs-Haziran 1981 
sayısında çıkmı#tır. 
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Devrimci sosyalist politikalarda ge-
rekli olan hem fabrikalara hem de 
sokaklara vurgu yapmak, siyahlara 
kendi acılarını terk etmesi gerekti"ini 
söylemeden, sokaktaki direni!çilere 
konu!mayı ve eski i!çileri, gençli"i, 
hem siyah hem beyaz i!çileri örgüt-
lemeleri gerekti"ini ö"retmek.

Daha fazla patlamalar gerçekle!me-
den önceki acil görev bu tarz politi-
kalara dayanan bir örgütlenme in!a 
etmek. Hiç kimse onların öfkesini, 
toplumu dönü!türece"ini öngören 
geni! bir bakı! açısına yönelterek gü-
ven kazanmadı. Fakat bu yapılmazsa 
onların öfkesi kolayca duyarsızlı"a 
dönü!ebilir.

Buradaki ana nokta daha geni! bir 
bakı! açısına ihtiyaç duyuldu"unu 
görmeye ba!layan bireylerle ileti!im 
sa"lamak. Bu yüzden biz SWP’de 
kendi haftalık gazetemiz ‘Socialist 
Worker’ın düzenli bir döngüde sa-
tılması vurguluyoruz. E"er biz ga-
zetemizi toplumda ve fabrikalarda 
alternatif arayanlara satabilirsek bu 
iki grup arasında ili!ki in!a edebi-
liriz. Bristol ve Brixton’daki öfkeyi 
en etkili olabilecek yere iletebilriz. 
Mücadele etmek isteyen siyahı ve 
beyazı birle!terebiliririz. #lgisizlik 
politikasını, isyan politikasıyla yok 
edebiliririz.

Bu rotayı olu!turmak imkansız de"il. 
#syancıların önemli bir bölümünü 
i!sizlerin olu!turmasına ra"men ço-
"unlu"unu da kesinlikle i!çiler olu!-
turuyor. Britanya’daki siyahların yük-
sek i!sizlik oranı olmasına ra"men 
siyahların büyük ço"unlu"unun-ö-
zellikle siyah gençli"in ço"unlu"u-
nun- i!leri var. 

Londra’daki siyahların ço"unlu"u 
Brixon’dade"il Dagenham’daki fab-
rikada bulunuyor.

$imdiki ko!ullar fabrikalarda ilgi-
sizli"in öfkeye toptan dönü!mesi 
için yeterli olmadı"ını gösterebilir. 
Fakat geçmi! tecrübeler ekonomide 
küçük bir altüstün bile sınıf müca-
delesinde büyük bir artı! yarattı"ını 
gösteriyor. Kendimizi onlarca en-
düstriyel Brixonlu ile kar!ı kar!ıya 
bulabiliriz.

ZEM!NE KAYMA
#syandan devrime dönü!ümü ger-
çekle!tirmek için sadece zemini kay-
dırrmak gerekmiyor. Aynı zamanda 
politik dönü!üm de lazım. Topluluk-
ların politikası, günlük hayatta taciz-
lere maruz kalanlar arasında kolayca 
yankı bulan siyah milliyetçili"i ya da 
hükümete daha çok fon için yalv-
ranan yarı-pi!mi! kentsel sosyalizm 
fabrikalara faydalı olmuyor.

en merkezinde yer alıyor. Grev i!çi-
lere, sadece kollektif davranırlar, ken-
di çıkarları etrafında süreçleri kontrol 
etmeye ba!larlarsa gücün onların 
elinde oldu"unu gösteriyor. #syan 
insanlara beraber sava!abilecekleri-
ni gösteriyor, bazılarına topluma ta-
mamen meydan okumayı gösteriyor 
fakat onlara örgütsel araçları, gücü 
ve bu güce nasıl ula!aca"ını göster-
miyor. 

Bu problem bir di"eri ile !iddetleni-
yor. Bir topluluk, ço"u i!çi sınıfına ait 
olsa bile bir sınıf de"il. Ayrıca içlerin-
de ma"azacılar, lümpen proleterler 
ve küçük gangsterler de var. Kendile-
rine rahat bir ya!am sa"lamak umu-
duyla topluluk ve kapitalist toplum 
arasında profesyonel arabulucular 
olarak çalı!anlar, isyanın bitti"i anda 
kendi yollarına gidecek ve her biri 
kendi hususi amaçlarının toplulu"un 
tümü için oldu"unu iddia edecektir. 

Bu yüzden bir getto hareketinin de-
vamı 1964 ve 1968 arasında ABD’yi 
çalkalayabilirve sonunda siyah top-
lulukları çok daha iyi bir !ekilde ör-
gütlü bırakabilir, eski radikal siyah 
milliyetçileri ve siyah kapitalist poli-
tikaları süpürebilirdi. 

#syandan devrime giden yolun, rota-
sına fabrikaları alması gerekiyor.
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olan bu metinlere, tekrar tekrar bak-
mak, anımsamakta yarar var.

DEVLET!N KÖKEN!
Friedrich Engels’in “Ailenin, Devle-
tin ve Özel Mülkiyetin Kökeni”nde 
Engels bu kitapta devlet fikrinin kö-
keninin tarihsel oldu"unu öne çıkarır. 
Ancak devletin ne’li"i üzerine so-
ru!turma yapan bazı di"er filozoflar 
gibi, devlet için “aklın imgesi ve ger-
çekli"i” gibi tanımlara da katılmadı-
"ını belirtir Engels. Sınıf mücadeleleri 
tarihinde ya!anan, toplumun belli bir 
geli!me a!amasındaki bir üründür 
devlet. Kutsal, ebedi ve ezeli de"il, 
bir sonuçtur. Devlet, toplumun kendi 
ö"eleriyle çözülmez bir çeli!ki içeri-
sinde, uzla!maz zıtlıklara, kar!ıtlık-
lara ve ikiliklere bölünmü!lü"ünün 
de adıdır aslında. #!te bu çatı!manın 
enerjisinin, birbirlerini tüketmemeleri 
için, düzeni muhafaza etmeye çalı-
!an bir güç adeta “zorunlu” bir hale 
gelmi!tir. Devlet, sınıf kar!ıtlıklarının 
bir ürünü ve tezahürüdür, sınıflar ve 
sınıflar arası mücadeleler var oldu"u 
sürece, her yerde ve her zaman dev-
let de ortaya çıkmı!tır.

Devlet mekanizmasının kendisi, ga-
lip gelmi! bir sınıfın egemenli"inin 
do"rudan organdır, bir sınıfın bir ba!-
ka sınıfı tahakküm altına alma süre-
cinde kullandı"ı i!levsel bir araçtır. 
O halde, teorinin do"al sonucu ola-
rak buradan yapılabilecek çıkarım, 
galip gelmi! egemen sınıf tarafından 
yaratılmı! olan devlet aygıtına yönel-
menin zorunlulu"udur, temel hedef 
orasıdır. 

Peki tarihsel olarak nasıl ortaya çık-
mı!tır Devlet? Zaman a!ırı, daimi bir 
olgu mudur? Elbette ki hayır, ezelden 
gelen ve ebede giden bir !ey de"il-
dir.”Ba"zı ordu”ların tarih kadar eski 
oldu"unu söyleyen canlı türü hâlâ 
var, endemikle!iyor, ama var! #!lerini 
devletsiz gören, devlet mekanizması 
hakkında en ufak bilgisi dahi olma-
dan ya!amı! toplumlar da olmu!-
tur. Ancak üretimin bir alan haline 

H!Ç KU%KU YOK K!, politikanın ge-
rek teorik, gerekse pratik boyutunda, 
devlet sorunu her daim güncelli"i-
ni korur, onunla “derdi” olanlar için 
de, onu muhafaza etmek isteyenler 
için de bu durum böyledir. “Derdi” 
olanların kar!ısında duran “klasik” 
metinlerin unutulması, ya da bilerek 
ve isteyerek sistemli bir !ekilde tah-
rip edilmesi sorununu çözmek için 
yılgınlı"a ve ümitsizli"e dü!meden, 
“klasik” metinlerin özünü savunmaya 
devam etmek, konu özelinde, “saf” 
görü!leri yeniden ve yeniden ortaya 
koymak gerekiyor. Bunların haddin-
den fazla “klasik” ve artık eskimi!, 
güncel olmayan (!) metinler oldu"unu 
söylemek, sanki o metinlerde “bizim 
hikayemizden” hiçbir !ey yokmu!, 
21. yüzyılda muhatap kaldıklarımız-
la kesi!en yanlarının olamayaca"ı 
gibi bir tuhaf tutumla kar!ıla!mak 
neredeyse sıradan. Çok de"il, henüz 
150-200 yıllık metinler için bunları 
söyleyebilenler, Aristoteles’in 2400 
yıl önce yazdı"ı Politika kitabında 
yaptı"ı yurtta!lık ve anayasa tartı!-
malarının hala “güncel” oldu"unu 
görünce ne yaparlardı, kestirmek zor. 
Bütün bir insanlı"ın dü!ünsel mirası 

Devlet, devrim ve marksizm
Ziya Dinçsoy

Devlet mekanizmasının 
kendisi, galip gelmi# bir 
sınıfın egemenli"inin 
do"rudan organdır, bir 
sınıfın bir ba#ka sınıfı 
tahakküm altına alma 
sürecinde kullandı"ı 
i#levsel bir araçtır.
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Öyle ki, Marx ve Engels buna tam 
ve de saf bir demokrasi diyorlar. Bu 
zamanlama içerisinde “demokrasi 
nerede?” gibi sorularla kar!ıla!mak 
olasıdır, yanıt basit: Tam kalbinde!

PAR!S KOMÜNÜ
Tam da bu noktada, Marx’ın 1871 
Paris Komünü için yazdıklarına bak-
mak isabetli olacaktır: “Komün özel-
likle bir !eyi çok iyi kanıtlamı!tır: #!çi 
sınıfı hazır devlet mekanizmasını alıp 
kullanamaz.” Devam eden yerlerde 
de, bürokratik ve askeri aygıtı pa-
ramparça etmekten bahseder Marx, 
72 günlük Komün deneyiminde ya-
pıldı"ı gibi. Çok kısa bir zaman dili-
minde de olsa, Paris’in gösterdikleri 
de"erlidir, önemlidir. Mesela komün, 
parçalanmı! devlet aygıtının yerine 
ne koymu!tu sorusu, muhtemelen 
akıllara gelecektir. Ne yapıldı"ını kı-
saca anımsamakta fayda var: Komün 
Paris’in çe!itli semtlerinden seçilmi!, 
geri ça"rılabilen, ücretlerde bir ayrı-
calıklı durum yaratmayan bir sistem 
olu!turmu!tu. Sürekli ordu da"ıtılmı!, 
bütün memurların da seçimle i! ba-
!ına gelmeleri sa"lanmı!tı. Burada 
parlamento ele!tiri yapılabilir, ancak 
bu döngüden belli bir a!amaya kadar 
çıkı! yolu, temsiliyeti ve seçimleri or-
tadan kaldırmak de"il, o kurumları 
bürokratik hantallıklarından kurtarıp, 

i! yapan yerlere çevirebilmektir. #!çi 
sınıfının ve partisinin, iktidara gel-
me yolu ve sürecinde, demokratik 
cumhuriyet i!levsel bir araç olabile-
cektir, elbette ki bu nihai bir hedef 
olmamakla birlikte, önemli bir a!ama 
oldu"u gerçe"i de yadsımaz. Zaten 
di"er türlüsü, ko!ulları ve gücü göz 
önünde bulundurmadan, politikanın 
da reddi olmaz mı? 

Demokrasinin sınırlarını zorlamak, 
ilerlemek için biçim ve pratikler üze-
rine dü!ünmek, toplumsal devrim 
için verilen mücadelenin kaçınılmaz 
bir aya"ıdır. Bu somut durum tek ba-
!ına ele alındı"ı zaman sosyalizme 
gebe de"ildir, ancak gerçekte hiçbir 
demokrasi tek ba!ına alınamaz, di"er 
bütün mücadele alanlarıyla göbekten 
ba"lıdır bu, iç içe geçmi! bir ili!kisi 
vardır. Örne"in, hukuk hiçbir zaman 
toplumsal mücadelelerden, onun ko-
!ulları altındaki kültürel geli!imden 
ba"ımsız de"ildir, ondan daha ileri-
de olamaz da. Dı! dünya ve bilinç 
arasında kurulan ili!kinin bir benze-
rinin, toplumsal mücadelelerde elde 
edilen kazanımlar ve hukuk arasında 
kurmakta pekala mümkün gibi görü-
nüyor.

SONUÇ 
Marksist devlet teorisi her zaman, sı-
nıfların ortadan kalkmasıyla devletin 
de ortadan kalkaca"ını söylemi!tir, 
hatta bugün pek çok ki!iyi !a!ırta-
cak kadar “ileri” de gitmi!tir. Engels 
Mart 1875’te yazdı"ı bir mektupta, 
“devlet” sözcü"ünün kendisiyle de 
do"rudan bir “kavga”ya girer, Al-
man partisinin programından dev-
let sözcü"ünün çıkarılmasını önerir. 
Fransızcadaki “komün” kelimesinin 
kar!ılı"ı yerine, Almanca topluluklar 
birli"i anlamına gelen ‘gemeinwesen’ 
sözcü"ünün kullanılmasından yana-
dır. Buradan önemli olan ve ıskalan-
maması gereken nokta, biraz gizlen-
mi!tir: Engels’in Bebel’e gönderdi"i 
mektupta, “bizim fikrimiz, bize göre” 
gibi ifadelere sıklıkla rastlanmasıdır, 
bu akademik bir ço"unluk ifadesi de-
"ildir. Bu “biz”in içerisinde do"rudan 
Marx da vardır: o tarihlerde Marx da 
Londra’dadır ve o mektubu beraber 
yazarlar.

gelmesi ve sınıfların do"u!uyla birlik-
te, tarih sahnesine böyle bir olgunun 
girdi"ini söylemek mümkün görünü-
yor. Bu nasıl ki kaçınılmaz bir giri!-
tiyse, yokolu!u da yine öyle olacaktır. 
Sınıfların ortadan kalkması fikrinin 
içinde kısmen gizli olarak bulunan bir 
di"er bilgi ise, böylece ona ba"lı ola-
rak devletin de ortadan kalkaca"ıdır. 
Hatta bundan sonrasını, Engels’den 
aktaralım: “Üreticilerin özgür ve e!it 
birli"i temelinde üretimi yeniden ör-
gütleyecek olan toplum, bütün bir 
devlet mekanizmasını, layık oldu"u 
yere, eski eserler müzesine, çıkrıkla 
tunç baltanın yanına kaldıracaktır.” 
Bir gece ansızın bu mekanizmanın 
ortadan kalkaca"ı fikri fazlasıyla ide-
alist ve yüzeysel görünüyor, geceden 
sabaha bu devasa mekanizmanın 
“eski eserler müzesine” kaldırılma-
sı imkansızdır. Klasik metinlerin bu 
imkansızlı"a yanıtları, bir çe!it olum-
suzlamanın olumsuzlamasıdır, yani 
devlet ortadan kaldırılamaz, ancak 
en geni! anlamıyla sınıf mücadele-
lerinin sonucunda, sınıf merkezli ha-
reket eden politik aktörler tarafından 
“ele geçirilir” ve böylece bu andan 
itibaren devletin ortadan kaldırıldı-
"ını söylemek kısmen mümkündür, o 
kanala girmi!tir süreç. Hakim sınıfın 
kontrolündeki devlet aygıtı, sürecin 
seyri içerisinde sönümlenip gider. 
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1918-1923 arasında Almanya ayak-
lanmalarla, kitlesel grevlerle, ordu-
nun sava!a kar!ı isyanıyla kasıp kav-
ruldu. Dönemin en geli!mi! sanayi 
ülkesi olan Almanya’daki devrimci 
süreç, Rus devriminin ya!adı"ı izo-
lasyonun kırılması ve devrimin tüm 
Avrupa’da yayılması ihtimali açısın-
dan önemli bir dönemeçti. Bol!evik 
liderli"i kendi kaderini büyük ölçü-
de Almanya’daki devrimin kaderine 
ba"lamı!tı. Bol!evikler açısından 
dünya devrimi, yani devrimin ulusal 
sınırları a!arak yayılması, bir dev-
rimci fanteziden ibaret de"ildi. Tam 
tersine, devrimin yaygınla!ması, hele 
hele Almanya’da zafer kazanması, 
devrimci Rusya’nın da ekonomik, 
askeri ve siyasi olarak izole olmasını 
engelleyebilecek tek faktördü.

Sava! sonrasında Alman i!çi sını-
fı hızla radikalle!ti. Kasım 1918’de 
monar!i yıkıldı. #!çi ve asker konsey-
leri kuruldu. Alman burjuvazisini en 
çok korkutan !ey, Rusya’daki devri-
min Almanya’da tekrar etmesiydi. 
Alman egemen sınıfı devrimi bastır-
ma çabasında bu dönemde kritik bir 
müttefike sahip oldu. #!çilerin ve is-
yancı askerlerin hızlı politik dönü!ü-
müne ra"men radikal bir toplumsal 
de"i!imin önünde Sosyal Demokrat 
Parti (SPD) ciddi bir engel oldu.

SPD dönemin en kitlesel i!çi parti-
siydi. Reformist liderli"e sahip par-
tinin vekilleri Almanya’nın sava!a 
girmesine onay vermi!ti. Ancak i!-
çilerin ço"unlu"u hâlâ SPD’ye gü-
veniyordu. SPD liderli"i ise egemen 
sınıfla uzla!ma pe!indeydi. Almanya 
burjuvazisi, isyanı bitirmesi kar!ılı-
"ında iktidarı partiye vermeyi teklif 

etmi!ti. Parti ba!kanı Ebert hükümet 
ba!kanlı"ına getirildi ve ilk icraatı 
devrim sürecine önderlik eden Ber-
lin i!çilerine kar!ı bir saldırı planla-
mak oldu.

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, 
sosyal demokrasinin bu tarihsel iha-
netinin kurbanları oldular. Onların 
önderli"indeki Spartakist Birlik acı-
masızca bastırıldı. Ancak bu yenilgi 
Alman devrimci sürecinin sonu de-
"ildi. 1923 yılına kadar yeni kurul-
mu! olan Komünist Parti’nin öncülü-
"ünde i!çi sınıfı hareketi hakim sınıf 
açısından ciddi bir tehlike olu!turdu. 
Ancak sosyal demokratların engelle-
yici rolü ve daha da önemlisi Alman 
komünist hareketinin reformizmden 
ayrı ve ona kar!ı bir siyasal merkezi 
in!a etmekte gecikmesi, sosyalizm 
seçene"inin cılız kalmasına neden 
oldu. 

Alman devriminin yenilgiye u"ra-
ması ve Alman i!çi sınıfı hareketinin 
1923’ten sonra gerilemesi Sovyet 
Rusya açısından tayin edici bir ge-
li!meydi. Dünya devriminin geri 

Kaybedilen devrim: 
Almanya 1918-1923
Meltem Oral

çekilmesi, devrimin Rusya’da tecrit 
olması anlamına geliyordu. #ç sa-
va!ın yıkımını ya!amı! Rusya’nın 
tecriti, bürokrasinin giderek yeni bir 
hakim sınıf olarak !ekillenece"i sü-
recin en önemli nedenlerindendi.

Alman devriminin yenilgisi, Avrupa 
i!çi sınıfı açısından da kritik geli!-
melere neden oldu. SPD, devrimin 
önünü almak için eski subayların 
önderlik etti"i ve yakın gelecekteki 
fa!ist örgütlenmenin temeli olacak 
silahlı çetelere (freikorps) yaslandı. 
Bu çeteler Yahudi kar!ıtı, a!ırı mil-
liyetçi görü!leri yaygınla!tırmak ve 
i!çi hareketini sokakta bastırmakta 
bir örnek te!kil ettiler. #!te Nazizm 
devrimin yenilgisinin yarattı"ı ko!ul-
larda örgütlü bir güç olarak do"du 
ve geli!ti. Almanya deneyimi, devri-
min yenili!ini ve bedelini kavramak, 
Nazizmin yükseli!ini anlayabilmek 
için oldukça önemli. Chris Harman 
“e"er o insanların devrimci mücade-
lesi zafere eri!mi! olsaydı, bugünkü 
dünya çok daha ya!anmaya de"er 
bir dünya olurdu” derken !üphesiz 
haklı.
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kalan ba!ka sermaye sahipleri, hiç 
itirazsız -en büyükleri #stanbul’da 
olmak üzere- pek çok kolej açtı. 
Sınav sistemi 2012 boyunca sorgu-
lanmazken, geçti"imiz on yıl içinde 
adı üç kez de"i!tirilen liselere giri! 
sınavı ile ilgili düzenleme, 2013 Se-
viye Belirleme sınavından sonra yü-
rürlükten kaldırıldı. Hiçbir hazırlık 
yapılmamı!tı. Tek sınav olan SBS ye-
rine çocuklar, sınav stresinden uzak 
tutulmak adına ikinci kademenin ilk 
sınıfından –yani ikinci dördün ilk 
yılı- itibaren girdikleri her dersin iki 
yazılısını merkezi sistemle olmaları-
na dayanan, TEOG isimli stressiz (!) 
onlarca sınavla kar!ı kar!ıya bırakıl-
dı. Bütün bu de"i!iklik, !u anki seki-
zinci sınıf ö"rencilerini de kapsadı. 
Altıncı ve yedinci sınıflara ise gir-
dikleri sınavların nasıl de"erlendiri-
lece"i ile ilgili her gün de"i!en açık-
lamalar yapıldı. “#çi bo! olan okul 
e"itimi denetlenip düzenlenmeden 
sınav de"i!tirme reformlarına bir 

DERSHANELER KAPANMIYOR. Ka-
panamıyor. Büyük bir politik kavga 
içinde gemiden ilk atılan e"itim ol-
du"u için çok !a!ırtıcı de"il aslında. 

Nitekim ilki 2011’de olmak üzere 
bir dizi demeçle; dershanelerin hal-
kı sömürdü"ü, devletin sa"ladı"ı e!it 
ve muhte!em e"itimde dershaneye 
ihtiyaç duyulmadı"ı hükümetin en 
yetkili a"zı tarafından söylenmeye 
ba!landı. O bunları söylerken, okul-
landırılma sorununa, e"itim odakları 
henüz bir çözüm bulamamı!tı. Ku-
rumların özel okullara dönü!türül-
mesi emriyle, cemaat ekonomisi ve 
hatta cemaatin iç dengeleri dı!ında 

Dershanelerde ne oluyor?
Aspurçe Gizem Kılınç

Pek çok dershane, ö"retmenlerini asgari ücretin 
altında ücretlendirip güvence sa"lamazken 
onlarcası yol yemek stajın kalkması #artlarıyla 
insanları sömürmeye devam etti.
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ancak %47 doluluk sa"larken te!vik 
ve arsa vereceklerini, ba!arılı ve fakir 
ö"renci ba!ına belli bir miktar öde-
yeceklerini ifade etti, kimse umur-
samadı. Vergi almayaca"ını söyledi, 
duyan olmadı. Çünkü dershane sa-
hiplerinin ço"u dershaneyi farklı bir 
!irketin adı altında açıyordu zaten. 
Büyük çaplı e"itim vergileri ödenme-
di"i için kimseyi cezbetmedi. 

Yani sermaye hiçbir seçene"i dinle-
medi. Çünkü dershane sermayedar 
için daha fazlasını kazanamayaca"ı 
sürekli ve ucuz i!çilikli bir gelir ka-
pısıydı. Dershanelerde vardiya usulü 
binlerce ö"renci normal de 1200-
6000 lira arasında kâr getirirken az 
ö"renci çok masraf demek olan okul 
elbette kapitalist tarafta kar!ılık bula-
mayacaktı. 

Dershane demek sadece kurum i!-
leticileri demek de"il. Bu kapitalist 
sistemin içinden yıllardır gözden 
kaçırılan büyük bir yayıncılık sektö-
rü de dahil. Onlarca ö"retmeni gece 
gündüz soru ba!ına 1 TL kar!ılı"ı ça-
lı!tırıp, bu sorulardan olu!an kitapları 
soru ba!ına 4 TL kar ederek büyük 
kurumlara sattıkları sektörün bildi"i 
ve mecburen ba!ını çevirdi"i bir du-
rum. Sömürü çok büyük. Dershane 
kapatılırsa bu pastadan payını kay-
bedecek olan çok büyük bir hissedar 
daha var.

D!PLOMA PAZARI
E"itim tamamen özel olursa yani 
özel okul sistemine evrilirse en temel 
hak olan e"itim, bir diploma satı!ına 
dönü!ecektir. Pek çok özel lise !u 
anda bile ö"rencinin kaydı kar!ılı"ın-
da tüm derslerini en iyi !ekilde geçe-
ce"ini garanti edip diploma satı!ını 
zaten yapmaktadır. Bunun neticesin-
de bir milyon yedi yüzbin ö"rencinin 
ortalama altmı! bini tek bir Türkçe 
sorusunu dahi do"ru yapamayıp sıfır 
çekmektedir. Bu diploma satı!ının 
yüksekö"retimde de olması kendine 
güveni olmayan, bilmeyen, ezberle-
yen birey yeti!mesi gibi daha büyük 
kitlesel sorunlara yol açacaktır. Bu da 
e"itimin yükünü üzerinden atmı! bir 
egemen sınıfın devletini hiç ama hiç 
ilgilendirmeyecektir.

yenisi ekleniyor” diyerek kanıksa-
dı"ımız durumun, dershanelerin 
kapatılmasında, çözümsüz ama 
istikrarlı bir dayatmayla, politik bir 
çeki!me oldu"u yılın son çeyre"in-
de tartı!masız kabul edilir oldu. 

Bu durumun !u anki sistemle ger-
çekle!emeyece"ini dü!ünen e"itim 
camiasının içini bir korku kapladı. 
Dershanelerin kapanacak olmasıyla 
sorunu olmayan e"itimciler, üniver-
site giri! sistemine ne olaca"ı ile il-
gili sorular sormaya ba!ladı. Çünkü 
dershane endüstrisinin de"i!mez 
ço"unlu"unu, 1.800.433 üniversite 
adayı olu!turuyordu. Ö"renciler son 
sınıfta aldıkları puandan memnun 
kalmadıklarında -ki geçen yıl bu 
sayı 687.986- yeniden hazırlanarak 
hayallerindeki okula girmek için u"-
ra!ıyorlardı. Dershanenin olmaması 
demek öncelikle her sene tercih yap-
mayan 700.000 ö"renciye isteme-
seler de bir tercihte bulunmalarını 
da söylemek demekti. Bu sorunun 
çözümü bulunmadı"ı halde dersha-
nelerin kapatılması çok büyük karı-
!ıklıkları bekliyordu. 

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Bütün bunlar olurken, dershane sa-
hiplerinin birlikleri TÖDER, GÜ-
VENDER, ÖZDEB#R gibi kurumların 
gazetelere verdikleri “dershanenin 
ne kadar iyi bir !ey oldu"una” dair 
ilanlar medyayı sarsıyordu. Kasım 
ayı içinde, ço"u küçük dershanenin 
birle!tirilerek okul kurulması, okul-
larda bahçe, spor salonu, laboratu-
var gibi zorunlu bulunması gereken 
yerlerin zorunlu tutulmayaca"ına 
dair görü!meler yapıldı. Pek ço"u 
kabul etti. Bir kısmının aklına yatma-
dı. GÜVENDER üyesi dershanelerse 
do"rudan rest çekti. Bunun sonuçları 
ise Aralık sonu siyasetini çırpa çırpa 
hallaç pamu"u etti. 

Ne var ki ülkenin en büyük sömürü 
kurulu!ları olan dershanelerde, ça-
lı!an dershane ö"retmenleri adına 
tek bir mesleki grup konu!madı. Tek 
bir ö"retmen kendisine ne olaca"ını 
sorgulamadı, sorgulayamadı. Ö"ret-
menler gününde, daha önce hiç du-
yulmayan ÖZ-DER isimli bir kurum, 

kendini dershane çalı!anları derne"i 
diye tanıtarak dershane ö"retmenle-
rinin i!siz kalaca"ına dair demeçler 
vermeye ba!ladı. Bundan önce ise 
güvencesiz, insani ko!ulların altında 
çalı!anlar için hiçbir çalı!ma yapma-
mı! olması dikkat çekti. Aralık ayı 
içinde sendikala!acaklarını duyurup, 
bütün dershane ö"retmenlerini kendi 
yanlarına davet ederken cemaat-AKP 
arasında kalmak istemedikleri için 
!imdiye kadar sustuklarını ifade et-
meleri, dershane ö"retmenlerinin 
pek tabii ki onları görmezden gelme-
lerine neden oldu.

DERSHANEDE  
Ö$RETMEN SÖMÜRÜSÜ
Dershaneler Fen-Edebiyat mezun-
larının son umuduydu yıllardır. 
Çünkü dershanelerde ö"retmen ola-
bilmek için dört yıllık Fen Edebiyat 
Fakültelerinden mezun olmak, çok 
çalı!ıp az para isteyece"ini belirt-
mek yeterliydi. Formasyon ihtiyacı/
gere"i yoktu. Pek çok dershane, ö"-
retmenlerini asgari ücretin altında 
ücretlendirip güvence sa"lamazken 
onlarcası yol yemek stajın kalkması 
!artlarıyla insanları sömürmeye de-
vam etti.

Baba evi güvencesiyle okuyan insan-
lar, mezun olup formasyon !artlarını 
ta!ımadıkları için ailelerinden uzak 
olmamak, KPSS kursu ya da parası 
biriktirebilmek için sömürülmeye ses 
çıkarmadı. #ki yüzbin e"itim fakültesi 
mezunu ö"retmen açıktayken buna 
yüz yirmibin dershane ö"retmeninin 
eklenebilece"i riskine girecek bir hü-
kümet politikası akıllarına gelmedi. 
O devletse, insani !artlarda çalı!abil-
mek isteyen mezunları, aralıkta for-
masyon verece"i haberiyle oyaladı. 
Son bir ay içinde formasyon için 2,5 
okul ortalaması ve ALES sonucu zo-
runlulu"unu getirdi.

Ardından GÜVENDER grubunu sa-
kinle!tirmeyi umarak formasyonu 
olan dershane ö"retmenlerinin mü-
lakatla i!e alınaca"ı bilgisi aktarıldı 
ama tutmadı. Formasyonu A"ustos 
atamalarına yeti!tireceklerini söy-
lediler, sular durulmadı. Lise düze-
yindeki özel okulların kontenjanları 
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olan küresel kentlerin dönü!ümünü 
neoliberal politikalar boyutuyla ele 
alır ve yürütülecek demokrasi mü-
cadelelerinin, “kenti ve bununla bir-
likte kendimizi de yeniden !ekillen-
dirme ekseninde” olması gerekti"ini 
söyler.

Lefebvre’nin tanımladı"ı haliyle, 
sosyal ili!kilerin düzenlendi"i ve 
yine bu sosyal ili!kiler tarafından 
düzenlenen kentsel mekânlar, bir 
anlamda kâr ve meta odaklı neoli-
beral politikaların yürütücülü"ünde 
!ekilleniyor. Bu küresel kent foto"-
rafı içindeki yeni sosyal ili!kiler a"ı 
da bir çe!it “tüketiciler a"ı” olarak 
yeniden tanımlanıyor. Bu yeni ili!-
kiler a"ı içinde, tüketti"i ölçüde var 
olabildi"i yanılsamasıyla kodlanan 
günümüz insanı da, kentsel ya!am 
içindeki tüketim potansiyeli ile ro-
lünü üstleniyor. Bu roller, ayrı!tırma 
ve yerinden etmenin en temel barın-
ma hakkını bile yok etti"i noktadan, 
mülkiyetin bir kimlik temsili olarak 
sunuldu"u içe kapalı “güvenli ya!am 
alanları”nın yarattı"ı ba!ka bir ay-
rımcılı"a kadar uzanıyor. Özellikle 
konut alanlarında görünür olan bu 

MARKS!ST SOSYOLOG ve felsefeci 
Henri Lefebvre, 1968 Paris protes-
tolarından önce aynı isimle kaleme 
aldı"ı kitabında yer alan ve bir slo-
gan olarak da 1968 hareketine ilham 
kayna"ı olan “Kent Hakkı” kavramı-
nı, dünyayı de"i!tirmenin bir meto-
du olarak kullanır. Lefebvre’ye göre, 
Kent Hakkı (1), kentsel mekânın üre-
timini !ekillendiren güç ili!kilerinin 
kent sakinleri tarafından yeniden dü-
zenlenmesi ve kentin sahiplenilmesi 
anlamına gelir. Mekânı, algılanan-ta-
sarlanan ve ya!anan mekân olarak 
üç boyutta ele alan Lefebvre, gün-
delik sosyal ve toplumsal ili!kilerin 
deneyimlendi"i kentsel mekânları, 
hem bu ili!kilerin üretildi"i hem de 
bu ili!kiler tarafından üretilen yerler 
olarak güç ili!kilerinin merkezinde 
konumlandırır. Sadece resmi vatan-
da! olarak de"il, kentte var olan, ora-
da ya!ayan ya da kısa süreli de olsa 
oradan geçen tüm bireylerin “kentli-
lik” bilinciyle bu kentsel mekânlara 
sahip çıkmasının önemini vurgular.

Neo-Marksist David Harvey de (2), 
Lefebvre’den yola çıkarak, küresel 
kapitalin artı-de"erinin emildi"i yer 

Kent hakkını hatırlamak
Esra Akbalık

Afet yasası gibi temelini 
ço"unlukla “risk” 
faktörüne dayandıran 
yeni düzenlemelerin, 
sa"lıklı ya#am 
ko#ullarının 
sa"lanmasından çok 
kentin meta de"erinin 
yükseltilmesine hizmet 
eden merkeziyetçi 
düzenlemeler olarak 
hayata geçmesi, do"al, 
kültürel ve toplumsal 
pek çok büyük riski de 
beraberinde getiriyor.
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olmak, kentlere yönelik neoliberal 
düzenlemelerin, içinde ciddi bir mü-
cadele ve yan yana gelme potansiye-
li de barındırdı"ını ö"retti hepimize. 
1968’in sloganlarına selam gönde-
rip, ça"da! mizahla, akıl ve duyguyla 
güçlenen bu direni! ruhu, yalnızla!-
tırılmı!, tüketici kimli"ine hapsedil-
mi! kentliye, tüm ya!am alanlarının 
gerçek sahibi oldu"unu, sokakları, 
kenti ve hayatı bir arada !ekillendir-
menin temsili olmayan gerçek bir 
demokrasinin mümkün oldu"unu 
hatırlattı. Yıllardır korkuların ardında 
birbirine yabancıla!tırılmı!, herbiri 
bir di"eri için “öteki” olarak yeniden 
üretilip yan yana gelme olasılıkları 
yok edilmi!, meydanlara, kıyılara, 
ormanlara, sokaklara eri!imi türlü 
yollarla yava! yava! kısıtlanmı! hatta 
engellenmi! bir nüfus !imdi bir ara-
da ya!ama hakkı etrafında neoliberal 
politikalara dur diyor. 

#mkansız olan de"il aslında istenen, 
sadece do"al olan ve zaten olması 
gereken; çünkü biliyoruz: Ba!ka bir 
kent mümkün.. Ba!ka bir dünya da..

farklıla!ma ve ayrı!ma, spekülatif 
emlak piyasasının ve kentsel alan-
ların meta de"erinin rasyonelle!ti-
rilmesinde de güçlü bir araç olarak 
kullanılıyor. Kentte ya!ayanların kar-
!ıla!arak etkile!ime girdikleri kamu-
sal alanlara yönelik eri!imi kısıtlayan 
ve kamusalı özelle!tiren politikalar 
da “kentli” kavramının pasif bir yal-
nızlı"a dönü!mesinde etkili bir yön-
tem olarak kar!ımıza çıkıyor.

21.yüzyılda dünya nüfusunun yarı-
sına ev sahipli"i yapan, BM Habitat 
Raporlarına göre de 2050 yılında bu 
oranın %65’e çıkması ön görülen 
kentler, küresel kapitalizmin üretti"i 
e!itsizlik, adaletsizlik, göç, ayrı!ma 
ve yerinden etme gibi sorunların bi-
rebir görünür oldu"u yerler olarak, 
temel insan hakları hareketlerinin de 
odak noktasında yer alıyor. Neolibe-
ral politikaların ürünleri olarak küre-
sel iklim de"i!ikli"i, sava!lar ve kay-
nakların e!itsiz da"ılımı, bir taraftan 
insanca ya!am ve barınma hakları-
nın sürekli ihlal edildi"i, bir taraftan 
da marka de"erleriyle yarı!tırılmaya 
çalı!ılan “kentlerin yeniden in!asın-
da” bu ihlallerin daha da sertle!ti"i 
kent manzaraları yaratıyor. Yerellik 
ve demokrasi yerine küresel !irketle-
rin yönlendirdi"i kâr odaklı politika-
lar ile !ekillenen günümüz kentlerin-
de, gerek do"al kaynakların gerekse 
de yapım faaliyetlerinin, mekânların 
kullanım de"erinden çok stratejik ve 
meta de"eri ön plana çıkıyor.

Küresel kentlerin rekabetinde etkin 
bir rol üstlenmek isteyen #stanbul’da 
da bu politikaların hızlı ve sert et-
kilerini her geçen gün daha fazla 
görüyoruz. Afet yasası gibi temelini 
ço"unlukla “risk” faktörüne dayan-
dıran yeni düzenlemelerin, sa"lıklı 
ya!am ko!ullarının sa"lanmasından 
çok kentin meta de"erinin yüksel-
tilmesine hizmet eden merkeziyetçi 
düzenlemeler olarak hayata geçme-
si, do"al, kültürel ve toplumsal pek 
çok büyük riski de beraberinde ge-
tiriyor. Sulukule, Tarlaba!ı gibi soy-
lula!tırma projeleri, ayrı!tırma ve 
yerinden etme yöntemleriyle hayata 
geçerken; 3.Köprü, Kanal#stanbul, 
Topçu Kı!lası, Emek Sineması yerine 

AVM gibi büyük ölçekli kültürel ve 
co"rafi müdahaleler, hiçbir toplum-
sal uzla!ı gözetmeden #stanbul’un 
gelece"ini, neoliberal politikalar kı-
lavuzlu"unda !ekillendiriyor. Ciddi 
problemlere ve uzun vadeli risklere 
gebe olan bu projelerin bu kadar 
keyfi hayata geçebiliyor olmalarının 
yönteminin de, 17 Aralık 2013’te 
iyice açı"a çıktı"ı gibi, türlü “özel 
anla!malar” ve “çıkar denklemleri” 
oldu"unu biliyoruz.

Tüm bu olumsuz ve keyfi uygula-
malara kar!ın; 2001’de Porto Alleg-
re’de ilki düzenlenen Dünya Sosyal 
Forumu, dünya çapındaki neoliberal 
politikaların üretti"i her türlü e!it-
sizli"i ve bunlar kar!ısında kentsel 
sosyal hareketlerin önemine vurgu 
yaparak Lefebvre’nin Kent Hakkı 
kavramını yeniden gündeme ta!ı-
yordu. 1968’de, “Kenti de hayatı 
da de"i!tir!”, “Kaldırım ta!larının 
altında kumsal var!”, “Gerçekçi ol, 
imkânsızı iste!” sloganlarıyla Paris’te 
yankılanan hak arayı!ı ruhunun, 
21.yüzyılın ba!ından itibaren küre-
sel kapitalizm kar!ısında küresel bir 
uyanı!la kent sokaklarını yeniden sa-
hiplenmeye ba!ladı"ını umutla söy-
leyebiliriz. 

Do"al ve in!a edilmi! çevrelerdeki 
sa"lıklı ya!am ve bunun bir parçası 
olan kent hakkımızı, demokrasi mü-
cadelesinin bir parçası olarak Gezi 
Parkı sürecinde #stanbul’dan yayı-
larak ülke genelinde deneyimlemi! 

Kaynaklar:
1 Lefebvre, H. (1968) Le Droit à la Ville, 

in Kofman, E. and Lebas, E. (çev.: Gizem 
Aksümer-Julia Strutz. Ed: Erbatur Ça-
vu!o"lu) E"itim Bilim Toplum Dergisi / 
Cilt:9 Sayı:36 Güz:2011 Sayfa: 140- 152.

2 Harvey, David. 2008. Kent Hakkı. New 
Left Review Türkiye Seçkisi 2008 içinde. 
#stanbul: Agora Kitaplı"ı.
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Bu tablo çok korkunç, daha kor-
kuncu ise a!a"ıdaki foto"raf. Bu 
foto"rafa göre Türkiye’de 90’dan 
fazla yeni kömürlü elektrik santra-
li projesi var, iklim de"i!ikli"inin 
kendilerini te"et geçece"ine ina-
nan enerji yöneticileri bu projeler 
için fevkalade hızlı yasalar çıkartıp 
mahkemelerin verdi"i yürütmeyi 
durdurma kararlarını pas geçerek 
Türkiye’yi kirli enerji üretim üssü 
haline getirmeye çalı!ıyorlar.

Yatırım ajansının hedeflerine dö-
nersek !u anki elektrik üretim kuru-
lu gücü 61 bin MW olan Türkiye’de 
2023 yılına kadar 18.500 MW’lık 
bir tane termik santral yapmayı 
planlıyorlar bu 90 proje dı!ında.

Bu 90 projeden biri olan, hepimi-
zin özgürlükçü çıkı!larıyla bildi"i-
miz #shak Alaton’un sahibi oldu"u 
Alarko Holding, Çanakkale’nin 
küçük bir balıkçı kasabasına 1320 
MW’lık ithal kömürlü santral in!a 
ediyor. Yüzlerce köylü kadının ko-
valadı"ı !irket aylarca “#! makina-
larımız paslanmasın” diye hukuk-
suzca in!aata devam etti. Santral 
için dö!enen yüksek gerilim hat-
ları meyve bahçeleri olan bir köy-
den geçirilmeye çalı!ınca köylüler 
devlet ve !irket görevlilerini dere-
ye döktü. Neden dereye döktünüz 
diye sormu!tum köy muhtarına 
“Tutamadık kendimizi, çok yüzsüz-
ler” demi!ti.

Bunun gibi bir sürü kömür kar!ıtı 
direni! filizleniyor Türkiye’nin her 
yerinde, kömür !ehri Zonguldak’ta 
bile. Bu mücadelelerin hepsini 
www.karaatlas.org adlı siteden ta-
kip edebilirsiniz.

“TÜRK!YE dünyada en hızlı büyü-
yen enerji pazarlarından biri.” di-
yor T.C Ba!bakanlık Yatırım Ajansı. 
Hedef olarak 2023’te elektrik ener-
jisinin %30’unu yenilenebilir ener-
jilerden üretmek istiyor. Sadece bu-
radan bakınca ne kadar olumlu bir 
tablo var diye dü!ünmekten kendi-
ni alamıyor insan ta ki metnin a!a-
"ılarına inip de komik ve korkunç 
olan di"er hedefleri görene kadar.

Bu hedefleri incelemeden önce 
bazı bilgiler vermek isterim. Tür-
kiye #statistik Kurumu’nun verile-
rine göre 2011 yılında Türkiye’de 
229.396 GW saat elektrik üretilmi! 
ve da"ıtılmı!, tüketilen elektri"in 
miktarı ise 186.100 GW saat. Bura-
dan da görüldü"ü elde fazla üretil-
mi! elektrik var. Yine aynı verilere 
göre üretilen elektri"in %28,4’ü 
kömürden üretilmi!.

$u an Türkiye’de 21 tane çalı!an 
kömürlü elektrik santrali var yani 
21 farklı yerde atmosfere milyon-
larca ton karbon emisyonu salan ve 
çevreyle birlikte insan sa"lı"ını yok 
eden elektrik santrali. Rakam çok 
büyük çünkü yenilenebilir enerji-
lerin üretimdeki payı sadece %3,1.

Saldırgan delikanlı 
Türkiye enerji piyasası
Re!it Elçin
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sa"cı kimli"iyle bilinen Sinan Aygün 
ile birlikte sosyal demokrat siyaset 
üretmeyi hedefleyen Kılıçdaro"lu’nun 
ilk icraatlarından biri Ergenekon Da-
vası’nın avukatı olmak oldu. Bununla 
da yetinmeyen Kılıçdaro"lu Ergene-
kon’a üye olma arzusunu dile getir-
di(1). Her ne kadar Ergenekon süre-
cinde siyaset gelene"inden koparak 
sivil alanda siyaset yapmaya çalı!sa 
da “TSK kâ"ıttan kaplan çıktı” (2) di-
yen Batum gibi niyetlerini ve beklen-
tilerini açıktan söyleyemeyen CHP’li 
vekillerin varlı"ı ve CHP’nin bu süreç-
teki -kitlesinin de baskısı nedeniyle- 
topyekûn Ergenekon’dan yana olan 
tutumu partiyi “sosyal demokrasiye” 
bir adım daha yakla!tırdı!

KÜRT SORUNU
Di"er yandan açılım gündemiyle bir-
likte “demokratik söylem” alanında 
yeni bir kulvar daha açılmı! oldu. 
Kökeni CHP’nin kökleri ve ilkeleri ile 
do"rudan ili!kisi olan Kürt Sorunu’nda 
da CHP di"er meselelerde oldu"u gibi 
demokrat ve özgürlükçü söylemler 
üretiyor gibi gözükmek istedi. Fakat 
sorunun ve çözümsüzlü"ün bizatihi 
aktörü CHP bu konuda da “sosyal de-
mokrasinin” gereklerini uygulayarak 
sürecin kar!ısında yer aldı. #lk etapta 
ezen halk ve egemen siyasetin bir par-
çası olarak milliyetçi söylemleri yeni-
den üreten CHP, açılımın kar!ısında 
yer aldı. Buna ra"men açılımın halk 
arasında bekledi"i tepkiyi bulamama-
sı sonucu CHP açılım kar!ıtı siyasetini 
“AKP süreci !effaf yönetmiyor, siyaset 
kapılar ardında de"il mecliste yapılır” 
söylemine çevirerek yeni bir pozis-
yon aldı. Özellikle açılımın ilk so-
mut adımlarından olan, devletin kötü 
yönetti"i ve büyük bir fırsatın kaçtı"ı 
Habur olayından sonra iktidarı “PKK 
ile i!birli"i yapmak”, “PKK’nin aya"ı-
na gitmek” ile suçlayan (3) CHP’nin 
ırkçı ve en sa" kanadındaki isimlere 
her seferinde listede yer verildi. Bu 
kanadın ba!ını çeken ve bugün hâlâ 
meclis kürsüsünden aslında i!kence 
yuvaları olan “ikna odalarını” savu-
nan Nur Serter (4), yine ayni kürsüden 

CHP zamanın ruhunun demokrasiden 
yana esti"i, MHP’nin dahi “Demokra-
si Mitingleri” düzenledi"i bugünlerde 
kabuk de"i!tirdi"ini, yeni “sosyal de-
mokrat” kanadının siyasetine egemen 
oldu"unu iddia eden ve “birey, de-
mokrasi, özgürlük” temelinde siyase-
tine yön vererek aydınları da arkasına 
almaya gayret eden bir parti görünü-
mü vermeye çalı!ıyordu. Aslında 90 
yıllık bir devlet partisi olan CHP’nin 
bu yeni söylemleri özellikle Gezi sü-
recinde AKP’nin fa!izan müdahale-
leri, uzun iktidar süresinin hükümeti 
yıpratması ve “ustalık döneminde” 
bireyin hayat tarzına müdahalesine 
yönelik siyaset anlayı!ından sonra iyi-
ce artı! gösterdi.

Baykal’ın kronik ana muhalefet partisi 
lideri olma konumunun sorgulandı-
"ı anlarda, o zamanın yükselen sesi 
olan Kemal Kılıçdaro"lu’nun “yeni 
CHP”’nin ba!ına geçmesi gerekti"i 
konu!ulmaya ba!lanmı!tı. 2010’daki 
siyaset dı!ı olaylarla Baykal’ın ba!-
kanlı"ı bırakmasıyla CHP’nin yeni 
ba!kanı olan Kemal Kılıçdaro"lu’nun 
o günden bugüne CHP’nin yüzünü 
sosyal demokrasiye çevirdi"i ya da 
buna gayret etti"i söyleniyor.

ERGENEKON SÜREC!
Kılıçdaro"lu’ndan sonra partiye ka-
tılan Süleyman Demirel’in sa" kolu 
Mehmet Haberal, yine Demirel’in 
varisi olarak görülen Süheyl Batum, 

Ba#ka bir CHP mümkün mü?
Utku Aydın
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siyasetinin gere"ini yaparak bu yasak-
ları destekleyici bir konum aldı.

AKP’nin muhafazakâr siyaset anlayı-
!ını insanların özel hayatlarına mü-
dahalesine kadar yansıttı"ı, Gezi ile 
birlikte ayyuka çıkan “Tek Adam”lık 
sevdasının sardı"ı ve de otoriterle!-
menin had safhada oldu"u dönemde 
CHP’yi alternatif görmek isteyen ses-
ler ço"aldı. Seçim döneminin yakla!-
masıyla bu fırsatı kaçırmak istemeyen 
CHP ve medyası demokrasi-özgürlük 
ekseninde her ne kadar sesini yük-
seltip ön plana çıkmaya çalı!sa da 
ilkeleri ve anlayı!ı ile sosyal demok-
rat bir alternatif olmaktan çok uzakta 
gibi görünüyor. Parti içindeki Kema-
list-ulusalcı hegemonyanın kırılması 
için yazıda da ismi geçen az sayıda 
demokrat kimli"in a"ırlı"ını koyması 
kısa vadede pek mümkün gözükme-
mekte.

Di"er yandan toplumun tüm ezilen 
kesimlerinin örgütlendi"i, özgürlük ve 
demokrasi mücadelesinin yürütüldü-
"ü adres olan HDP ise cinsiyetçili"e, 
homofobiye, ırkçılı"a ve neo-libera-
lizmin yarattı"ı tüm tahribatlara kar!ı 
ezilen sınıflar ve kimlikler için alter-
natif olu!turdu. Önümüzdeki yerel 
seçimlerde ba!ta Sırrı Süreyya Önder 
olmak üzere özgürlükçü HDP adayla-
rının kazanması için mücadele etmek 
gerek.

“Kürt milleti ile Türk ulusu e!it ola-
maz” (5) diyebilen ve parti ba!kanı 
tarafından sahip çıkılan Birgül Ayman 
Güler gibi isimlerle bireyci, özgürlük-
çü ve demokrat bir çizgi yakalayan 
CHP’nin Kürt sorununun kilit noktası 
olan anadil hakkındaki görü!leri ise 
tipik bir egemen sınıf politikasından 
öteye gidemiyor. Her fırsatta anadilde 
e"itime kar!ı çıkan ancak anadilin ö"-
renilmesini kabul edebilece"ini ifade 
eden CHP’de Binnaz Toprak, Sezgin 
Tanrıkulu ve “Kürt çocuklarının 5 yı-
lını çalıyoruz” (6) diyen Rıza Türmen 
gibi ulusalcı/Kemalist hegemonya al-
tında sesi fazla çıkmayan milletvekil-
leri de bulunuyor. 

Öcalan ile görü!melerin ardından 
kendini çözüm paketini hazırlama 
zorunlulu"unda hisseden CHP, bir 
kaç göstermelik madde dı!ında Kürt 
halkından ve mücadelesinden pek 
de bir !ey anlamadı"ını gösterdi. Kürt 
sorununu inatla “Türkiye sorunu” 
olarak gören parti çözüm önerilerini 
de bu anlayı!la hazırladı. Sundu"u 
çözüm paketinde Kürt hareketinin 
taleplerini görmezden gelip sorunu 
“bölgenin kalkınması” ve “Türk e"i-
tim sistemi”’nin kalitesinin artırılması 
gibi fosille!mi! ve artık i!lemeyen bir 
anlayı!a indirebilen CHP, Ergenekon 
Davası’ndan ceza almı! tutuklu mil-
letvekilleri ile Kürt hareketine dönük 
açılan davalardan tutuklu bulunan 
BDP’li milletvekilleri aynı potada 
eritip, kendi çıkarları do"rultusunda 
çözüm kapsamında “tutuklu milletve-
killeri serbest bırakılsın” talebinde bu-
lundu. Bunun yanında çözümün kritik 
a!amalarından olan içerdeki binlerce 
sivil toplum üyesi ve siyasetçiyi içerde 
tutan KCK davaları hakkında ise her-
hangi bir öneride bulunmadı.

LGBT AÇILIMI
Özellikle yıllardır süren mücadelesi 
bir yana Gezi Süreci boyunca gerek 
mücadeleleriyle gerekse Haziran ayı-
nın sonunda düzenlenen “Gay Pride” 
ile önce çıkan LGBT hareketi CHP’nin 
gözünü LGBT bireylerinin taleplerine 
çevirmesini sa"ladı. Anayasa taslak 
metninde BDP ile ortak bir mutabaka-
ta varıp “cinsel yönelim” maddesine 
yer vermi!ti (7). “Yeni CHP” için umut 

verici bir hamle olan bu adım Ge-
zi’den sonra Kılıçdaro"lu’nun LGBT 
temsilcileriyle görü!mesinin ardından 
“belediye meclis üyeliklerine aday 
olmanız halinde üst sıralarda yer al-
manızı de"erlendiririz” açıklamasıyla 
daha gerçekçi bir hâl almaya ba!la-
mı!tı. Fakat yerle!ik siyaset anlayı!ı, 
egemen sınıfın ve egemen âhlâkın 
koruyucularının ve temsilcilerinin ba-
!ında gelen CHP seçimler yakla!ınca 
“henüz toplum buna hazır de"il” (8) 
diyerek “sosyal demokrat” siyasetine 
yeni bir boyut daha kazandırdı.

DEMOKRAT!KLE%ME PAKET!
Demokratikle!me paketinin CHP’ye 
yansıması yine beklendi"i gibi oldu. 
Özellikle Anadolu’daki Türk olma-
yan halklar harf devrimiyle ve anadile 
getirilen yasaklar yüzünden zihinleri 
ve kültürel altyapısı ulus-devlet’in en 
katı politikalara maruz kalmı!tı. Bu 
yaptırımların en sembolik ve utanç 
duyulması gereken adımlarından bir 
olan Andımız’ın paket kapsamında 
kaldırılması CHP’de beklenildi"i gibi 
tepki ile kar!ılandı. Tabanının güç-
lü oldu"u yerlerde okul ça"ını geç-
mi! ki!ilerin kitlesel !ekilde toplanıp 
protesto amaçlı Andımız’ı okumaları 
Kemal Kılıçdaro"lu’nun “Ba!bakan 
Andımız’ın nesinden rahatsız” (9) 
!eklinde açıklamaları ile parti siyase-
tinde vücut buldu. “Demokrasi gıdım 
gıdım gelmez” diyerek “devrimci” bir 
tutum sergileyen Kılıçdaro"lu yine 
paketle birlikte gündeme gelen kamu 
çalı!anlarının ba!örtüsü ile çalı!ması 
ve Meclis’e ba!örtülü vekillerin gir-
mesi konusunda ise CHP’nin gele-
neksel yasakçı, “laiklik elden gidiyor” 
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bir devrimciyi Stalinist çarpıtma-
lardan kurtararak onun devrimci 
fikirlerini, örgütsel mücadelelerini 
bugüne ta!ıyor. Kitap Troçki’nin 
1905 devriminde Sovyet ba!ka-
nı olarak oynadı"ı rolün, Sürekli 
Devrim teorisini geli!tirmesinin 
öneminin, 1917’deki ayaklanma-
yı ba!arıyla yönetmesinin hakkını 
verirken Troçki’nin hatalarını da 
saklamıyor. Aksine Cliff Troçki’nin 
Men!evik-Bol!evik ayrımındaki tu-
tumunu, yıllarca süren uzla!tırma 
çabalarını, devrimci bir örgütü in!a 
etmektense birey olarak davranma-
sını sonuna kadar ele!tiriyor.

Marksizmle 1800’lerin sonunda 
Rusya’da çok yaygın olan da"ınık 
sol gruplardan birinde tanı!an Troç-
ki, kısa sürede etkili bir örgütçü ve 
ajitatör olarak öne çıkar. Kısa süren 
bir hapishane döneminden sonra 
Londra’ya giden Troçki burada ba!-
ta Lenin olmak üzere Rusya Sosyal 
Demokrat #!çi Partisi’nin sürgünde-
ki önderleriyle tanı!ır. 

TONY CLIFF, Türkiye’de daha çok 
Rusya’da Devlet Kapitalizmi ese-
riyle bilinir. Sovyetler Birli"i’nin 
sosyalist de"il kapitalist bir ülke 
oldu"unu hem ekonomik verilere, 
hem de i!çi sınıfının SSCB’deki 
durumuna dayandırarak anlattı"ı 
bu kitap dı!ında, Cliff’in Lenin ve 
Troçki üzerine yazdı"ı kapsamlı 
biyografileri de var. 1990’ların or-
talarında Türkçeye çevrilen Lenin 
biyografisinden sonra Troçki biyog-
rafisinin ilk cildi de geçti"imiz ay 
yayınlandı.

Tony Cliff’in yazdı"ı Troçki biyog-
rafisi tıpkı aynı yazarın Lenin bi-
yografisinde oldu"u gibi büyük 

Troçki: Ele#tirel bir biyografi
Onur Devrim Üçba!

Troçki’nin marksizme en önemli katkılarından  
biri olan Sürekli Devrim Teorisi 1905 Devrimi’nden 
önce olu#makla birlikte bu devrimin dersleriyle 
son halini aldı.
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Sürekli Devrim Teorisi’ni üretti. 
Dünyanın e!itsiz ve birle!ik ge-
li!mesini ba!langıç noktası olarak 
alan bu teoriye göre kapitalizmin 
her ülkede aynı mekanik geli!me 
çizgisini izlemesi gerekmezdi. Rus 
i!çi sınıfı nüfusun içinde bir azınlı-
"ı olu!tursa bile üretimde oynadı"ı 
kritik rolle yoksul köylüleri ve tüm 
ezilenleri etrafında birle!tirebilirdi. 
Burjuvazi, en basit reformları bile 
gerçekle!tiremezken, i!çiler hem 
burjuva devrimin gereklerini yeri-
ne getirebilir hem de durmaksızın 
sosyalist devrimi gerçekle!tirebilir-
lerdi. Ancak, Rusya’da gerçekle!en 
bir sosyalist devrimin gerçekten 
ba!arılı olmasının tek yolu Avru-
pa’daki geli!mi! ülkelerde meyda-
na gelecek bir devrimdi.

Troçki’nin marksizme en önem-
li katkılarından biri olan Sürekli 
Devrim Teorisi 1905 Devrimi’n-
den önce olu!makla birlikte bu 
devrimin dersleriyle son halini 
aldı. 1905 devrimin yenilgisinin 
ardından Rusya’dan ayrılan Troç-
ki yazarlık ve Balkan Sava!ları’n-
da sava! muhabirli"i yaptı. 1905 
devriminin yenilgisinden Birinci 
Dünya Sava!ı’nın ba!langıcına ka-
dar geçen süre Bol!evik Partisi için 
devrime hazırlık yıllarıyken Troçki 
için bo!a giden yıllar oldu. Troçki, 
Birinci Dünya Sava!ı’nın çıkması-
nın ardından Avrupa’daki sosyalist 
hareket içindeki sosyal-!oveniz-
me hiçbir zaman geçit vermedi ve 
“kendi” ülkesini savunmayı red-
detti. Birinci Dünya Sava!ı yılları 
boyunca Bol!eviklere yakla!an 
Troçki, $ubat Devrimi’nin ardın-
dan Bol!eviklere katıldı ve Ekim 
Devrimi’ni örgütledi. 

Troçki’nin do"umundan Ekim Dev-
rimi’ne kadar geçen süreyi konu 
alan bu biyografi Troçki’nin otobi-
yografisi dı!ında Türkiyeli okurun 
ula!abilece"i tek kapsamlı Troçki 
biyografisi. Tony Cliff’in bu önem-
li eseri Troçki’nin hem ba!arılarını 
hem de hataları anlamak isteyen 
sosyalistler için çok önemli bir kay-
nak.

Troçki Rus Marksistlerinin 1903’deki 
kongresinde Men!eviklerle birlikte 
tutum alır. Kısa süre sonra onlardan 
da ayrılıp ba"ımsız hareket etse de 
dönemin Marksistlerinin pek ço"u 
gibi Lenin’in önerdi"i demokratik 
merkeziyetçi devrimci partiyi ika-
mecilik olarak görür ve Lenin’i Ja-
kobenlikle suçlar. Troçki’nin verdi"i 
bu yanlı! karar, Bol!evik-Men!evik 
ayrı!masının politik bir ayrılık ol-
du"unu görememesi ve devamlı iki 
grubu uzla!tırmaya çalı!ması Troç-
ki’nin Bol!eviklerle birlikte partiyi 
in!a etmesine de"il, ba"ımsız parlak 
bir yazar olarak var olmasına neden 
olur. 

Troçki 1905 devriminde Petrog-
rad’da i!çilerin kurdu"u yeni bir 
örgütlenme biçimi olan Sovyet’in 
ba!ına geçer. #!çi temsilcilerinden 
olu!an Sovyet kendisini bir i!çi par-
lamentosu olarak örgütler. Troçki 
Sovyet’e etkili bir !ekilde liderlik 
eder; Yahudilere yönelik katliamları 
engeller, basın özgürlü"ünü getirir, 
sekiz saatlik i!günü mücadelesini 
yürütür, köylülü"ü etkilemeye çalı-
!ır. Ancak en önemlisi i!çi hareke-
tine devrimi devam ettirmenin ge-
reklili"ini, Çarlı"ın vermek zorunda 
kaldı"ı tavizlerle yetinilmemesini 
anlatır. Bu perspektif Troçki’nin Rus 
Devrimi konusunda hem Bol!evik-
ler hem de Men!evikler’den farklı 
bir anlayı! geli!tirmesi sayesinde 
ortaya çıkar.

Hem Bol!evikler hem de Men!e-
vikler gelmekte olan devrimin bir 
burjuva devrimi olaca"ını dü!ü-
nürler. Rusya’da köylü nüfus ço-
"unluktadır ve Avrupa ülkelerine 
göre geri bir durumdadır. Dolayı-
sıyla öncelikle bir burjuva devri-
miyle kapitalizmin geli!mesinin 
önü açılmalıdır. Bol!evikler dev-
rimden do"acak yönetimin “Pro-
letarya ve köylülü"ün demokratik 
diktatörlü"ü” olaca"ını söylerken, 
Men!evikler burjuva bir yönetimin 
gelece"ini dü!ünüyorlar ve bu yüz-
den kendilerine “burjuvaziyi Çarlık 
kar!ısında destekleme” görevini 
biçiyorlardı. Troçki ise bu iki yak-
la!ımdan da farklı bir dü!ünceyi, 

Troçki Cilt 1:  
Ekim'e Do#ru (1879-1917)

Tony Cliff
Antikapitalist Yayınları

#stanbul, 2013
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