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Kongre Programı 
Elimize ulaşan bildiri ve oturum özetlerine,  

bağlantı içeren başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.  

4 Eylül Çarşamba 

09.00   Karaburun Sofrası: Hoş Geldin Kahvaltısı  

(Gevreğini, Peynirini Al da Gel) (Bodrum Cafe) 

11.00   Karaburun Oturumu: Karaburun’da ÖÇK Süreci ve Çevre 
Mücadelesi (Bodrum Cafe) 

Yürütücü: Can Cankoçak (Karaburun Gündelik Yaşam, Bilim ve Kültür Derneği) 

• Goncagül Karaağaç (Karaburun Kent Konseyi) 

• Yusuf Arıcı (Yaylaköy) ve İlhan Yıldız (Karaburun) 

• Beyza Üstün (HDP PM) 

• Arif Ali Cangı (ÇEHAV) 

14.00   Açılış Konuşmaları (A Salonu) 

14.15   Açılış Oturumu: Marksizm, Kriz, Sınıf ve Mücadele 

-Rosa Luxemburg anısına- 

Yürütücü ve Çerçeve Sunuş: Melda Yaman        

• Arzu Çerkezoğlu 

• Ahmet Haşim Köse 

16.30   A1 Oturumu: Sınıf ve Kuram 

Yürütücü: Özgür Öztürk 

• Umut Can Yıldız – Eşitlik Mücadelelerine İdeolojik Bir Saldırı Olarak Biyolojik 
Kadercilik: Evrim Kuramının Çarpıtılması ve Genetik Belirlenimcilik 

• Siyaveş Azeri – Değer Bunalımı, “Sağ Popülizm” ve İnsanlığın Kurtuluşunun 
Ufku 

• Ahmet Gire – Kapitalist Arzunun Üretimi ve Yazılım 

• Baran Gürsel – Sınıf Mücadelesine Ruhsal Perspektiften Bakmak: Sınıfın 
Bilinçdışı ve Sınıfın Özdeşimsel Aşamaları 

• Ali Yalçın Göymen – Kriz,Kapitalist Ütopya ve Devrim 

B1 Oturumu: Gıda, Tarım, Ekoloji: Direniş ve Dayanışma Bitmez 

Yürütücü: Elif Karaçimen 

• Göknur Yumuşak ve Seval Doğanlar – Kadınların Yaşamında 
Kooperatifçiliğin Yeri ve Önemi 

• Engin Önen – Köylerde Yeni Dönüşüm Dinamikleri Tehditler Olanaklar 

• Pınar Bilir – Çanakkale’de Çevre/Ekoloji Mücadelesi Sosyopolitik Sonuçları 

http://kongrekaraburun.org/a1-oturumu-sinif-ve-kuram/
http://kongrekaraburun.org/b1-oturumu-gida-tarim-ekoloji-direnis-ve-dayanisma-bitmez/
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• Derya İnce – Yeşil Yola Karşı “Yaşam Savunusu”: Direnişin İzini Sürmek 

• Ekin Değirmenci ve Elif Karaçimen – Tarımda Piyasa, Toplum ve Devletin 
Çatışmalı İlişkilerini İçeren bir Meta Olarak Çay 

5 Eylül Perşembe 

10.00   A2 Oturumu: Sendikacılığın Krizi 

Yürütücü: Mehmet Türkay 

• Alpay Biber – 80 öncesi Sendikal Mücadele: Deneyimler ve Aktarımlar 

• Hakan Koçak – Türkiye’de Sendikal Hareketin Dinamiklerine Sınıf Oluşumu 
Perspektifiyle Bakmak 

• Özgür Müftüoğlu – Sendikalar Sınıf Mücadelesinin Neresinde? 

• Perihan Koca – Sendikal Mücadelede Kadın, Feminist Örgütlenme, Grev, Kriz 

B2 Oturumu: Sanat ve Gerçeklik 

Yürütücü: Emel Yuvayapan Yıldırım 

• Aygün Şen – Bilimkurgu Sinemasında Ekolojik Adalet ve Ekoeleştiri 

• Emine Sevim – Erkek(lik)lerin Krizlerini İzlerken: Taşraya ‘Uzak’tan Bakan 
Erkekler ile ‘Ahlat Ağacı’nın Altında Yaşayan Erkekler Arasında Betimleyici Bir 
Karşılaştırma Denemesi 

• Defne Özonur – İdealist ve Materyalist/Maddeci Sanat ve Bir Film Eleştirisi: 
“Kalandar Soğuğu” 

• Abdulcebbar Avcı – Sanatsal Yantutarlık: Burjuva Estetik Anlayışına Karşı 
Proleter Estetik Anlayışı 

• Lalehan Öcal – Film Festivalleri Denetiminde Gerçeklikler; “Çin’in Portresi” 
Yabancılaştırma Etkisine Sahip Bir Belgesel 

13.30   A3 Oturumu: MİSAM Oturumu: Kapitalizmin Bitmeyen Krizi 

Yürütücü: Erkin Başer 

• Nilgün Erdem – Dış Borç Açmazı: Azgelişmiş Ülke Örnekleri 

• Ferda Dönmez Atbaşı – IMF’nin Bitmeyen Çilesi: Sermaye Akımlarını Ne 
Yapmalı? 

• Mustafa Kemal Coşkun – AKP ve İşçi Sınıfı 

B3 Oturumu:  Hukukun Krizi ya da Krizin Hukuku 

Yürütücü: Ayşegül Karpuz 

• Orhangazi Ertekin – Türkiye’de Hukuk Düzeninin İnşası ve Gelişim Süreçleri 

• Erdoğan Akdoğdu – 15 Yılın Toplumsal Davalarından Politikaya Bakmak 

• Seher Dursun – Kapitalizmde Hukuk Kapitalizme Karşı Hukuk, Krizde Hukuk 

16.30   A4 Oturumu: İşçi Sınıfı Mücadeleye Devam Ediyor 

Yürütücü: Aydın Arı 

http://kongrekaraburun.org/b2-oturumu-sanat-ve-gerceklik/
http://kongrekaraburun.org/a3-oturumu-misam-oturumu-kapitalizmin-bitmeyen-krizi/
http://kongrekaraburun.org/b3-oturumu-hukukun-krizi-ya-da-krizin-hukuku/
http://kongrekaraburun.org/a4-oturumu-isci-sinifi-mucadeleye-devam-ediyor/
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• Suna Akbalık – Otomotiv Sektöründe Kriz ve Yeniden Yapılanma Dinamikleri: 
Renault Fabrikası Örneği 

• Özlem İlyas – Ofissizleşen Emek: Freelance Çalışanlar ile Sınıfı ve Sınıf 
Siyasetini Yeniden Düşünmek 

• Kriz ve Kadın Çalışma Grubu adına Şahika Hancı – Kadınlar ve Kriz 
Deneyimleri Raporu 

• İşçi Temsilcileri Konseyi Hazırlık Komitesi adına Şahin Başaraner – Kriz 
Döneminde İşçi Sınıfının Bir Aracı Olarak Komite ve Konseyler Nedir, Ne 
Değildir? 

• Fatih Müldür – Emeğin Kategorileri, Kavramsal Tutumlar ve Tutulmalar: 
Eleştirel Bir Deneme 

B4 Oturumu: Ortadoğu’da Ne(ler) Oluyor? 

Yürütücü: Şebnem Oğuz 

• Fulya Atacan – Ortadoğu’yu Anlamak: Savaş, Otoriteryanizm ve Neoliberalizm 

• İlhan Uzgel – Ortadoğu’da Bağımlılık Siyasetinin Çöküşü ve Büyük Güçler 

6 Eylül Cuma 

10.00   A5 Oturumu: Sınıf Mücadelesi ile Feminist Mücadelenin 

Kesişiminde Kadın Olmak 

Yürütücü: Melda Yaman 

• Nuran Gülenç ve Necla Akgökçe –Sendikalarda Cinsiyetçiliğin Üretim ve 
Yeniden Üretim Mekanizmaları ve Bunları Aşındırmak için Kullanılan 
Yöntemler; Türkiye’de Birleşik Metal İş Sendikası Örneği 

• Selin Top ve Deniz Kimyon – TMMOB’de Kadın Olmak 

• Lale Tırtıl – TTB’de Kadın Olmak 

• Rona Temelli – SES’te Kadın Olmak 

• Ayşe Panuş – Eğitim Sen’de Kadın Olmak 

B5 Oturumu: Lenin’in Karargâhı 

Yürütücü: Barış Yıldırım 

• Barış Yıldırım – Georgi Plehanov 

• Canan Kaplan – Karl Liebknecht 

• Kavel Alpaslan – Feliks Cerjinski 

C5 Oturumu: Kriz Hâli: Devlet, Siyaset, Birikim 

Yürütücü: Serdal Bahçe 

• Emre Erol – Burjuvalaşma Süreci: Hong Kong’daki Kamu Konutlarının 
Finansallaşması ve Metalaşması 

• Yusuf Alkın – Kriz, Emperyalist Kuşatma ve Çıkış Yolu 

• Levent Hekim – Olağanüstü Bir Devlet Biçimi Olarak Sömürge Tipi Faşizm 

http://kongrekaraburun.org/a5-oturumu-sinif-mucadelesi-ile-feminist-mucadelenin-kesisiminde-kadin-olmak/
http://kongrekaraburun.org/b5-oturumu-leninin-karargahi/
http://kongrekaraburun.org/c5-oturumu-kriz-hali-devlet-siyaset-birikim/
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• Hülya Kendir – Devletin Dönüşümü: Kamu Hizmetlerinin “Piyasa Dışı 
Özelleştirilmesi” Üzerine 

13.30   A6 Oturumu: Kriz ve Çatışma Zamanlarında Sosyal 
Hareketlerde Öğrenme ve Bilgi Üretimi 

Yürütücü: Fatma Gök 

• Mario Novelli – Kriz ve Çatışma Zamanlarında Radikal Sosyal Hareketleri 
Araştırmak: Teori, Süreç ve Praksis 

• Fatma Gök – Sosyal Mücadele İçinde Öğrenme Stratejisi Olarak Freire’nin 
Praksis Perspektifi 

• Birgül Kutan ve Adnan Çelik – Zor Zamanlarda ve Kriz Ortamlarında 
Toplumsal Hareketler, Bilgi Üretimi ve Öğrenme: HDK Örneği 

B6 Oturumu: Ekoloji, Kent, Kriz ve Sınıf Mücadelesi 

            Yürütücü: Melih Yalçın 

• Dilan Alataş ve Oğuz Karayemiş – Çocukluk Deneyimi Etrafında Krizi 
Yeniden Düşünmek 

• İrfan Mukul – Sınıf Mücadelesinin Tarihsel Konağı: Kent Hakkından Kentsel 
Praksis’e Doğru 

• Erkin Başer – Sınıf Mücadelesinin Mekânı Olarak Kent 

• Mehmet Horuş – Ekoloji Mücadelesinde Politikleşme Eşikleri 

• Beyza Üstün – Yaşamın Felsefesi: Ekoloji Siyaseti 

 C6 Oturumu: Tarihin İçinden Direnişler 

Yürütücü: Ferda Dönmez Atbaşı 

• Sezen Yılmaz – 19. ve 20. Yüzyılda Osmanlı İşçi Hareketinde Kadınlar 

• Menekşe Aykan – Türkiye Sınıf Mücadelesi Tarihinde Aleviliğin Konumu 

• Akın Sefer – Osmanlı Modernleşme Sürecinde Sanayi İşçileri ve Sınıf 
Mücadeleleri 

16.00   FEMİNİST KADIN FORUMU (Çullu Amfi Tiyatro) 

            [Sadece kadınların katılımına açıktır] 

16.30   A7 Oturumu: Çatışmalı Ülkelerde Barış Süreçleri 

Yürütücü: Yasemin Özgün 

• Ahmet Emin Dağ – Filipinler 

• Celil Kaya – İrlanda 

• Serhat Tutkal – Kolombiya 

• Tayyip Temel – Türkiye 

B7 Oturumu: İşçi Sınıfının Yeni Hâlleri 

Yürütücü: Doğan Emrah Zıraman 

• Kutlu Tuncel – İşçi Sınıfının Yeni Kültürleri: Neo-Patriyarşi ve Sınıf Olmayan 

http://kongrekaraburun.org/a6-oturumu-kriz-ve-catisma-zamanlarinda-sosyal-hareketlerde-ogrenme-ve-bilgi-uretimi/
http://kongrekaraburun.org/a6-oturumu-kriz-ve-catisma-zamanlarinda-sosyal-hareketlerde-ogrenme-ve-bilgi-uretimi/
http://kongrekaraburun.org/a6-oturumu-kriz-ve-catisma-zamanlarinda-sosyal-hareketlerde-ogrenme-ve-bilgi-uretimi/
http://kongrekaraburun.org/b6-oturumuekoloji-kent-kriz-ve-sinif-mucadelesi/
http://kongrekaraburun.org/c6-oturumu-tarihin-icinden-direnisler/
http://kongrekaraburun.org/b7-oturumu-isci-sinifinin-yeni-halleri/
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• Aslı Kaykısız – Örgütlenmesinde Güçlük Çekilenlerin Örgütlenmesi: İmece Ev 
İşçileri Sendikası, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası ve Sokak Atık Toplayıcılar 
Derneği Örnekleri 

• Ebru Işıklı – Yeni İşçi Disiplininin Niyet Edilmeyen Sonuçları 

• Şebnem Oğuz – Küresel Kapitalizmde Göçmen Emeğini Kavramsallaştırılmak: 
Büyüyen Prekarya mı, Göreli Artık Nüfus mu? 

• Nur Üstündağ – Zorunlu Göçte Nitelikli Olmak: Eğitimli Suriyeli Göçmenlerin 
İstanbul Emek Piyasasındaki Deneyimleri 

C7 Oturumu: Komünist Enternasyonal’in 100. Yıldönümü 

Yürütücü: Canan Kaplan 

• Alp Altınörs – Komünist Enternasyonal’in Kuruluşu 

• Haluk Yurtsever – Komünist Enternasyonal ve Dünya Devrimi 

• Fırat Sözeri – Komintern’in Ezilen ve Sömürge Halklara Çağrısı 

• Emel Akal – Birinci Doğu Halkları Kurultayı – Bakü: 1-7 Eylül 1920 

7 Eylül Cumartesi 

10.00   A8 Oturumu: Sokağın Bilgisi 

            Yürütücü: Nihat Koçyiğit 

• Dilek Kanlıbaş Demir – KHK’lerle İhraç Edilen KESK’li Emekçiler Direniyor 

• Hasan Oğuz – Ya Toplu Olarak Ölünce Ya da Direnince Gündem Oluyoruz 

• Yunus Özgür – Havalimanı Direnişi ve Sınıf Sendikacılığının Esasları 

• Sinan Uğur – Aliağa Belediye İşçileri Özgülünde İşçi Direnişleri ve Halkla 
İlişkiler 

• Fatih Gürhan ve Yücel Özkan – Cargill Direnişi 

• Selman Sakarya – Flormar Değil Direniş Güzelleştirir 

B8 Oturumu: Akademinin Krizi 

            Yürütücü ve Çerçeve Sunuş: Özlem Özkan 

• Doğan Emrah Zıraman – Marksizm mi Marksiyoloji mi? Akademi ve Marksizm 
İlişkisi Üzerine Bir Tartışma 

• Pınar Eldemir – İstanbul Akademisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: 
Yönetmelikler Ne Anlatıyor? 

• Tuna Altınel 

C8 Oturumu: İklim Krizi 

Yürütücü: Sinan Adıyaman 

• Özgür Gürbüz – İklim Krizi Nedir? Kavramlar ve Yaşanacaklar 

• Yonca Demir – Organik Tarım Türkiye’yi Besler, Yeter Ki Adil Paylaşalım 

• Kenan Kalyon – İklim Krizinin Politik Ekonomisi 

http://kongrekaraburun.org/c7-oturumu-komunist-enternasyonalin-100-yildonumu/
http://kongrekaraburun.org/c7-oturumu-komunist-enternasyonalin-100-yildonumu/
http://kongrekaraburun.org/c7-oturumu-komunist-enternasyonalin-100-yildonumu/
http://kongrekaraburun.org/b8-oturumu-akademinin-krizi/
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13.00   Çalışma Gruplarının Sunumları 

14.00   A9 Oturumu: Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar 

Yürütücü: Onur Hamzaoğlu 

• İlkay Girgin Erdoğan 

• Tunç Soyer 

• Adnan Selçuk Mızraklı 

B9 Oturumu: Sınıf Mücadelesinin Önündeki Teorik Açmazlar ve 
Enternasyonalizmin Olanakları 

Yürütücü: Serap Sarıtaş 

• Ramazan Türkmen –  İşçi Sınıfı ve Görünüm Biçimleri 

• Mehmet Özyiğit – Kriz Teorilerinin Krizi 

• Selçuk Yetik – İşçi Sınıfının Artı-Değerden Pay Alması Tartışmaları ve 
Enternasyonalizm 

17.00   Kapanış Oturumu: Sınıf Mücadelesi ve Sosyalist Siyaset 

Yürütücü: Yasemin Özgün 

• Levent Dölek (DİP) 

• Nuray Sancar (EMEP) 

• Oya Ersoy (Halkevleri) 

• Nusrettin Maçin (KKP) 

• Naim Göktaş (ÖDP) 

• Erdal Kara (SYKP) 

• Can Soyer (TİP) 

  

http://kongrekaraburun.org/b9-oturumu-sinif-mucadelesinin-onundeki-teorik-acmazlar-ve-enternasyonalizmin-olanaklari/
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A1 Oturumu: Sınıf ve Kuram 
Yürütücü: Özgür Öztürk 

 

Eşitlik Mücadelelerine İdeolojik Bir Saldırı Olarak   Biyolojik 
Kadercilik: Evrim Kuramının Çarpıtılması ve Genetik Belirlenimcilik 

Umut Can Yıldız 

Başta ABD olmak üzere tüm dünyada dinci gerici grupların yürüttüğü bilim, biyoloji ve 
evrim karşıtı tartışmalarının kısmen gölgesinde kalmış iki ana grupta topladığım biyoloji 
içi fikirlerin yansımaları ve bilimsel içeriğini kaybederek sivrilen propagandaları sınıf 
mücadelesi açısından aynı derecede ve belki de daha tehlikeli olabilirler. Kapitalizmin 
bu sözde bilimsel/biyolojik kaderciliklerin ortak noktası sınıflı toplumla ortaya çıkmış 
veya kapitalist sistem içi bazı ilişkilerin ve yine sınıflı toplumun yarattığı bazı insan 
davranışlarının tarihin/insanlığın başından beri var olduğu sonucuna ulaşmalarıdır. 

Evrim Kuramının Çarpıtılması 

Bugünün insan davranışının ve toplumlarının yalnızca biyolojik evrimiyle 
açıklanabileceğini iddia eden geniş yelpazeli akademik ve popüler bilim kaynakları, 
teizmin “çünkü böyle yaratıldık” ya da “fıtratımızda var” açıklamalarının yerine “çünkü 
böyle evrimleştik” açıklamasını koyarak benzer bir muhafazakârlığı seküler kesim 
içerisinde sürdürüyor. Hâlbuki en az iki milyon yıldır süren kültürel evrimi ve son 10 bin 
yılda patlama yapan toplumsal evrimi sayesinde doğadaki varlığını korumayı başarmış 
tek insan türü Homo sapiens’i iki ayaklı diğer insan türlerinden ayıran başlıca biyolojik 
özelliği yüksek uyum gücüne sahip sinir sistemidir. Bugünün toplumsal ve ekonomik 
sistemine uygun özellikleri de bu sayede kazanabilmiştir. 

Kültürel ve toplumsal evrim yerine ilkel atalarımızda sabitlenmiş ve günümüze biyolojik 
kalıtımla aktarılmış davranışlar öneren sosyobiyoloji ve evrimsel psikoloji gibi alanlar 
bugünkü insan davranışlarını açıklamak için sonuçtan nedene doğru evrimsel 
hikâyeler yazmışlardır. Diğer bir deyişle spekülasyonlar yapmışlardır. Her ne kadar bu 
açıklamaların çoğu için kanıtlar ortaya konulamasa da, yazılan ve çok okunan makale 
ve kitaplarıyla anlatılanların bilimsel gerçekler olduğu varsayılmıştır. 

Diğer yandan sonradan geliştiren kuramlar kadar pek çok alt kuram içeren evrim 
kuramının ilk alt teorilerinden doğal seçilimin popüler kullanımlarını da değerlendirmek 
gerekir. Evrimsel biyolojinin kurucusu Darwin’in İngiltere’de dönüşmekte olan 
aristokrasiyle yakın ilişkisi ve yeni gelişen liberal ekonomi düşüncelerine yakınlığı 
nedeniyle kullandığı dil ve kelime seçimleriyle başlayan süreç, bugün evrim 
anlatımında “Büyük balık küçük balığı yer.”, “Doğa bir savaş alanıdır.” benzeri 
söylemlerin hiçbir bilimsel dayanak gözetmeksizin toplumsal ilişkileri yorumlamakta 
kullanılmasına varmıştır. 

Gen Bulma Furyası 

Yukarıda bahsedilen evrimsel çarpıtmalarda genetik belirlenimcilik biyolojizminin 
sınırlarına dâhil edilebilir ancak genetik belirlenimciliğin evrimsel açıklamalar 
içermeyen alanlarına dair hem bilimsel çalışmalar hem de yayınlar artarak devam 
ediyor. 

Güncel örneklerden birisi moleküler genetik alanından verilebilir. Bu alanda yapılan 
korelasyon çalışmalarında genellikle bir özelliğe sahip insanların genomlarında diğer 
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insanlardan ayrışan ortak dizilimler genetik dizileme(sequencing) ya da 
işaretler(markers) yoluyla araştırılıyor ve bunu aday genlerin ileri incelemeleri takip 
ediyor. Kalıtımsal hastalıkların temellerinin keşfinde çok başarılı olan bu yöntem sıra 
daha karmaşık davranışların araştırılmasına gelince yöntemsel hatalar daha önemli 
hale geliyor. 

Rastgele seçilmiş insanlarla dahi yapılacak bir korelasyon çalışması 3 milyar 
nükleotitlik insan genomunda pek çok ortak dizilim bulunabildiği için araştırılan her 
konuda ortak dizilimler bulmak mümkün oluyor. Dahası davranışların oluşumunda 
kültürel ve toplumsal etkileşimler göz ardı edilip sadece biyolojiye bakıldığında, genetik 
belirlenimciliğin yine eksik kaldığını görüyoruz. Hızla gelişen araştırma alanı 
epigenetik, DNA dışı pek çok kalıtım mekanizmasını ortaya koymaya devam ediyor. 

Bilimsel makaleler eskisine göre bu konuda artık daha ihtiyatlı davransalar ve sadece 
aday genlerin belirlendiğinin altını çizseler de reyting veya tık peşindeki medya bu 
araştırmalar hakkındaki algıyı uç noktalara taşıyorlar. Herhangi bir arama motorunda 
kısa bir aramayla ‘suç ve ‘şiddet’ genlerinden ‘tanrıya inanç’ ve ‘mutluluk’ genlerine pek 
çok örnek bulunabilir. En basitinden mutsuzluğu bile ‘demek ki ben de bu gen yokmuş’ 
şeklinde açıklayan kaderci bakışa kapı aralayan gen bulma furyası kapitalizm, 
milliyetçilik, ataerkillik, yabancı düşmanlığı, saldırganlık ve rekabeti genlerimizdeki 
değişmez karakterler tanımlamanın bir aracı haline geldi. 

Genetik Determinizm 

Richard Dawkins’in Gen Becildir kitabı ile simgeleşen başka bir genetik determinizm 
türü ise canlı türlerinin esas biriminin DNA zincirleri olduğunu iddia etmiştir. Bu bakış 
tüm hücre, doku, sistem ve çok hücreli bedenlerin genler tarafından kendilerini 
çoğaltmak amacıyla kullanılan teferruatlar olarak görür. Dawkins evrimi organizmaların 
mücadelesinin sonucu olarak değil, genlerin mücadelesinin sonucu olarak görmektir. 
Ne yazık ki canlılar bir bütün olarak yaşar ve ürerler ya da ölürler. Canlı genotipi ve 
fenotipi birbirinden çok farklıdır. En nihayetinde polimer bir makro molekül olan DNA’da 
canlılığın sırrını arayan bu akıl genlerin ifade farklılıklarını, canlının gelişiminin, 
çevrenin büyük etkisini ve gen dışı bilgi birikim yollarını yadsımaktadır. Dawkins’e göre 
tüm bedenimizle üremek için programlanmış makinelerizdir ve soyumuzun devamı için 
yaşarız. Dawkins kitabında doğum kontrol yöntemlerinin veya evlat edinmenin “doğal 
olarak” neden yanlış olduğunu açıklayacak kadar ileri gitmiştir. Genetik determinizm 
aynı zamanda insanının doğuştan bencil olduğu görüşüne de götürmektedir, çünkü tek 
amacı genlerinin emrettiği genlerini çoğaltma görevi olan bireyler yarışmak zorundadır. 

Dawkins’in determinist görüşü yanlıştır. Primatlar ve özellikle insan yaşamda kalmak 
için yaptıkları pek çok davranışı öğrenerek edinirler. Genellikle guruplar halinde 
yaşarlar, insanda ise bu sınıflı toplumlar öncesinde tam bir komün yaşama 
dönüşmüştür. Çünkü primatların hayatta kalma stratejisi öğrenebilen, hafıza 
kullanabilen, düşünebilen ve işbirliği yapabilen bir biyolojik altyapı ile şekillenmiştir. 
İnsanda ise son iki milyon yıldaki alet ve emek üretiminin de eşlik ettiği bir kültürel 
birikimle bugünkü haline gelmiştir, bu sayede insan ve insanlık üremekten fazlasını 
yapma potansiyeline sahiptir. 

Bildirinin Amacı 

Bu derleme çalışmasıyla Karaburun Bilim Kongresi katılımcılarıyla biyolojik kaderciliğin 
doğa bilimlerine ilgili veya bilimsel düşünceye sahip kesimler üzerinde gösterdiği 
ideolojik etkileri tartışmayı ve farklı türlerini ayrıntılarıyla açıklayarak bilimsel eleştiri ve 
karşı kanıtlarıyla birlikte sunmayı hedefliyorum. Bunun yanı sıra geçerliliklerini 
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koruduğunu düşündüğüm Lewontin’in Biology as Ideology ve Not in Our Genes 
kitaplarında ortaya koyduğu biyolojideki ideolojilerin sınıfsal tahlillerini ve kalıtımı 
genlerle açıklamanın yetersizliği tezlerini yeni biyoloji çalışmaları aracılığıyla 
güncellemek istiyorum. 

Neden insan doğası ismini vermiyorum? 

İnsan doğası hem felsefeyi de içeren çok daha geniş bir tartışma alanı hem de 
kullanımı büyük oranda toplum bilimleriyle özdeşleşmiş durumda ve bu bilimlerden 
insanın biyolojik gerçeklerini tamamen reddeden ekoller nedeniyle yanlış tartışıldığını 
görüyorum. İnsanın davranışlarını da etkileyen biyolojik bir doğası olduğunu 
reddetmiyor ancak bahsettiklerim kadar kesin olmadığını ve tek yönlü olarak 
çarpıtıldığını düşünüyorum. Memelilerin, primatların ve özellikle bonobo ve insan 
soyunun biyolojik doğasının paylaşımcı, özgeci ve fedakâr biyolojik 
özellikleri/potansiyelleri yüksek oranda barındırdığını düşünüyorum. 

 

Değer Krizi, “Sağ Popülizm” ve İnsanlığın Kurtuluşunun Ufku       

Siyaveş Azeri 

Tüm dünyada, Hindistan’dan Polonya’ya, Rusya’dan Türkiye’ye, Macaristan’dan 
Brezilya’ya “sağ popülizmin” ve baskıcı yönetimlerin yükselişi serbest piyasa kapitalist 
ekonomi ile liberal burjuva demokrasinin ilkelerinin koşut geliştiği ve birbirlerini zorunlu 
kıldığı kadim liberal iddiayı açık biçimde yanlışlar. Bu çalışmada, değeri kapitalizmin 
içsel olarak çelişkili doğasının kurucusu ve ifadesi olan temel kategori olarak 
değerlendiren Marx’ı (1992) ve Moishe Postone’u (2003) izleyerek aşırı sağ siyaseti 
ve diktatörlük rejimlerinin yükselişinin bizzat kapitalizmin gelişiminden kaynaklanan 
kapitalist üretim ilişkilerinin özsel gerilimlerinin ifadesi olduğunu göstermeye 
çalışacağım. Bu özsel çelişki, Kurz’un “değer krizi” olarak nitelendirdiği, (2014) “gerçek 
servet” (kullanım değerinin) üretiminin “giderek daha az emek zamanına bağlı hale 
gelmesi” ile değer üretimi için işe koşulan emeğin biçimi (Marx 1992) arasındaki 
çelişkidir. 

Kriz, kapitalist toplumsal üretim ilişkilerine özseldir: Kapitalist üretim ilişkileri 
başlangıçtan beri kriz yüklüdür; bu içsel çelişki kapitalist toplumun sınıfsal yapısına 
dayanmaktadır—sınıf savaşımı kapitalist üretim ilişkilerine içkindir. 

Sınıfın “siyasi olarak dolayımlanan ve mantıksal anlamda kavramınca öncelenen 
akışkan bir varlık” (Azeri 2015) olduğu anlamında “sınıf savaşımının” şiddetlenmesine 
de yol açan bu kriz aynı zamanda komünist bir toplumun inşasının öznesi olarak 
devrimci-kurtarıcı bilincin kuruluşunun olanaklarını da imler. Sağ popülizm devlette 
cisimleşen sermayenin toplumsal tahakkümünün sürekli kuruluşunun siyasi aracıdır; 
bu olgu sermayenin sürekli krizi ve bu krizin yol açtığı olağanüstü durum karşısında 
devletin bürüneceği siyasi biçimdir. 

Sınıf savaşımın siyasal dolayımı işçi sınıfı mücadelesini zorunlu olarak siyasallaştırır. 
Başka bir deyişle, işçi sınıfı mücadelesi siyasal bir biçime bürünür (böyle bir biçime 
bürünmek zorundadır). Emek sermayenin bir kişileşmesidir; işin aslında değişken 
sermaye olarak emek olumsuz biçiminde olsa dahi bizzat sermayedir: Kapitalist emek 
sermayenin kurucusudur. Bundan dolayı sermayenin Marxçı eleştirisi emek içinden bir 
eleştiri değil; (kapitalist) emeğe yöneltilen bir eleştiridir. Bu anlamda “kendiliğinden” ve 
“kendinde” emek sermayeyi eleştirmez. Tersine, sermayeyi kurucu bir “zümresi” olarak 
emek “doğal” biçimde sermayenin duruşunu içselleştirmeye eğilimlidir. 
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Bu durum işçi sınıfının neden aşırı sağ siyasetin neferi biçiminde davranabileceğini 
açıklar: Faşizm sermayenin sermaye içinden “eleştirisidir”. Sınıfları, sınıf hareketlerini 
ve sınıfsal siyaseti ayrın bir Çin Seddi bulunmamasının yanı sıra, burjuva toplumun bir 
sınıf toplumu olduğunu, bizzat sınıfları bu toplumun kurucu öğeleri olduklarını un 
utmamak gerekir. Aristoteles “doğa boşluktan tiksinir” derken yanılmış olabilir ancak 
toplum, sınıfsal ve siyasal hareketlere uygulandığında bu önerme iç rahatlığıyla 
kullanılabilir. Toplum, insanlar ve işçi sınıfı yüz yüze geldiği güçlükler karşısında 
eyleme geçer. Radikal sol bir alternatifin yokluğunda insanların gerici, şoven ve faşist 
hareketlere yönlenmeleri kaçınılmazdır. Mansur Hikmet’in belirttiği gibi “Kendi 
yokluğumuzdan dolayı dünyayı kınayamayız. Radikal komünist bir hareket ortada 
yoksa insanları neden, söz gelimi, ulusal baskıya karşı nasyonalist hareketin saflarına 
katıldıklarından dolayı eleştiremeyiz” (2001).  

Sınıf savaşımının keskinleşmesi ve toplumsal “kutuplaşma” eski materyalizmin erimini 
belirleyen sivil toplumun sınırlarını aşan, “toplumsal insanlığı” (Marx 1969) hedefleyen 
örgütlü mücadele biçimlerini zorunlu kılar. Üretim araçlarının özel mülkiyetinin yanı sıra 
kökü kapitalist toplumsal üretim ilişkilerinde olan “toplumsal biçimlere dayalı soyut 
toplumsal dayatmayı” (Postone 2003) ortadan kaldırma ereğine odaklı böylesi sol, 
radikal özgürleştirici “sol” bir programın yokluğunda faşizmin yükselişi kaçınılmazdır. 

 

Kapitalist arzunun üretimi ve yazılım 

Ahmet Gire 

21. yüzyılda üretimin örgütlenmesinde birçok değişiklik yaşandı. Fordist paradigma 
değişti, çalışma biçimleri farklılaştı. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan çalışma rejiminde 
görülen bu değişiklik sosyal bilimler alanında daha sık tartışılmaya başlandı. Hem 
otonomist marksist kuramcılar hem de marksist yöntemi kullanmayanlar yeni çalışma 
rejimindeki değişimin kapitalizm içinde radikal bir kopuş olduğunu ve Marx’ın kuramıyla 
anlaşılamayacağını iddia ettiler. 

Bu çalışmada yeni emek biçimleri denildiğinde ilk akla gelen alanlardan birisi olan 
yazılım incelendi. Bu inceleme Marx’ın kavramları aracılığıyla derinleştirildi. Böylelikle 
hem Marx’ın kuramının açıklayıcılığı vurgulandı hem de gayri maddi emek 
litaratürünün bir eleştirisi yapılmaya çalışıldı. 

Bahsi geçen tartışma yapılırken özellikle Marx’ın iki kavramına, genel zekâ ve göreli 
emeğe sık sık atıfta bulunulacaktır. Yazılım üretiminin diğer sektörlere yaptığı etkinin 
anlaşılmasında ve bilgisayar programı üretilirken yazılımcının içinde bulunduğu ağın 
yazılım üretimine yaptığı etkinin anlaşılmasında genel zekânın önemli bir kavramsal 
dayanak olması beklenmektedir. 

 

Sınıf Mücadelesine Ruhsal Perspektiften Bakmak: Sınıfın Bilinçdışı ve 
Sınıfın Özdeşimsel Aşamaları 

Baran Gürsel 

Bu sunumda sınıfın oluşum/bozuşum sürecine ruhsal bir yaklaşım sunulacak, bu 
yaklaşımın sınıf mücadelesine ne gibi katkıları olabileceği tartışılacaktır. Bu sunumdaki 
ruhsallık kavrayışı, yalıtılmış bir birey öznelliği anlayışı üzerine değil, Marksist ve 
psikanalitik kuramların diyalogu çerçevesinde, bireysel veya kolektif öznellikler ile 
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toplumsal nesnellikler arasındaki geçişli ve karşılıklı ilişki üzerine kurulmuştur. Daha 
evvel bir model çerçevesinde tartışmaya çalıştığım (bkz. Gürsel, 2018b) bu geçişli 
öznellik-nesnellik ilişkisi içerisinde, kapitalist üretim ilişkilerinde işçi konumunda 
olmaktan kaynaklı olarak ve farklı bağlamlara özgü çeşitli unsurların devreye 
girmesiyle şekillenen, bireysel ve kolektif işçi ruhsallıkları bu yaklaşımın odağında yer 
almaktadır. 

Sınıf, bu metinde, Ellen Meiksins Wood’un (2008) kavramsallaştırmasından yola 
çıkarak ilişki ve süreç olma özellikleri çerçevesinde ele alınacaktır. İşçileşme ile 
başlayan ve Marx ve Engels’in (2004) işaret ettiği gibi kapitalizmle birlikte kendini de 
yok etmesiyle bitebilecek, oluşum ve bozuşum yönlerinde hareketler içerebilen bir 
süreç olan sınıf, farklı açılardan ele alınabileceği gibi ruhsal bir açıdan da ele alınabilir. 
Böyle bir perspektiften bakıldığında işçilerin bireysel ve kolektif eylem, söz, düşünce, 
düşünce, duygu, arzu, kaygı savunma vb. gibi birçok özelliğini nıfın ruhsallığı kavramı 
içerisinde ele almak ve sınıfın dinamik sürecini ruhsal bir yaklaşımla yeniden 
anlamlandırmaya çalışmak mümkündür. Bu çerçevede öznenin Freud’un (2013a, b; 
2014) ve onu takip eden psikanalitik düşüncenin ifade ettiği şekilde temel ve yapısal 
bir bölünmeden muzdarip olduğu düşüncesinden yola çıkarak bu oluşum ve bozuşum 
sürecinin bilinçli ve bilinçdışı olmak üzere iki tarafı olduğu iddia edilebilir. “”Sınıf 
bilinci””, bu bilinçli tarafın, daha bütünleşmiş biçimlerini tanımlamak için kullanılırken 
“”sınıfın bilinçdışı”” sınıfın ruhsallığında kurucu olan bilinçdışı dinamikleri tanımlamak 
için kullanılabilir (Gürsel, 2018b). Sınıfın bilinçdışı bu şekilde ilişki ve süreç olarak sınıf 
kavrayışının içerisine yerleştirilmekte ve sınıfın eylemlerini anlamaya ve geliştirmeye 
izin verecek bir kavram olarak oluşmaktadır.  Bu kavram, kapitalist üretim ilişkilerinin 
işçileşen kişi ve kesimlere dokunuşuyla harekete geçen ve türlü türlü aracı unsurla 
(çalışma koşullarından mücadele tarihine, cinsiyetten biyografik öykülere…) şekillenen 
bireysel veya kolektif sınıf eylemlerinin arkasındaki bilinçsiz dinamiklere işaret 
etmektedir.  

Sunumda, bu genel yerleştirmeden sonra, sınıfın ruhsallığının -ve onun içinde sınıfın 
bilinçdışı dinamiklerinin- nasıl okunabileceğine ilişkin bir model önerisi sunulacaktır. 
Daha evvel de tanıtılmaya çalışılan bu model (bkz. Gürsel, 2018a) çeşitli işçi 
gruplarından (örn. Tekel işçisi, katı atık işçisi, beyaz yakalı, vb.) örneklerle dinleyenin 
gözünde daha canlı hale getirilmeye çalışılacaktır. Sınıf ruhsallığına ilişkin bu modelin 
şöyle temel bir varsayımı vardır: Her işçinin tabii olduğu bir durum olan, yaşamak için 
çalışmak zorunda olma durumu, işçilerin evrensel gerçekliğidir ve bu gerçekliğin 
evrensel bir öznel karşılığı vardır.  Thompson’un (2012) “”sınıf deneyimi”” olarak sınıf 
anlayışının merkezine koyduğu bu öznel karşılığı kendi perspektifimden “”birincil 
güvencesizlik deneyimi”” olarak adlandırıyorum. Her işçi nesnel ve öznel anlamda 
birincil güvencesizliğin etkisi altındadır. Bununla birlikte her işçi ve işçi grubu, bağlama 
özgü aracı unsurların (çalışma koşullarından siyasal düzene, toplumsal cinsiyetten 
biyografik öyküye kadar birçok unsur) etkisi dolayısıyla  bu deneyimi farklı şekillerde 
yaşar ve açığa vurur. Bu model çerçevesinde, sınıfın oluşum ve bozuşum sürecinde 
bu deneyimin dört şekilde yaşanabileceğini iddia edilmekte ve sınıf sürecini bu dört 
kategoriye dayanak aşamalandırabileceği savunulmaktadır. Sınıf sürecinin en “erken” 
aşamasında -ki sınıf sürecinin zamanla paralel olarak ileriye doğru gitmek zorunda 
olmadığını, dolayısıyla her aşamaya doğru ilerleme ve gerilemelerin mümkün ve 
koşullara bağlı olduğunu akılda tutmalıyız – işçilerin ürettiği sınıf deneyimi ifadeleri, 
üretim ilişkilerine bağlı nesnelerle (işveren, devlet, para, diğer işçiler, vb.) kurulan 
hiyerarşik özdeşleşmelere ve idealizasyonlara dayanmaktadır. Ve bu aşamada ruhsal 
dünyada bir işçileşme söz konusudur ve bu nesneler koşulsuz olumlanmaktadır. İkinci 
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aşamada, işçilerin ürettiği sınıf deneyimi ifadeleri yine üretim ilişkileriyle kurulan 
hiyerarşik özdeşleşmelere dayanır ama ruhsal dünyada işçileşmeye bir direnme de 
söz konusudur ve bu nesneler olumsuzlanmaya çalışılır. Üçüncü aşamada 
özdeşleşmenin türü değişir ve yapısal olarak eşit konumda olan nesnelerle (örn. diğer 
işçiler) eşitlikçi özdeşleşmeler kurulurken, yapısal olarak eşit konumda olunmayan 
nesnelerle (örn. işveren, devlet, vb.) aradaki fark tanınmaya başlanır. Burada ruhsal 
dünyada bir yandan bir işçileşme söz konusuyken bir yandan da işçi olmayanla dikey 
bir ayrıştırma yapılır ve mücadele imkanlı hale gelir. Sınıf oluşum sürecinin dördüncü 
ve “”son”” aşaması ise yine eşitlikçi özdeşleşmeler temelinde kurulur ama burada 
ruhsal dünyada işçileşmeye direnme söz konusudur. Yani işçilik durumunun, o durumu 
yaratan düzenle birlikte ortadan kaldırılması, yani “”alternatfiler”” artık ruhsal dünyada 
imkan olarak belirmiştir. Nasıl ki birinci aşama niteliksel olarak sınıf sürecinin “”başı”” 
ve “”çekirdeği”” ise, dördüncü aşamada sınıf sürecinin sonundaki sınırdaki aşamadır. 
Sınıf, başlangıcı ile sonu arasında, aracı unsurların etkisiyle bu özdeşimsel aşamalar 
arasında ileri ve geri gitmek suretiyle oluşmakta ve bozuşmaktadır. Bu model 
çerçevesinde, bu süreci oluşum yönüne doğru götüren unsurların işlevleri ruhsal 
perspektifen “”dönüşmeci sembolleştirme”” olarak; aksi yöne götüren unsurların 
işevleri ise “”sakınmacı savunma”” olarak tanımlanmaktadır. Sunumda bu aşamalar ve 
bu aşamaları yaratan unsurların gördüğü işlevler somut örnekler çerçevesinde 
anlatılacaktır. 

Burada, ilişki ve süreç olarak sınıf kavrayışı içerisine, sınıfın bilinçdışı ve sınıfın 
özdeşimsel aşamaları kavramlarının yerleştirilmesini önerirken amacım sadece 
kuramsal ve araştırmaya yönelik önerilerde bulunmak değildir. Bana kalırsa bu tarz bir 
yaklaşım ve okumanın sınıf mücadelesi açısından da faydaları olabillir ki sunum 
içerisinde bunları da tartışmayı hedefliyorum. Sınıfı, kapitalizmi yıkabilecek politik bir 
birlik olmaya ya da olmaktan geriye düşüren aracı unsurların tanınmasının ve ne 
şekilde etki ettiklerinin anlaşılmasının, sınıf mücadelesi verenler bizlerin de kendi işlev 
ve etkilerimizi gözden geçirmemiz ve ihtiyaç varsa değiştirmemiz açısından da anlamlı 
olacağını düşünüyorum. 
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Çanakkale’de Çevre Ekoloji Mücadelesi ve Sosyopolitik Sonuçları 

Pınar Bilir 

Yaklaşık %54 ‘ü ormanlarla kaplı olan Çanakkale ili, Çanakkale boğazı ile bölünen iki 
kıta üzerinde konumlanmıştır. %80’i Çanakkale ili sınırlarında yer alan Kaz Dağı, 83’ü 
endemik olmak üzere 800 bitki türü ile zengin bir biyoçeşitliliği ve endemizm oranı ile 
yaban hayatı için önemli bir yaşam alanıdır. Öte yandan Biga Yarımadası’nın en önemli 
su kaynaklarını beslemektedir. Ayrıca Mitolojinin en önemli alanlarından birisidir, 
mitolojide yer alan Bin Pınarlı İda’dır. Troya’nın en önemli coğrafi, tarihsel ve kültürel 
bileşenidir. 

Çanakkale önemli bir tarım, orman ve turizm kentidir. Kaz Dağı ve yöresinin sağlık ve 
ekoturizm potansiyeli yüksektir. Ayrıca kültürel ve tarihsel zenginliğe sahip bir şehirdir. 
Tarımsal potansiyeli de yüksek bir kenttir. Nüfusunun %50’ye yakın bölümü doğrudan 
veya dolaylı olarak geçimini tarımdan sağlamakta olup, faal nüfusun %34’ü tarım 
sektöründe istihdam edilmektedir. Tarımsal ürün çeşitliliği açısından Türkiye’nin en 
zengin kentlerindendir, ürettiği Umurbey şeftalisi, Lapseki kirazı, elması,Bayramiç 
beyazı, pembe domatesi, zeytini, peyniri, ada üzümleriyle marka değeri de olan bir 
kenttir. 

İlin hemen hemen yarısı ormanlık alandır. Akdeniz iklimine özgü bitki topluluğu olan 
makiler, akçakesme, yabani zeytin, kocayemiş, sandal, mersin, kermes meşesi vb 
türlerden oluşmuştur. Ormanlarda, kızılçam,karaçam,köknar,meşe, kayın türleri, ve 
Kaz Dağı’na özgü Kaz Dağı göknarı bu bölgede görülebilir orman ağacı türleridir. 

Bütün bu güzellikleri ve sahip olduğu değerleri korumaya yönelik verilen 
mücadelelerden ilki Çan Termik Santraline karşıdır. 2000 yılında temelleri atılan 18 
Mart Çan Termik Santrali 2004 yılında üretime başladı ve 320 MW kurulu güce sahiptir. 
Bu tarihten sonra Çanakkale’nin Çan ilçesinde 330 MW lık Çan 2 Termik Santrali 2018 
yılı sonlarında üretime başlamıştır. Ayrıca Çanakkale’nin Biga ilçesinde 1200 MW lık 
İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali, ve 405 MW lık İÇDAŞ Biga Değirmencik Termik Santrali 
ve Karabiga beldesinde de 1320 MW lık Cenal Termik Santrali çalışır hale geldi. 
Bunlardan Karabiga Cenal için hukuk mücadelesi devam etmektedir. Çan’da kurulan 
2. Santralde inşa aşamasındayken kazanda patlama olmuş ve 6 işçi dumandan 
zehirlenmişti. Yine 2018 Kasım ayında 18 Mart Termik Santralinde sebebi hala resmi 
kurumlarca açıklanmayan kaza meydana gelmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de 
ağır yaralanmış ve 6 ay hastanede tedavi görmüştür. Çanakkale ilinin tükettiği enerji 
300 MW dolaylarında iken yıllık tek başına bir şehirde 3bin küsür megawatt termik 
santral barındırmaktadır. Bölgede ayrıca RESler, ve JESler de üretim yapmaktadır. 
Oysa ki Çanakkale hakim rüzgar ve güneşlenme süresi bakımından tükettiği elektriği 
sadece güneş ve rüzgardan karşılama potansiyeline sahiptir. 

Diğer bir çevre ve ekosistem sorunu Balıkesir-Çanakkale  Planlama Bölgesi 1/100000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe 
girdi. İstanbul ve Marmara Bölgesinin ulaşım ve sanayi yoğunluğunun Çanakkale ve 
yöresine kaydırılması, Lapseki’den Balıkesir il sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 
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kömürlü termik santraller kurulması, Kaz Dağı ve Biga yarımadasında yaygın metalik 
maden işletmeciliği yapılmak istenmektedir. Söz konusu plan ile ilgili Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odaları tarafından bu projenin iptaline ilişkin 
dava açılmıştır. Yargılama süreci devam ederken yapılması planlanan otoban ve köprü 
geçiş projesi ÇED olumlu kararı  verilerek köprü ihalesi yapılmış ve yapım aşamasına 
geçilmiştir. Projenin sadece bu aşamasında dahi 5000 ha tarım alanı kamulaştırılarak 
yok olacaktır. 10.000 futbol sahası büyüklüğünde sulanabilir ve yıl içinde birden fazla 
ürün alınabilir topraklar yok olacaktır. Yol güzergahı boyunca Lapseki ilçesinde 
150.000 dolayında meyve ağacı yok olacaktır. Yöreye özgü tarımsal değerlerde 
azalma ve değer kaybı yaşanacaktır. Kamu kaynakları kullanılarak inşa edilen tarımsal 
amaçlı sulama göletlerinin bir işlevi kalmayacak ve kamu zararı oluşacaktır. 

Önemli çevresel tehditlerden bir diğeri de metalik madenciliktir. Sadece Kazdağı ve 
yöresinde 38 adet maden ruhsat sahası vardır. Çanakkale Lapseki ilçesi Şahinli 
köyünde tüm mücadelelere rağmen Şahinli köyü halkınında isteği ile Nurol Holding 
bünyesinde çalışan TÜMAD Madencilik altın madeni işletmeciliğine başlamıştır. Son 
dönemde Esan Eczacıbaşı’na ait Kocabaşlar köyündeki altın madeni ruhsat alanı da 
rödövans yöntemi ile TÜMAD Madenciliğe kiralanmıştır. Böylece ruhsat sahası ve 
kapasitesi artırılmıştır. Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı su 
havzasında da Kanadalı bir şirket olan Alamos Gold’un Türk firması Doğu Biga 
Madencilik tarafından altın madeni işletmesi açılması için çalışmalar devam 
etmektedir. Şirketin ruhsat sahası 3500 hektar alandır. Aynı şirketin Ağı Dağı ve 
Çamyurt altın işletmesi projeleri de vardır. Ancak henüz bu iki ruhsat sahası için ÇED 
süreci bitmemiştir. Bunlar gibi parça parça pek çok sahada altın madeni için 
ruhsatlandırma yapılmıştır. Oysa ki son derece önemli bir ekosisteme sahip 
Kazdağı’nda ‘’vahşi madencilik’’ yapılamaz. Altın madenlerine karşı mücadele 
sürerken birçok noktada kurşun, feldspat gibi maden ocakları açılmış ve çalışmaktadır. 

Çanakkale’de yapılan ve hala yapılması planlanan kirletici, yok edici, vahşi projeler 
şehrin doğal afet riskini de göz önüne aldığımızda zaten ağır kirletici yatırımlar olan 
yukarıda saydıklarımıza ek olarak 1.derece deprem kuşağı olmasıyla da ek tehlikeler 
yaratacaktır. Geçtiğimiz yıl Brezilya’da yaşanan atık havuz barajının duvarlarının 
yıkılmasıyla oluşturduğu tahribatı ekranlarımızdan izledik. Çanakkale’de şirketlerinde 
kendi ÇED raporlarında belirttikleri şekliyle 1. Derece deprem kuşağındadır ve 
yapılacak yatırımlar için alınacağı söylenen önlemlerin hiçbirisi olası bitki ve hayvan 
katliamını ve ayrıca canlı yaşamını koruyabileceğini garanti edemez. 

Çanakkale zaman zaman farklı örgütler çevre mücadelesinde başrolü alsa da 20 yılı 
aşkın süredir bu mücadelenin içindedir. 60’tan fazla açılmış çevre davası vardır. 
Geçmiş yıllarda yatırımın yapılacağı arazilere yakın köy halkının da direnişi ile 
yatırımların bir kısmı ötelenebilmiştir. Şimdi ise ekonomik krizin getirisi olarak 
Çanakkale’de çevre felaketinde payını almış ve dağları, ovaları, ormanları yavaş yavaş 
katledilmeye başlanmıştır. Kent merkezinde örgütsel mücadele geçmiş yıllara göre 
kırılmalar yaşanmışsa da devam etmektedir. Ancak kırsalda verilen destek 
kaybolmaya başlamıştır. Köyde yaşayan halk artık toprağını işleyemez hale gelmiştir, 
hayvancılıktan para kazanamamaktadır, çözümü toprağını satıp gitmekte ya da 
köyüne yakın yapılacak maden ve termik santrallerde işe girerek aramaktadır. Şirketler 
köylerde sosyal yatırımlar yapmakta, kentte yaşayan çevre mücadelesi veren kişileri 
köy halkına karşı değersizleştirmekte, yapacakları yatırımların köy halkı için ne kadar 
önemli olduğunu her fırsatta dile getirmektedirler. Tarımı ve hayvancılığı yok eden 
devlet politikaları çevre mücadelelerinde kır ve kenti karşı karşıya getirmektedir. Kentte 
mücadeleye devam edenler şirketler ve köylü tarafından ‘’tuzu kurular’’ olarak 
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sınıflandırılmaktadır. Köylünün işini elinden alan, para kazanmasının önünde engel 
birer unsurdur artık kentten gelen ‘’çevreciler’’. Ekonomik kriz ve bu krizi fırsata çeviren 
şirketler ülke içinde ekosistemi korumaya yönelik mücadelenin gücünü kırmıştır. 

Sermayeden yana olan devlet politikaları, maden yasaları, enerji piyasası 
düzenlemeleri halkın içeceği suyu, besleneceği toprağı ve soluyacağı havayı yok 
saymaktadır. Bunun mücadelesinin yeni politikalar üretmek olduğu açıktır. Bu nedenle 
tarımsal üretimi canlandıracak, topraktan para kazanılarak satışının engellenmesinin 
yöntemleri bulunmalıdır. Kooperatifçilik, birlikte üretim ve tüketim bunun ilk adımı 
olacaktır. Birlikte mücadele eden kent ve kır parçalanmışlığını yeniden üretim modelleri 
üreterek onaracaktır. Bunun ekosistem ve insanlık açısından başka da bir çıkış yolu 
yoktur. İnsanlar ya özgürce çalıştığı kendi toprağını maden şirketine satarak 
güvencesiz ve ağır şartlarda çalışmaya başlayacak ya da kolektif yöntemler yaratarak 
özgürlüğüne yeniden kavuşacaktır. 

 

Yeşil Yola Karşı "Yaşam Savunusu": Direnişin İzini Sürmek 

Derya İnce 

Doğu Karadeniz’de yerel ekolojik direniş hareketleri çeşitlilik göstermektedir. Artvin’de 
maden, Hemşin’de HES, Fatsa ve Ünye kırsalında taş ocakları ve Çamlıhemşin’de 
yayla yolları projelerine karşı çeşitli vadilerde direnişler gerçekleşmiştir. Bu çalışmada 
söz konusu direnişlerden biri olan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında yer alan 
Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasında yapılmak istenen Yeşil Yol Projesine ait 
yol çalışmasına karşı yaylacıların göstermiş oldukları direniş ele alınacaktır. Yaylacılar, 
gösterdikleri direnişi “yaşam savunusu” olarak adlandırmışlardır. Yaylacıların bu 
yaşam savunusunda bulunmalarının nedenlerini sorgulamak bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır.  

Yaylacıların yaşam savunusu olarak niteledikleri bu ekolojik karşı çıkışa neden olan 
değişkenlerin ele alınmasında metalaşma, sektörleşme ve sermayenin yeniden 
değerlenme alanlarına bakmanın önemli olduğu açıktır. Bu noktada kapitalizmin 
sermaye birikimi üzerinden derinleşip-genişleyerek kendini yeniden yeniden üretmek 
zorunda olan bir sistem olduğu belirtilmelidir. Bu belirlenim ile birlikte sermayenin 
kendisinin yeniden üretebilmesinin zorunlu koşulunun sonucu olarak kapitalist 
ilişkilerin genişlemesi ve mekânsal/coğrafi yayılımı ile birlikte pek çok el değmemiş alan 
kapitalist süreçlere dâhil edilmektedir. Bu dâhil edilme metalaşma örüntüsü ile 
açıklanabilir. Metalaşma kavramı, kapitalizm öncesinde yalnızca gereksinimlerin 
giderilmesi için yürütülen kapitalist pazar/piyasa ilişkilerine dâhil olmamış alanların ve 
unsurların üretiminin artık piyasada satmak ve kâr elde etmek amacıyla kapitalist 
piyasa ilişkilerine tabi kılınması olarak ifade edilebilir. Metalaşmayı karakterize eden 
unsur emek gücünün kullanımıdır. Emek gücü üretim süreci dahilinde kullanım 
değerine sahip ürünlere değişim değeri katarak metalaştırır ve birikim sağlama aracı 
olarak kullanılmasını mümkün kılar.  Toplumsal hayatın giderek metalaşması ile her 
şeyin artan ölçüde sermayenin ihtiyaçları ile uyumlandırılması gerçekleşmektedir. Bu 
noktada yaşamın ve doğanın tüm unsurlarının metalaşma örüntülerine dahil edildiği 
söylenebilir.  

Doğa ürünleri ya da doğal varlıklar insan emeğinin dönüştürücü müdahalesi olmadan, 
doğa tarafından serbestçe sunulmuştur. Doğadan elde edilen ürünler ile 
gerçekleştirilen üretim süreci sonucunda ortaya çıkan şey metadır. Burada doğanın 
meta olduğuna dair bir tanımlamadan bahsedilemez. Söz konusu olan doğa ürünlerinin 
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ticarileştirilmesi ile meta üretiminde kullanılmasıdır. Doğal varlıklar sermayenin ihtiyaç 
duyduğu mekânsal yayılımın gerçekleşmesi ile metalaştırma örüntülerine dâhil edilir. 
Bu noktada Yeşil Yol Projesinde Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan yaylaların eşsiz 
doğasının kapitalist ilişki setlerine dahil edilerek metalaşma örüntülerinin ve sermaye 
birikiminin yeni değerlenme alanı olarak görüldüğü açığa çıkmaktadır. Metalaşma 
örüntülerinin doğa üzerindeki etkisi son kertede tahribat olmaktadır. Çünkü 
sermayedar gerçekleştirdiği etkinlikte doğanın koşullarını sürdüreceği yapının 
korunmasına dikkat etmemektedir. Nihayetinde “kapitalizmin ekoloji karşıtı bir eğilime” 
sahip olduğu anlayışı önemli kazanmaktadır.  

Yeşil Yol Projesi, Doğu Karadeniz bölgesinin kalkınmasının sağlanması için hazırlanan 
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı içerisinde yer alan eylem ve projelerden 
biridir. Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan yaylaların 2 bin 645 kilometrelik yol 
iyileştirme, yeni yol yapımı ve turizm merkezleri inşalarını temel alan bir projedir. 
Samsun ilinden Sarp Sınır Kapısı’na kadar yaylaları birbirine bağlayan Yeşil Yol’un 
tamamlanması ile “Yayla Koridoru” oluşturularak, “yayla turizminde en önemli kısıt 
olarak ortaya çıkan ulaşım sorunu çözülmesi” ile bölgede turizm faaliyetlerinin artış 
göstermesi yoluyla kalkınmanın gerçekleşeceği anlayışının eylem planı içerisinde 
önemle vurgulandığı görülmektedir. Bu noktada sermayenin yeniden değerlenme alanı 
olarak hedef aldığı Doğu Karadeniz’de yaylacılığın, turizm faaliyetleri ile 
sektörleşmenin içerisine çekildiği izlenmektedir.  

Çalışmada DOKAP Eylem Planı içerisinde yer alan Yeşil Yol Projesi’nin uygulandığı 
illerden biri olan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yaptığım bir alan araştırması 
çalışmanın olgusal kısmını oluşturmaktadır. Alan araştırmasının uygulanmasında nitel 
verinin elde edilmesi amacıyla yaylacılar ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. 
Standartlaştırılmış açık uçlu görüşmelerde, görüşmeyi koordine edici kılavuz sorular 
kullanılmıştır. Verilen cevaplardan hareketle yöredeki insanların doğa ile kurdukları 
ilişkinin fotoğrafı çekilmiştir., Çamlıhemşin’de yaşayan yaylacıların faaliyetlerinde 
gerçekleşen dönüşüm, projeye ilişkin algılanış ve projeye karşı gerçekleştirdikleri 
yaşam savunusunun onların bakış açısından kaynakları bulunmaya çalışılmıştır. 
Derinlemesine görüşmelerden elde edilen nitel veriler doğrultusunda Yeşil Yol Projesi 
kapsamında yapılan/yapılmakta olan asfalt yolların bölgede “dönüşümü hızlandırıcı, 
piyasacı anlayışa göre biçimlendirici girişimler” olarak algılandığı görülmektedir.  

Rize ilinde halihazırda yaylacılık faaliyetlerinin azalan ölçüde yapıldığı görülmektedir. 
Genç nüfusun eğitim ve iş olanakları için göç ettiği bu topraklarda yaylacılık 
faaliyetlerinin yürütecek kişiler bulunmamaktadır. Yaylacılığı sürdürenler vardır, ancak 
sayıları oldukça azdır. Yörede bulunan insanların farklı şekillerde yaylada turizmle 
ilgilendikleri görülmektedir. Araştırma kapsamında yapılan derinlemesine 
görüşmelerden elde edinilen bilgilere göre geleneksel yaylacılık 1990’lı yıllardan 
itibaren azalma göstermektedir. Yaylacılık ile geçimini sağlayan insanların sayısı çok 
düşük seviyelerdedir. Hayvanların mezra ve yaylalarda mera alanlarına salınması ile 
gerçekleştirilen yaylacılık faaliyetleri küçük boyutlardadır. Yayla ve mezralarda evi olan 
insanlar, bu alanları sayfiye olarak kullanmaktadırlar. Bunun yanında evlerini 
pansiyona dönüştürenler, çadırlarıyla kafe oluşturanlar ve yöreye özgü ürünlerin 
satıldığı alanlar da söz konusudur. Günübirlik turlarla da ziyaret edilebilen yayla ve 
mezralarda yayla turizmi belirtilen biçimlerde yapılmaktadır. 

Yöre insanları projenin sunmuş olduğu turizm biçimini kendileri için “faydalı” 
görmemektedir. Yeşil Yol ile yaylaların birleştirilmesinin gereksiz olduğu, zaten 
yaylaların patika yollarla birbirine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Yapılacak yol ile 
yaylaların gezilmesinin yayla turizmi olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğu sıklıkla 
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vurgulamışlardır. Turizm tesislerinin belirli merkezlerde kurulması konusunda büyük 
sermayedarların ve özellikle Arap sermayesinin bölgeye hakim olacağı şeklinde 
yorumlamışlardır. Tüm bunların yanında yol imalatı sırasında doğanın tahrip edildiği 
ve yapılacak asfalt yollar ile bu tahribatın artacağı önemle belirtilmiştir. 

Görüşme yapılan yöre insanları, Yeşil Yol inşa çalışmalarının yaylaların doğasına zarar 
verdiğini ve bu nedenle tahribat yarattığını belirtmişlerdir. İnşa çalışmalarının 
sürdürüldüğü Yukarı Kavron ve Sal yaylalarında çalışmaları durdurmak için yaşam 
savunusunda bulunmuşlardır. Hukuki yollarda elde ettikleri çalışmaların durdurulması 
yönündeki kararların işletilmeyerek çalışmalara devam edildiği belirtilmiştir.  

Türkiye gündeminde geniş yer tutan 2015 yılına ait bu yaşam savunusunun ekoloji 
alanındaki mücadeleler açısından önemi açıktır. Yaylacılar projenin durdurulması için 
hukuki yolları kullanmanın yanında yaylada yol inşa makinesi olan ekskavatörün 
çalışmasını engellemeye çalışarak zaman kazanmaya çalışmışlardır. Bu engelleme 
çabalarının gereği olarak yaylalarda nöbet tutmuşlardır. Yaylacıların iş makinelerinin 
çalışmasını engellemeye yönelik çabalarının karşısında sıklıkla güvenlik güçleriyle 
karşılaşmışlardır. Görüşme yapılan yaylacılardan biri açıklamalarında her yaylacının 
hayvanla ve üretimle ilgilenmesi gerektiğini, böylelikle üretimin yoğun bir şekilde 
yapılması karşısında bu tür projelerin yapılamayacağı ve önleneceğine dair vurgusu 
da yer almaktadır. 

Projenin incelenmesi ve alan araştırmasının sunduğu olguları kavramsal düzeye 
taşıyarak iç bağlantıları kurmaya çalıştığımızda, yaşam savunusu ile yaşamı tahrip 
eden dinamik iç bağlantılar çalışmamızın temel belirleyeni olmuştur. Bu belirleyenleri 
tartışmaya açmak, sadece olgularla kavramlar arasındaki ilişkileri gündeme getirmek 
gibi anlamlı bir çabanın ötesinde yaşam savunusunun  yol ve yöntemleri üzerinde 
birlikte  kafa yormanın heyecanını taşıyor. 

 

Tarımda Piyasa, Toplum ve Devletin Çatışmalı İlişkilerini İçeren bir 
Meta Olarak Çay 

Ekin Değirmenci  

Türkiye’de neoliberal politikaların uygulanmasıyla birlikte tütün ve fındık gibi pek çok 
tarımsal üründe tasfiye olarak nitelendirilebilecek gelişmeler yaşanırken çayda devlet 
koruması devam etmektedir. Bu çalışma çay tarımında gözlenen bu farklılaşmayı bir 
meta olarak çayın özgünlükleri üzerinden ele almaktadır. Meta piyasa belirlenimli bir 
ilişki olmasına rağmen üretimi ve tüketimi toplumsal ilişkiler içinde gerçekleşir. Meta 
etrafında örülen bu toplumsal ilişkilerin şekillenmesinde devlet merkezi bir rol oynar. 
Bu çalışmada tarımsal bir meta olan çay üzerinden kapitalist gelişmenin ilerleyen 
aşamalarında bu meta etrafındaki toplumsal ilişkilerin nasıl şekillendiği ve bu süreçte 
devletin nasıl bir rol oynadığı Rize’de yapılan bir saha araştırması üzerinden ele 
alınmaktadır. 1950’li yıllardan itibaren çay tarımının yaygınlaşmasıyla Doğu 
Karadeniz’de geçimlik üretim yapan köylü yerini aile içi emeğin kullanıldığı küçük meta 
üreticisine bırakmış; bugün itibariyle ise artık çay tarımında ücretli göçmen işçi 
kullanımı ve yarıcılık gibi işletme biçimleri giderek yaygınlaşmıştır. Bu süreçte bir 
yandan çay üreticilerinin yeniden üretimlerinin giderek metalaşmasının da etkisiyle  
monokültür bir bitki olan çayın bir geçim kaynağı olma özelliği büyük ölçüde ortadan 
kalkarken diğer yandan çay bahçesi sahipleri tarımla giderek daha az ilgilenir olmuş, 
topraklarına ve ürettikleri ürüne yabancılaşmıştır. Tüm bunlara rağmen çay tarımının 
küçük mülkiyet düzeni içerisinde devam edebilmesinin en önemli nedeni çayda devlet 
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desteğinin sürüyor olmasıdır. Bu durum metanın bir toplumsal ilişki olduğu kadar politik 
örgütlenmenin bir aracı da olduğuna işaret etmektedir. Çaya yönelik devlet desteği bir 
yanda iktidar(lar)ın çay üreticilerinin oylarını kaybetmeme öte yandan çay imalatında 
piyasa payının yarısına sahip sermayenin çıkarlarını gözetme saiki ile şekillendiği 
kadarıyla iktidar için bir yeniden üretim aracına dönüşmüştür. Bu çalışma, bölgede göç 
eğilimini önlemek ve köylüye geçim kaynağı sunabilmek üzere yoğun devlet desteğiyle 
tarımı yaygınlaşan çayın bu işlevlerini tamamlamış olduğunu ve artık çözümsüz bir 
yapı içinde varlığını sürdürdüğünü öne sürmektedir. 
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B2 Oturumu: Sanat ve Gerçeklik 
Yürütücü: Emel Yuvayapan Yıldırım 

 

Bilimkurgu Sinemasında Ekolojik Adalet ve Ekoeleştiri 

Aygün Şen 

Günümüzde iklim değişikliği, su ve gıda krizi, aşırı kentleşme, zehirli atıklar gibi 
ekosistemin tüm öğelerini küresel ölçekte tehdit eden sorunlarla karşı karşıyayız. 
Ekolojik limitleri görmezden gelerek sürekli büyümeyi teşvik eden kapitalizm, bilim ve 
teknolojideki gelişmeleri sermayenin hizmetine sunarak gezegenin tüm kaynaklarını 
sömürmektedir. Ekonomi politikten bağımsız ele alınamayacak ekolojik sorunların 
ortaya konulması, geniş kitleler tarafından tartışılması ve çözüm üretilmesi için sosyal 
bilimler yaklaşımına ihtiyaç vardır. Sinema gibi geniş kitlelere ulaşan kültürel metinlerin 
farkındalık yaratma, kamuoyu oluşturma gücü göz önüne alındığında, insanmerkezci 
bir dünya görüşü yerine ekomerkezci bir paradigma inşa edilmesi, ekosistemi meydana 
getiren tüm canlılar için sosyal ve çevresel adalet mücadelesi verilmesi konusunda 
eko-sinemanın ve eko-eleştirinin önemli bir rol üstlenmesi gereği anlaşılmaktadır.  

Foster “Ekoloji ve Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş” makalesinde yaşadığımız 
dönemde karşı karşıya bulunduğumuz ekolojik krizin sermaye birikiminin “dünyayı 
yabancılaştırıcı” mantığına yerleşik olduğunu ve bir sistem olarak kapitalizmin 
köklerine dayandığını vurgulamıştır.  Günümüzde insan türü küresel iklim 
değişikliğinden endüstriyel çöp yığınlarına kadar değişen bir ölçekte çevresel yıkım 
yoluyla kendi yaşamını ve ekosistemin sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. 
Zenginliğin mevcut dağılımı, dünyanın pek çok bölgesinde besin ve temiz suya 
ulaşamayan kitleler yaratmakta, insan nüfusu artmaya devam ederken gereksiz 
şekilde yıkıcı türde endüstrileşmiş tarıma yol açmaktadır. Biyo-çeşitlilik hızla düşerken 
ve türler ortadan kaybolurken, insan toplumları ekonomik ve endüstriyel anlamda 
sürekli büyümeye ve sosyal-ekonomik-çevresel adaletsizliğe dayalı olan, ekosistemin 
taşıma kapasitesini aşan bir sistemi devam ettirmeye çalışmaktadır. 

Rob Nixon “Slow Violence and the Environmentalism of the Poor” (Yavaş Şiddet ve 
Yoksulların Çevreciliği) adlı kitabında ekoeleştirinin çalışma alanlarından sosyal ve 
çevresel adalet kavramını Üçüncü Dünya’nın ekolojik mücadeleleri bakımından ele 
almıştır. Nixon “yavaş şiddet”i aşama aşama ve gözden uzakta gerçekleşen, zamana 
ve mekâna yayılmış ertelenmiş yıkımın şiddeti, normalde bir şiddet gibi görülmeyen 
aşındırıcı şiddet olarak açıklamıştır. Şiddet aniden gerçekleşen, mekânda birden 
ortaya çıkan ve derhal algılanan bir olay veya eylem olarak algılanır. Ancak yazar, 
şiddetin başka bir türü ile meşgul olmamız gerektiğini vurgular. Yavaş şiddet, ani ve 
seyirlik (spectacular) olmayan, zamanda ve mekânda birikerek etkisini artıran, 
kademeli şekilde ilerleyen ve büyüyen bir şiddettir. İklim değişikliği, ormansızlaşma, 
okyanusların kirlenmesi, toksik atıklar gibi yavaşça gerçekleşen çevresel felaketlerin 
algılanmasındaki ve temsil edilmesindeki güçlükler, bu tür şiddetle mücadele etmeyi 
daha da zorlaştırmaktadır. Nixon, medyanın etkileyici olana ve gösteriye tapındığı, 
kamu politikalarının derhal algılanan ihtiyaçlara göre biçimlendirildiği bir çağda yavaş 
şiddetin nasıl temsil edilebileceği sorusu üzerine eğilmiştir. Düşen bedenler, yanan 
kuleler, tsunami dalgaları gibi dikkat çekici olmayan, on yıllara yayılan yavaş şiddetin 
algılanmasını nasıl sağlayabiliriz? Yavaş gerçekleşen, anonim olan felaketleri 
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kamunun dikkatini çekmeye ve politik müdahaleyi sağlamaya yetecek görüntülere ve 
anlatılara nasıl dönüştürebiliriz?   

Son dönem bilimkurgu sinemasında sıklıkla kullanılan ekolojik kıyamet senaryoları 
biçim değiştirmekte, ekosistemin yıkımında herkesin eşit sorumluluğa sahip olduğu, 
tüm insanların felaketlerden aynı oranda zarar gördüğü anlatıların yerini sınıfsal bir 
perspektifle sistemi eleştiren filmler almaktadır. Çalışmada ekolojik sorunları ele alıp 
kıyamet sonrası vizyonunu ortaya koyarken sistem eleştirisini ve çevresel adaleti 
anlatının merkezine yerleştiren bilimkurgu filmler incelenmiştir. Seçilen filmler sosyal 
ve çevresel adalet, doğa/kültür düalizmi, sömürgecilik, toplumsal meseleler 
çerçevesinde ekoeleştirel yaklaşımla ele alınmıştır. Söz konusu filmler gelecekteki 
ekolojik felâketler üzerine kurulmuş popüler anlatılar olmakla birlikte, yeni dönemde 
kıyamet senaryosu filmlerinde soruların ve çözüm yollarının teknolojik boyutundan çok 
–ya da bununla birlikte- sınıfsal gelecek vizyonları öykünün odağında işlenmiştir. 
Ayrıca ekolojik sorunların çok boyutlu, karmaşık ve birbirini zincirleme reaksiyonlar 
halinde güçlendiren etkileri olduğu vurgulanmaktadır. Beklenmedik bir anda 
gerçekleşen dev bütçeli seyirlik felaketlerin (meteor, sel, patlama, deprem, vb.) ve 
bunların ileri teknolojiler ve kahramanın cesareti sayesinde üstesinden gelinmesi 
öykülerinin yerini şirketlerin, hükümetlerin açgözlülüğü veya ihmalkârlığı nedeniyle 
sürecin yıllara yayılan, birbirini tetikleyen ve giderek artan etkisine daha fazla yer veren 
filmler almaktadır. 

Son yıllarda giderek artan sayıda bilimkurgu filmi, radikal ekolojik hareketlerin de 
ısrarla ortaya koydukları gibi, mevcut sistem içinde kalındığı sürece sadece 
teknolojideki gelişmelerle ekolojik yıkımı, sosyal ve çevresel adaletsizliği ortadan 
kaldırmanın imkansız olduğunu ortaya koyar. Ekolojik çöküşün kaynağı gibi çözümü 
de politiktir. Popüler sinemanın çelişkili biçimde de olsa mevcut sistemin devamı 
halinde insanlığın sağlıklı bir çevrede yaşamasının mümkün olmadığı, ekolojik krizin 
önlenmesinin en önemli koşulunun sistemi değiştirmek olduğunu vurgulaması 
azımsanamayacak kadar önemlidir. İçinde bulunduğumuz toplumsal ve ekolojik 
yıkımın kökleri kültürel, ekonomik, politik sistemimizde bulunmaktadır. Ekosistemin 
işleyişini ve insanın ekosistemin bir parçası olduğunu anlamadan, bu işleyişe saygı 
göstermeden, tüketime dayalı, sınıflı, cinsiyetçi ve sömürgeci bir kapitalist sistemin 
ortadan kaldırılması mümkün değildir. Ele alınan filmler günümüzün gerçeklerini ve acil 
meselelerini başka bir zamana/ başka bir uzama taşıyarak bugünün sorularına cevap 
vermeye çalışmakta, bir gelecek vizyonu sunmaktadır.  

Bilimkurgu sineması sadece mevcut ekolojik meseleleri, geleceğe yönelik korku ve 
beklentileri yansıtmakla kalmamakta, belirli sorunları görünür hale getirilmesine, 
gelecek vizyonları ve çözüm önerileri sunarak dünyaya, topluma ve mevcut yaşam 
biçimine farklı açılardan bakılmasına katkı sağlamaktadır. Ekosistemin kırılganlığı 
arttıkça popüler sinemanın ekolojik meselelere dair kaygıları temsil etme biçimi 
değişmekte, sorunların ve çözüm yollarının karmaşıklığı vurgulanmaktadır. 
Milyonlarca insana ulaşan popüler bilimkurgular, çağdaş kültürel metinler olarak 
seyircilere yeni yaşam biçimleri, tüm canlılar için daha adil ve daha özgür bir dünya 
inşa edilmesi olasılığını hatırlatma gücüne sahiptir. Bu güç üzerinde daha çok çalışma 
yapılması, sinemanın insan ile insan dışı doğa ilişkisini onarmak, ekosisteme yönelik 
yeni bir duyarlılık geliştirmek, doğanın tüm varlıklarının hakkının gözetildiği yeni bir etik 
kurmak gibi acil ihtiyaçlara cevap vermek konusunda topluma nasıl yardımcı 
olacağının anlaşılması bakımından hayati önemdedir. 
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Erkek(lik)lerin Krizlerini İzlerken: Taşraya ‘Uzak’tan Bakan Erkekler 
ile ‘Ahlat Ağacı’nın Altında Yaşayan Erkekler Arasında Betimleyici Bir 

Karşılaştırma Denemesi 

Emine Sevim  

Erkeklik krizi tarımsal üretimden sanayileşmeye geçişle birlikte geleneksel yaşam 
biçiminin değişmesine bağlı olarak dönüşen ilişkiler ekseninde tartışılmaktadır. Buna 
göre üretimin haneden ayrılması sonucu geleneksel aile yapısı, kadın ve erkek 
arasındaki iş bölümü, çalışma yaşamındaki gereksinimler, nüfus yapısı, beden algısı, 
hak ve özgürlükler alanındaki değişimler vb. nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri 
de değişim göstermektedir. Bu çerçevede değişime adapte olmaya çalışan bireyler ile 
geleneksel değerlere bağlı bireyler arasında bir çatışma doğmaktadır. Erkeklik krizi en 
yalın haliyle bu çatışmayı ve geleneksel erkeklik kimliğindeki aşınmayı ifade eden bir 
kavram olarak kullanılmaktadır.  

Erkeklik ilişkisel bir yapı olması itibariyle değişen sosyo-ekonomik koşullara ve 
kadınların toplumdaki konumlarına göre yeniden tanımlanıp yapılandırılmaktadır 
(Kimmel, 1987, s. 152-153). Dolayısıyla aile, evlilik, çalışma yaşamı gibi alanlarda 
yaşanan değişimler ve kadınların mücadeleleri ile kazandıkları haklar karşısında 
erkekliğin sorgulanması sonucu, söz konusu değişime adapte olmaya çalışan 
erkekliğin, ‘eski, tanımlı’ pozisyonlardan ‘yeni, belirsiz’ pozisyonlara geçişi sancılı 
süreçleri beraberinde getirmektedir. Toplumsal alandan bireysel yaşamlara doğru 
geçildiğinde erkeklik krizlerinin fiziksel, duygusal ve psikolojik aşamaları daha 
yakından görülebilir. Bu çerçevede Türkiye’de de tartışılan erkeklik krizlerinin 
toplumsal ve bireysel düzeyde yansımalarını görmek mümkündür. Geç Osmanlı 
döneminden Cumhuriyete geçerken yazılan romanlarda ve endüstrileşmenin artışına 
bağlı olarak yaşanan göç dalgasının anlatıldığı filmlerde değişimin toplumsal alandaki 
karşılığı ve bireylerin bununla kurdukları ilişki betimlenmektedir. 1990 sonrası Türkiye 
sinemasında ise önemli bir tema haline gelen ‘taşra ve yalnızlık’ olgusu genellikle erkek 
özneler üzerinden anlatılmaktadır. Toplumsal değişmenin yarattığı krizlerin kesişim 
kümesinde buluşan ‘taşra’ ve ‘erkeklik’ arasındaki bu ilişkiyi sinemada anlatma 
çabasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu düzlemde Nuri Bilge Ceylan’ın 
yönettiği ‘Uzak’ ve ‘Ahlat Ağacı’ filmlerini, erkek karakterlerinin problemleri üzerinden 
karşılaştırdığımızda ortaya çıkacak tablo, Türkiye’de toplumsal alanda yaşanan 
değişimin ne yönde evrildiğine dair pek çok ipucu verecektir. 

2002 yılında gösterime giren Uzak filmini, çekildiği dönemdeki sosyo-ekonomik ve 
kültürel çerçeve içinde değerlendirdiğimizde işsiz, yalnız, mutsuz, bencil ve agresif bir 
kentli(leşmiş) erkek ile hayalperest, ‘saf’ ve ‘cahil’ taşralı erkek arasındaki gerilimi 
dönemin krizleri içerisinde anlayabilmekteyiz. 2018 yılında gösterime giren ‘Ahlat 
Ağacı’ filminde ise tariflenen gerilimlerin çoğulluğu dikkat çekici bir hal almaktadır. 
Türkiye’deki erkeklik deneyimlerinin pek çoğunun neredeyse bir panaromasının 
gösterildiği filmi iki açıdan değerlendirmek mümkün görünmektedir. İlki, geleneksel-
modern-post-modern erkekliklerin kuşaklardaki değişimlerde ifadesini bulan 
büyükbaba-baba-oğul arasındaki ilişkilere, değer yargılarına, iletişim biçimlerine 
bakılarak anlaşılabilir. İkincisi ise filmdeki farklı mesleklerle (yazar, sahaf, polis, 
müteahhit, belediye başkanı, piyango bileti satıcısı, ‘din adamı’, işsiz, kuyumcu, 
öğretmen vd.) ön plana çıkarılan ve bu biçimiyle ‘tipleştirilen’ erkeklerin yaşamlarındaki 
‘bireysel’ sorunlara dokunan diyaloglara odaklanılarak irdelenebilir. Netice itibariyle 
Uzak’tan Ahlat Ağacı’na kadar geçen süreçte erkekliğe (ve ek olarak taşralılığa) bakış 
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açısında yaşanan mühim değişiklik bize toplumsal alanda erkekliğin karşı karşıya 
kaldığı krizleri anlattığı kadar bunları aşma yollarını da ifade etmektedir diyebiliriz. 

Buradan hareketle bu çalışmada dünya çapında tartışılan ‘erkeklik krizi’ olgusunun 
Türkiye’de deneyimlenme biçimlerini tarihsel ve sosyolojik açıdan değerlendirmeye 
çalışacağım. Türkiye’de modernleşme ve kapitalistleşme sürecinin gerektirdiği 
değişimlerin ortaya çıkardığı krizlerin erkeklikler üzerindeki etkisini tarihsel arka 
plandaki süreklilikler ve çözülmeler ile anlamaya çalışırken, erkekliklerin krizlerinin 
gündelik yaşama yansımalarını ise bahsi geçen filmlerin çekildikleri dönemler ve 
karakterlerdeki farklılıklar üzerinden açıklamayı deneyeceğim. 

 

İdealist ve Materyalist/Maddeci Sanat ve Bir Film Eleştirisi: “Kalandar 
Soğuğu” 

Defne Özonur 

Her sanat eseri bir şekilde gerçeklik ile ilişki kurar. Sanatın objesi olan gerçeklik insanın 
dışında, insandan bağımsız bir varlık olmayıp, insansal ve toplumsal bir varlıktır. 
Marxist estetik teorisi için de sanat bir yansıtmadır, gerçekliğin taklididir. Sanat 
gerçekliğe yönelir ve onu yansıtmak ister. Ancak burada önemli olan sanatın yansıttığı 
bu gerçekliğin nasıl bir gerçeklik olduğudur. Bu sorunun cevabı farklı dünya 
görüşlerinin yansıtıldığı idealist sanat ve materyalist sanat ayrımı üzerinden verilebilir: 
İdealist sanat, olay ve durumları betimlemekle yetinir, görünen yüzüyle anlatır. 
Maddeci sanat, somut durumların somut çözümlemelerini yapar, nesnel gerçekliği 
değerlendirir, dönüştürür. İdealist sanat, nesnel gerçekliğin yasalarını, bu gerçeğin 
görünen yüzünü etkin bir biçimde anlatmak için kullanır. İdealist sanat gerçeğin salt 
gerçek olduğunu söylemektir. Maddeci sanat, gerçeğin gerçekte nasıl olduğunu 
söylemektir. İdealist sanatta sanatçı kavramlarla ilişkidedir. Maddeci sanatta, 
gerçekliği algılama ve anlatmada kavramların yardımına başvurulur. İdealizm, düzenin 
kalıcılığını sağlayacak, egemenlerin iktidarını güçlendirecek yapıtlar üretir. Örneğin, 
vahşi, kaba, savaşçı, rekabetçi insan tipi bu “sanat eserlerinde” normalleştirilir.  

Benzer şekilde sübjektif idealizm de, daima “ben”den başka bir gerçeğin bulunmadığı 
fikrine dayanır. Bu aşırı bireycilik, sanatçıyı toplum hayatında olup bitenlere mutlak 
surette yabancılaştırmakta ve onu hiçbir ilgi çekiciliği olmayan bir takım kişisel 
tecrübeleri ve hayali fantastik durumları kısırca tekrarlamaya mahkum etmektedir. 
Örneğin burjuva sanat eserlerinde “karakter” asla toplumsal değildir, bireyseldir. 
Toplumdan yalıtık bir halde kendi sorunları, kusurları, hazları vs. ile yansıtılır. Bireyin 
başarıları her zaman ön plandadır. Buna karşılık toplumcu gerçekçilikte birey toplumsal 
bir ifadedir. Toplumsallık olmadan birey hiçliktir. Ancak toplumsal mücadele ve topluma 
ilgi göstermeyen bir sanatçı için bireyin toplumsal temsili mümkün gözükmemektedir. 
Bu sanatçı, eserlerinde bu mücadeleye en ufak bir imada bile bulunmayacak, o da 
“biricik gerçek”le, yani kendi “ben”iyle yetinecektir. Ve bir an gelip bu “ben” yalnız 
kendisiyle arkadaşlık etmekten sıkılacağına göre, sanatçı bu kez “ben”i için fantastik 
bir dünya bir “mavera” alemi, yeryüzünün ve yeryüzü sorunlarının çok üstünde bir 
dünya yaratacaktır.  

Bir sanat eserinin değeri onun içeriğinin değeridir. Her sanat eseri daima bir şey anlatır. 
Çok sayıda izlenim arasından sanatçı, bazılarını seçer ve bunlara biçim verir. Bu 
seçme kelimenin en geniş felsefi anlamıyla taraflı (angaje) bir seçmedir. Estetik olgular 
genel olarak, kültürel ürünün içinde dolaştığı politik, toplumsal ve ekonomik 
koşullardan koparılır. Bu nedenle her film politik olarak algılanmayabilir. Oysa ki, şekli 
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her şeyin üzerinde tutan ve içerik kaygısı duymayan sanatçılar bile eserlerinde daima 
şu ya da bu şekilde bir fikir ifade ederler. Yanlış bir fikir, kişilerin psikolojisini yanlış 
şekil vereceğinden, bir sanat eserinin değerini mutlaka düşürür.  

Dolayısıyla genelde sanat eleştirisi, konumuz açısından da film eleştirisinin amacı, bir 
eserdeki bu farklı dünya görüşlerini ortaya çıkarmak yani belli bir eserdeki fikri sanat 
dilinden sosyoloji diline çevirmektir. Her sanat eserinin, belli bir toplumun ya da 
sınıflara bölünmüş bir toplumdan söz ediliyorsa belli bir sınıfın eğilimlerini ve ruh 
hallerini ifade ettiği açıktır. Bu ise, kaçınılmaz olarak filmde sunulan toplumsal 
eğilimlere taraftar ya da muhalif olmayı beraberinde getirir.  Bu anlamda film 
eleştirisinin önce, bu filmde hangi toplumsal bilinç ya da sınıf bilinci unsurunun dile 
gelmiş olduğunu kavraması gerekir.  

Bu çalışma da , yukarıda temel çerçevesi çizilen idealist ve materyalist sanat ayrımını 
yönetmen Mustafa Kara tarafından çekilen 2015 yapımı “Kalandar Soğuğu” filmi 
üzerinden analiz ederek aynı zamanda idealist ve materyalist/maddeci film eleştirisi 
ayrımını da örneklendirmeyi amaçlamaktadır. Filmde bir dağ köyünde yoksulluk içinde 
yaşayan bir ailenin geçim mücadelesi ve bu mücadelenin filmdeki temsili, bu 
mücadelenin içerisinde geliştiği politik, toplumsal ve ekonomik şartlar içerisinde ele 
alınacak ve yukarıda belirtildiği gibi bu mücadelenin hangi toplumsal bilinç ya da sınıf 
bilinci üzerinden sunulduğu sorularının cevabı aranacaktır. Bu özet yazılırken 
yararlanılan kaynakların atıfları çalışmanın orijinal metninde bulunabilir. 

 

Sanatsal Yantutarlık: Burjuva Estetik Anlayışına Karşı Proleter Estetik 
Anlayışı 

Abdulcebbar Avcı 

Kolektif üretime dayanan ve gösterimden evvel pek çok aşamadan geçen bir sinema 
filminin estetiği üzerinde üretim tarzı ve üretim ilişkilerinin belirleyici etkisi vardır. Öyle 
ki bir tarafta fikrî üretim söz konusu iken diğer tarafta da bu fikrî üretim üzerinde etkin 
olan maddi hayat söz konusudur. Yani, film yönetmene aittir; bunun yanı sıra 
yapımcıya ve dağıtımcıya da aittir. Dolayısıyla bir sinema filminin somutlanmasında 
burjuva estetik anlayışının etkisi olduğunu söylemek olasıdır.  

Doğrusu, üretim tarzı ve üretim ilişkilerinin etkisi nedeniyle bir sinema filminde egemen 
ideoloji yansıtılır. Zaten, sınıflı bir toplumda egemen ideoloji egemen gücün 
ideolojisidir. O halde estetik olan üzerine düşünüm, fikrî olanın üretiminde maddi 
yaşamın/maddi ilişkilerin gözetildiği ya da yadsındığı şekilde gerçekleşebilir. 
Dolayısıyla estetiğin tarihsel süreci incelendiğinde görülen odur ki Antikite’den 
günümüze uzanan süreçte tıpkı felsefede olduğu gibi estetik üzerine düşünceler de iki 
kampa ayrılmaktadır: İdealist estetik ve materyalist estetik. Apaçık olarak, tinin doğaya 
ilkliğini iddia edenler, idealizm; doğayı ilk olan olarak görenler ise, materyalizm 
ekollerinde yer almışlardır. 

Taban tabana zıt bu iki anlayışta idealist estetik varolan/egemen ideolojiye taraftır. 
Buna karşılık materyalist estetik varolan/egemen ideolojiye karşıdır. Bu iki anlayış 
çözümlendiğinde ulaşılan sonuç şudur: Burjuva estetiği ve proleter estetik. Çünkü 
estetik anlayış sınıf çıkarından bağımsız değildir. Dolayısıyla genel olarak sanat 
eserinde, özelde sinema filminde, temel tartışmalara zemin oluşturan kavramlar: 
Estetik, sinema estetiğinin öğeleri, sanat felsefesi, içerik/biçim, sınıf, gerçekçilik; üretim 
tarzı ve üretim ilişkileri kavramları dikkate alınmadan eksik bir çıkarım sunar. Şu 
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nedenle, sanatın sınıfsal özelliği vardır, yani, sanatsal olanın yansıtması burjuva 
gerçekçiliğine ya da toplumcu gerçekçiliğe bağlıdır. O halde gerçekçilik bir dünya 
görüşü sorunu olarak belirir. Dünya görüşü, filmin sanat yönteminde de belirleyendir. 
Demek oluyor ki bu iki anlayışın sanatsal yöntemi de farklılık göstermektedir.  

Öte yandan, gerçek yaşam ile sanatsal olan arasında uyum gerekir. Zaten, sanat, 
gerçek yaşamın estetiksel algısıdır. Gerçek yaşamda, sınıflı bir toplumda, sınıf 
mücadelesi vardır; o halde sınıf mücadelesi, bağıntılı olarak taraflılık, yani, sanatsal 
yantutarlık ve politika her yapıtta söz konusudur. Estetik ve ekonomi politika ilişkisi de 
tam da bu noktada gereklidir. Çünkü bu ilişki gözetildiğinde, önünde sonunda, eserin 
yansıttığı dünya görüşüne, bununla ilintili olarak da hangi sınıfı temsil ettiğine ulaşılır. 
Çünkü felsefi dünya görüşü sınıfsaldır, yani taraflıdır. Başka bir ifadeyle maddeciliğe 
ya da idealizme bağlıdır. Sosyalist düzende ve buna paralel proleter estetikte taraflılık 
vardır. Peki ama burjuva sanatı tarafsız mıdır? Tarafını dile getirmemek tarafsız 
olunduğu anlamına mı gelmektedir? Burjuvazi, zaten taraftır. Proleter estetik de bu 
anlamda taraftır. 

Burjuva estetik anlayışı insan ve toplum bağını yadsır, doğalcıdır, biçimi önceler, 
gericidir, tarihi yadsır, nesnel temeli yoktur, tarafsızlık iddiasındadır, anti diyalektiktir, 
eleştirel gerçekçidir. Aksinde ise, proleter estetik anlayış insan ve toplum bağı kurar, 
toplumcu gerçekçidir, biçim içerik birliği vardır, ilericidir, tarihsel maddecidir, taraflıdır, 
diyalektiktir. 

Bu çalışma da, sanatı toplumdan ve tarihten ayrı bir şekilde konumlandıran idealist 
anlayışa, yani, burjuva estetiğine karşı, proleter estetiğin varlığını irdelemektedir. Bu 
gerekçeyle, salt film estetiği ya da film estetiğinin ekonomi politikası üzerinde değil, film 
estetiği ve film estetiğinin ekonomi politikası üzerinde durmaktadır. 

Görüleceği üzere bu çalışmanın temel problemi; üretim tarzı ve üretim ilişkilerinin bir 
sinema filminin estetiği üzerinde nasıl bir etkisinin olduğudur. Çalışmanın amacı ise, 
sınıfsal temsili net olmayan gerici dünya görüşünü ortaya koymak ve tam karşısında 
duran ilerici sanat yöntemiyle karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda, çalışmada, burjuva 
estetiği ve proleter estetik arasındaki farklar idealist estetik ve materyalist/maddeci 
estetik bağlamında kategorileştirilecektir. Çalışmada, 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sinema, 
yani sıralı olarak: Geleneksel Burjuva, Alternatif/Bağımsız Burjuva ve Marksist/Proleter 
olarak ele alınacak ve sınıf, yoksulluk gibi kavramlar üzerinden irdelenecektir.  

 

Film Festivalleri Denetiminde Gerçeklikler; "Çin'in Portresi" 
Yabancılaştırma Etkisine Sahip Bir Belgesel 

Lale Han Öcal 

Sinema akan görüntüsüyle gündelik hayata çok benzeyen bir yanılsama üretir. 
Temelde aygıta içkin bir yanılsama üzerine kurulu olan hareketli görüntüdeki asıl 
yansıma ise gündelik hayatın gerçekliğinden ziyade yeniden ürettiği anlam 
ajandasındadır. Bu ajanda filmlerin içinde üretildikleri yapım, dağıtım, gösterim ağının 
bir tezahürüdür. Bu ağın belirleyiciliği siyasal, ekonomik ve toplumsal şartlardan azade 
bir üretim biçiminin olamamasına ilişkindir. Kültürel üretim biçimi olarak sinema da 
kapitalist sisteme hizmet eder. Bu nedenle yansıma gerçekliğin yansıması değil, 
temsile düşen egemen ideolojinin yansımasıdır. Temsil iktidarını koruyan egemen 
ideoloji burjuvanın çıkarlarını gözetecek biçimde örgütlenir. Burjuva çıkarlarını gözeten 
temsil düzeneği içinde ise sınıf mücadelesine yer bulunmaz. Perdeye yansıyacak bir 
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sınıf mücadelesinin mümkün ve görünür olmasının ön şartı sınıfsal çatışma ile 
toplumsal sınıf ayrımının temsilidir ki burada bir fasit daire çizilir. Zira dil de dahil olmak 
üzere temsil biçimleri, sınıfsal ayrımları görmezden gelmektedir. Temsil edilmeyen 
görünmediği için yok sayılır. Bu görünmezlik ilkesi mücadeleye mahal bırakmaz. 
Gündelik hayatın en tartışmasız toplumsal gerçekliği bu yanılsamayla belli ölçüde 
sönümlenir. Gündelik hayata benzer gerçekliği yeniden üreten sinema, rıza üreten 
hatırı sayılır bir kitle iletişim aracıdır. Siyasal, ekonomik, kültürel boyutları genişse de 
anaakım sinemanın ticari ve kurmaca yapısı gerçeklikle doğrudan ilişkilendirilmez, 
entelektüel alanda itibarı çok yüksek değildir.  

Dünya sinemasının bir araya geldiği uluslararası film festivallerinin itibarı ise yüksektir. 
Festival filmleri genelde gündelik hayatın içinden sıradan karakterleri merkeze alarak 
öykülerini aktarır. Bu öyküler, farklı etnisite, sınıf ve dillerin çeşitliliğiyle dünyanın uzak 
kalmış köşelerinin gerçekliklerine işaret eder. Bu çeşitlilik ve gerçeklik algısı, 
seçkilerinin seçkinliği doğrultusunda film festivalleriyle alakalıdır. Festivaller kendi 
kimliklerini, sanatsal, gerçekçi ve nitelikli yapıtları sergileyen, ticari kaygıdan uzak bir 
sanat dünyası imgesi üzerine kurmuşlardır.  

Belgesel filmler kurmacadan sonra festivallerde yer bulan en önemli kategoridir. 
Tematik olarak tamamen belgesellere ayrılmış festivaller, adını duyurmuş bağımsız 
film festivalleri kadar prestijlidir. Belgeseller film kültürü içinde gerçekliğin temsilini 
taşıyan iddialı bir konuma sahiptir. Televizyon tarafından soğurulmamış belgeseller 
daha da itibarlıdır.  

Gündelik hayatı en iyi taklit eden aracın içindeki bir tür olarak belgeseller, tarihsel 
olarak kurgu olduğunu unutturacak kadar güçlü bir gerçeklik anlayışı üzerinde 
temellenirler. Belgesellerin de bir tür olarak kendi uylaşımları ile hikâye anlattıkları 
unutulur. Hangi türe ait olursa olsun asıl sorun, seyircinin kurgusal gerçeklik 
yanılsaması içinde kaybolup sorgulayıcı düşüncelerden arınması ve anlatıya teslim 
olmasıdır. Çünkü bu hikâyenin anlamına, tek yönlü bir görüşün içine hapsolmak 
anlamına gelir. Bu kısıtlanmış görüşü yıkmanın bir yolu, seyirciyi sorgulatmaktır. 
Dördüncü duvarı yıkan, düşünümsel anlatımlar, bir aracın çizdiği dünyanın gerçekliğini 
yıkar ve yabancılaştırma etkisi seyirci ile hikâye arasına mesafe koyar. Bu mesafe, 
tanıdık bir duruma ilişkin çelişkiyi ortaya çıkararak farklı bir yönden bakmayı sağladığı 
seyirciyi aktif hale sokabilir. Brecht’in “eleştirel ve diyalektik estetik” anlayışı bu 
bağlamda sınıfsal konumları gözden kaçırmayan, sahneyi gözlemleyen, karakterlere 
dışardan bakan ve söylenenleri sorgulayan bir seyirci tasavvurudur.  

Uluslararası film festivalleri küresel seyircinin hiç görme imkânı olmadığı dünya 
sinemalarına yer verir. Seyirci anaakım filmlerden farklı dünya, kültür ve dillerin 
diyarlarına açılır. Sinemasal anlatıda, zaman ve mekân bir karakter haline gelir. Filmler 
hangi ülkeye aitse coğrafya kültürel özellikleriyle mekanda billurlaşır. Küresel seyirci 
için bu hep bir “farklılığı” tesis eder. Filmlerde anlatım da başkalaşır. Yabancılaştırma 
etkisi kural değilse de özellikle belgesellerde sık sık kendini yansıtan özdüşünümsel 
etkiler görülür.  Bu anlamda “Chinese Portrait” [Çin’in Portresi] Xiaoshuai Wang / Çin / 
2018 bir belgesel olarak festival filmlerinin çeşitli etkilerini üzerinde taşıyan önemli bir 
örnek. Festivaller filmlere, fon, ortak yapımcı, dağıtımcı vb. bulma imkânı sağlayan 
küresel bir pazardır. Makbul festival yönetmenlerinden biri olan Wang, filmi dokuz yılda 
tamamlamış. Locarno ve Fribourg Film Festivallerine bağlı Visions Sud Est fonundan 
yararlanan “Çin’in Portresi” yabancılaştırma etkisinin hiç kesilmediği anlatımıyla ayrıksı 
bir belgesel.  



 

 32 

Sabit plan sekanslardan oluşan film boyunca Çin’in çeşitli yerlerinde gündelik yaşama 
müdahale edilmeden görüntü akıyor. Kameraya poz veren köylüler, işçiler, öğrenciler, 
kıpırdamadan kameraya bakarak kaydı bekliyor. Sekanslar arası geçişler belirgin, 
görüntüye eklenen bir ses efekti ya da müzik yok. Film şüpheye düşürmeyecek şekilde 
gerçekçi kesintisiz bir kayıtla, köylü, yoksul ve işçileri, yıkılan metruk binaları, fonda 
gökdelenleri ele alıyor. Kültürel ve dinsel çeşitlilikle ve kentsel değişimin izlenebildiği 
bu yap-boz, seyirciyi gördüğünün ötesini düşünmeye teşvik ediyor. Bu teşvik Çin’in 
bütününü derbeder bir yoksunluk ve yoksulluğa hapsederken, imgelemde burjuvazi, 
yoksulluğa sebep olan aktörler, siyasal ve ekonomik sebepleri ortaya koyacak, 
diyalektik bir yapı kurulmuyor. 

Bu çalışmanın amacı seyirciyi kendi anlamına kapatan anaakım sinemaya mutlak 
surette alternatif görünen biçim ve içeriğe sahip filmlerin, tarihsel, toplumsal ve sınıfsal 
gerçekliği inşa edebilme ihtimalini doğuracak üretim koşullarını tartışmaktır. Çin’in 
Portresi benzeri gerçekçi bir dünya temsiline yaslanan, düşünümsel özelliklerle, 
yabancılaştırma etkiye sahip anlatılar anaakıma uyumlanmış şekilde seyircinin 
karşısına çıkabilmektedir. Seyirciyle öykü arasına bir mesafe koyması beklenen bu 
özellikler, egemen ideoloji ile uzlaşı sağlanmış, alışıldık sürprizlerden öteye geçebilir 
mi? Çin’in Portresi gibi festival dışında görmeye alışık olunmadık ve tüm seyir 
deneyimi, yabancılaştırıcı etki ile örülü bir film, festivallerin dünya sinemasına biçtiği 
“uygunlaştırılmış öteki” payesinden ötesini vaat edebilmekte midir?  Film festivallerinin 
dünya sinemasına yer açtığı kısıtlı sürelerde dünyayı yorumlamakla kalmayıp 
değiştirebileceğini kavrayan bir küresel seyirci tahayyül edilebilir mi? Yoksa bilme 
biçimlerini şekillendiren bir mekanizma olarak festival filmleri denetimindeki küresel 
seyirci sınıf mücadelesine kapanmaya mecbur mudur? 
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A3 Oturumu: MİSAM Oturumu: Kapitalizmin Bitmeyen 
Krizi 

Yürütücü: Erkin Başer 

 

Dış Borç Açmazı: Azgelişmiş Ülke Örnekleri 

Nilgün Erdem 

1970’lerin sistemik krizi sonrasında neoliberal programlar çerçevesinde istikrar ve 
yapısal uyum programlarıyla yönetilen, daha sonra bu politikalarla uyumlu olarak 
piyasaya-dayalı finansal sistemin gereklerini tümüyle veya büyük ölçüde yerine 
getiren, sermaye hareketleri üzerindeki kontrolleri hafifleten veya tamamen kaldıran 
çevre ekonomilerinde dönem dönem ağır finansal krizler yaşandı. 1970’li yıllarda 
başlayan borç krizleri 1980’li yıllarda derinleşirken, 1990’lı yıllar finansal krizlerin 
ortaya çıkmaya başladığı yıllar oldu, 2000’li yıllardan itibaren ise finansal krizler 
yoğunlaştı. 2007 sonunda başlayan ve 2008 yılında derinleşen ABD finansal krizi, 
bütün dünya ekonomilerine sirayet etti. Çevre ekonomilerinin finans ve/veya reel 
sektörlerinde krizlerle  sonuçlandı. Hem kendi ekonomik problemleri hem de dış 
dünyadaki gelişmeler karşısında kırılganlaşan azgelişmiş çevre ekonomileri, 
içerisinden geçtikleri bu krizler sonucunda ağır dış borç problemleriyle karşı karşıya 
kaldılar. Kısaca belirttiğimiz süreçten geçen ekonomiler arasında, Türkiye ekonomisi 
de dış sermaye girişlerine yüksek bağımlı yapısı ile sadece kendi ekonomik 
dengesizlikleri nedeniyle değil, aynı zamanda dış dünyadaki olumsuzluklardan yoğun 
bir şekilde etkilenen yapısıyla da en kırılgan ekonomiler arasında yerini almış ve 
yüksek dış borç sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 

Bu nedenle bu çalışma, Türkiye’nin içinde bulunduğu dış borç problemini, benzer 
bazı ülkelerin temel verileri ile karşılaştırarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Türkiye’nin dış borç probleminin mahiyetini anlamak için  Arjantin, Brezilya, 
Hindistan, Güney Kore ve Meksika’nın, 2008 yılı sonrasındaki bazı dış borç verileri ile 
Türkiye’nin verilerini karşılaştırmaya çalışacağız. Bu ülkeleri seçerken 2000’li yıllar 
boyunca cari işlemler dengesindeki açık ve fazlaların ülkelerin milli gelirlerine oranları 
ve büyüme oranlarındaki seyre baktık. Böylece bu ekonomilerin bazılarının cari 
işlemler dengesi ılımlı açık verirken büyüdüğü, ekonomiler küçülürken açığın cari 
fazlaya dönüştüğü; diğerlerinde büyümeye yüksek cari işlemler dengesi açıkları eşlik 
ederken, negatif büyüme değerleri söz konusu olduğunda da cari açık vermeyi 
sürdürdüğü; bu ekonomilerden birinde ise pozitif ve oldukça istikrarlı büyüme 
değerlerine cari fazlaların eşlik ettiği  gözlendi. Kısacası bu benzerlik ve farklılıkların 
söz konusu ekonomilerin borçlanma düzeyinde ve yapısında önemli değişikliklere 
neden olup olmadığını bazı temel göstergeler üzerinden değerlendirmeye 
çalışacağız.  

Son yıllarda çok fazla olmasa da borç problemine ilişkin olarak borçların ödenmemesi, 
moratoryum ilanı gibi istisnai uygulamalara tanık olundu. Rusya 1998’de, Arjantin keza 
2002 krizinde benzer bir adım attı. İkinci olarak da ağır borç problemi ile karşılaşan 
ülkelerin önündeki seçenekleri/seçeneksizlikleri, kısmen literatürdeki bu tartışmalar 
üzerinden kısaca özetlemeye çalışacağız. 
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IMF’nin Bitmeyen Çilesi: Sermaye Akımlarını Ne Yapmalı? 

Ferda Dönmez Atbaşı 

Sermaye hareketlerinin serbestleştirilerek, finans sermayenin kendisini farklı 
coğrafyalarda değerleme pratiği, finansal serbestleşme ve kuralsızlaştırma 
politikalarının uygulandığı birçok ülkede finansal krizlerle sonuçlanmıştır. Gelişmekte 
olan ya da gelişmiş ülkelerde yaşanan bu krizler, ana akım iktisadi yaklaşımlar 
tarafından dışsal şoklarla açıklanırken, ana akım dışı yaklaşımlar krizlerin doğrudan 
kapitalist sistemin işleyiş dinamikleri tarafından yaratıldığını ileri sürmektedir.  Bu 
çalışmada, 1970’lerden itibaren finansal serbestleşmenin savunucusu ve uygulayıcısı 
olmuş bir kurum olarak IMF’nin konuya ilişkin yaklaşımının zaman içinde ne gibi 
değişikliklere uğradığı tespit edilmeye çalışılmış ve politika önerisi değişikliklerinin arka 
planı mercek altına alınmıştır. Bunun için, önce tarihsel olarak sermaye hareketlerinin 
serbestliği politikalarının nasıl değiştiği ve IMF’nin ortaya çıktığı tarihten itibaren 
konuya ilişkin tutumunun ne olduğu tartışılmıştır. Ardından sermaye hareketlerinin tüm 
dünyada büyük ölçüde serbestleşmesi ve sonrasında ortaya çıkan krizler ile IMF’nin 
tutum ve etki alanının nasıl değiştiğine ilişkin literatür ele alınmıştır.  Burada özellikle 
2008 krizinin ardından, IMF’nin sermaye akımlarının dizginlenmesine yönelik 
teşebbüslere yanıtı ve 2012 Kurumsal Görüşü tartışılmış ve yeni kurumsal görüşün 
hem IMF’nin politika alanı ve hem de ana akım iktisadi yaklaşımın açıklama gücü 
açısından anlamı ele alınmıştır. Son olarak Post-Keynesyen ve Marxist teorilerin 
krizlere dair açıklamalarının ana hatları tartışılmış ve kapitalist ekonomilerin herhangi 
bir dışsal şoka gerek olmaksızın, kendi dinamiklerinin bir sonucu olarak krize yatkın 
olduğu ve bunun mekanizmalarının nasıl işlediği ele alınmıştır. Sonuç bölümünde 
finansal serbestleşme ve ardından yaşanan kriz deneyimlerine dair tartışmaların 
gelişmekte olan ülkeler açısından ne anlam ifade ettiği değerlendirilmiştir. 

 

AKP ve İşçi Sınıfı 

Mustafa Kemal Coşkun 

Türkiye işçi sınıfı, 1980 darbesinden itibaren pek çok mevzi kaybına uğradı. Sınıf 
hareketinin ve solun zayıflığının bir sonucu olarak yaşanan bu geri çekilme ve mevzi 
kaybı, kazanılmış hakların daha fazla gasp edilmesini ve örgütlülüğün her geçen gün 
erozyona uğramasını da beraberinde getirmiştir. Söz konusu geri çekilmenin kendi 
içinde evreleri vardır ve 17 yıllık AKP iktidarı, işçi sınıfına yönelik kapitalist saldırılar 
bağlamında özel bir döneme tekabül etmektedir.  

Son günlerde şahit olunan işçi intiharlarının, kendini yakmaya kadar giden protestoların 
temel nedenlerinden biri artık taşınamayan borç yüküdür. Ücretler düştükçe, tüketim 
kalıpları değişip ihtiyaçlar çeşitlendikçe çekilen krediler, borçlar, işçinin gelecekteki 
gelirini de bankalara ipotek etmesi anlamına gelmektedir ve bu durum bir süre sonra 
içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. İş güvencesini ortadan kaldıran uygulamalarla, 
işsizlik oranlarıyla birlikte düşünüldüğünde bu borç sarmalı işçiler açısından büyük bir 
yük haline gelmiştir.  

Bu sunumda AKP’nin iktidara geldiği günden bugüne kadar işçi sınıfının hangi 
haklarına gasp ettiği kısaca ele alınacak, daha sonra AKP’nin yalpaladığı şu son 
günlerde işçi sınıfının Türkiye siyasetine müdahale etme olasılığı tartışılacaktır. 
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B3 Oturumu: Kriz ve Hukuk: Hukukun krizi ya da 
Krizin Hukuku   

Yürütücü: Ayşegül Karpuz 

 

Orhangazi Ertekin, Erdoğan Akdoğdu, Seher Dursun 

Krizde hukukun araçsallığı, kriz ve hukukun olanaklarını tartışacağımız oturumun üç 
bölümden, üç ayrı konuşmacıdan oluşmasını planlamaktayız. 

1- Türkiye de yargı geleneği ve bu geleneğe dair tarihsel bir değerlendirme 
amaçlanmaktadır.  

2- AKP'nin yargıyı araç olarak kullanmasına ilişkin iki temel eğilim ele alınacak, tek tek 
örnek olgular üzerinden taktik ve yöntemleri gözden geçirilecektir.  

Birinci blok faili mechul davaları, 12 Eylül davaları, Ergenekon davası gibi "açılım süreci  
olarak adlandırılan sürece ilişkin davalar. İkinci blok gezi yargılamaları, 10 Ekim katliam 
davası, Suruç katliam davası, sosyal medya, BAK davaları, klasik örgüt davaları, Soma 
katliam davası gibi davalar.  

3- Krizin aşılmasında hukukun araçsallığı üzerine sistem içi çözüm önerileri ele 
alınacak (AKP yargı reformları, kuvvetler ayrılığı üzerinden hukukun üstünlüğü ilkesine 
çağrı, AB ve müktesebatının çözüm olarak sunulması)  

Grev ve işe iade , yargılamalarda hak mücadelesi ve teşhir,  işkenceye karşı mücadele 
gibi sol Marksist yapıların mücadelesinde hukukun araçsallığının değerlendirilmesi ve 
kapitalizme karşı hukuki mücadele bir olanak mıdır? sorusuna cevap aranacaktır.  
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A4 Oturumu: İşçi Sınıfı Mücadeleye Devam Ediyor 
Yürütücü: Aydın Arı 

 

Otomotiv Sektöründe Kriz ve Yeniden Yapılanma Dinamikleri: Renault 
Fabrikası Örneği 

Suna Akbalık 

Dünya ekonomisinin yapısal krize girmesiyle birlikte kapitalist ekonomilerde yeniden 
yapılanma süreci başlamıştır. Artan uluslararası rekabetin etkisi, üretimin giderek 
kârlılık koşullarını yitirmesi, çok uluslu şirketlerin daha düşük maliyetlerde üretim 
gerçekleştirme stratejisi dünya üzerinde yeniden yapılanmayı zorunlu kılmıştır. 
Yeniden yapılanma süreci ile birlikte doğrudan yabancı yatırımların hız kazandığı, 
sermaye birleşme ve satın almalarının artarak devam ettiği, işçi sınıfı üzerindeki emek 
süreci kontrol tekniklerinin geliştirildiği ve sermayenin gerekleri üzerinden üretim 
teknolojileri yeniden şekillenmektedir.  

Sermayenin günümüzdeki en yaygın eğilimi doğrudan yabancı yatırımlardır. Doğrudan 
yabancı yatırımın gerçekleştiği ülkelerde ödemeler dengesi açıkları artarken, 
egemenlik altındaki yarı sanayileşmiş ülkelerden gelişmiş kapitalist ülkelere doğru bir 
kâr transferi gerçekleşir. Bu kâr transferi iki ülke arasındaki eşitsizliği daha da 
derinleştirir ve aynı zamanda egemenlik altındaki yarı sanayileşmiş ülkelerde yaratılan 
artı değer bir kısmı gizli, bir kısmı açık kâr olarak gelişmiş kapitalist ülkelere doğru 
akmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımların özel bir biçimi olan sermaye birleşmeleri 
ve satın almalarıdır. Bu durum çok uluslu şirketlerin rekabet koşullarında şirketlerin 
maliyetlerini düşürüp pazar paylarının korunmasında ve arttırılmasında rakiplerine 
karşı büyük bir fırsat sağlamalarına neden olmaktadır. Dünya pazarında rekabet eden 
birçok büyük şirketin gün geçtikçe sayısının azalmakta olduğu görülmektedir. Sermaye 
birleşmeleri ve satın almaları, çok uluslu şirketlere iki avantaj sağlamaktadır. İlk olarak 
başka ülkelerin pazarlarına girişin kolaylaşması ve şirkete ait varlıklara hızla 
ulaşabilme imkânı yaratır. İkinci olarak, iki şirketin kaynaklarını birleştirerek birbirini 
tamamlayan kapasite artışıyla birlikte yeni teknolojiye erişme, maliyetleri azaltma ve 
rekabet edebilme düzeylerini de yükseltmektedir. 

Yeniden yapılanmaya ilişkin temel eğilimlerden bir diğeri mekânsal yeniden 
yapılanmadır. Sermayenin hareket ettiği mekânların yapısal özellikleri dikkate 
alındığında hammadde ve emeğin ucuz olduğu, üretilen metalar için pazar olanağı 
sağlayan bölge ve ülkeler sermayenin konumlanmak istediği mekânlardır. Sermayenin 
gerekleri üzerinden şekillenen mekânın gerçekleştirmesi gereken işlevlerden biri 
sermaye ve emek fazlasını coğrafi yayılma içinde emilmesidir. Harvey’ e göre üretim 
faaliyetlerinin mekânsal değişimi sadece krizleri erteleyen  “mekânsal çözüm”  olarak 
değerlendirilmektedir. Eşitsiz gelişen bu ilişkiler bütününde “üretimin ucuz iş gücü 
gerektiren niteliksiz ya da nitelikli aşamaları”  egemenlik altındaki yarı sanayileşmiş 
ülkelerde gerçekleşmektedir. Bu nedenle üretim dağınık bir yapıya sahiptir. Üretim için 
gerekli olan girdiler emek-gücü de dâhil egemenlik altındaki yarı sanayileşmiş 
ülkelerden ithal edilir. Üretimin kaydırıldığı bölgedeki emek-gücü bu girdileri işler, 
işlenmiş ürün başka bir ülkeye montaj için ihraç edilir. Üretim aşamalarının bütününe 
hâkim olmayan egemenlik altındaki yarı sanayileşmiş ülkeler dünya üretimindeki iş 
bölümünde çok uluslu şirketler kadar kârlı değillerdir. Bu ülkelere gelen yatırımların 
tekrardan akacağı yer çok uluslu şirketlerdir. Pazarın geç kapitalistleşen ülkelere doğru 
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genişletilmesi sonucu yaratılmış artı değerin gerçekleşme alanının ve transfer edildiği 
alandaki sermaye birikiminin artışına sebep olur. 

Yeniden yapılanmaya ilişkin diğer bir eğilim ise üretim teknolojilerinde yeniden 
yapılanma süreciyle birlikte sermayenin emek gücünü kontrol etme tekniklerinin 
dönüşümüdür. Çalışmamızda incelenen otomotiv üretiminin dünya üzerinde 
yayılmasıyla birlikte otomotiv sanayi teknolojisi olan bant sistemi de dünya üzerinde 
yayılmıştır. Yürüyen bantın üzerindeki kontrol yönetimin elinde olduğu için sermaye 
artık tekil makine aracılığıyla tekil işçiye çalışma hızını dayatmanın ötesinde bütün 
fabrikadaki işçilerin çalışma hızını ayarlama olanağı elde etmiştir.  Yürüyen bantın hızı 
arttıkça her bir işçinin belli bir süre içinde tekrarlamak zorunda olduğu işlemlerin sayısı 
artmaktadır. Metanın nihai ürün haline gelene kadar geçirmiş olduğu süreç bant 
üzerinde gerçekleşirken üretimin parçalara ayrılarak en küçük aşamalarının 
standartlaştırılıp işçinin işin bütününe ait bilgisini yok ederek aynı zamanda işçinin 
vasıfsızlaşmasına neden olmaktadır. 

Kapitalizmin kendine özgü ilişkileri temelinde ortaya çıkan sermaye üretim süreci bir 
değerleme işlemidir. “Sermayenin kendini geniş¬letebilmesi için, üretimin nesnel 
koşullarının sermayeye, emek harcama kapasitesi olarak emek gücünün ise ücretli 
emek niteliğine bürünmüş olmaları gerekir.”  Sermaye-emek ilişkisi toplumsal bir 
ilişkidir. Emek gücü olmaksızın sermaye değerinin büyütülmesine olanak yoktur. 
Kapitalist, emek gücünden elde ettiği artı değerin bir kısmını el koyarak sermaye 
birikimini devam ettirmektedir. Krizin sermaye ve emek açısından ayrı sonuçları vardır.  
Ekonomik büyümenin durma noktasına gelmesi ve istihdam yaratan sektörlerdeki 
daralmalar, gelişmiş kapitalist ülkeler başta olmak üzere tüm kapitalist dünyada 
işsizliğin hızla artmasına neden olmuştur.  Dünya üzerinde bütünleşmiş kapitalist 
ilişkiler, ekonomi içinde her an üretime dâhil edilecek hazır yedek iş gücü ordusu 
oluşturmaktadır. Uluslararasılaşma “dünya çapında yedek sanayi ordusunu 
genişletmenin stratejisidir” . Dünya pazarının oluşmasıyla birlikte pazar payını 
arttırmak için çok uluslu şirketlerin emek gücüne ihtiyacı artmış, bu emek gücü 
uluslararası bir sınıf olarak dünya pazarına çalışır hale gelmiştir. Sermayenin 
olağanüstü hareketliliğini ve giderek sıklaşan ekonomik krizlerin bedelini büyük ölçüde 
emek gücü ödemektedir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde dünya otomotiv sektörünün genel durumu incelenerek 
Türkiye’de otomotiv sanayinin genel dinamikleriyle ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda 
uluslararasılaşmanın ve tekelleşmenin boyutlarını örneklendirmemiz açısından tercih 
edilen çok uluslu şirket Renault şirketidir.  

Dünyada otomotiv sektörünün genel dinamiklerine bakıldığında taşıdığı önem 
açısından rekabetin en yoğun yaşandığı, teknolojik gelişmelerin en önce uygulandığı, 
üretim tekniklerinin hızla değiştiği sanayilerden biridir. Son yıllarda genel otomotiv 
şirketlerinin genel eğilimi rekabet koşullarında üretimin belirli aşamalarını farklı 
bölgelerde gerçekleştirerek üretimi kaydırdıkları ülkelerin ucuz emek gücünden, pazar 
dinamik yapısından ve hammaddeye yakınlık koşullarından faydalanarak maliyet 
düşürücü etki yaratmaktır.  

Türkiye’nin durumuna baktığımızda Türkiye,  uluslararası pazarın bir parçası haline 
gelmiş ve otomotiv yan sanayi ve ana sanayiinde yaşanan gelişmeler Türkiye’ye 
yabancı sermaye akışının hızlanmasına neden olmuştur. Türkiye’de otomotiv 
sektörünün gelişme dinamiklerine baktığımızda en büyük payın yabancı sermayeli 
şirketlere ait olduğu görülmektedir. Otomotiv sanayiinde yaygın olan sermayelerin 
birleşmeleri ve satın almalarına bir örnek de Fransız merkezli Renault şirketi ile Oyak 
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Renault arasında gerçekleşen ortaklıktır. Son zamanlarda tartışılan ve güncelliğini 
koruyan bazı modellerin Bursa da mı yoksa Fransa da bulunan Flins fabrikasında mı 
gerçekleşeceği konusu Renault yönetiminin açıklamalarından yola çıkarak Türkiye’de 
üretilmesinin daha düşük maliyetle gerçekleşeceği iddiası çalışmamızda 
gerçekleştirdiğimiz alan çalışmasında karşılığını bulmaktadır. Renault şirketinin 
Türkiye’ye üretimi kaydırmasının maliyetleri azaltıcı bir etki yarattığı varsayımını 
incelemek ve somut verilerle güçlendirmek için Bursa da bulunan Oyak Renault 
fabrikasında bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Oyak Renault ve Flins fabrikası 
arasında ücret düzeyleri, çalışma koşulları, sendikalaşma düzeyi ve toplu sözleşme 
ilişkileri karşılaştırılmıştır. 2015 yılından Türkiye’de en fazla ihracat yapan şirketler 
sıralamasında 2,8 milyar dolar ile 3.olan Oyak Renault,  aynı yıl içinde ücret artışı talep 
eden işçiler ve sendikalarının toplu sözleşmelerinin 3 yılda bir gerçekleştirilmesini 
kabul etmesi üzerine işçiler tarafından hem sendikaya hem de fabrika yönetimine karşı 
bir direniş gerçekleştirilmiştir. Oyak Renault fabrikasındaki çalışma koşulları en genel 
hatlarıyla incelenmiş ve fabrikada sermaye- emek çelişkisinin toplumsal bir reflekse 
dönüştüğü en büyük işçi direnişlerinden biri gerçekleşmiştir. 

 

Ofissizleşen Emek: Freelance Çalışanlar ile Sınıfı ve Sınıf Siyasetini 
Yeniden Düşünmek 

Özlem İlyas 

Bu çalışmada freelance (serbest) çalışma biçimi olarak nitelenen çalışma biçimlerinin 
kendine özgün sınıfsal yapıları ve freelance çalışanların örgütlenme çalışmaları ele 
alınmaktadır. Freelance çalışmanın yaygınlaşması; emek piyasalarının yeniden 
yapılandırılması, çalışmanın bireyselleşmesi, ekonomik öznelliğe dair neoliberal 
söylemler, işverenin üretim masraflarını dışsallaştırma isteği, ve freelance çalışanların 
işyerlerindeki mobbing, ayrımcılık, düşük ücret ve dayanışma/örgütlenme yoksunluğu 
gibi çeşitli sorunları reddedip üretim süreci üzerinde daha fazla otonomi kazanarak 
alternatif çalışma ve yaşama biçimleri deneyimleme arzularının da aralarında 
bulunduğu pek çok faktörün fazla belirlenmiş (overdetermined) bir sonucu olarak ele 
alınır. Freelance çalışma bilişim, çeviri, tasarım ve gazetecilik gibi birbirinden farklı 
sektörlerde yaygınlık kazanırken birbirinden farklı sınıfsal süreçleri de kapsar 
niteliktedir. Freelance çalışma hakkındaki neoliberal söylem, freelance çalışanı 
girişimci öznelliğin beden bulmuş hali, freelance çalışmayı da özgürlüğe giden bir yol 
olarak temsil eder. Freelance çalışmanın getirdiği özgürlüğün, kişinin zaman ve 
mekândan bağımsız, çalışma ve yaşama koşullarına hakim olduğu egemen bir 
varoluşu içerdiği tahayyül edilir. Dolayısıyla freelance çalışma, sınıf antagonizmasının 
ortadan kalktığı, işçinin yerini egemen girişimcinin aldığı bir çalışma biçimi olarak temsil 
edilir. Bu çalışmada freelance çalışanlarla gerçekleştirilen derinlemesine görüşme ve 
öz-örgütlenmeye yönelik olarak düzenlenen atölye çalışmalarına dayanılarak, söz 
konusu sınıfsız temsilin sorunlarına işaret edilmekte, freelance çalışmanın içerdiği 
farklı sınıf süreçleri ile iş ilişkileri analiz edilmekte ve bu farklılıklarla beraber 
örgütlenmenin sınıf siyasetinin ufkunda nasıl bir dönüşüme işaret ettiği 
irdelenmektedir. 

Freelance çalışanlar bir yandan kapitalist, bağımsız ve bazen de komünal olarak 
nitelenebilecek farklı sınıf süreçlerinde yer alırken, diğer yandan üretim sürecinde iş 
üzerindeki hâkimiyet ve iş ve işdışı ile kurulan öznel ilişki bakımından da birbirinden 
farklılık gösterirler. Freelance çalışan sıklıkla üretim araçları ile üretim ilişkilerinin 
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yeniden üretiminin yanı sıra, iş ile iş dışı sınırların da sürekli idaresini üstlenmek 
durumunda kalır. Bu noktada geliştirdikleri çözümler ve deneyimler bakımından da 
farklılık gösterirler. Freelance çalışanları bir araya getiren ortak bir çalışma zamanı ve 
mekânının çoğunlukla bulunmaması, iş dolayımıyla işçiler arasında kurulan 
toplumsallığın ve örgütlülüğün altını oyarken, freelance çalışanlar arasındaki söz 
konusu farklılıklar bireyselleşir ve dolayımlanmadıkları takdirde bu farklılıklar 
muhtemel dönüştürücü potansiyellerine ulaşamaz. Diğer bir deyişle, bir yandan 
freelance çalışan kendi üretim sürecini yönetirken iş üzerinde daha fazla hâkimiyet 
kurabilme ve alternatif üretme ve yaşama biçimleri deneyimleme ve çoğaltma ihtimalini 
taşırken, diğer yandan sosyal ilişkiler bakımından kendini güçsüz ve izole edilmiş halde 
bulabilir. Freelance çalışanın bu şekilde yalnızlaşması ve toplumsal ilişki kurma beceri, 
istek ve maddi kaynaklarının azalmasının çok önemli siyasi sonuçları bulunmaktadır. 
Tam da farklılıkları dolayımlayacak toplumsal ilişkileri kurmanın daha da önem 
kazandığı bir noktada freelance çalışanlar, kendilerini ortak bir zaman ve mekândan, 
ve daha önemlisi, ilişki kurma kudretinden yoksun halde bulabilir. 

Buradadan hareketle bu çalışmada sınıf ve iş kavramlarına fark üzerinden bakılarak 
sınıfın yeniden düşünülmesi gerektiği ve sınıf siyasetinin ancak bu noktada kapsayıcı 
ve güçlendirici bir çizgide ilerleyebileceği öne sürülmektedir. Söz konusu sınıfsal ve 
öznel farklılıkları dolayımlacak çeşitli araçlar üretildiği takdirde fark, kapitalist üretim 
süreçlerine birden fazla müdahale noktası oluşturan bir kuvvet olarak yeniden 
düşünülebilir. Diğer bir deyişle fark, sınıf siyasetinin altını oyan bir unsur olmak yerine 
kapitalist süreçlere yaratıcı ve çoklu müdahaleyi sağlayabilecek bir itki olarak iş 
görebilir. Freelance çalışanları farklılıklarıyla bir araya getirmeye çalışan bir müşterek 
mekân deneyimi olarak Dünyada Mekân ile freelance çalışanların dayanışma ağı 
Ofissizler böyle bir siyasetin denendiği ve deneyimlendiği inisiyatifler olarak ele 
alınmaktadır. 2015 yılında beyaz yakalı, işsiz ve freelance çalışanların inisiyatifiyle bir 
dizi forumun ardından İstanbul’da kurulan Dünyada Mekân bir karşılaşma mekânı 
olarak iş görmüş, çeşitli beyaz yakalı ve taban örgütlerine de ev sahipliği yapmıştır. 
2018 yılında ise bu mekânda karşılaşan freelance çalışanlar; freelance çalışmanın 
kendine özgü koşul ve sorunlarını tespit etmek, freelance çalışmayı bir çalışma biçimi 
olarak görünür kılmak ve güvenceli hale getirilmesini talep etmek, bu çalışma biçimi 
hakkında veri üretmek ve hak talepleri geliştirmek, freelance çalışanlar arasında 
mesleki ve deneyim paylaşımının mümkün olacağı dayanışma ağları kurmak ve farklı 
türde üretme, tüketme ve yaşama pratiklerini tartışıp deneyimlemek amacıyla 
Ofissizler Freelance Ağı’nı kurdu. Çalışmada freelance çalışanların bu öz-örgütlenme 
çalışmaları, sınıf ve iş kavramlarına fark üzerinden bakılarak değerlendirilir. 

 

Kadınlar ve Kriz Deneyimleri Raporu 

Kriz ve Kadın Çalışma Grubu adına Şahika Hancı 

Kriz ve Kadın Çalışma Grubu 2019’un Ocak ayında gıda, tekstil, hazır giyim, deri ve 
metal olmak üzere üç sektörden yaklaşık 70 sendikalı kadınla yaptığı ‘kriz ve kadın 
emeği’ konulu toplantıların sonuç raporunu yayımladı. Raporda, kadınlarla yapılan 
görüşmeler doğrultusunda krizde ‘iş yerindeki değişimler’ ve ‘ev içi kadın emeği’ olmak 
üzere iki ana tema bulunuyor. Burada iş yerinde çalışma koşullarının giderek 
bozulduğu, işçilerin üzerindeki baskıların arttığı, işten atma ve/veya daralmaların 
olduğu bilgisiyle birlikte, kriz dönemlerinde özellikle enflasyonun artması karşısında 
gelirin erimesi nedeniyle kadınların ev içi karşılıksız emekleri üzerindeki yükün arttığına 
dikkat çekiliyor.  
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Krizde ücretli çalışma ve iş yeri koşullarında değişimler 

Rapora göre her üç sektörde daralma ve/veya işten çıkarmalar olmakla birlikte, durum 
firmalar bazında değişebiliyor. Üretimin yavaşlaması durumunda vardiyaları azaltma, 
ücretli izin, ücretsiz izin, işten çıkarma gibi durumlar gerçekleşebiliyor. Burada en 
dikkat çeken eğilimlerden biri işten ‘gönüllü’ çıkarma olarak görülüyor. Özellikle kıdemli 
ve kadrolu işçileri bir ‘bonus’ vererek işten çıkmaya teşvik etmek kriz döneminde 
yaygınlaşıyor. Kadınlara göre bu, işverenlerin krizi ‘fırsata’ çevirme yöntemi. Tekstil 
sektöründen bir kadın işçi ‘gönüllü çıkış’ın nasıl bir baskı unsuru taşıdığını şöyle 
anlatıyor: 

“Sürekli disiplinsizlik, performans düşüklüğü bahaneleriyle disipline etme derdi var. Bu 
şekilde önce baskı yapıyorlar, sonra çıkarıyorlar. Bu işten çıkarılmalar bazı 
arkadaşların işine de geldi. Örneğin hamile kadınlar, kredi kartı borcu olanlar vs. 
20.000’i alıp öyle çıkıyor (…) Çıkarılanların yerine alınanlar asgari ücretle alınıyor.” 

Burada ‘üretim yavaşlatma’ adı altında içeride izinleri birikmiş işçilere ücretli izin 
kullandırma da yaygın bir eğilim olarak ortaya çıkıyor. Ancak kadınlarda, ücretli izinlerin 
zamanla ücretsiz izne ve işten çıkarmaya evrileceği endişesi görülüyor. Çünkü iş 
yerlerindeki maliyet kısıcı önlemleri ve üretimin yavaşlamasını, işten atılma işareti 
olarak görüyorlar. Dolayısıyla bazı işyerlerinde işverenler, özellikle sözleşmeli 
çalışanları doğrudan işten atma, daha kıdemli ve kadrolu olanları gönüllü teşvikle işten 
çıkarma; işten çıkarmasa bile vardiyaları düşürme ve ücretli izne çıkarma 
eğilimlerinden bir ya da birkaçını bir arada gerçekleştiriyorlar. 

Çalışma koşulları bozuluyor, işyeri refahı düşüyor! 

Kadın işçilerin anlatımları işyerinde temel ihtiyaçların kısıldığını, gıdadan hijyen 
ürünlerine kadar miktarın ve kalitenin düştüğünü, bunların kısıtlı kullanımı konusunda 
iş yerlerinde baskının arttığını gösteriyor. Bununla birlikte işverenlerin yoğun bir şekilde 
sözleşmeli işçi alma eğilimi ve bu işçilerin sürekli değişmesi, bir kadın işçinin 
anlatımında da görüldüğü üzere, kadrolu işçiler üzerinde çalışma yükünü artırıyor: 

“İşler çok arttı. Sözleşmeli çok işçi alındı, onlar gelince de ayrılmak isteyen kadrolu 
işçiler işten çıkarıldı. Ağır işler de arttı, onun için daha çok erkek işçi almaya başladılar. 
Önceden 9-5 çalışıyorduk, şimdi 9-9 çalışmaya başladık. Pazar günleri de çalışıyoruz, 
mesaiye kalmak istemiyor kimse, ama genelde tehditle çalışıyoruz. Yasal molamız 15 
dakikaydı ama önceden 30 dakika mola yapıyorduk, şimdi çok azaldı mola süremiz. 
Şimdi TİS [Toplu İş Sözleşmesi] dönemindeyiz, eleman azaltma olur mu diye 
bekliyoruz.” 

İşten atılma tehditleri, işsiz kalma endişesi 

Rapora göre kriz yokken bile işsizliğin yüksek olduğu Türkiye’de, kriz döneminde 
çalışma koşulları daha fazla bozulurken işverenler kriz söylemini işten atma tehdidi 
olarak kullanıyorlar. “Kriz var” ve “küçülmeye gidiyoruz” söylemleriyle işçilerde sürekli 
bir işsiz kalma endişesi yaratıyorlar. İşverenler krizin daha fazla yaydığı işsizlik 
korkusunu kullanarak işçileri kötü koşullarda ve asgari ücretle çalışmaya daha kolay 
razı edebiliyor. İşsizlik verileri ortadayken, işverenlerin krizi bahane ederek özellikle 
kadrolu, kıdemli ve sendikalı işçileri işten atıp yerlerine asgari ücretle çalışacak 
sözleşmeli işçi alma eğilimleri net olarak görülüyor. Her üç sektörden işçi kadınların 
ortak endişesi de kriz nedeniyle işten çıkarılmak oluyor. Özellikle 31 Mart yerel 
seçimlerinden sonra işten atılmaların artacağını düşünüyorlar. Örneğin bir kadın işçi 
durumu, “Performans düşüklüğü, geç kalmışsın, şu kadar ihtarın var bir daha olursa 
atarız şeklinde tehditler ve baskılar var. Her şekilde tazminatsız nasıl işten çıkarırız 
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derdindeler. Siparişler düştü, iş yok, ne yapacağız iş olmazsa diye tedirginlik var 
herkeste.” şeklinde ifade ediyor. 

Krizde sendikalı olmak 

Rapora göre her şeye rağmen işyerinde sendikalı ve örgütlü olmanın önemine kriz 
özelinde de dikkat çekmek gerekiyor. Buna göre örgütlü olmaktan gelen haklar krizin 
en azından işyerinde ‘daha az şiddetli’ hissedilmesine neden oluyor. Daha da önemlisi, 
kadınlar işgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımcılığının farkında oldukları için, sendikalı 
olmamaları halinde ilk gözden çıkarılacaklar olduklarını biliyorlar. Örneğin metal 
sektöründen bir kadın durumu şöyle ifade ediyor: 

“En azından örgütlü bir fabrikayız, haklarımızı koruyan. Örgütsüz bir fabrika olsaydı ne 
olurdu söyleyeyim. O fabrikanın yarısı giderdi. Ve kimseye de sormazlardı. Özellikle 
kadınları elerlerdi. Neden kadınları elerlerdi? Çünkü daha kolay gözden 
çıkartılabilecek bir kesim olduğumuz için. İşte çocuklarından dolayı hep sorun 
yaşadıkları için; çocuğu hasta baba geliyor, ama kadın gelemiyor mesela. Allahtan ki 
örgütlüyüz. Bize sormadan hiçbir şey yapamıyorlar. Biz krizi biraz daha bu şekilde 
atlatıyoruz.” 

Krizde enflasyon, tüketim ve ev içi emek 

Raporda, işyeri refahının bozulmasının, çalışma koşullarının kötüleşmesinin, alınan 
ücretlerin enflasyon karşısında erimesinin doğrudan hane refahını nasıl etkilediği yer 
alıyor. Buna göre hâlihazırda büyük ölçüde kadınların sorumluluğunda olan ev içi işler 
ve bakım emeği üzerindeki baskı artıyor ve sorumlulukları ağırlaşıyor. Bu noktada 
üretime yeniden üretimle birlikte bakmanın öneminin altı çiziliyor.  

Rapora göre görüşülen kadınların hepsi krizden çok etkilendiklerini, kıt kanaat 
geçinmeye başladıklarını ve temel ihtiyaçlarında bile kısıtlamalar yaptıklarını ifade 
ediyorlar. Bir yıl önceki durumlarıyla şimdiyi karşılaştırdıklarında büyük bir gerileme 
görüyor ve yoksullaştıklarını düşünüyorlar. 

Enflasyonla birlikte temel ihtiyaçlarda kısıtlamalar artıyor 

Kadın işçilerin anlatımları “Eskiden pazara gider ve bir sürü poşetle gelirdim, şimdi iki 
poşetle geliyorum” ya da “Eskiden 100 liraya bir haftalık meyve sebze alıyordum. Şimdi 
pazara gidemiyorum, günlük yenilecek kadar alıyorum” gibi benzer ifadelerle, özellikle 
son bir sene içinde yaşadıkları yoksullaşmayı gösteriyor.  Buna göre “Eskiden 
şöyleydi…Şimdi böyle” ifadesi gıdadan sağlığa tüm tüketim ve hizmet konularına 
damgasını vuran bir söylem olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlar gündelik ihtiyaçları 
karşılama deneyimlerini anlatırken sıklıkla “günü kurtarma” ve “sadece karın doyurma 
odaklı yaşama” ifadelerini kullanıyorlar. Bununla birlikte temel ihtiyaçlar arasında da 
tercih yapma zorunluluğu ortaya çıkıyor; mutfak masrafları çok arttığı için diğer tüm 
ihtiyaçları karşılamak geri plana atılıyor. Kadınlar aldıkları ücretler asgari ücretin 
üzerinde görece iyi olmasına rağmen, son bir sene içinde krizi çok ciddi bir şekilde 
yaşadıklarını ve yoksullaştıklarını ifade ediyorlar. Bir örnek vermek gerekirse: 

“Yıllardır çok büyük hayatlarımız olmadı, ama bu son ekonomik kriz… Gıdaya şuna 
buna yüzde 20 [zam] diyorlar ama bana göre enflasyon yüzde 60. Şu son bir yıldaki, 
aylardaki kadar her şeye bu kadar çok dikkat ettiğim bir dönem hatırlamıyorum. 48 
yaşımdayım, 30 yıllık evliyim, şimdi her şeye daha fazla dikkat ediyorum. Çünkü 
yetiştiremiyoruz. Şimdi markete gideceğim, bir şeyler alacağım, diyorum ki şu kadar 
yeter ama kesinlikle o yetmiyor. Ya daha fazlasını vererek ya da birkaçını alamadan 
çıkıyorum. O duruma geldik.” 
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Her şeyden kısmak, her şeye dikkat etmek, endişeyle işsiz kalmayı beklemek! 

Öte yandan çocuğu olanlar için okul masraflarını karşılamanın giderek zorlaştığı, 
çocukların ihtiyaçlarını yeterince karşılayamamanın kadınlar için bir duygusal yük 
yarattığı da görülüyor. ‘Her şeyden kısmak’ ve ‘her şeye dikkat etmek’ kadınların kriz 
sürecinde gündelik temel bir ‘uğraşı’ haline geliyor; fazladan bir enerji sarfı ve bazen 
de fedakârlık gerektiriyor. Temel ihtiyaçları bile kısacak duruma gelmek, kadınlar için 
sosyal yaşamın bitmesi sonucunu getiriyor. İşsiz kalma endişesi ise geleceğe dair plan 
yapmayı engelliyor ve kadınların ifadesiyle kimse “önünü göremiyor.”  

Rapora göre, kriz, işsizlik, yoksullaşma ve işsizlik korkusu çoğu kere aile içine bir 
mutsuzluk ve umutsuzluk atmosferi yaratıyor.  İşten atılma ihtimali aileler içinde bir 
endişe ve korkuya neden oluyor. Bu ise aile içi ilişkileri yıpratıyor.  

Krizde ücretsiz kadın emeği üzerine yeniden düşünmek 

Raporda altı sıklıkla çizilen konulardan biri, ev içi karşılıksız kadın emeğindeki 
değişimlerle ilgili. Buna göre temel ihtiyaçları karşılamak için sürekli maliyet hesapları 
ve kısıtlamalar yapmak, örneğin bir gıda maddesi için bile birkaç market dolaşıp en 
ucuzunu bulmaya çalışmak; ev içi tüketime sürekli dikkat etmek gibi durumlar 
kadınların karşılıksız ev içi emeği üzerindeki baskıyı ve basıncı artırıyor. Örneğin kadın 
işçilerden biri “Yetirmek için sürekli hesap yapıyoruz. Profesör olduk” diyerek krizde 
“kafa yorgunluğunun” arttığını ifade ediyor. Rapor, piyasadan alınan tüketim ve 
hizmetlerin azalmasının kaçınılmaz bir şekilde bu ihtiyaçların ev içinde her 
zamankinden daha fazla kadınlar tarafından karşılanmasını gerektirdiğine vurgu 
yapıyor. Aynı şekilde kriz döneminde çocuk bakımının da kreşlerden ziyade artık daha 
fazla evdeki başka kadınlar tarafından üstlenildiği görülüyor. Kadınlar krizde hayatta 
kalma stratejisi olarak her şeyde kısıtlama yapmanın yanı sıra, aileden daha fazla gıda 
desteği de istiyorlar. Buna göre bu durum, birçok açıdan kadınların aileye daha fazla 
dönmesi ve yönelmesi anlamına da geliyor. 

 

Kriz dönemlerinde işçi sınıfının bir aracı olarak komite ve konseyler 
nedir, ne değildir? 

İşçi Temsilcileri Konseyi Girişimi Hazırlık Komitesi adına Şahin Başaraner  

28 Nisan 2019'da İzmir'de, "Kriz ve İşçi Sınıfının Çözümleri" Serbest kürsü'sünde 19 
iş kolundan katılıp söz alan işçilerin önerileri ile "İşçi Temsilcileri Konseyi Girişimi" 
kurulmuş, söz alan işçilerin önerileri ile, 8 maddelik sonuç bildirgesi oylanmış ve orada 
bulunan 150'den fazla işçi tarafından onaylanmıştır. İTK Girişimi 7 Temmuz'da, serbest 
kürsü'de "Ne yapmalı, Nasıl yapmalı, Niçin yapmalı" üzerine tartışacak, işçi sınıfının 
bağımsız politikasıyla ve siyasal öncülüğüyle yol alacaktır. 

 

Emeğin Kategorileri, Kavramsal Tutumlar ve Tutulmalar: Eleştirel Bir 
Deneme 

Fatih Müldür 

Marx, Kapital (2015)’de ve pek çok metninde kapitalist üretim ilişkilerinin eleştirisinde 
sık sık emeğin soyut, somut; üretken, üretken-olmayan kategorilerinden söz eder. Bu 
kavramsal ve kategorik çözümleme, Marx’ın yöntemsel dehâsının yanında, kuşkusuz, 
kapitalist üretim ilişkilerinin özgül biçimlerini, emeğin sermayenin tahakkümüne girme 
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koşullarını açıkça göstermesindeki başarının da ifadesidir. Nitekim her biri belli 
bağlamlarda özgül anlamlar kazanan bu kavram ve kategoriler, emek gücünün özgül 
bir meta olarak nasıl sermayenin tahakkümüne girdiğini ortaya koyar. Dolayısıyla 
bunların mantıksal araçlar olarak Marxçı anlamıyla anlaşılıp ele alınması, kapitalist 
üretim ilişkileri karşısında tavır alan herhangi bir sınıfsal mücadelenin de önkoşuludur. 
Bu bakımdan kapitalist toplum içinde ortaya çıkan benzersiz emek süreçlerinin değer 
ve artık-değer üretimini nasıl mümkün kıldığını, emeğin ve emek kategorilerinin Marx’ın 
ifade ettiği biçimiyle neye karşılık geldiğini ortaya koymak önemlidir. 

Marx’ın da işaret ettiği üzere, emeğe, mantıksal bir soyutlama olarak en genel ve en 
basit anlamıyla, insanın doğayla metabolik ilişkisi denilebilir. Üretim tarzından 
bağımsız ve insanın biyolojik bir varlık olmasından kaynaklı bir zorunluluk olarak emek, 
tarihin “canlı, biçim veren ateşi”dir (Marx, 2013: 253).  Ancak insan hep belirli bir 
toplumsal biçim içinde yaşar; genel bir yaşayışı yoktur ve bu nedenle de doğayla bu 
metabolik ilişki, belirli üretim ilişkileri içinde belirli biçimlerde gerçekleşebilir. Dolayısıyla 
üretim ilişkilerinden ayrı genel bir emek kavramından söz etmek yerine, herhangi bir 
üretim ilişkisi içindeki emekten ve onun biçimlerinden söz etmek gerekir. Bu nedenle 
de kapitalist üretim ilişkileri içinde emek, kapitalizm öncesi emekle aynı şeyi ifade 
etmez. Zira bu üretim ilişkileri içinde, diğer her şey gibi, insan emeği de özgül bir 
karaktere bürünür. Kendisinden önceki biçimlerinden farklı olarak kapitalizmde emek, 
sermayenin var olma koşulu, “sermayenin bir kişileşmesi” ve “değişken sermaye olarak 
olumsuz biçiminde olsa dahi bizzat sermayenin kendisi” (Azeri, 2019) olarak ortaya 
çıkar. Bu nedenle de sermayenin Marxçı eleştirisi “emek içinden değil; bizzat 
(kapitalist) emeğe yöneltilen bir eleştiridir” (Azeri, 2019; Postone, 2003). Ne var ki 
emeğin bu benzersiz süreçlerinin ve kategorilerinin anlaşılamaması/yanlış anlaşılması 
yaygın durumlardır.  

Bunlardan ilki emeğe yüce bir karakter atfetmektir. Marx, Alman Sosyal Demokrat İşçi 
Partisinin Gotha programının “Emek bütün zenginliğin ve bütün kültürün kaynağıdır” 
biçimindeki ilk cümlesini “burjuva lafazanlığı” (Marx, 1989) olarak nitelerken bizzat 
emeğin “doğa-üstü yaratma gücü” olarak düşünülmesine karşı çıkar. Zira doğa-üstü 
“yüce” bir yaratma gücü olarak düşünüldüğünde emek, onun nesnel koşullarına (üretim 
araçlarına) sahip olanlar karşısında kendi emek-gücünden başka hiçbir şeye sahip 
olmayanların sömürülmesinin garantisi haline gelir (Marx, 1989). Buna karşılık emek 
kadar doğa da zenginliğin kaynağıdır. İnsan doğayı manipüle ettiği ölçüde emek, 
kullanım-değerlerinin ve dolayısıyla da servetin kaynağı olabilir (Marx, 1989). Bunun 
yanında servet ile kapitalist servetin aynı görülmesi de bir sorundur. Zira Marx’ın, daha 
sonra Kapital’de yapacağı eleştiri bununla ilgilidir. Kapitalist emek servetin değil; 
değerin biricik kaynağıdır; değer ise servetle aynı şey değildir. Değer kapitalist servetin 
toplumsal biçimidir. 

Diğer bir durum da emeğin kategorilerinden ilkin emeğin soyut karakterinin ya 
geleneksel “soyut” kavramıyla ilişkili olarak “zihinsel” bir kategori ya da mübadele 
alanında ortaya çıkan bir durum olarak anlaşılması; ikinci olarak da üretken emeğin 
sermaye için üretkenliğinin özgül koşullarının anlaşılmaması ya da enikonu genel bir 
üretkenlik olarak anlaşılmamasıdır. 

İlk durum hem soyut emek ile mübadele, hem de soyut ile zihinsel ilişkisi bakımından 
genellikle kavramsal bir soruna dönüşür ve çoğunlukla soyut sözcüğünün geleneksel 
algısına göre yorumlanır. Zihin Emeği Kol Emeği (2011) adlı kitabında Alfred Sohn-
Rethel’in soyut emek (bununla bağlantılı olarak zihinsel emek) söz konusu olduğunda 
geleneksel ikici bakışlarda bulunan bir ikilikten zaman zaman kaçamadığı görülür. 
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İkinci durum ise üretken emek ile üretken sözcüğü arasında sözcük bazında kurulan 
ilişki sonucunda, üretken emeğin bağlamından ve koşullarından ayrı yorumlanmasına, 
dolayısıyla da hangi emeğin üretken olup olmadığı üzerinden gerçekleşen bir 
sınıflandırma tutumuna varılması, üretken sayılan emek türlerinin yüceltilmesidir. Ev 
içi emek bağlamında Dalla Costa (1975), MacKinnon (2015) gibi feministlerin üretken 
emek tartışmaları bu durumu örnekler. 

Oysa Kapital’de pek çok yapıtında Marx, soyut ve somut veya üretken ve üretken 
olmayan emek gibi mantıksal ayrımları emeğin üretim ilişkileri içinde değer üretimi 
durumuna göre farklı yönlerini gösterme amacıyla yapar. Buna göre somut emek, 
emeğin faydalı kısmını, soyut emek tekil kişilerin olmayan ancak tekil kişiler üzerinden 
gerçekleşen soyut zaman cinsinden ifade edilen genel toplumsal emeği ifade eder. Bu 
soyutluk, “zihinsel” değil, bireyselliğinin genel toplumsallığa dönüşmesi anlamında 
toplumsal soyutluktur. Üretken emek ise üretkenlik kavramına indirgenmemekle 
birlikte, sermayenin biçimsel ve gerçek tahakkümüne girerek onunla mübadele edilen 
ve dolaysıyla da üretim sürecinde bizzat sermaye tarafından tüketilip artık-değer 
üreten emektir (Hikmet, 1985). Dolayısıyla üretken ve üretken-olmayan emeğin artık-
değer üretimine göre ayrılması üretken emeğin kutsanması, üretken-olmayan emeğin 
aşağılanması için değil (Hikmet, 1985); hangi emeğin sermaye açısından üretken 
olduğunun ortaya konulmasıdır. Kaldı ki Marx, üretken işçi olmanın bir talih değil; bir 
lanet olduğunu söyler (2015: 486). 

Emeğin ve emek kategorilerinin doğru formülasyonu, kuşkusuz, sadece kavramsal bir 
tartışmaya indirgenemez. Hikmet (1985)’in belirttiği gibi “Bu kategorilerin kesin biçimde 
formülasyonu Marx’a burjuva sınıfının servetinin, kârının ve ‘sermayenin üretici 
gücü’nün kaynağını açığa çıkarma olanağını vermenin yanı sıra endüstriyel (üretici), 
ticari ve finans sermayeleri dâhil sermayenin çeşitli kesimleri arasındaki farkları ve 
bunların karşılıklı ilişkilerini doğru biçimde çözümlemesini sağlar. Bunun yanı sıra Marx 
[…] proletaryanın içsel bölümlemelerini ve sermayenin işçi sınıfının farklı kesimleriyle 
çeşitli biçimlerde siyasal ve ekonomik karşılaşmasını çözümlemek üzere işlerli 
kuramsal bir araç sağlar.” Dolayısıyla Marx’ın bu mantıksal-kavramsal çözümlemelere 
başvurma amacı, kapitalist üretim ilişkilerinin koşullarını ve buna bağlı olarak ondan 
kurtulmanın mantıksal-politik-ekonomik araçlarını ortaya koymak; kendi sınıfının 
sözcüsü durumunda olan geleneksel politik ekonomicilerin dillendirdikleri biçimiyle bu 
bilimin bizzat mevcut üretim ilişkilerini yeniden üretmeye dönük bir çaba olduğunu 
göstermek ve sınıf mücadelesinde sermaye karşısında alınacak tutumun yolunu 
çizmektir. Dolayısıyla da bu kavram ve kategorilerin doğru formülasyonu sınıf 
mücadelesi açısından olmazsa olmazdır. Nitekim bu kavramların yanlış anlaşılması, 
kapitalizme karşı geliştirilecek bir mücadelenin dinamizmine halel getirmekten 
kaçamaz. 
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A5 Oturumu: Sınıf Mücadelesi ile Feminist 
Mücadelenin Kesişiminde Kadın Olmak 

Yürütücü: Melda Yaman 

 

Bu oturumda yıllardır hem sınıf/ meslek örgütlerinin (KESK, Birleşik Metal-İş, TTB, 
TMMOB) içinde mücadele etmiş hem de feminist mücadelenin yürütücüsü olmuş 
kadınlarla sınıf mücadelesi ile feminist mücadelenin kesişiminde kadın olmayı 
tartışıyoruz. 

 

Sendikalarda Cinsiyetçiliğin Üretim ve Yeniden Üretim Mekanizmaları 
ve Bunları Aşındırmak için Kullanılan Yöntemler; Türkiye’de Birleşik 

Metal İş Sendikası Örneği 

Nuran Gülenç ve Necla Akgökçe  

İşçi sendikalarının tarihsel olarak bulundukları zemin, örgütlenme biçimleri, 
gelenekleri, gündelik kültür ve  eyleyiş halleri itibariyle cinsiyetçi yapılardır. Kadınlar,  
emek hareketinden feministlersendikaların bu yapılarını aşındırarak, kadın üyelerin 
sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanması  ve bu yapılar içinde  söz yetki ve karar 
süreçlerinde  eşit üyeler olarak yer alması için mücadele verdiler. Kadın yapıları ve 
birimleri kurdular, bu yapılar aracılığıyla kadın üye sorunlarını görünür kılıp,  düşük 
temsilin nedenlerini sorgulayarak sendika eğitimlerini cinsiyetlendirme  girişiminde 
bulundular, eşit temsil için kota, parite sistemlerini gündeme getirdiler. Şu anda bazı 
sendikal birliklerde ve sendikal konfederasyonlarda eş başkanlık sistemi tartışılıp, 
gündeme getiriliyor. 

Bu bildirinin amacı, bir örgüt olarak sendikalardaki cinsiyetçiliğin üretim ve yeniden 
üretim mekanizmaları ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik, geliştirilen 
mekanizmaları ele almaktır. 

Metal iş kolunda çalışan işçilerin sendikası olan Birleşik Metal-İş Sendikası’nda,  2-3 
yıldır  sendikada cinsiyetçiliğin aşındırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar;  
kadın komisyonunun çalışmalarına işlerlik kazandırmak, yılda iki defa  5 gün süren 
kadın eğitimleri,  kadın temsilci sayısının arttırılması, karar mekanizmalarında yer 
almaları yönünde teşvik edilmesi,  erkek işçilere yönelik  toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimleriv.b. yapılan bu çalışmaların sonucunda,  sendika içinde  kadın işçi temsilci 
sayısında artış,  eylem ve etkinliklere katılma ve katma konusunda farkındalık geliştiği 
gözlenmiştir. 

 

TMMOB’de Kadın Olmak 

Selin Top ve Deniz Kimyon 

Bildiri kadın mühendis, mimar, şehir plancılarının TMMOB’da, meslek odaları 
içerisinde örgütlenme deneyimini, feminist ve sınıf mücadelesi çerçevesinde bu 
örgütlenme biçiminin önemini ve kriz sürecinde kadınların meslek alanlarında neler 
yaşadığını tartışmayı amaçlamaktadır.  
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Henüz üniversite seçimlerinde maruz kalmaya başladığımız cinsiyetlendirilmiş meslek 
dallarında, kadın olarak “yaz tatili olan” ve böylece “aile”ye vakit ayırması gerektiği 
düşünülen mesleklerin seçilmesi beklentisine karşı mimar, mühendis, şehir planlamacı 
(MMŞP) olmayı tercih etmek, basit gibi görünen bir seçimdir; ancak erkek egemen akla 
karşı, bir karşı duruştur.   

İktidarın bir göz boyama ve işsiz ordusu büyütme stratejisi olarak her yıl üniversiteler 
açılması, kadro eksiklerine rağmen MMŞP bölümlerinin açılması, bir çok üniversitenin 
ticarethaneye dönmesi sonucu her sene binlerce öğrenci mezun oluyor. Bugüne 
geldiğimizde, neoliberal politikalar ile üretim yerine ithal ikameci, bilim yerine rant 
odaklı, ekoloji ve emek temel değerler olması gerekirken yaşamı önemsemeyen 
ekonomi biçimi ile çalışma alanları da oldukça kısıtlandı. Üzerine adı konmamış 
ekonomik kriz hayatın her alanında kendisini hissettirirken işten çıkarmalar ve kriz 
bahanesi ile esnek ve güvencesiz, düşük ücretlerle çalıştırma olağan hale geldi. 
Kadınlar çalışabilmek için onlarca engeli (cinsiyetçi eğitim, aile baskısı, 
ücretlendirilmeyen, yoğun ev içi emek, cinsiyetçi meslek dayatmaları, vs.) aşarak iş 
aramaya başladığında maruz kaldığı eşdeğer işe eşit ücret alamama, mülakatlarda en 
baştan “bay eleman arama”, üretimde/fabrikada/şantiyede çalışmasının istenmemesi, 
mobbing, taciz, duygusal/fiziksel şiddet ile karşı karşıya kalabiliyor; kriz zamanları da 
ilk işten çıkarılan oluyor ya da ucuz işgücü olarak istihdam ediliyor. Hem evde hem işte 
emeği sömürülüyor ve çifte mesaiye maruz kalıyor.   

Tüm bu çerçevede örgütlenme, özellikle de kadınların örgütlenmesi hayatta kalabilme 
adına önemli bir yerde duruyor. TMMOB’li kadınlar, örgüt 1954’te kurulduğundan 
bugüne örgütlü, 2009 yılından bugüne de Kadın Kurultay’ları, yerellerdeki kadın 
çalışma grupları/komisyonları ile mücadeleyi büyütüyor. Gücünü gittikçe büyüyen 
feminist hareketten, kadın hareketinden alırken de bu hareketlerin bir parçası olarak 
da kolektif çalışmalara önem veriyor.  

MMŞP alanındaki kadın erkek dağılımına, TMMOB’deki üyelerin kadın-erkek 
dağılımına bakarak bir fikir elde edebiliriz (2018 verileridir. Kaynak:  

https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-uye-sayisi-510-bini-asti):   

Flora Tristan “Kadınlar Proleter’in de Proleteridir” sözünü 19.yy’dan kurarken, 21.yy’a 
geldiğimizde, barbarlığın devam etmesine bağlı olarak güncelliğini koruyor.  

Mevcut otoriter rejim, patriyarkayla kol kola gözünü kadınların kazanımlarına ve 
kadınların bedenine, yaşamına dikerken; kadınlar geri adım atmıyorlar örgütleniyorlar. 
Sadece Türkiye değil, Dünya’da feminizmin sözü, kadın hareketi büyüyor. Kadınların 
baskılara cevabı direniş oluyor. TMMOB’li kadınlar olarak da kuşkusuz gücümüzü bu 
sözden, hareketten alıyoruz.  

Kadın MMŞP’ler TMMOB’de örgütlenirken evde, işte, sokakta erkek egemen anlayışa 
karşı dururken, mücadele yürüttükleri örgüt içerisinde de patriyarkayı sorguluyor. 
Muhalif mücadele alanları, erkek egemen anlayıştan sıyrılamadığı sürece toplumsal 
dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değildir. Sistemi değiştirme iddiasında olanlar, 
iktidar ile benzer baskı araçlarını normalleştirdiği, erkekliği ile yüzleşmediği sürece de 
eleştirdiği yapıya dönüşmeye mahkumdur.  

Kuşkusuz ki, çoğunluğu erkekliği ile yüzleşmemiş ve cinsiyetlendirilmiş meslek 
alanlarından cis-gender erkeklerin çoğunluğunu oluşturduğu meslek örgütümüzde 
kadın mücadelesi gül bahçeleri ile karşılaşmamıştır. Kadın kurultaylarının sonuçları 
genel kurullarda ciddi dirençle karşılaşmış, kadın bütçesi kabul edilmemiş, eşit 
temsiliyet hiçe sayılmış, iktidar alanları yaratılmış, dahası muhalif kadınların 
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ötekileştirildiği süreçler yaşanmıştır. Kürsülerin çoğunlukla erkeklerce kullanıldığı, 
basın açıklamaları ve temsiliyet alanlarının erkeklerce işgal edildiği, ve bu durumların 
normal karşılandığı birer gerçek.  

TMMOB içerisinde LGBTİ+ MMŞP’lerin problemlerinin ayrıca masaya yatırılmamış 
olması da bir büyük eksik olarak durmaktadır. LGBTİ+ MMŞP’ler toplumda maruz 
kaldıkları ayrımcılığı işyerlerinde de yoğun bir şekilde yaşamaktadır bu yüzden 
“dolaptan çıkmak” oldukça güçleşmektedir.  

Kadın MMŞP’ler içeride ve dışarıda cinsiyete bağlı ayrımcılığı tartışmakta, buna karşı 
mücadelesini büyütmektedir.  

 

TTB'de Kadın Olmak 

Lale Tırtıl ve Nilay Etiler 

Sağlık sisteminde 2000’lerden başlayan dönüşüm sağlık emekçileri ve tüm toplumu 
etkilemiştir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadın emeğinin yoğun olduğu sağlık 
alanında kadınların çalışma saatlerinin uzaması, süt izinleri gibi hakların kısıtlanması, 
iş güvencesinin giderek azalması, iş tanımlarının, adlarının değişmesi sonucu iş ve 
yaşam koşulları etkilenmiştir.  

Bu yeni yapılanmadan en fazla etkilenenler sağlık hizmeti gereksinimi olan kadınlar  
olmuştur. Bir yandan özelleşen hizmetler diğer yandan muhafazakar politikalar 
kadınların sağlığa erişimini güçleştirmiş, kadınların yararlandığı koruyucu sağlık 
hizmetleri, özellikle ücretsiz doğum kontrol sistemi çökertilmiştir.  

Türk Tabipleri Birliği sağlık hizmetini özelleştiren bu dönüşüme karşı bireyin sağlık 
hakkını, devletin de birey ve toplumun sağlığı üzerindeki sorumluluğunu 
savunagelmiştir. 

Sağlıktaki dönüşüm, sosyal destek politikalarının değişimi ve bunlarla birlikte 
muhafazakar politikalara karşı kadın sağlığı alanında mücadele etmek gerektiğine 
inanan, erkek tahakkümünde gelişmiş tıp disiplini içinde cinsiyet eşitliğini gözeten 
kadın  hekimler  TTB içinde örgütlenme sürecini de başlatmışlardır. Kadınların 
bedenleri, emekleri ve kimlikleri üzerindeki eril tahakküme karşı tıp ve sosyal bilimlerin 
eleştiri imkanlarıyla, kadın dayanışmasını öne çıkararak  kongreler, sempozyumlar, 
çalıştaylar yapılmış, sorun alanları üzerine öneriler sunulmuştur. 

Özellikle sağlık alanında güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerinin  kadın sağlık 
çalışanlarına, muhafazakar aile, sağlık ve sosyal politikalarının kadın sağlığına etkileri 
ile meslek örgütünde kadın örgütlenmesi bildiride ele alınacaktır. 

 

SES'de Kadın Olmak 

Rona Temelli 

Bildiri kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin SES’de örgütlenme deneyimini, 
feminist ve sınıf mücadelesi çerçevesinde bu örgütlenme biçiminin önemini ve kriz 
sürecinde kadınların meslek alanlarında neler yaşadığını tartışmayı amaçlamaktadır. 

Sendikalar genel olarak çalışanların çıkarlarının korunması, ekonomik ve demokratik 
haklarının geliştirilmesi açısından demokratik bir toplumun vazgeçilmez ögeleri. Ancak 
bu örgütlenmeler toplumda cinsiyet temelinde var olan eşitsizliği, bunun çalışma 
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yaşamına yansımalarını sorgulamak bir yana bunu kimi uygulamalarıyla içlerinde 
yeniden üretiyorlar. Çoğunlukla ücret artışı sağlamanın ötesine geçmeyen bir politika 
izlemeleri,Demokratik işleyiş kurallarını kendi içlerinde hayata geçirmemeleri ve 
kadınların bu örgüt içinde temsil edilmelerinin demokrasinin temel gereği olduğu 
ilkesini önemsememeleri, kadınları ilgisiz olmakla suçlamalarının haklı bir temeli 
olmadığını gösteriyor. 

Türkiye'de sendikalar genelde erkeklerin egemenliğinde ve denetiminde kurumlar 
olarak görülmektedir. Ancak son yıllarda kadınların sendikal katılımını artırmayı ve 
yönetim organlarında daha fazla temsil edilmesi gerekliliğini vurgulayan kadınların 
sendikalar içindeki konumlarını sorgulayan kimi girişimler var. 

KESK’e bağlı sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan emekçilerin örgütlendiği SES 
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)’a üye kadın sağlık emekçileri toplam 
üye sayısının %62 sini oluşturmaktadır. SES Kadınların emek ve özgürlük 
mücadelesinin bir sahası haline gelmiştir. Kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bu 
mücadeleyi verirken sadece sınıf ve katman olarak çıkarlarını değil cins olarak 
çıkarlarını korumak zorunda olduklarının bilincini yükseltmektedir. Kadınlar bu 
bütünlüğün en temel öznesidir. 

SES 20 yılı aşkın süredir yürüttüğü kamu emekçisi mücadelesinin tüm dönemlerinde 
belli çıkış noktalarını, ihtiyaçlarını esas alarak mücadelesini güçlendirmiştir.Sağlık ve 
sosyal hizmet emekçisi kadınlar örgütün yarısından fazlasını oluştururken, aynı 
zamanda dönemsel değişimlerle kendini yenileme çabasında olunmuştur. Önce 
yönetimlerde yer alarak sendikal faaliyetlerin öncüsü olması sorumluluğuyla 
başlamışlardır. Sonrasında kadın komisyonlarıyla özgün etkinliklerini planlamaya 
başlamışlardır. Bağımsız kadın sekreterliklerinin oluşmasıyla birlikte yönetsel 
organlardaki kadınların özgünlüğü ve özerkliği emek mücadelesinde farklı ve zengin 
birikim yaratmıştır. Böylelikle Türkiye Sendikal Tarihine içkin Sendikaların hiyerarşik ve 
bürokratik yapılanmalarının, kadınların yeni örgütlenme deneyimlerini içermekten ve 
istihdam ilişkilerinin niteliğindeki değişmelere cevap vermekten uzak olduğu 
düşüncesinin tersine kadın lehine bir kazanım olarak nitelenecek bir gelişmedir. Ayrıca 
EŞBAŞKANLIK sistemi genel kurullarda ciddi dirençle karşılaşmış olmasına rağmen 
uygulamaya başlanarak sendika içi kadın örgütlenmesini güçlendirmiş ve önerdiği 
demokrasi modeli ile kadınların sendikadaki ikincil konumunu değiştirebilecek 
araçlardan birisi haline gelme çabası devam etmektedir. Yine Kadın Meclislerini 
oluşturarak işyerleri gibi en küçük örgütlenme sahlarında kadınların kolektif 
çalışmasının önü açılmıştır.Özellikle kadın meclislerinin en temel gerekçesi iş 
yerlerinden başlanarak kadın emekçileri bir araya getiren, emek alanının sorunlarını 
tartıştıran, bunu çözmeye ilişkin yol ve yöntemlerin açığa çıkarılıp etkinliklerin 
örgütlenmesidir. Tüm sendikal organlarda eşit temsiliyet tüzüksel olarak karar altına 
alınmıştır. 

Ancak deneyimlenen süreçte; kadın meclislerinin oluşumunun istenilen düzeyde 
olmadığı ve kadınların meclislere katılımının zayıf olduğu görülmektedir.Ancak son 
yıllarda giderek otoriterleşen rejim ve Ataerkillikle beraber sendikalara yönelik baskı ve 
şiddet, kadının toplumsal cinsiyet rollerinden de kaynaklı gerekçelerle sendikal 
faaliyetlere katılımının azaldığı görülmektedir. Yine geçtiğimiz 3 yıllık süreçte siyasetin 
yaşadığı kriz; ekonomik, toplumsal hayatın altüst oluşuna sebep olmuş çalışma hakkı 
başta olmak üzere pek çok hak otoriter rejim tarafından gasp edilmiştir. Bu süreç henüz 
işini kaybetmemiş ve çalışmakta olan emekçiler nezdinde ciddi bir korkuyu ve sinikliği 
doğurmuştur. Sendikal alan bu sorunu örgütlenme sorunu olarak yaşamıştır. Sağlık 
alanı başlı başına en yaşamsal ve en toplumsal alandır.Bu alanda üretimde olan 
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Kadınların bir arada olma, kendi öz etkinliklerini kararlaştırma,planlama geleneği 
sendikal bürokrasi engellerine sıklıkla takılmakta ve kimi sendika organlarında kadın 
mücadelesi yüzeysel ve dar ele alınabilmektedir. 

Ancak kadın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikal zeminde kazanımlarını 
kaybetmemekte ısrarlı ve mücadelesinde kararlı olmaya devam edecektir. 

 

Eğitim-Sen'de Kadın Olmak 

Ayşe Panuş 

Bu bildiride kadınların Eğitim-İş kolunda  örgütlenme deneyimini, feminist ve sınıf 
mücadelesi çerçevesinde bu örgütlenme biçiminin önemini ve kriz sürecinde kadınların 
meslek alanlarında neler yaşadığını tartışmayı amaçlamaktadır. Eğitim İş kolu, kadın 
emekçilerinin sayısının çok olduğu, kadın emeği alanlarından biridir. Bu alanda 
örgütlenmenin güçlükleri, sendikada kadın olarak mücadele etmenin özgüllükleri 
feminist bir bakış açısıyla ele alınacak, krize karşı mücadelede feminist mücadelenin 
sınıf mücadelesiyle etkileşiminin sonuçları tartışılacaktır. 
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B5 Oturumu: Lenin’in Karargâhı 
Yürütücü: Barış Yıldırım 

 

Georgi Plehanov 

Barış Yıldırım 

“Rus Marksizminin Babası” ismiyle bilinen Georgi Plehanov, Narodnik saflardan ve 
ülkesinden ayrıldıktan sonra Rusya’da işçi sınıfının devrimi yapacak bir olgunlukta 
olduğu teziyle genç Rus Marksistleri ve özellikle Lenin nezdinde büyük bir saygınlık 
kazandı. Emeğin Kurtuluşu Grubu’ndan Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin ilk 
yıllarına dek Lenin ve yoldaşlarıyla birlikte yürüyen Plehanov, önce örgütsel sorunlara 
yaklaşım sonra 1905 Devrimi konularında Bolşeviklerle ayrıldı ve hayatının sonuna 
kadar -geçici ittifak dönemleri dışarıda bırakılırsa- Lenin çizgisinin en yaman 
karşıtlarından biri oldu. Lenin ve Plehanov, ampiriyokritistlere karşı benzer 
argümanlarla çıktıysa da birbirlerini de eleştirmeye devam ettiler. Plehanov, devrimin 
hemen sonrasında ölmeden önce Ekim Devrimi’nin karşısında, Kadetler’in içinde yer 
alıyordu. Buna rağmen Lenin onun özellikle felsefe yazılarını her genç komüniste 
önerdi. 1930’larda Sovyet düşün sahasından tamamen silinse de 1960’lardan itibaren 
bir kez daha Rus Marksistlerinin en önemlilerinden biri olarak, kimi zaman neredeyse 
Lenin’le aynı düzeyde görülen Plehanov’un Narodnizm, devrimin aşamaları, devrimde 
öncü sınıf ve ittifaklar sorunu, felsefe tarihi ile Marksizm ilişkileri, sanat, ideoloji gibi çok 
farklı alanlarda yaptığı üretimler bugünkü devrimci kuram açısından önemini korumaya 
devam ediyor. Lenin'in okuduğu çağdaşı yazarların, parti yoldaşlarının ve çevresindeki 
düşünce insanlarının bugün Leninizm adı ile bilinen kanona katkılarını konu alan 
Lenin’in Karargâhı başlıklı çalışmaya bir bölüm olarak hazırlanan bu çalışma 
Plehanov’un temel düşüncelerini serimlemeyi hedefliyor. 

 

Karl Liebknecht 

Canan Kaplan 

Karl Liebknecht, antimilitarizm üzerine yazdıkları ve militarizm karşıtı faaliyetleriyle, 
savaşın eksik olmadığı bu coğrafyada belki de en çok incelenmesi gereken 
sosyalistlerden biridir. Günümüzde parlementer siyasetin etkisizleştirilmesi, 
"vatanseverlik" propagandasıyla savaşa razı edilen kitleleri anlamak için de eylemcinin 
rehberi olabilir. Liebknecht, hem özellikle gençlerin katılması gerektiğini düşündüğü 
antimilitarist mücadeleye katkısı, hem de partisinin genel eğilimine karşı gelerek savaş 
kredilerine karşı hayır oyu vermesiyle parti içi demokrasi  ve parlementoda siyaset 
yapma olanakları ve sınırlarını kullanışı, daha sonra yoldaşlarıyla birlikte yeraltı 
faaliyetlerine geçerek Alman Komünist Partisi'ni kurmasıyla siyasal faaliyetin her 
alanında deneyimlerine başvurulması gereken bir pratikçi. Aslında militarizm karşıtı 
tavrı ile gençlerin, vicdani retçilerin ve ulusal kurtuluş hareketlerinin de özellikle 
çalışması gereken bir eylem adamı. Öldürülmesinden sonra yazdığı yazıda Troçki'nin 
ifade ettiği gibi, bir eylem kahramanı. 

Karl Liebknecht'in mirası, işçi sınıfının tüm dünyadaki zaferi için silahlarını saklı 
tutmasını öğütleyen, militarizm ve sınıf mücadelesi arasındaki ilişkiyi çözümlemesi ve 
yurtseverlik illüzyonuyla kör edilen işçi sınıfına enternasyonalizmin ışığını 
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yöneltmesiyle özellikle ilgiyi hak etmesi gereken bir miras. Adı hep Rosa ile birlikte 
katledilmesiyle anılan, Rosa deyince akla gelen bir ad oysa. Mağrur ve hem öfkeye, 
hem ayaklanmaya çağıran bir ses olarak daha fazla ilgiyi hak ediyor. 

 

Feliks Cerjinski 

Kavel Alpaslan 

Ekim Devrimi tarihinde yer alanlar arasında Feliks Cerjinski, hakkında en çok söz 
söylenen isimlerden. Kimileri için bir kahraman; kimileri içinse bir şeytan. Karşı devrime 
karşı mücadele en büyük zorluklara göğüs geren bir ismin bundan farklı bir kaderi 
olabilir miydi ki? Niceleri Cerjinski'nin 'gaddarlığından' dem vurdu, hatta bazıları daha 
da ileri giderek onun 'silah düşkünü bir şiddet bağımlısı' olduğunu savundu. Elbette bir 
diğer kesim için o her zaman cesaretiyle ve fedakarlığıyla hatırlanan bir devrimci oldu. 
Böyle bir tartışma sürerken Cerjinski'nin aslında nasıl biri olduğu, onu tanımadan 
geçiyor. Cerjinski'nin hayatındaki önemli dönüm noktalarını, dikkat çekici bilgiler 
üzerinden, bize sunulan 'Vahşi Cerjinski' karikatürünün gerçek olup olmadığını da 
gösterebilir... 
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C5 Oturumu: Kriz Hâli: Devlet, Siyaset, Birikim 
Yürütücü: Serdal Bahçe 

 

Burjuvalaşma Süreci: Hong Kong’daki Kamu Konutlarının 
Finansallaşması ve Metalaşması 

Emre Erol 

Giriş 

2014 yılında yayınlanan tartışmalı bir makale ile Ley ve Teo (2014) burjuvalaşma 
(gentrification) kavramının, burjuvalaşma süreci var olsa bile Hong Kong’daki alternatif 
mülk kültürü ontolojisinden dolayı kamusal söylemde yer bulmadığını öne sürdü. Aynı 
dergide Küresel Güney’den akademisyenler bu iddiayı eleştiren makaleler yayınladı 
(Cartier, 2017; Haila, 2017; Lui, 2017; Smart & Smart, 2017; Tang, 2017). Bu 
makalelerin ana argümanı, burjuvalaşma kavramının batıya ait bir kavram olduğu ve 
yerel farklılıklardan dolayı Küresel Güney’e (ve Hong Kong’a) uygulanamayacağı idi. 

Bu tartışmadan esinlenerak araştırmada iki sorunun cevabını aradım. İlk soru, Hong 
Kong’daki Devlet Destekli Kamu Konutları’nın (ve kamu alanlarının) finansallaşma ve 
metalaşma sürecinin mekanizmaları nelerdir? İkinci soru, Hong Kong’daki Devlet 
Destekli Kamu Konutları’nın neoliberalleşme süreci, rant farklı kuramına dayalı 
burjuvalaşma kavramı ile ne ölçüde açıklanabilir? 

Teori 

Neil Smith (1979a, 1979b, 1982), rant farkı kuramıyla burjuvalaşma kavramına 
sistemik bir açıklama getirdi. Süreci, gelenlerin kim olduğuna ve bahsi geçen mekânı 
neden seçtiklerine odaklanarak açıklamayı deneyen talep odaklı yaklaşımlar yerine, 
sermaye hareketlerini temel alan arz odaklı bir bakış açısıyla açıkladı. Kuram  ana 
hatlarıyla, kapitalizmin eşitsiz gelişim yasasının sonucu olan sermayen hareketlerine 
odaklanır. 

Metotlar 

Bu araştırmada nicel metotlar ve destekleyici olarak da nitel metotlardan faydalandım. 
Nicel olarak araştırmanın öncelikli kaynaklarını resmi istatistikler oluşturdu. Nüfus 
İstatistiklerinden (Census and Statistics Department, 2012, 2017), Konut Türüne Göre 
İstatistikler ile Büyük Toplu Konut İstatistikleri ve ayrıca İkinci El Devlet Destekli Kamu 
Konutları Satın Alanlarla İlgili Anketleri (Subsidised Housing Committee, 2004, 2006, 
2008, 2010, 2012, 2014, 2016) kullandım. Hem Konut Türüne Göre İstatistikler hem 
de Büyük Toplu Konut İstatistikleri için Aylık Medyan Hane Halkı Geliri ve Aylık Medyan 
Hane Halkı Konut Kredisi ve Kredi Geri Ödemeleri verilerini kullanıldı. Ayrıca 
araştırmayı iki ay süren saha gözlemleriyle destekledim. 

Hong Kong’daki Barınma Sorunu 

Bu kısımda öncelikle Hong Kong’da konutların gelen durumuna değineceğim. Bir 
birikim aracı olarak kullanılan konutların, kullanım değerinden ziyade değişim 
değerinin ön planda tutulduğunu ve bunun sonucu olarak Hong Kong’da bir barınma 
sorunu olduğunu öne süreceğim. Bu durum karşısında barınma ihtiyacının 
karşılanması için çok önemli bir yere sahip kamu konutlarının, piyasadaki her krizden 
sonra piyasa lehine daha da daraldığı savını savunacağım.  
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Analiz 

Bu kısım iki aşamada sunulacak. İlk aşamada, kamu konutlarının neoliberalleşme 
sürecini ve bu politikaların sonucu olarak gerçekleşen dönüşümü tarihsel açıdan, 
sonuçlarıyla birlikte tartışacağım. İkinci aşamada, ilk aşamada ileri sürülen savın resmi 
istatistiklere dayalı ölçülebilir etkilerini sunacağım. Başka bir ifadeyle, ilk kısımdaki 
sorulara dönecek olursak, ilk aşamada, finansallaşma ve metalaşma sürecinin 
mekanizmaları; ikinci aşamada, rant farkı kuramı açısından burjuvalaşma sürecinin 
uygulanabilirliği araştırıldı. 

Analiz 1- Konutlarının Neoliberalleşme Süreci 

İlk aşamanın sonucu olarak, Devlet Destekli Kamu Konutları’nın ve bu konutlarda 
yaşayan düşük gelirli sınıfların hayatlarını sürdürebilmesi için hayati olan kamu 
alanlarının, neoliberal politikalar sonunu metalaştırıldığı ve finansallaştırıldığı (Blake, 
2017; Chung & Ngai, 2007; Lau, 2001, 2005), böylece kullanım değerinden değişim 
değerine geçişin gerçekleştiği ve potansiyel rantın tetiklendiği savını ileri sürüyorum. 
Her ne kadar Kiralık Kamu Konutları’nın mevcut sakinlerine satılması yoluyla kısmi 
özelleştirilmesi ve kamunun sorumluluğunda olan kamu konutu bakım hizmetlerinin 
taşeronlaştırılması burada tartışılabilir olsa da, savımı kanıtlamak için bu bölümde iki 
ana politikaya odaklanacağım: “Kamu Alışveriş Merkezleri’nin Finansallaştırılması” ve 
“Devlet Destekli Kamu Konutları’nın Metalaştırılması”.  

Bu politikaların sonucu olarak, kamu konutlarında yaşayan dar gelirlilere hizmet 
vermesi için tasarlanan Kamu Alışveriş Merkezleri, kurulan gayrimenkul yatırım fonu 
aracılığıyla özelleştirilerek finansallaştırıldı. Korumacı politikaların kaldırılması ve 
devlet destekli banka kredilerinin devreye girmesiyle, Devlet Destekli Kamu 
Konutları’nın 1/5’i özel konut piyasasına aktarıldı. Böylece göreceli olarak yüksek 
gelirliler (orta ve üst gelir sınıfı), aslen düşük gelir sınıflarının kullanımı ve konut sahibi 
olması için tasarlanan kamu konutlarına yerleşti. 

Analiz 2 

İkinci aşamanın sonucu olarak, 2011 ile 2016 arasında verinin mevcut olduğu kamu 
konutlarının üçte ikisinde yaşanan göreceli yüksek aylık hane halkı geliri artışı ile 
burjuvalaşma sürecine işaret ederken; 2011 ile 2016 arasında Hong Kong genelinde 
kamu konutlarında yaşanan konut kredisi düşüşüne rağmen, verinin mevcut olduğu 
kamu konutlarının yarısında yaşanan konut kredisi artışı, rant farkı kuramının açıklayıcı 
gücünü göstermektedir. Aylık Medyan Hane Halkı Geliri ve Aylık Medyan Hane Halkı 
Konut Kredisi ve Kredi Geri Ödemeleri verilerini temel alarak, rant farkı kuramı 
açısından burjuvalaşma kavramının Hong Kong’daki Devlet Destekli Kamu 
Konutları’nın neoliberalleşme sürecini anlamak için faydalı bir çerçeve sunduğu savını 
savunuyorum. 

Her ne kadar veriler için mevcut olan zaman dilimi kısa olsa da iki aşamalı analiz 
sonuçlarından, neoliberal politikalar sonucu serbest konut piyasasına entegre olan ve 
çoğunluğu serbest konut piyasasından olmak üzere, yeni gelenlerin bulunduğu Devlet 
Destekli Kamu Konutları ile ilgili çıkarımlar yapılabilir. Bir, Devlet Destekli Kamu 
Konutları’nın büyük bir kısmında göreceli hane halkı gelir artışı yaşandı. Bu durumsa, 
mevcut literatürde defalarca bahsedildiği gibi burjuvalaşma sürecini belirten önemli 
bulgulardan biridir. İki, Devlet Destekli Kamu Konutları’nın neredeyse yarısında 
sermaye artışı yaşandı. Yani, sermaye hareketlerini temel alarak burjuvalaşma 
sürecini açıklayan rant farkı kuramı, mevcut durum açısından uygun bir kuramsal 
çerçeve sağlıyor. Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti ile sınırdaş olan bölgelerde, bölgesel 
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çekim ve etki alanından dolayı gelir ve sermaye artışı yaşandı. İki veri türünde de 
yoğunlaşmadan dolayı, bu bölgenin sınır ötesi durumlardan etkilendiğin varsayılabilir, 
ancak bu başka bir çalışmanın konusu olmalıdır. 

Sonuçlar 

Çalışmada öncelikle kapitalist krizlere çözüm olarak uygulanan neoliberal politikalarla 
kamu konutları ve bağlı kamu alanlarında kullanım değerinden değişim değerine geçiş 
yaşanmıştır. Bu politikalarla toplu konutlar, barınaktan sermaye birikimi aracına 
dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bu geçiş ile rant farkı tetiklenmiş ve finansal aygıtlar 
aracılığıyla sermaye hareketi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, imkânı olan toplu konut 
sakinleri finansal aygıtların sağladığı esnek kredilerle konutlarını serbest piyasaya 
geçirmiş ve orta ve üst gelirlilere, finansal aygıtların sağladığı esnek konut kredilerin 
yardımıyla da satmıştır. 2015 itibariyle toplu konutların beşte biri serbest konut 
piyasasına geçmiştir. Yapılan anketler bu sonuçları desteklemektedir. Mekânsal olarak 
da yapılan analizle toplu konut alanlarının üçte ikisinde gelir artışı ve yarısında konut 
kredisi artışı yaşandığı gösterilmiştir. Sonuçlar burjuvalaşma sürecine işaret 
etmektedir. Ancak, güncel burjuvalaşma çalışmalarının da belirttiği gibi kimin gittiğine 
veya kimin geldiğine odaklanmaktansa kalanlara ve onların yaşadıkları ve 
yaşayacakları zorluklara odaklanmak gereklidir. Başka bir ifadeyle, Hong Kong’daki 
toplu konut sakinleri açısından kötü günler daha başlamadı. Bu adaletsizliklerin arka 
planındaki mekanizmaları gözler önüne sermek ve bunlara karşı harekete geçmek 
açısından, rant farkı kuramı ve burjuvalaşma kavramı çok değerli iki araçtır. 

 

Kriz, Emperyalist Kuşatma ve Çıkış Yolu 

Yusuf Alkın 

"Krizler ve “karşı” çıkışlar: Sistem karşıtı/dışı yollar: Kriz, emperyalist kuşatma ve çıkış 
yolu 

 “Kıbrıs sorunu” olarak tanımladığımız olgu; bir yandan Kıbrıs adasının tarih boyunca 
doğu Akdeniz’de sahip olduğu stratejik önemi dolayısı ile diğer yandan ise özellikle son 
yarım yüzyılda her geçen gün daha da açık bir şekilde ortaya çıkan bölgedeki yeraltı 
kaynakları nedeniyle, dünya üzerindeki egemen güçlerin kontrol altında tutmaya ve 
kendi hegemonyalarını ada üzerinde kurmaya çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 
sorunlar yumağıdır.  

20’inci yüzyılın ortalarına doğru Kıbrıs adasında açık sömürge yönetimi dışında, 
emperyalist güçlerin kendi hegemonyalarını sürdürebilecekleri yeni yönetim modelleri 
devreye sokulmuştur. Ve bunun temel taşlarından birisi olan böl-yönet politikası 
Kıbrıs’ta devreye sokularak ada üzerinde yaşayan farklı etnik kökenlere sahip 
toplumlar (Türkçe, Rumca, Maronice, Ermenice, Latince vd. dilleri kullanan) arasında 
çatışmalar yaratılmış, ada halkları bölünerek güçsüzleştirilmiştir. Bunun sonucunda 
1960’ta sözde bağımsız, gerçekte kesinkes emperyalist devletlere bağımlı bir 
cumhuriyet kurularak ada üzerindeki emperyalist hegemonyanın sürdürülmesinin 
koşulları yaratılmıştır. 

Böl-yönet politikasının bir devamı olarak, cumhuriyetin kurulmasından sonra yaratılan 
toplumlar arası çatışmalar ve 1974 Yunan faşist cuntası darbesi ile TC askeri işgali 
sonucunda, ülke halkları coğrafik olarak da bölünmüş, adanın güney yarısı Yunanistan, 
kuzey yarısı ise TC devleti üzerinden emperyalizmin kontrolünde tutulmuştur. 
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Bu bölünmeden olumsuz şekilde etkilenen ise öncelikle işçi sınıfı oldu. Ortak sendikal 
mücadelenin iki toplumdaki faşist yer altı örgütlenmelerinin baskı ve şiddeti ile 
bölünmesi, ortak bir coğrafyada yaşama ve ortak sosyal, toplumsal ya da ekonomik 
problemleri yaşayarak bunlara karşı ortak mücadeleler örgütlenebilmesinin koşulları, 
1950'lerden başlayıp 1974 işgali ile tamamlanan bir süreçle bir bir ortadan kaldırıldı. 

Bölgede ve emperyalistler arası güç dengelerinde yaşanan gelişmeler, 2000’li yıllarla 
birlikte kuzey coğrafyadaki Kıbrıslı Türklerin işgal rejimine karşı yükselen mücadelesi 
ile birleşti. 2003 yılının Nisan ayında 1974’ten beri kapalı tutulan ve iki toplumun 
yeniden temas kurmasını engelleyen askeri barikatlar delinmeye başlandı. Bu sayede 
iki toplum yeniden ilişki kurmaya, bir birleriyle temas kurarak ortak yaşam alanları 
oluşturmaya başlamışlardır. Askeri barikatların kısmen kaldırılması ve on binlerce 
kişinin karşılıklı geçişleri, hatta diğer tarafta yaşam alanları kurmasına karşın, geçen 
süre zarfında toplumlar arasında kayda değer hiçbir çatışma ortamının oluşmaması, 
“Kıbrıs sorunu” olarak adlandırdığımız sorunun temelinde toplumlar arasında 
bulunduğu iddia edilen düşmanlıkların değil, iki toplum arasındaki farklılıkları 
kullanarak provokasyonlar yaratan ve çatışmalar çıkaran egemen çevrelerin olduğunu 
açık bir şekilde göstermektedir. 

Kıbrıs sorunu adada yaşayan farklı ulusal ve dinsel kökenlere sahip olan toplumlar 
arasındaki düşmanlıklardan değil, Kıbrıs’ta farklı ulusal köklere ve dini inançlara sahip 
olan toplumların işçi, emekçi halkları ile bu ulusal ve dinsel farklılıkları kullanarak onlar 
arasında düşmanlıklar yaratmaya çalışan ve bu sayede ada üzerindeki emperyalist 
hakimiyetlerini devam ettirmeye çalışan uluslararası güçler ve onların ada üzerindeki 
yerli işbirlikçileri arasındaki mücadeleden kaynaklanmaktadır. Sorunun çözümü de 
ancak bu güçlerin Kıbrıs üzerindeki etkilerinin kırılması ve hegemonyalarının 
dağıtılması ile mümkündür. 

Kıbrıs sorunu Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de hakim olan, olmaya çalışan emperyalist 
ülkelerin Kıbrıs halklarını sömürüye ve zora dayalı bir şekilde bölmesi, katletmesi ve 
bağımsızlığını ayaklar altına alarak kendi hakimiyetini sürdürmesi sorunudur. Kıbrıs 
işçi ve emekçi halkları bu sömürü çarkını dağıtması sorunudur. 

II. Dünya Savaşı sonrasında yeniden şekillenen dünya emperyalist güç dengeleri 
sonucunda İngiltere zayıflayan gücünü de dikkate alarak çıkarlarını adada iki egemen 
askeri üs sahibi olarak sürdürmeyi başarmış, onun bıraktığı boşluğu ise ABD ve AB 
gibi güçler doldurmaya başlamıştır. Bu güçler arasındaki dengelerden yararlanarak 
Türkiye ve Yunanistan da ada üzerinde kısmi hakimiyetler ele geçirmişlerdir. Ancak 
ada üzerindeki hakimiyet kavgası sadece bu güçlerle de sınırlı değildir, örneğin Rusya, 
Çin ve giderek daha çok sayıda İsrail, Fransa gibi güçler de hakimiyet kavgasına dahil 
olmaktadırlar. 

Dünya emperyalist-kapitalist sistemi her geçen gün daha da ciddi siyasi ve ekonomik 
krizlerle karşı karşıya kalmaktadır ve bu krizler dünya üzerindeki en ufak çıkar 
alanlarının dahi önemini artırmaktadır. 

Kıbrıs’ın güneyi 1960 anlaşmalarından kaynaklı dünyaca tanınmış ve kısmi bir 
bağımsızlığa sahipken aslında aynı kurucu anlaşmalardan kaynaklı garantörlük, İngiliz 
üsleri gibi yaptırımlar ve sonrasında AB’ye üye olması ile birlikte daha da artan bir 
şekilde dünya emperyalist düzenine tamamen bağımlı ve yarı sömürge bir yapıya 
sahiptir. Kuzey ise 1974 sonrası Türkiye’nin askeri, siyasi ve ekonomik işgali ile birlikte 
ve giderek artan yerli halkın asimilasyonu ve yerel kaynakların tamamen Türkiye 
egemen sermaye kesimlerine peşkeş çekilmesi ile birlikte tam bir sömürge yapısına 
bürünmüştür. 
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“Kıbrıs sorununu” çözme adına ikide bir girişimde bulunanlar ve aslında onlara göre 
Kıbrıs’ta bir sorun bulunmayanlar açısından aslında bu sorunun pek bir önemi yoktur. 
Bu soru Kıbrıs’ta gerçekten de bir sorun olduğunu düşünen ve bu sorunu köklü bir 
şekilde çözmek isteyenler açısından bir öneme sahiptir. 

Kıbrıs sorunu; Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de hakim olan, olmaya çalışan empryalist 
ülkelerin Kıbrıs halklarını sömürüye ve zora dayalı bir şekilde bölmesi, katletmesi ve 
bağımsızlığını ayaklar altına alarak kendi hakimiyetini sürdürmesi sorunudur. Kıbrıs 
işçi ve emekçi halklarının bu sömürü çarkını dağıtması sorunudur. 

Kıbrıs işçi ve emekçilerinin en temel ortak sorunu emperyalist ülkelerin ada üzerindeki 
çıkarlarını sürdürmenin bir aracı olarak ortaya çıkan Kıbrıs sorunudur. Özellikle son 
dönemde herkesin bilgisine getirilen yeraltı zenginliklerinin yerli sermaye çevrelerinin 
işbirliğiyle emperyalist ülkeler tarafından sömürülmesi, tüm Kıbrıs işçi ve emekçilerinin 
ortak sorunudur. Bununla birlikte Kıbrıs sorununun emperyalist bir plan çerçevesinde 
yeni bir düzenlemeyi getirecek olan anlaşmaya bağlanması olasılığı da bulunmaktadır. 
Böylesi bir gelişme Kıbrıs işçi ve emekçilerine ne gibi bir yararı olacağı, dahası büyük 
emperyalist ülkelerin böylesi bir anlaşma üzerinden elde edecekleri büyük rant 
sayesinde kapitalizmin içine girdiği genel bunalımdan kurtulmasına ne derecede etkide 
bulunacağı da dikkate alınmalıdır. 

Kıbrıs işçi ve emekçilerinin böylesi bir durumda kısmi bir yarar sağlanması olasılığında 
dahi, bunun emperyalizmin hem bölgede gücünü artırması, hem de genel bunalımdan 
kurtulmasına katkıda bulunarak günün sonunda tüm dünya işçi, emekçileriyle birlikte 
Kıbrıs’a da daha barbarca saldırmasına olanak sağlayabileceği olgusu göz ardı 
edilmemelidir. Bu dikkate alındığında olası bir emperyalist yeniden düzenleme planının 
reddedilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte Kıbrıs işçi ve emekçi 
halklarına daha fazla sorun yaratmaktan ve ülkenin bağımsızlığını ayaklar altına 
almaktan başka bir işe yaramayan garantörlüklerle birlikte emperyalist askeri birlik ve 
üslerinin reddedilerek Kıbrıs’tan defedilmesi de gerekmektedir. Bu reddediş işçi, 
emekçi kitlelere alternatif bir mücadele ve çözüm yolunu somut olarak göstererek 
olmalıdır. 

Kıbrıs sorununu yaratanlar sadece yabancı emperyalistler değildir, onlarla bütünleşmiş 
yerli işbirlikçi sermaye sınıfı da bu sorunun yaratılmasına ortaktır. Bu bağlamda 
Kıbrıs’ın devrimci komünistlerinin görevi, ülkemizi bölerek, halklarımızın birlikte 
yaşamlarını engelleyen emperyalist tahakkümü dağıtmak ve kesintiye uğrayan 
uluslaşma sürecinin halklarımızın yeniden kardeşleştirilerek tamamlanmasını 
sağlamaktır. Bunun için temel siyaset “Ortak vatan, birleşik örgütlenme” ve “Kıbrıs’ın 
emperyalizmden bağlarını kopararak birleştirilmesi ve özgürleştirilmesi” olmalıdır. 
Kıbrıs adası bölünemeyecek kadar küçük, üzerinde bulunan tüm halkların kardeşçe 
yaşayabileceği kadar büyüktür.  

Devrimci Çözüm Modeli; Demokratik Halk Devrimi 

Kıbrıs sorunun devrimci bir temelde çözüm yolu, bu yapıdan zarar gören ve bu yapıyı 
Kıbrıs’ta yaşayan kesimlerin çıkarları açısından çözmek isteyenlerin birliğine ve 
gücüne dayanarak bir mücadele cephesi örmek ve bu sorunu yaratanları ülkemizden 
defetmektir. Ve bunu yaparken de sadece ülkemizin dinamikleri değil, başta 
“anavatanlar” diye dayatılan ve milliyet, din, dil yakınlığı olan ülkelerdeki ve bölge ile 
dünya ülkelerindeki ilerici, demokrat kesimlerle de dayanışmamızı yükseltmeliyiz. 
Çünkü bu kesimler açısından da Kıbrıs’taki yapının bizim ortaya koyduğumuz şekilde 
değişmesi kendi çıkarlarına olacaktır. Çünkü böylesi bir gelişme kendi ülkelerindeki 
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halk düşmanı kesimlerin gücünü azaltacak ve ülkelerindeki sömürü düzeninin ortadan 
kaldırılmasını kolaylaştıracaktır. 

Ülke işçi sınıfının bugün için tek başına örgütlenebilme ve kendi iktidarını kurabilme 
olanaklarının darlığı somut bir olgudur. Bu tespitten yola çıkıldığında; 1917 Sosyalist 
Ekim Devrimi ile ülkede örgütlenen Kıbrıs Komünist Partisi’nin Uluslararası Komünist 
Hareket ile uyumlu bir şekilde belirlediği Anti-Emperyalist  Birleşik Cephe siyaseti 
günün koşullarına uyarlanarak mücadelenin temel siyasetini oluşturmak 
durumundadır. Anti-emperyalist mücadele ülkenin emperyalist işgalini de hesaba 
katmalı; hem somut olarak kuzey coğrafyadaki emperyalizm destekli Türkiye işgaline 
karşı, hem de ada genelindeki tüm emperyalist işgale karşı yönelmelidir. 

Biz ülkemizde, kurulu sömürgeci ve yarı sömürgeci düzenin, demokratik mücadele 
yolları ile dağıtılmasının mümkün olmadığı oranda, bunun zora dayalı her türlü meşru 
yöntemlerle gerçekleşeceğini dikkate alıyoruz. Bu meşru yöntemlerimizle 
gerçekleştirilecek Demokratik Halk Devriminin sömürgeci emperyalist bağları 
koparması ve devamında sosyalist bir devrime evrileceği bir süreç öngörüyoruz. 
Öncelikle hedefimiz ülkemizdeki ve bölgemizdeki, Ortadoğu, Türkiye, Kürdistan ve 
Balkanlar’daki anti-emperyalist güçlerle birleşik bir cephe, bölgesel bir enternasyonal 
mücadele ve birleşik devrim süreci ile anti-emperyalist demokratik halk devrimin zafer 
kazanması sonucunda, ülkemizin emperyalist güçlerden özgürleştirilerek demokratik 
bir halk iktidarının kurulmasıdır. 

Devrimin bu ilk aşamasında; 1- ülkemiz üzerinde egemenliği olan tüm yabancı 
emperyalist güçlerin hâkimiyetlerini dağıtmak, bu hâkimiyetin kurulmasında işbirlikçilik 
yapmış olan yerli büyük sermaye kesimlerinin mülklerinin toplumsallaştırılması, 2- 
Kilise, Vakıflar ve İngiliz üsleri ile Türkiye, Yunanistan tarafından işgal edilen askeri 
bölgelere el konulması, 3- el konularak toplumsallaştırılan tüm mülklerin toplumsal 
üretimin artırılması için kolektif üretim alanlarına dönüştürülmesi ve geçmişte yaşanan 
çatışmalar ve krizlerle yoksullaştırılan kesimlerin kullanımına verilmesi, 4-  ülkemizdeki 
farklı milliyetlerden tüm kesimlerin siyasal eşitliğinin garanti altına alınması, 5- ırkçı ve 
gerici örgütlenmelerin yasaklanması, 6- işçi, emekçi kesimlerin yaşam koşullarının 
önemli ölçüde iyileştirilerek, güvence altına alınması ve 7- kurulacak demokratik halk 
iktidarının yönetimine tüm emekçi halk kesimlerinin en etkin şekilde katılımını 
sağlayacak demokratik mekanizmaların hayat geçirilmesi. Dolayısı ile demokratik halk 
iktidarında yapılacak olanların halk kitlelerinin etkin katılımı ile şekillendirilip hayat 
bulması hedeflenecektir. 

Anti-emperyalist demokratik halk devrimi sonrasındaki hedefimiz ise ülkemiz ve bölge 
işçi sınıfının sınıfsal gücüne ve ittifak içerisinde olduğumuz güçlerin konumlanışına 
bağlı olarak devrim sürecini ilerleterek sosyalist bir devrime taşımaktır. Bu geçiş 
sürecinde halk kitlelerinin karar alma süreçlerine etkin katılımı ve bu süreçlerde işçi, 
emekçi kesimlerin ülkemizi daha gelişkin ve demokratik bir yapıya kavuşturmak için 
sergileyecekleri duruşla demokrasi ve özgürlük mücadelesinin önderliğini üstlenmesi 
belirleyici olacaktır. Bu başarıldığı oranda demokratik halk devrimi sosyalist bir devrime 
taşınacaktır. 

Sosyalist devrim sonrasında ise hedefimiz o günkü bölgesel ve küresel devrimci 
güçlerin durumunda bağlı olarak kademe kademe sosyalist inşanın tamamlanmasıdır. 
Sosyalist devrimle birlikte aşama aşama tüm üretim araçlarının toplumsallaştırılması, 
tüm toplumsal üretimin planlı bir şekilde düzenlenerek toplumun her bir bireyinin tüm 
ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. Bu toplumsal dönüşüm içerisinde zamanla 
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tüm sınıfsal farklılıkların ortadan kaldırılarak sınıfsız komünist bir topluma geçiş 
sağlanacaktır. 

Tüm bu birleşik devrim süreçlerinde en geniş halk kitleleri en ileri karar alma 
mekanizmaları ile üretim, yönetim ve tüm toplumsal konularla ilgili kararların 
üretilmesine etkin olarak katılımları sağlanacaktır. Günün sonunda tüm toplumsal 
üretim araçlarının ve toplumsal değerlerin, toplumun her bir bireyinin ortak mülkiyetine 
ve bu ortak mülkiyetin birlikte yönetildiği bir yapıya ulaşılacaktır. Bunun adı komünist 
toplumdur. 

Demokratik Halk Devrimi’nin Gelişim Aşamaları 

Anti-emperyalist mücadelenin merkezini ve önderliğini üstlenebilecek olan ise Kıbrıs’ın 
tümündeki, gerek yerli gerekse bu ülkede çalışarak geleceğini burada planlayan tüm 
işçi sınıfıdır. Tüm ülkeyi en geniş şekildeki kapsayacak olan bir siyasal sınıf 
örgütlenmesi ile anti-emperyalist mücadelenin önderliği oluşturulmalıdır. Bu önderliğin 
yaratacağı güçle emperyalist politikalardan zarar gören ülkedeki küçük burjuva 
katmanlar bir müttefik olarak mücadeleye kazanılmalıdır. 

Yukarıda kısaca özetlediğimiz toplumsal yapılanmanın, gerek dünyada, gerekse 
ülkede yaşanan değişimler dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde ciddi 
farklılaşmalara gebe olduğu görülebilmektedir. Sınıfsal çelişkilerin giderek arttığı 
ülkemiz coğrafyasında, işçi sınıfının devrimci sınıf örgütlenmesinin elde edilebilmesinin 
önemli bir koşulu olan, devrimci önderliğin oluşturulması bugün için ortada duran en 
önemli görevlerin başında gelmektedir. Kendisini devrimci siyaset ile donatan, başta 
işçi, emekçi kesimler ve diğer demokrat kesimler içerisinde en geniş şekilde bağlar 
kuran, güven kazanan ve günü geldiğinde işçi, emekçi kitlelerin hareketlenmesi ile 
birlikte devrimci siyasetin kitlelerle buluşmasını sağlayabilecek olan güçlü bir devrimci 
siyasal örgütlenmenin kurulması gerekmektedir.  

Bu anlayışla devrimci komünistler olarak bizler Marksist-Leninist ideolojiyi rehber 
edinen ve bu anlayışla mücadelede yer almaya hazır olan tüm kesimlere bir araya 
gelme, oluşturulacak ortak bir devrimci komünist programla Kıbrıs işçi sınıfının öncü 
gücü olarak örgütlenecek olan Komünist Parti’yi inşa etme görevini önümüze 
koymaktayız. 

Bölgesel Gelişmeler ve Birleşik Devrim Olanakları 

Ülke devrim mücadelesinin izleyeceği yolu belirlerken özellikle kuzey coğrafyada 
oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti’nin işgalci sömürge düzenini dikkate almak 
durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuzey coğrafya üzerindeki etki ve hakimiyetini 
köklü bir şekilde zayıflatacak gelişmeler olmadığı sürece, mevcut koşullarda ülke 
devriminin izleyeceği yol Türkiye devriminin yolu ile çakışmaktadır. Kıbrıs’ta sömürücü 
sınıflara karşı vurulacak darbe, başta Türkiye’deki sömürücü sınıflara vurulmak 
durumundadır. Yani mevcut koşullarda Kıbrıs veya Türkiye’deki sömürücü sınıflara 
vurulacak darbe hem Türkiye hem de Kıbrıs devriminin yolunu açacaktır. Türkiye 
özelinde ise benzer bir durum Kürdistan devrimi ile söz konusudur. Yani Türkiye 
devrimi ile Kürdistan devrimi de tıpkı Kıbrıs ve Türkiye devrimleri gibi bir biriyle bağlıdır. 
Bu olgular sonucunda ortaya çıkan tablo, Türkiye, Kürdistan ve Kıbrıs devrim 
mücadelesinin, her üç ülkeyi de kapsayan bir ‘Birleşik Devrim’ sürecine dönüşmek 
durumunda olduğudur. Benzer bir olgu bu kadar güçlü olmasa da ülkemizin özellikle 
güney coğrafyası ile Yunanistan arasındaki bağlardan kaynaklanan, Kıbrıs-Yunanistan 
devrimleri arasındaki ilişkide de söz konusudur. Elbette Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs ve 
belki de Yunanistan Birleşik Devrimi, sadece bu ülkelerle sınırlı kalmayacak kadar 
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güçlü bir etkiye sahip olacaktır. Böylesi bir devrim sürecinin başta Ortadoğu ve 
Balkanlar olmak üzere çok geniş bir coğrafyayı etkileyen güçlü bir devrim 
dalgalanmasına yol açacağı kesindir. Ancak bizler açısından öncelikli görev Kürt 
Ulusal Hareketi’nin ulaştığı nokta, Haziran Ayaklanması, Rojava Devrimi, 
Yunanistan’daki krizleri bağlı gelişen halk hareketleri gibi gelişmelerin ışığında; kendi 
ülkemizi de kapsayan ve çok daha somut bir olasılık olarak beliren Türkiye-Kürdistan-
Kıbrıs ve Yunanistan Birleşik Devrimi’nin ilerlemesi için üzerimize düşeni yapmaktır.  

Bu noktada şunu belirtmekte fayda vardır ki; güney coğrafyadaki yapılanmanın 
Yunanistan ile olan yakın ilişkisi kuzey coğrafya ile Türkiye arasındaki ilişki ile aynı 
derecede etkili değildir. Güney coğrafya belli bir derecede bağımsız bir devlet 
örgütlenmesine sahiptir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin siyasi ekonomik yapılanması 
Yunanistan’a “göbekten bağımlı” bir nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle güney Kıbrıs 
üzerinden Yunanistan ile birleşik bir devrim sürecinin gelişmesi çok daha zor 
görünmektedir. Ancak olasılık dahilindedir.  

Bu noktada Kıbrıs’ta halkların kendi iradesini kendi ellerine alması ve yeniden ortak bir 
vatanın inşa edilmesi için mücadelenin temeli, emperyalist işgale karşı ülkedeki tüm 
anti-emperyalist kesimleri kapsayacak olan birleşik bir cephenin kurulması ve Türkiye-
Kürdistan-Kıbrıs(ve olası Yunanistan) Birleşik Devrimi ile birlikte ülke üzerindeki tüm 
emperyalist hegemonyayı dağıtarak bir halk iktidarının kurulmasıdır. Bu mücadele bir 
süreci gerektirmektedir ve belli aşamalardan geçmek durumundadır. Öncelikle ülke işçi 
sınıfının gerek kuzey, gerekse güney, gerek yerli nüfus gerekse sonradan ülkeye 
gelerek yerleşen ve geleceğini bu coğrafyada gören göçmen işçi nüfusun, kendi 
devrimci sınıf örgütlenmesini yaratması ve mücadelenin önderliğini üstlenmesi bir 
zorunluluktur. Bu olmadan böylesi devrimci bir mücadelede daha tutarsız yer 
alabilecek kesimlerin anti-emperyalist siyasete çekmek ve mücadelenin bir müttefiki 
haline dönüşmelerini sağlamak çok olası değildir. Bunu başarabilmek için işçi sınıfının 
kendi devrimci sınıf örgütlenmesini sağlamak gerekliliğinden yola çıkıldığında 
önümüzde duran temel görev Kıbrıs Devrimci Komünist Partisi’nin tüm ülkeyi saracak 
şekilde örgütlenmesidir. 

Enternasyonal Mücadele ve Komünist Enternasyonal’in Gerekliliği 

Mücadelenin bir diğer ayağı ise enternasyonal bağlamda ele alınmak durumundadır. 
Kıbrıs halklarının devasa emperyalist güçler karşısındaki zayıflığını yenmenin ve 
Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs (ve olası Yunanistan) Birleşik Devrimi’ni gerçekleştirmenin 
yolu başta Türkiye, Kürdistan, Yunanistan olmak üzere bölge ve dünya devrimci güçleri 
ile dayanışmayı ve emperyalizme karşı ortak mücadeleyi örmektir. Özellikle Türkiye-
Kürdistan-Kıbrıs-Yunanistan Birleşik Devrimi’nin öznesi olan Türkiye, Kürdistan ve 
Yunanistan devrimci güçleri ile ilişkiler geliştirilmeli ve ortak mücadele anlayışına sahip 
olunan yapılarla kapsamlı siyasal ittifaklar kurulmalıdır. Oluşturulacak siyasal ittifaklar 
bölgemizde gelişecek devrimci olanaklara önderlik getirecek bir enternasyonal 
örgütlülüğe bürünmeli ve giderek tüm dünyadaki devimci komünistlerin ortak 
enternasyonaline dönüşmelidir. 

Bu nedenle Kıbrıs devrimci komünistlerinin görevi bir yandan önümüzdeki süreçte 
kaçınılmaz olarak yükselecek olan sınıfsal çelişkileri ve toplumsal hareketlenmeleri 
doğru siyasi bir çizgiye oturtabilecek devrimci siyasal örgütlülüğü yılmadan, sabırla 
kurmak, diğer yandan da hem Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs(ve olası Yunanistan) Birleşik 
Devrimi’nin özneleriyle, hem de en geniş çapta dünya devrimci güçleri ile 
enternasyonal bağları güçlendirmek olmalıdır. 
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Kıbrıslı Devrimci Komünistler Türkiye-Kürdistan-Kıbrıs(ve olası Yunanistan) Birleşik 
Devrimi açısında bugün için ana görevin Türkiye, Kürdistan ve Yunanistan devrimci 
güçleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak mücadele anlayışının bulunduğu yapılarla 
kapsamlı siyasal ittifakların kurması olduğu tespitini yapmaktadır. Bu bağlamda 
Türkiye, Kürdistan ve Yunanistan devrimci güçleri ile temasların artırılması için gerekli 
her türlü girişimde bulunmak görevi önümüzde durmaktadır. 

Gerek ülkemizin bölünmüş her iki yarısında, gerekse dünyada emperyalist 
kapitalizmden kaynaklanan sorunlar hem ülkemizde, hem de dünyada işçi, emekçi 
yığınları hareketlendirmekte ve yeni bir devrimler dönemini aralamaktadır. Bu 
dönemde tüm dünya devrimcilerine önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Bu 
sorumlulukları ve görevleri yerine getirebilmek için hazırlanmak ve adım adım 
mücadeleyi yükseltmek gerekmektedir. 

 

Olağanüstü Bir Devlet Biçimi Olarak Sömürge Tipi Faşizm 

Levent Hekim 

Türkiye’nin 1970’lerde en büyük bunalımını yaşadığı genel bir kanıyı oluşturmaktadır. 
Türkiye’de 2. Dünya Savaşından sonra ABD hamiyeti altında kurulan yeni sömürge 
düzeni, 70’li yıllarda ekonomisinden siyasetine kadar her yönüyle tıkanmış ve işlemez 
hale gelmişti. İşte bu konjonktürde Devrimci Yol Türkiye’de yaşanan krizin 
emperyalizme bağımlı yeni sömürgeci sistemin köklü sorunlarından kaynaklandığını 
dışa bağımlı ve montaja dayalı ikameci bir ekonomi modelinin, ürettiği sürekli açıklar, 
dış borçlar vb sorunları biriktirerek tıkandığını; başta Kıbrıs sorunu ve ABD ambargosu 
olmak üzere bir dizi iç ve dış nedenin zincirleme etkisiyle 27 Mayıs ve 12 Mart’ta 
yaşanan bunalımlardan daha üst düzeydeki bir bunalıma sürüklendiğini tahlil ediyordu. 
Bu bağlamda bu bunalımdan kısa vadeli çözümlerle çıkılmasının olanaksız olduğunu, 
kendi aralarındaki çelişkilerinde yoğunlaşmasıyla giderek artan bir yönetim krizine 
sürüklenen egemen sınıfların, iktidarlarını halk muhalefetini zorla baskı altında tutarak 
yürütmeye çalıştıklarını ifade ediyordu. Sivil faşist hareketin terör eylemlerinin bu 
amaçla örgütlendirildiğini ve bu arada bir askeri faşist darbe yolunun sürekli elde hazır 
tutulduğunu savunuyordu.  

Bu öncüller çerçevesinde Devrimci Yol güçlü baskı ve terör aygıtlarıyla nisbi 
demokratik unsurların bir arada olduğu, sömürge ve yarı sömürge ülkelerde açığa 
çıkan siyasal   biçimini “sömürge tipi faşizm” olarak kavramsallaştırmaktadır. 

Bu çalışma Devrimci Yol’un yayınladığı dönemde, içinde bulunduğu tarihsel ve 
toplumsal koşullarda  “ sömürge tipi  faşizm” kavramının izleri sürülmeye çalışılacaktır. 
Birinci Bölümde kavramın tarihsel arka planı ele alınacaktır. Mahir Çayan’ın Kesintisiz 
Devrim broşüründe tarif ettiği kavramın hangi öncüllere dayandığı ele alınmaya 
çalışılacaktır.  Aynı zamanda kavramın arka planını oluşturan özellikle emperyalizmin 
yeni sömürgeci dönemine dair Çayan’ın geliştirdiği tezler, benzer yaklaşımları 
sergileyen  Magdoff, Polantzas gibi düşünürler derinleştirmeye çalışılacaktır.  

İkinci bölümde ise Devrimci Yol dergilerinde kavramın geçirdiği evrim ele alınmaya 
çalışılacaktır. Mahir Çayan’ın sadece bir cümlede ele aldığı kavram, Devrimci yol 
dergilerinde “Devrimci Baş çelişki” seviyesinde derinleştirilmeye çalışılmıştır.  
Yayınlanan dergilerde “faşizm” kavramının yaygın kullanımı bu durumun göstergesidir.  
Özel sayılar hariç otuz yedi sayı yayınlanan Devrimci Yol dergilerinde otuz yazının 
başlığı faşizm kavramını içermektedir. Kavramın klasik faşizmde farkları ele alınmaya 
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çalışılacaktır.  Diğer yandan  “sömürge tipi faşizm” kavramına içkin olan gizli ve açık 
faşizmde bu bölümde tartışılmaya çalışılacaktır.  

Faşizmin her ülkede aynı biçimde işlediğine dair Ortodoks Marksist yönelimlerin 
dışında, iktidar biçimlerinin farklı toplumsal ve siyasal koşullarda farklı işlediğini 
işaretlemektedir. Özellikle ikinci Dünya savaşı sonrası değişen ilişkiler sonucu 
sömürgeleştirmenin biçimsel olarak gizli bir karakter kazanması ile birlikte 
sömürgelerdeki siyasal biçimlerin kazandığı nitelik bu kavramla daha anlaşılır bir hal 
almaktadır. Diğer yandan bu kavram bize az gelişmiş ülkelerde sık sık gerçekleşen 
askeri darbeleri anlamlandırmakta yardımcı olabilir.  

Kavramın en önemli katkılarından biriside devletin ekonomik alanın belirlediği bir 
aparatdan başka, ekonominin karşısında görece özerk karakterini imlemesidir. 
Sömürge, yarı sömürge ülkelerdeki hakim sınıf ittifakının çelişkili yapısından kaynaklı 
devlet mekanizmasında açığa çıkan hegemonya krizi devletin sınıf fraksiyonlarına 
karşı görece özerk tavır aldığı durumları göstermekte yardımcı olabilir. 

Son olarak 1970’lerden farklı tarihsel koşullarda yaşıyoruz. Bu çerçevede o günleri 
açıklamak için kullanılan kavramlar tabi ki bugünleri açıklamakta yetersiz kalacaktır. 
Ancak yaşadığımız konjonktürde siyasal alanda ortaya çıkan irrasyonel durumu 
adlandırmakta zorluk çekiyoruz. Siyasi iktidarın buda olmaz diyerek şaşırdığımız 
uygulamaları aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yapısına içkin karakteriyle 
ilişkilidir.. Baskı ve terör unsurlarının güçlü, nisbi demokratik unsurlarının zayıf ikili bir 
karaktere sahip devlet mekanizmasının, kriz dönemlerinde bu tür refleksler göstermesi 
normaldir. Faşizm üniformayla mı yoksa üniformasız mı gelecek tartışmalarına bir 
cevap verebilmek umulmaktadır. 

 

Devletin Dönüşümü: Kamu Hizmetlerinin “Piyasa Dışı 
Özelleştirilmesi” Üzerine 

Hülya Kendir 

Bilimsel ve siyasal alanda uzun yıllardır devletin dönüşümü tartışılıyor, anlaşılmaya ve 
tanımlanmaya çalışılıyor. Kapitalizmin krizlerinin ve bunlara çözüm arayışlarının 
doğrudan yansıması olan bu dönüşüm, toplumsal mücadelelerle kazanılmış, giderek 
alanı ve içeriği genişletilmiş olan kamu hizmetinin, kamusal temsil ve denetimin 
daraltılması, eritilmesi anlamına gelen bir süreçtir. Bir yanıyla bu dönüşüm, 1980’lerde 
“devletin küçültülmesi” olarak anılan bir değişimi anlatıyor; yani önceden kamusal mal 
ve hizmet olarak addedilen ve devlet düzenlemeleri çerçevesinde işleyen alanların 
giderek piyasa koşullarına açılması veya tamamıyla piyasa dinamiklerine teslim 
edilmesi, metalaşması, ticarileşmesi anlamına geliyor. Bugünlerde ise artık bu devletin 
küçültülmesi değil, aksine devletin bizzat kendisinin şirketleşmesi -örneğin varlık 
fonları gibi politikalarla- haline gelen bir süreçtir. Diğer yanıyla ise bu dönüşüm, daha 
siyasal alana dair bir değişimi anlatıyor; yani önce parlamenter demokrasinin krizi 
olarak beliren, daha sonra yürütmenin (yasama karşısında) güçlenmesi olarak tarif 
edilen, günümüzde artık ana akımda bile kabul edildiği gibi otoriterleşmenin artışının, 
hatta faşizmin yeniden yükselişinin tartışıldığı bir zeminde otoriter devletin ortaya 
çıkışını ima ediyor. Pekiyi temelde hem sermaye lehine, emek aleyhine hem de 
otoriterleşme ve zor lehine, hak ve özgürlükler aleyhine olan bu dönüşüm sivil toplum 
örgütleri (STÖ’ler) ekseninde nasıl tartışılabilir? Bu noktada neoliberal gündemin 70’li 
yıllardan beri yaptığı sivil toplum vurgusunun ve onun kurumsallaştırılmaya çalışıldığı 
biçim olan STÖ’lerin, özelleştirme sürecinin önemli bir ayağı olduğunu iddia edeceğim. 
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Bu tartışmayı yaparken, STÖ şemsiyesinin altında tanımlanabilecek her türlü 
toplumsal örgütlenmenin toptancı bir şekilde aynı çuvala doldurulamayacağını, ayrıca 
bu alanın da eleştirel/muhalif kanat için belli imkânları taşıdığını en baştan 
vurgulamaya gerek duyuyorum. 
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A6 Oturumu: Kriz ve Çatışma Zamanlarında Sosyal 
Hareketlerde Öğrenme ve Bilgi Üretimi 

Yürütücü: Fatma Gök 

Katılımcılar: Mario Novelli, Fatma Gök, Birgül Kutan-Adnan Çelik 

Neogramşiyan (neo-Gramscian) organik kriz ve karşı-hegemonik mücadele sahasının 
inşa edilmesi perspektifi çerçevesinde geliştirilecek olan bu oturum; 2011 yılında Kürt 
Özgürlük Hareketi ile Türkiye sosyalist hareketinin, tarihi çok daha gerilere 
götürülebilecek olan birlikte mücadele çabalarının, ortak bir kongre etrafında 
birleştirilmesiyle sonuçlanması sonrasında kurulan Halkların Demokratik Kongresi’nin 
(HDK) mücadele yoluyla öğrenme ve bilgi üretme stratejilerini ele alıyor. Oturuma konu 
olan araştırma, Ocak 2018’den beri Sussex Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen 
ve Türkiye’den Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) de dahil olduğu, dünyadaki 
karmaşık ve çatışmalı ortamlarda sosyal hareketlerin mücadele yoluyla bilgi birikimi, 
strateji geliştirme ve sosyal adalet temelli barışın sağlanmasında ne gibi öğrenme 
deneyimleri geliştirdiğine odaklanıyor. 2018-2019 yılları arasında yapılan Türkiye'deki 
saha araştırması; yarı-yapılandırılmış bireysel görüşmeler, odak grup toplantıları, 
çalıştaylar ve medya taraması üzerinden HDK'nin mücadele yoluyla nasıl öğrendiğini, 
neyi öğrendiğini ve bu öğrenmenin faşizm koşullarında bir karşı-hegemonya kurma 
mücadelesine ve Türkiye'deki kapitalizmin genel bir organik krizinin karşı çıkışına 
etkilerini araştırıyor. 

Modernitenin iki kurucu kutbu olan politik ve ekonomik alanlar 19. Yüzyılın sonlarından 
bu yana döngüsel olarak krize girme eğilimindeler. Gramsci’nin Hapishane 
Defterleri’nde, odaklandığı savaş sonrası demokrasi krizi, siyasi partilerin krizi, 
cumhuriyetçi kurumların otoritesinin krizi, apolitizmin toplumsal beden içindeki 
yayılması, parlamentonun prestijindeki düşüşe benzer fenomenler günümüzdeki 
organik krizde de benzer bir şekilde yeniden ortaya çıkıyorlar (Nardis ve Caruso, 
2011). Bu bağlamda Hem Türkiye’de hem de genel olarak dünyada içinden geçtiğimiz 
dönemi tanımlayan en belirgin özellik bir kriz anına işaret ediyor olmasıdır. Kriz 
kavramı çok katmanlı ve çok anlamlı bir içeriğe sahip olsa da her şeyden önce bir 
yönetilemezlik durumuna, verili sosyal, politik veya ekonomik düzenin yeniden 
üretiminin zorlaşmasına; karşıtlık ve fırsatlar alanında yeni iktidar ilişkilerinin ortaya 
çıkmasına göndermede bulunur (Bozarslan 2015: 17).  

Antonio Gramsci, 1930’larda Avrupa’da yükselen faşizmin koşullarında, kapita list 
sistemin “organik krizi”nden şöyle bahsediyordu: “Kriz tam olarak eskinin ölmesi ve 
yeninin doğamamasına dayanmakta. Bu fetret devrinde çok çeşitli marazi semptomlar 
ortaya çıkar” (Gramsci, 1977: 137). Gramsci'ye göre kriz, kendisini ekonomik, politik, 
sosyal ve kültürel boyutlarıyla göstermesi anlamında organikti ve aynı zamanda bu kriz 
kendi başına bir fırsattı da, zira sistemin artık çalışmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini 
gösteriyordu. Bu nedenle zorluk, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarda 
çözümler içeren yeni ve radikal bir anti-kapitalist modele dayanan alternatif bir 
“organik” çözüm oluşturmaktı. “Her devrime yoğun bir eleştiri emeği, kültürün ve 
fikirlerin insan kitleleri arasında yayılması eşlik ediyor” diyen Gramsci, bunun için de 
alternatif bir karşı-hegemonik fikre bağlı olan ve bunu daha geniş kitlelere kolayca ifade 
edebilecek, strateji oluşturabilecek ve aktarabilecek olan “organik entelektüellerin” 
önemli rolünden bahsetti (Gramsci, 1977:12). Fakat Gramsci bu işlevi sıklıkla mekanik 



 

 64 

ve tek yönlü olarak tasvir ederken, bir başka etkili Marksist pedagog Paulo Freire daha 
sonra bu sürecin çok daha diyalektik bir kavramsallaştırmasını sağlayacaktı. 

Freire'ye (2000) göre, gerçek pedagoji monolog değil öğreten ve öğrenen arasında 
diyalog temelli süreçtir. Bu nedenle liderler aktivistlere sadece ne yapacaklarını 
söyleyerek mutlu olmamadırlar. Ezilenlerin pedagojisi birlikte ve birbirilerinden 
öğrenme yoluyla bir özgürleşime yol açmalıdır.  Freire'ye göre pedagoji asla “tarafsız” 
olarak da anlaşılamaz; tam aksine rekabet halindeki siyasi projelerin hizmetine sunulan 
bir süreçtir. Dolayısıyla halk eğitimi, eşitsiz yapılara meydan okumak için zorlu bir 
mücadele sürecinin araçlarından biri olarak görülmeli ve merkezinde “halk” sınıflarının 
çıkarlarına ve onların toplumsal hareketlerine temel bir bağlılık olmalıdır. Bu dolaysız 
organik ilişki “örgütlenme”nin kendisinin halk eğitiminin gerçekleştiği bir “okul” olduğu 
anlamına gelir (Kane, 2001, s.13). 

Sürmekte ve günden güne derinleşmekte olan organik krizin aşılması, kapitalizm 
sonrası eşitlikçi bir politik ve ekonomik demokrasiyi biçimlendirebilecek uygulamalar 
ve sosyal perspektiflerin içerileceği bir tarihsel karşı-hegemonik blok yaratılmasına 
bağlıdır (Carrol, 2010). Neoliberal kapitalizmin organik krizi böyle bir atılım için 
açıklıklar yaratmakta, derinleşen toplumsal ve çevresel ekolojik kriz ise bunu acil bir 
zorunluluk olarak dayatmaktadır. Bu oturum, HDK'nin hem küresel hem de Türkiye 
ölçeğindeki kapitalizmin güncel organik krizinin zorlukları karşısında, alternatif bir 
karşı-hegemonik güç oluşturmak için, formel, enformel, spontane ve kasıtlı olarak 
geliştirdiği “yoğun eleştiri emeğini” ele alıyor. Bunu yaparken de ortaya çıkmakta olan 
bu karşı-hegemonik bloğun karmaşıklığını savaş ve barış, ataerkillik, farklı mücadele 
gündem ve önceliklerinin kesişimselliği, kimlik ve sınıf gibi değişkenler 
konfigürasyonunda oluşan zorluklarla baş etme ve bunları fırsata dönüştürme çabaları 
temelinde sahaya dayalı ampirik verilerle analiz ediyor. 
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B6 Oturumu: Ekoloji, Kent, Kriz ve Sınıf Mücadelesi 
Yürütücü: Melih Yalçın 

 

Çocukluk Deneyimi Etrafında Krizi Yeniden Düşünmek 

Dilan Alataş ve Oğuz Karayemiş 

İçinden geçmekte olduğumuz krizi ekolojik, iktisadi ve öznellik düzeyinde en az üç farklı 
başlık altında değerlendirmek mümkün. Kuşkusuz, her bir analitik-politik çizgi, bize 
kapitalist üretim tarzının krizini farklı bakış açılarından görünür kılar. Hatta eleştirel 
olarak daha da ileri gidip, mevcut krizi, sermayenin insani ve insan olmayan unsurları 
seferber ederek ürettiği gerçekliğin bir krizi olarak tanımlamak da gerekir. Çünkü, 
gerçekliğin kapitalist üretimi, gündelik yaşama içkin (çalışma, sosyalleşme, sanatsal 
üretim, boş zaman, beslenme, barınma, eğitim vb.) çok sayıda birbirine eklemlenmiş 
süreç aracılığıyla kurulur. Aynı zamanda, aşikâr kriz göstergelerini üreten asli 
çatışmanın zemini de gündelik yaşama içkin bu süreçlerdir. Bu süreçler, hem 
insanların yaşamlarının yeniden üretimi olanaklarını temellük eden proleterleştirmeyi, 
hem de etnik, cinsel, sınıfsal tabi kılınmayı içerirler. Bunun anlamı, kentsel ve kırsal 
ekosistemin yağmalanması, insan ya da insan olmayan canlı topluluklarının ve kolektif 
belleğin sömürgeleştirilmesidir. Fakat, bu saldırı hatları, henüz bir direnç biçiminde 
ortaya çıksa bile, onları en azından ontolojik olarak önceleyen bir mücadeleye cevap 
verirler. HES karşıtı mücadelelere bakarsak, bir yanıyla bu mücadelelerin kırsal alanda 
kendi beslenme ihtiyaçlarının teminini güvenceye almak isteyen köylülerin sulak 
alanları için yürüttüğü bir mücadele de olduğunu görürüz. Aynı zamanda da, bu 
mücadele kırsal ekosistemin diğer canlı türleri için de verilir. Fakat, HES ""ihtiyacını"" 
yaratan şeyin, kentli ofis ve fabrikaların elektrik ihtiyacı olduğunu fark ettiğimiz anda, 
kentteki kapitalist iş karşıtı mücadelelerin ve dahası, sağlıklı beslenme olanakları için 
verilen mücadelenin de bununla kesiştiği fark edilir. Ya da, örneğin, kentteki bir 
ebeveynin çocuğunun sağlıklı yaşamı için giriştiği ""organik gıda"" arayışı ve gelişimi 
açısından oyun alanlarının dar mekân-zamanlara, özelleşmiş kurumlara, teknolojik 
aygıtlara veya oyuncak endüstrisinin parlattığı oyuncaklara sıkıştırılması karşındaki 
hoşnutsuzluğu da bu düzlemde düşünülebilir. Bu yüzden, biz bu çalışmada gerçekliğin 
girdiği krizi çocukluk deneyiminin etrafında aldığı biçimler üzerinden incelemeyi 
deneyeceğiz. Zira, çocuk hem kapitalist gerçekliğin üretiminin sonunda bulunur (yani, 
çocuk daima onu önceleyen üretilmiş bir gerçekliğe doğar ve o gerçeklik içerisinde 
gelişir); hem de daima o gerçekliğin üretiminin en başında bulunur (yani, çocuğun 
kendisi gerçekliğin üretimini sürdürecek canlı emeğin, sosyal ilişkilerin hammaddesi 
olarak görünür). Bunun anlamı, çocukluk deneyiminin eğitim, oyuncak ve gıda 
endüstrilerinin ve ayrıca pedagojik, tıbbi ve klinik iktidar oluşumlarının daimi nesnesi 
olmasıdır.  

Çocukluk deneyiminin ve ebeveynlik kurumunun değişimleri ve eğilimleri içerisinde 
kapitalist gerçekliğin izini sürerek, çocuğun büyüme-gelişme-sosyalleşme süreçleri 
boyunca krizin hem çocuğun dünyayla ilişkisini hem de ebeveynlerin kaygı ve 
eğilimlerini nasıl belirlediğini görmek, bizi krizin somut doğasına yaklaştıracak bir 
mercek işlevi görecektir. Kent merkezlerinde, oyun alanlarının giderek yok olmasıyla 
birlikte ""oyunun"" bir piyasaya dönüştürülmesi ve alışveriş merkezlerinin sıkıca 
yapılandırılmış oyun alanlarının kısıtlı süreyle erişilebilir yegane alanlar olarak ortaya 
çıkması kentsel krizin bir semptomudur. Toprağı yeterince deşemeyen, doğadaki 
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nesneleri (ağaç dalının sertliği, çamurun ıslaklığı, taşın dokusu) dilediğince oyununun 
bir aracı haline getiremeyen, çocuk çetelerinin işbirliği, çatışma, problem çözme 
olanaklarından mahrum kalan çocukların duyusal ve sosyal gelişimleri bir problem 
olarak ortaya çıktığı için, ebeveynler oyun terapilerine yönlendirilmektedir. Bu sayede 
oyun sadece piyasalaşmakla kalmamakta, aynı zamanda kurumsal ve klinik bir nesne 
haline gelmektedir. Böylece görece kendiliğinden bir yapıya sahip olagelmiş olan oyun, 
bir kurumdan talep edilen, bu yolda ciddi paralar harcanan bir meta olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Kuşkusuz oyun üzerine bu kısa örneğin gösterdiği şey, çocukluk deneyiminin nasıl da 
giderek kapitalist mübadele ve denetimin nesnesi olarak kurulduğudur. Ebeveynlerin 
kaygıları (beslenmeye, barınmaya, eğitime, oyuna) mevcut krizin içinde yeniden 
yapılanmakta ve çoğunlukla -başka olanaklar yaratılmadığı oranda- kapitalist bir tarzda 
çözüme kavuşmaktadır. Çalışmamızda çocukluk deneyiminin farklı yönlerini ele 
alarak, hem onların kriz etrafından nasıl dönüşümden geçtiğini, ebeveylerin 
kaygılarının kapitalist yollarla tatmin edilmeye çalışıldığını, hem de krizin içindeki 
direniş ve farklı bir toplumsallığın yaratım olanaklarını tartışmaya çalışacağız. Bu bizim 
için, kapitalist gerçekliğin krizinin kentsel alanda aldığı biçimleri çocuklar üzerinden 
görmemizi sağlayacaktır. 

 

Sınıf Mücadelesinin Tarihsel Konağı: Kent Hakkından Kentsel 
Praksis’e Doğru 

İrfan Mukul 

Doğa ve insan arasındaki birliğin türevi olan mekan, toplumsal olarak üretilmektedir 
ve bir toplumsal faaliyet ürünüdür. Mekanın ve toplumun karşılıklı üretimini sağlayan 
ise toplumsal üretim ilişkileridir. Lefebvre'nin dediği gibi her üretim biçimi kendi özgül 
mekanını yaratır. Bir üretim biçimi olan kapitalizm de mekanı  kendi gereksinimleri 
çerçevesinde düzenler. "Fransız düşünüre göre günümüzde mekanların üretilmesinin 
arkasında asıl olarak kapitalist toplumsal üretim ilişkilerinin yeniden üretimi vardır. 
Kapitalist toplumsal üretim ilişkileri, hem üretimin toplumsal ilişkilerini (yaş, cinsiyet, 
aile gibi) hem de maddi üretim ilişkilerini (işbölümü ve bu işbölümünün hiyerarşik 
toplumsal işlevler şeklinde örgütlenmesi gibi) içerir. Bu iki kümenin yeniden üretimi 
ise fabrika ya da iş yerlerinde değil; bir bütün olarak mekanda gerçekleşir. Lefebvre'e 
göre mekan, toplumsal üretim ilişkilerinin yeniden üretiminin yeridir. Bu sebeple 
kapitalizm kendini yeniden üretirken, mekanı da bir bütün olarak yeniden üretmek 
zorundadır" (Kaynar; 2015:24). 

Bununla birlikte sermayenin varlığı kapitalist ilişkilerin yeniden üretildiği mekan 
parçalarının düzenlenişine bağlıysa, Harvey'in deyişiyle; "Kapitalizmin mekanı, en 
nihayetinde sınıf ilişkilerinin mekanıdır." Hal böyle olduğunda mekanların sermaye 
tarafından üretilmesi, sınıf ilişkilerini de yeniden üretir. Bu nedenle mekan, emek ve 
sermaye sınıfları arasındaki ilişkiler bütünü olarak da tanımlanmalıdır. Dünya nüfusu 
içinde kent nufüsu oranının % 50'lerin üzerine çıkması (bu oran ülkemizde % 90'lara 
ulaşmıştır) proleterleşme süreçlerini arttırmasının yanında, sınıf çelişkilerinin 
belirginleştiğini ve emek ile sermaye arasındaki mücadelelerin yaygınlaştığını 
göstermektedir. Kent hakkı ve oradan hareketle kentsel praksis'e doğru bir yönelim, 
tabiatıyla emekçilerin önünde durmaktadır. 
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C6 Oturumu: Tarihin İçinden Direnişler 
Yürütücü: Ferda Dönmez Atbaşı 

 

19. ve 20. Yüzyılda Osmanlı İşçi Hareketinde Kadınlar 

Sezen Yılmaz 

Bu çalışmada 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nde kadınların 
ücretli emek hayatındaki ve sınıf ve hak arama mücadelelerindeki konumu, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden belgeler ve çeşitli ikincil kaynaklar kullanılarak 
incelenmiş, patriyarkal kapitalizm tahlili ile birlikte sosyoekonomik krizler karşısında 
kadınların mücadele pratikleri örneklerle anlatılmıştır. Bu çalışma, Osmanlı 
kadınlarının hem ücretli emek hem de sınıf mücadelesi içindeki konumunu, etkinliğini, 
çalışma koşullarının farklılığını ve mücadele yöntemlerini ortaya koyarak, feminist 
tarihe, işçi ve sınıf mücadelesi tarihine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarının kadınların rolü açısından önemi, 
modernleşme hareketleri ile hem sosyal ve ekonomik hayatta ön plana çıkarma, hem 
de bunu geleneksellik çerçevesinde gerçekleştirme çabalarıydı. Tanzimat Dönemi’nde 
batının fikir akımlarından etkilenen aydınlar, yükselen kadın hareketlerinden de 
nasibini aldı ve kadının toplumsal rolünü ve eğitimini ön plana çıkarmanın gerekliliğini 
vurguladı. II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte kadınların çalışması, ekonomik 
bağımsızlığını kazanması gerektiği düşüncesi, ortaya çıkan pek çok cemiyet (Yıldırım, 
2013: 93-94); Caporal, 1982: 149-150; Toprak, t.y.: 208; Çakır, 2011: 60-65) ve yayın 
organı (Kurnaz, 1991; Çakır a.e.) aracılığıyla kamuoyunda daha geniş yankı buldu. 

II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılındaki grev dalgası ile beraber Osmanlı işçi sınıfı 
tarihinde sınıf veya hak arama mücadelesi içinde yer alan erkekler ve kadınlar 
açısından önemli bir dönem yaşandı. Bu grevlerde işçiler taleplerini elde edebildiği gibi, 
sendikalarda da yoğunlaşma sürdü. Fabrikalaşmanın arttığı bu dönemde bazı bölgeler 
– Selanik gibi, büyük fabrikaların bulunduğu yerler iken, bazıları ise (Şam gibi) küçük 
atölye ve ev içi imalatın yoğun olduğu bölgelerdi. Fabrikaların sayısı artsa da, ev içi 
imalat ve atölye üretimi uzun yıllar varlığını korudu (Quataert, Zürcher, 2011: 15-17). 
Bu ev içi imalatın en önemli aktörleri ise kadınlar ve çocuklardı.  

II. Meşrutiyet öncesinde de kadınlar hem ücretli emek hem de hak arama 
mücadelelerinde yer alırken – örneğin,1899 yılında kadın ve çocuk pek çok kişi 
Antakya Fransız Konsolosu’na ait un fabrikası ve fırın yağmalama eyleminde bulundu 
(BEO. 1331/99799. 19 Safer 1317. 29 Haziran 1899.) – bu dönemle birlikte, dünyadaki 
çeşitli fikir akımlarının ve kadın ve işçi hareketlerinin, artan fabrikalaşmanın, 
endüstriyel kapitalizmin ilerlemesine paralel olarak ortaya çıkan savaşların, değişen 
sosyoekonomik konjonktür vb.nin etkisiyle kadınların ücretli emek hayatındaki varlığı 
daha görünür hale geldi ve sınıf ve hak arama mücadelesi içerisindeki varlıkları da 
belirginleşti. 1908 yılının Temmuz–Ekim arasında ortaya çıkan grevlerin çoğunluğu 
gıda, tütün ve dokuma gibi kadınların ağırlıklı olduğu alanlardaydı (Güzel, t.y.: 871). 
Kapitalizmin özellikle işçi sınıfı üzerindeki ezici etkisi, patriyarkayla birleşerek kadınlar 
için çok katmanlı bir baskı unsuruna dönüşüyordu. Erkek işçilerin de ücretleri düşük ve 
çalışma koşulları kötü olsa da, kadınların ücretleri ‘harçlık’ ya da ‘ek gelir’ olarak 
görüldüğünden onlara, ‘aile reisi’ olarak kabul edilen erkeklerden daha düşük ücretler 
veriliyordu. Örneğin, 1907 yılında Adana’da iplik eğirme işinde çalışanlar günde 12 
saat çalışmalarına karşın günde 5 kuruş kazanıyordu. Çoğunluğunu yine kadın ve 
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çocukların oluşturduğu bu işçilerin ücretlerine karşı, erkek ustabaşılar 15 – 20 kuruş 
arasında gündelik kazanıyordu. (Quataert, 2013: 87-88) 

Uzun çalışma saatleri, sağlıksız çalışma koşulları, düşük ücretler, yoksulluk, açlık, 
hayat pahalılığı gibi pek çok sebeple ortaya çıkan kriz ortamında, kadınlar makine 
kırma eylemleri (Güzel, t.y.: 871; BEO. 3269/245156. 11 Safer 1326. 15 Mart 1908), 
depoların yağmalanması (Kars, 1997: 24), sokak eylemleri ve grevlerde etkin olarak 
yer aldı; kimi eylemlerinde kazanımlar da elde etti. Örneğin, İbrahim Karakaş isimli bir 
işyeri sahibi, çalışma saatlerinden dolayı işçilerin mesai saatlerini düzenleme 
taleplerini kabul etmeyince, sorunlarla devam eden bu sürecin sonunda 29 Ağustos 
1910 yılında kadın çalışanlar, diğer işliklerde olduğu gibi çalışma saatinin 9 saate 
indirilmesini yeniden talep ederek, aksi takdirde greve gideceklerini bildirdi. Sosyalist 
bir yayında yer alan bu haberde, Karakaş’ın talepleri kabul ettiği belirtiliyordu (Benlisoy, 
2015: 195). 

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte grev ve eylem sayıları yok denecek kadar azdı. 1909–
1912 yılları arasında 33 ve 1913–1918 yılları arasında 5 grev gerçekleşti ve genellikle 
ekonomik nedenlere bağlı olan bu grevlerin başlıca sektörleri yine yoğunlukla kadın 
işçilerin yer aldığı gıda, tekstil ve deri oldu (Karakışla, 2011: 37-38). İşgücü içerisindeki 
erkeklerin çok büyük bir kısmı savaş için cephelere çağrılırken, çeşitli sanayi 
dallarında, memuriyetlerde (Aslan,2006; Erdem, 2013), hizmet sektörünün çeşitli 
alanlarında (Köse, 2012) vd. kadınların varlığı da artmaya başladı. Ancak savaşın 
bitmesi ile cepheden dönen erkeklere iş vermek adına pek çok kadın çalışan işlerinden 
edildi. 

Tüm bu tarihsel bağlama oturtulduğunda, kadınların özellikle resmi tarihte yok 
sayılmasına, alternatif tarih yazımlarında da yerinin hakkıyla teslim edilmemesine 
karşı, ücretli emek hayatında da sınıf ve hak arama mücadelelerinde de yer alan 
kadınların, kendi mücadele pratikleriyle varlığını ortaya koyduğuna şahit oluyoruz. Bu 
çalışma ile kapitalizmin/patriyarkal kapitalizmin ortaya çıkardığı krizler karşısında 
kadınların bu çok katmanlı ‘düşmana’ karşı mücadele yöntemlerini ve işçi tarihindeki 
yerini değerlendirirken, sistematik problemlerin –düşük ücretler, kriz zamanlarında 
kadınların ücretli çalışma hayatına entegrasyon biçimi, işten çıkarılanların ilk olarak 
kadınlar olması vb. – günümüzde dahi devam ettiğini, buna karşılık kadınların 
mücadelesinin de geleneksel veya yeni pratiklerle sürdüğünü görüyoruz. 

 

Türkiye Sınıf Mücadelesi Tarihinde Aleviliğin Konumu 

Menekşe Aykan 

"Sınıf mücadelesini aynı zamanda siyasetin krizi olarak okuduğumuzda, bir toplumu 
oluşturan tüm halkların kendi otantik varlıklarıyla birlikte bu krizlerdeki etkisi üzerine 
düşünmek, siyasal krizlerin anlamlandırılmasını olanaklı hale getirerek, kimlik 
siyasetinin kısıtlı bakış açısından arınmamızı sağlamaktadır. Halkların otantik 
varlıklarıyla kastedilen şey, onların çeşitli iktidar mekanizmaları tarafından tabi 
tutulduğu ‘’dönüştürme’’ girişimlerinin karşısında özsel yapılarını korumaya olan 
eğilimleridir. Türkiye’ de sınıf mücadelesinin tarihi analiz edilirken, Alevilerin sınıf 
mücadelesi tarihinde ki konumu ve özellikle sınıf siyasetine olan katkısı göz ardı 
edilmemesi gereken konuların başında gelmektedir. Alevilik konusunda dönüşüm, 
çeşitli aracılar ve araçlarla birlikte ‘’değiştirme’’, ‘’ehlileştirme’’ gibi anlamlara 
indirgenerek tehdit edici bir unsur haline getirilmektedir. Burada tehdit edici olarak 
nitelememin sebebi ise, dönüşümün olağan seyrinin çeşitli şekillerde aksatılarak, 
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‘’değiştirme’’ işlevine hizmet eder hale getirilmesi, buna bağlı olarak tözün bozulması, 
genele uygun forma uydurulması çabasının güdülmesidir. Dönüşüm aktörün kendisini 
sürece hakim kılmakta iken, değişim aktörü pasifize ederek sürece değiştireni hakim 
kılmaktadır. Özellikle Alevilik üzerine düşünmemi geliştiren durum ise ‘’dönüştürme’’ 
girişimlerinin yoğun olarak hissedilmekte oluşu ve Alevi hareketinin siyasallaşma 
süreci boyunca emek ve emekçilik kavramlarıyla geliştirdiği yakın ilişkidir. Bu 
bağlamda çalışmam Aleviler açısından kimlik siyasetinin yıkıcı ve tehlikeli boyutlarını 
ortaya koymaya ve buna karşı bir panzehir olarak nitelenebilecek sınıf siyasetinin 
benimsenmesinin Aleviliğin otantik yapısının korunması ve sürdürülmesine olan 
katkısını savunmaya yönelik olacaktır. 

Özellikle 1950’ li yıllardan itibaren görünürlüğü artan göç hareketiyle birlikte, Aleviliğin 
kent yaşamına entegrasyonu süreci başlamıştır. Köyden kente göç sürecinin 
beraberinde getirdiği şehre entegrasyon süreci, 60’lı yıllarda Alevilerin öncelikli olarak 
toplumsal kabul görme ve kent hayatına tutunma amacıyla hareket ettiği bu amacın 
beraberinde inanç ve kültürün gerekliliklerini arka plana attıklarını göstermektedir. Yine 
aynı dönemde Aleviler eğitimi sınıf atlama aracı olarak görmüşlerdir.1960-70’li yıllar 
Alevilik ile sosyalist hareketlerin ilişkilerinin geliştiği bir dönem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu dönemde kentleşmenin getirdiği sorunlarla yüz yüze kalan Alevilik için 
sosyalist örgütlenme bir çözüm niteliği taşıyordu. Kendisine yeni bir siyasal dil arayan 
Alevilerin arayışlarıyla, kendilerine eski-tarihsel, kültürel ve yerli bir siyasal dil arayan 
sosyalistlerin arayışları üst üste binmişti (Yalçınkaya, 2014: 51). Antiemperyalist 
mücadelede ortaklaşma, Aleviliğin görece sekülerliği, aynı ‘’dinsiz’’ sıfatına maruz 
kalınması gibi sebepler Alevilik ve sosyalist hareketleri yakınlaştıran unsurlardandı. 
Aleviler kendi değerlerini yeniden canlandıracak, yeşertecek verimli bir alan 
bulmuşlardı sosyalist harekette ve gerçekten de sosyalist hareket Alevilerin değerlerini 
zorlamaksızın bünyesine almış, bu değerlerden beslenmiştir.(…) Alevi kültürünün 
sosyalist hareket içinde verimli bir tarla bulması bir yana, sosyalist hareket hiçbir 
alevinin inkar edemeyeceği yaşamsal bir fonksiyon üstlenmiştir: Alevi dayanışma 
ilişkilerinin çözüldüğü, deyim yerindeyse Alevilerin atomize olduğu kentsel bir dünyada, 
aşırı sağ, faşist ya da dinci saldırganlığın boy hedefi ve avlanma sahası içinde yer alan 
Alevilere sosyalizm üzerinden yeni bir dayanışma ve birlikte eyleme olanağı 
sunulmuştur (Yalçınkaya, 2005: 149). Gençlerin sol siyasetle tanışması ile beraber 
inanç kimliği siyasal kimlikle bütünleşme eğilimi göstermiştir. Siyasal parti deneyimleri, 
Alevi isminin kullanıldığı bildirilerin yayımlanması, şehirlerde halka açık cemlerin 
düzenlenmesi bu bütünleşmesinin öncüllüğünde gerçekleşmiştir. Bu bütünleşme ile 
aynı zamanda devletin ve sağ siyasetin Sünni İslam’ı referans alan pratiği, Alevileri 
ötekileştirmiş ya da tarihsel gerilim noktalarına itmiş; Aleviler eşitlikçi-özgürlükçü 
fikirlere yakınlaştıkça, devlet ve sağ çoğunluk Sünni mezhepçi vurguyu artırmıştır 
(Salman, 2017: 40).Alevilerin eğitim kanalıyla çeşitli devlet kurumlarında yer bulması, 
kente alışması, sosyal hayata katılımının artması ve kamusal görünürlüğün 
gerçekleşmesi ile 70’ler de Alevilerin, devlet karşısında ‘’talep eden’’ olarak varlıkları, 
sağ milliyetçi cepheden endişe ile izlenmiş ve tepki toplamıştır. Bu tepkiler Alevilerin 
can güvenliğini tehdit edici boyuta ulaşıp devamında gerçekleşen 1978-80 arasında 
Maraş, Çorum ve Sivas’ta kendini katliam olarak göstermiştir. 70’lerin sonundan 
itibaren yurt dışına göçlerin başlaması, sosyalist rejimlerin zayıflaması, Doğu 
Blok’unun çözülmesi, Siyasal İslamın yükselişi, Türk-İslam sentezli devlet 
yapılaşmasının güçlenmesi gibi gelişmeler Alevilerin kimlik inşasında yeni bir yol 
aramasına neden olmuştur.  
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80 askeri faşist darbeye dek olan süreçte, Alevilerin kentleşmeyle birlikte kazandığı 
görünürlük aynı zamanda politikleşme sürecini de kamusal görünürlük bağlamında 
hızlandırmıştır. 61 Anayasasının sağlamış olduğu görece liberal ortamda çeşitli dergi 
ve yayınlarla, düzenlenen festivallerle siyasal ve toplumsal hayatta varlıklarını 
bildirmişlerdir.  Siyasal alanda, genellikle işçi sınıfına mensup olmalarının da etkisiyle 
sol düşünceyle birbirine eklemlenen bir bağ kurulmuş, neredeyse solculukla özdeş 
kullanılmıştır Alevilik. Öyle ki birçok solcu marşta Alevi deyişlerinin izlerini bulmak 
mümkün hale gelmiştir. Aleviliğin solculukla birbirini besleyen ilişkisi, muhafazakar 
kesimlerce rahatsız ediciliği aşan bir konumla tehlikeli bulunarak hedef haline 
getirmeye dek uzanan yön izlemiştir. Sünni kesimin karşıt olarak kutuplaşmasına yol 
açan önemli nedenlerden biri de 70’lerde yaşanan ekonomik krizle birlikte sınıfsal 
değişim riski yaşamaları ve bu riskten Alevileri sorumlu tutmaları olmuştur. Siyasal 
olarak yaşanan kutuplaşmanın bedeli ise Aleviler açısından oldukça ağır olmuştur. 

80 darbesi sonrasında yaşanan gelişmelere bakıldığında sosyal ve siyasal alanda 
büyük yıkımlarla karşılaşılmaktadır. Yüz binlerce kişi gözaltına alınmış, birçok dernek, 
sivil toplum kuruluşu ve parti faaliyetlerine son verilmiş, yüzlerle kuşkulu ölümle 
karşılaşılmıştır. Bu yıkımdan Aleviler de payını almıştır. Hacı Bektaş Veli Kültür ve 
Turizm Derneği kapatılmış, kadroları komünizm ile suçlanmıştır. 1980’ler Alevilerin bir 
çok alanda marjinalleştikleri bir dönemdir (Massicard, 2017: 71). Kürtler ve Aleviler 
dışlanmak kaydıyla devlet Türk-İslam düşüncesi merkezli eğilimler göstermiş ve bu 
yönde adımlar atmıştır. 82 Anayasası ile Hanefi mezhebi öğretisine uygun müfredatıyla  
‘’din kültürü ve ahlak bilgisi’’ dersi ilk ve ortaokul öğrencilerinin ders programlarına 
zorunlu olarak koyulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkiler genişletilmiş, birçok 
Alevi köyüne imam ataması ve cami yapımı gibi faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu 
bağlamda Aleviliğin sol ile olan bağı zedelenmiştir. 

2002 yılında AKP’nin iktidar macerasının başlamasıyla birlikte Aleviler için de yeni bir 
inşa süreci başlamış olmaktadır. İnşa süreci, bizzat devlet tarafından kontrol edilebilir 
niteliktedir. Bu sürecin gereği öncelikle Aleviliği kimlik ve ayin bağlamlarında 
parçalamak sonrasında yeni bir formda dönüştürmek, bunu da Aleviler eliyle 
gerçekleştirebilmek olmuştur. Arzulanmakta olan şey aslında, Alevilerin Alevileşmesi 
olarak betimlenmektedir. AKP Açılımı, artık zoru, şiddeti baskıyı sözümona dışlayan, 
özgürlük vaadiyle ortaya çıkan haliyle asimilasyonist değil, kavimkırımcı yüzünü 
tümüyle sergilemektedir (Yalçınkaya, 2014: 26). 

Açılım sürecinden günümüze dek iktidarların kendini tek hakikat üretici biçimde 
konumlamasını besleyen yegane faktörün kimlik siyaset olduğu açıkça görülmektedir. 
Bu sayede devlet, Alevilik dini üzerine dönüştürücü bir konumlanış ile onu yeniden inşa 
etme girişimleri sergilemiştir. Tam da bu yeniden inşa olarak gözlediğimiz ve esas 
itibariyle tam anlamlı bir değiştirme girişimi olarak karşımıza çıkan eğilimin karşısında 
sınıf siyasetinin benimsenmesi hayati bir önem taşımaktadır. Dönüştürme sürecini 
sekteye uğratma kudretine sahip olan en önemli hareket hiç kuşkusuz sınıf mücadelesi 
hareketidir. 

Günümüzde devlet, dinle baş edebilme ve onun aşkınlığını kırabilmek için, heterodoks 
inançlara yönelmektedir. Heterodoks inançların içkinliğini, doğrudan aşkın dine 
yönelterek, aşkın dini kırma girişimleri gerçekleştirmektedir. Bu yöneltme ancak 
yöneltilecek olanın ‘’yeniden inşası’’ ile gerçekleştirilebilmektedir. Aleviliğin kendi eliyle 
yeniden inşasını gerçekleştirme süreci tam olarak bu şekilde okunabildiği ölçüde doğru 
kavranabilmekte, bu inşa sürecinde devletin hakimiyeti gün yüzüne çıkmakta ve 
Aleviler açısından bu süreç yıkıma uğrama olanağına sahip kılınabilinmektedir. Bu 
olanağın gerçekleştirilmesi ancak bu bilince sahip olmaktan geçmektedir. Öyle ki 
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‘’hiçbir iktidar kendi yaratmadığı şeytanla aynı meydanda bulunmak istemez!’’ 
(Yalçınkaya, 2005: 22). 

 

Osmanlı Modernleşme Sürecinde Sanayi İşçileri ve Sınıf Mücadeleleri  

Akın Sefer 

Bu bildiri, on dokuzuncu yüzyılda İstanbul’da bulunan devlete ait sanayi tesislerindeki 
sınıf oluşumuna odaklanarak işçi mücadelelerinin Osmanlı modernleşme sürecindeki 
önemine vurgu yapmayı amaçlıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nda çalışan sanayi 
işçilerine dair emek tarihi yazını uzun bir süre on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden 
itibaren sayıları hızları artmaya başlayan grev eylemlerine odaklandı. Ancak, Osmanlı-
Türkiye işçi sınıfının tarihini anlama çabamıza önemli katkılar sunmuş olan bu 
araştırmalar, bu grevleri belgelendirmenin ötesine gidemedi, ve bu eylemlerin oluşum 
sürecini ve makro-tarihsel süreçlerle ilişkisini irdelemekten uzak kaldı. Bunun yanında 
grev eksenli yapılan bu çalışmaların üretim ilişkilerinin dönüşümünü dışarıda bırakarak 
salt eylem biçimlerine odaklanması, özellikle grevlerin yoğunlaşmaya başladığı 
1870’lerden önceki dönemlerde sanayi işçilerinin ve işçileşmeye karşı direnen 
emekçilerin farklı mücadele biçimlerini ve tecrübelerini gölgede bıraktı. Bildiri, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki sanayileşme sürecinin devlet eliyle açılan fabrikalarla yoğunlaştığı 
bir dönemde emek-sermaye ilişkilerinin kapitalist dönüşümü ekseninde gerçekleşen 
sınıf mücadelelerini Osmanlı modernitesinin merkezi bir unsuru olarak inceliyor.  

On sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren üretim ilişkilerinin kapitalist dönüşümüne 
paralel olarak sanayi tesislerinde çalışan emekçilerin emek süreçlerinde çarpıcı 
dönüşümler yaşandı. Özellikle de, üretim süreçlerinin çoğunlukla zorunlu emeğe dayalı 
olarak gerçekleştiği devlete ait üretim tesislerinde kapitalist dönüşümün ihtiyaç 
duyduğu düzenli, disiplinli, vasıflı ve ucuz bir işgücü oluşturma gayreti devletle 
emekçiler arasında keskin mücadelelerin yaşandığı bir alan yarattı. On dokuzuncu 
yüzyıl ortalarında bürokrasinin yeniden organizasyonundan sanayileşmeye, zorunlu 
askerlikten modern eğitim sistemine kadar Osmanlı yönetici sınıfı tarafından girişilen 
ve Tanzimat Dönemi ile özdeşleştirilen reform politikaları bu amaç için seferber edildi. 
Bu süreçte hem bu fabrikalarda çalıştırılmak istenen hem de bizzat çalıştırılan işçiler 
firardan toplu dilekçelere, gündelik mücadelelerden grevlere kadar farklı biçimlerde 
mücadele ederek bu sürecin şekillenmesinde merkezi bir rol oynadılar. Böylelikle bu 
sürecin sonunda Osmanlı yönetici sınıfının hayal ettiğinden çok daha farklı, daha 
heterojen bir işçi profili ortaya çıktı. Bu mücadelelerle birlikte on dokuzuncu yüzyılın 
ikinci yarısında devlete ait sanayi tesislerinde üretim süreçleri askerler, asker-sivil 
çocuk işçiler, yabancı işçiler, zorunlu olarak çalıştırılan siviller, mahkumlar ve ücretli 
işçiler gibi birbirinden farklı emek biçimlerini ve ilişkilerini yanyana getirmeye başladı. 
Bu süreçte yaşanan mücadele biçimleri de bu farklılıkları yansıtmaktaydı. 1870’li 
yıllarda yaşanan iktisadi buhranın etkisiyle yoğunlaşmaya başlayan ve 1908 Devrimi 
ertesindeki grev dalgasıyla zirveye varan işçi sınıfı eylemliliğini hem mümkün kılan 
hem de sınırlayan büyük oranda bu mücadele süreci olmuştu.  

Bildiri, emeğin metalaşmasının Osmanlı modernleşme politikalarının merkezi 
unsurlarından biri haline geldiği bir dönemde bir yandan bu metalaşma sürecinin aldığı 
farklı biçimleri inceliyor. Bir yandan da bu metalaşma sürecinde hem devletin hem de 
emekçilerin geliştirdiği mücadele pratiklerine ışık tutmayı ve böylelikle de sınıf oluşumu 
ve mücadeleleri üzerine yapılan tartışmalara tarihsel bir perspektifle katkı sunmayı 
amaçlıyor. Bu noktada sınıf oluşumuna dair güncel ve tarihsel tartışmalarda üretim 
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ilişkilerinin tarihini merkeze alan bir analitik perspektifin işçi sınıfının sürekli dönüşen 
ve farklılaşan yapısını, ilişkilerini, ve mücadele pratiklerini anlamamız ve 
anlamlandırmamız için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu 
çalışma, işyeri temelli-görece mikro ölçekli- tarihsel analizlerin Osmanlı-Türkiye 
toplumunda sınıf mücadelelerinin zengin tarihini ortaya koymak açısından 
işlevselliğine de vurgu yapıyor. Bu çalışma çoğunlukla imparatorluk başkentinin on 
dokuzuncu yüzyıldaki en büyük ve en önemli sanayi tesislerinin başında gelen 
Tersane-i Amire ve Tophane-i Amire’ye dair arşiv kaynaklarını kullanıyor. 
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B7 Oturumu: İşçi Sınıfının Yeni Hâlleri 
Yürütücü: Doğan Emrah Zıraman 

 

İşçi Sınıfının Yeni Kültürleri: Neo-Patriyarşi ve Sınıf Olmayan 

Kutlu Tuncel 

Kültür kelimesinin yaygın kullanılışı veya mevcut anlamı, kapitalistik gelişmeyle 
eşzamanlı olarak oluşmuştur (Williams, 2017: 11). Bu noktada kültür, hem verili 
toplumsal ilişkilerin mitolojik bir sıfır noktası olarak hem de (bizim ilgilendiğimiz yer 
daha çok burasıdır) sınıfsal ayrımların yeniden üretim alanları olarak görülebilir. Bu 
araştırmaysa ampirik bir kültür sosyolojisi yerine, bu türden bir kültür sosyolojisini 
mümkün kılabilecek bir sınıf sosyolojisi ön-taslağıyla ilgileniyor. Bu çalışma 
aracılığıyla, kültür kavramını, özel anlamıyla bir sınıf kültürü olarak, Lukacsçı “sınıf 
bilinci”ne referansla, tarihsel ve ekonomipolitik bir içerikte yeniden tanımlamayı ve sınıf 
siyasetlerini tekrar nasıl kurabileceğimizi anlamayı hedefliyorum. 

Lukacs, Marksist teori ve pratiğin ortaklaşması ekseninde, tarihselci anlamlarıyla 
sınıfsal faillikleri, “süreçteki ‘özne olarak’ hakikatin kendisi”ni (Lukacs, 1998: 103) yeni 
bir sınıf fenomenolojisi aracılığıyla betimlemeyi önermişti. Buna göre bir sınıfın 
kendinde ve kendi için varlığı, “altyapısal ilişkiler (semptomal olarak tarih) + sınıf bilinci” 
şeklinde tasarımlanabilir. Bu formülün Hegelci açıklaması daha çok şudur: üretim 
güçleri tarihin tözü olarak vardır ve bu töz serisel bağlanımlarda yüklemler üretir, işte 
tam da bu üretim aşamasında (Hegel bu üretimi tinselleşme olarak mistifiye etmiştir) 
“töz öznedir” (Hegel, 1986: 30), üretim güçlerin mevcudiyeti üretici sınıflar arasındaki 
ilişkiye dönüşür. Biz bu çalışma için Hegelo-Lukacsçı kavram serilerini kısmen 
dönüştürme taraftarıyız. Sınıf bilincini stratejik sınıf kültürleri moduslarında yakalamak 
ve bir sınıf kültürünü, ontolojik farkları hegemonik olarak içerebilme kapasitesine bağlı 
olarak analiz etmek istiyoruz: bu tanımları alanların içinde göstermeyi denersek 
çalışmamızın ampirik ufku, işçi sınıfının siyasetleriyle maskülen davranış setlerinin 
ilişki(sizlik)lerini ortaya koymak olacak. Bu ortaya koyma hareketini geleneksel ve yeni 
işçi kültür siyasetlerinin başarı ve başarısızlıklarını mukayeseli bir şekilde takip ederek 
yapmayı planlıyorum. 

Birinci olarak dikkatli olmamız gereken şey, erken işçi sınıfı mücadelelerinde sui 
generis bir işçi sınıfı kültürünün teşekkül edip etmediğidir. Erken 19.yüzyılda sosyalist 
hareketler örneğin İngiltere’de hala kırsalcılık ve gotik ortaçağcılık üzerinden siyasal 
motiflerini üretebilirken (Williams, 2017: 35-58, 207-251), Ranciere de bizi kıta 
Avrupasında işçi ayaklanmalarının ve eşitlikçi işçi kültürlerinin modern-olmayan 
zanaatçı kökenleri konusunda uyarır (2009: 107-109). Saf bir işçi kültürü aramak 
isteyenler bunun için hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu aşamada (Avrupa’da) kapalı bir 
işçi sınıfı devresi çoğunlukla işçi aristokrasisinden ayrılamaz ve ancak 20.yy’daki 
kitlesel demokrasilerin oluşumu ve sendikaların burjuva sivil toplumuyla uzlaşmasının 
ardından, geleneksel bir işçi sınıfı kültürü tezahür edebilmiştir. Benzer bir korelasyonu, 
Türkiye’deki sınıf mücadelelerinde, 1960’ların ilk yılları için göstermeyi tasarlıyorum. 

İkinci olarak yeni işçi sınıfı temsilleri ve kültür tiplerinin bocalamaları üzerinde 
duracağım. Temsil kavramından işçi sınıfının post-Marksist teorizasyonunu, kültür 
tiplerinden ise sol siyasetlerin yapısalcılık-sonrası pratiklerini anlıyorum. Yeni işçi sınıfı 
kültürlerini, yeni toplumsal hareketlerin (YTH) bir fonksiyonu (bir tür kolu) olarak 
görmemiz gerekir. Burada, YTH kavramsallaştırmasını siyaset ontolojisinde kurmaya 
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çalışan, Laclau-Mouffe’un geleneksel işçi sınıfı temsilleri hakkındaki eleştirilerini 
gözden geçirip reddetmeye çalışacağım. Öncelikle Laclau-Mouffe’un sol popülist 
stratejisinin mantıksal gidimliliğinde açık bir şekilde çelişkili olduğunu iddia edeceğim. 
Popülist strateji, toplumsal alanın söylemsel dikimler aracılığıyla giydirildiğini söylerken 
kendi kendisini reddetmek zorundadır. Laclau-Mouffe hem “bütün söylemsel yapıların 
maddî karakterde” (1992: 134) olduğunu iddia ederken hem de öznenin maddi 
varolanların birbirine bağlayabilmesi açısından söylemin “nesnelliğin birinci inşa alanı” 
(2007: 86) olduğunu belirtir. O halde bir söylem veya söylemsel tertibat (yapı) maddi-
nesnel karakterde, maddi-nesnel varolanlar minvalinden bir şey midir (burada düşük 
bir altyapısal indirgemecilik modeliyle karşı karşıyayız) yoksa maddi-nesnel alanın 
kendisi “boş gösterenler”in hegemonik-retorik hamlelerle bükülmesine bağlı, doğrudan 
söylemsel yapının potansiyel ufkuna bağlı olarak mı kurulur (bu ise açık bir 
idealizmdir). Bu çelişkili yapıya bağlı olarak, popülist stratejinin bir “olan” (pozitiflik) mı 
yoksa “olması gereken” (ideallik) mi olduğu belli değildir. Laclau-Mouffe, siyasalın 
gerçek performatif yapısının sadece popülist stratejilerden mi geçtiğini yoksa 
demokratik sosyalist bir program için bunun (Leninist) Parti stratejisine alternatif bir 
ahlaki önerme mi olduğu sorusunun cevabını da muğlak bırakır. Son olarak Laclau-
Mouffe’un “ekonomist a priori”cilik olarak adlandırdığı geleneksel Marksist teoriye 
yönelttikleri eleştiri sorunludur. Tespit etmemiz gerekir ki YTH çerçevesi, ortasınıf 
karakterli bir siyasal sapma olarak işçi sınıfı temsilleriyle açık bir şekilde kavgalıdır ve 
tam da bastırılmaya çalışılan olarak, yeni işçi sınıfı temsili bu saldırıların altında çokça 
yara almış bir şekilde çıkmıştır. Yeni işçi sınıfının karakteri, bu anlamıyla, Sennett’in 
deyimiyle söylersek, aşınmıştır (2014). Ben bu aşınmanın teorik kötülüklerini, feminizm 
ve sosyalizm arasındaki gerilimli eklemlenmelere temas ederek göstermek istiyorum. 

Son iddiam bu nazarda, şu olmalı. İşçi sınıfının, dünya-tarihsel alanda kendi çıkarlarını 
evrensel çıkar setleriyle bütünleştiren özel bir sınıf, “sınıf-olmayan bir sınıf” (Ranciere, 
2009: 111) olarak, geleneksel pragmasında maskülenite cephesinden eleştirilmesi 
sıklıkla karşımıza çıkan bir vakadır. YTH ve yapısalcılık-sonrası sol, bu eleştiriyi 
sahiplenir ve işçi sınıfı mücadelelerinin erkeklik kodlarını ortaya çıkarmaya çalışır. 
Buna karşılık birinci iddiam, yapısalcılık-sonrası solun bu sınıfsızlaştırıcı retoriğinin 
aslında muazzam sınıf kodlarıyla yüklü olduğu ve bunun sonuçları üzerine: 
yapısalcılık-sonrası feminist siyaset, sosyalist gündemi reddettiği sürece, alt sınıfların 
madun kadınlıkları üzerine alternatifler geliştirmenin hep uzağına düşmüştür veya 
düşecektir. Bu dar sınıfsal kodlara işlenmiş feminizm, (feminist) pratik açısından (da) 
sorunludur ve işçi sınıfına ait kadınların durumuna da git gide kötüleştirmeye katkı 
sunmaktadır. En azından şu noktayı düşünmemiz gerekir: Akademik tartışmalarda 
feminist kodların dolaşımı gelişirken/geliştikçe nasıl oluyor da nüfusun çoğunluğu –işçi 
sınıfı– için neo-patriyarkal donanımlar artmaktadır? Bazı kültür adacılıklarının ötesinde 
geç kapitalist kültür, nasıl en ilkel patriyarşik jestleri müstehcen bir şekilde 
sergileyebilir? Ben bunun geleneksel işçi siyasetinin çöküşü ve yeni işçi sınıfının 
kültürel gerilemesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. YTH’nin teorik olarak 
referansladığı yeni işçi sınıfı, şimdi, her zamankinden daha patriyarşiktir. Tikel çıkarlar 
ve merkezsiz özne yapılarıyla karakterize edilen yeni işçi sınıfı, kısa erimli 
kendiliğinden itaatsizlikler veya sahipsiz gizli direnişlerden başka bir şey 
üretememektedir; bu ise bizi patriyark-kapitalizme karşı siyasal olarak savunmasız 
bırakmaktadır. Peki, geleneksel işçi kültüründe nasıldı? Bana kalırsa şimdiki (veya 
eleştirilerin imgelemlerimize yerleştirdiği) kadar kötü değil. Bunu açıklamak için 
geleneksel işçi kültürü siyasetindeki maskülaniteyi yeniden değerlendirmeyi 
öneriyorum. İkinci iddiam, bu bağlamda, geleneksel işçi siyasetindeki erkeklik 
hallerinin düşünüldüğü kadar hegemon-maskülen olmayabileceğidir. Bu maskülanite, 
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müstehcen bir iktidar ediminden daha çok tarihsel bir dolayım olabilir. Bunu, 60’lar 
sonrasından itibaren gelişen geleneksel işçi sınıfı kültürünün eserleri olarak 
görülebilecek, Yılmaz Güney’in Baba (1970) ve Düşman (1979) filmleri üzerinden 
örnekleyeceğim. Bu filmler klasik anlamlarıyla patriyarşik tonlarla bezelidir ancak 
burada Yılmaz Güney’in popüler feminist eleştirmenleri bir noktayı ıskalamaktadır: 
sözkonusu patriyarşik tonlar, proleter erkek cephesinde bir erkeklik krizi üzerinden 
açıklanmakta ve istisnasız olarak bu erkeklik krizinin çözümü/çözümsüzlüğü toplumsal 
alana havale edilmektedir. 

Yeni işçi sınıfı kültürleri, geleneksel formasyonlara kıyasla, şimdilik öyle görünüyor ki, 
başarısız bir siyaset (ve temsil) içeriğine sahiptir. Yeni işçi sınıfı teorisi ve YTH, politik 
olarak yeni faillikler ve mücadele hatları bulmanın uzağındadır ve bunun sonucunda, 
ben bu yeni kültür lehine geleneksel işçi sınıfı siyasetlerine yapılan yapısalcılık-sonrası 
eleştirilerin çoğunlukla haksız olduğunu düşünüyorum. İşçi sınıfının mevcut bilincindeki 
başarısızlığı, feminist siyasetin (spesifik fraksiyonlarının) sosyalist pragmayı 
reddetmesinde de görülmektedir. Bu içi geçmiş Marksistlerin düşünmeyi sevdiği gibi 
sadece feminizmin başarısızlığı değil, aynı zamanda Marksizmin de siyasal 
başarısızlığıdır. Neo-patriyark sınıf-olmayan sınıf örüntüleri, feminist siyaset için 
öğretici olabileceği gibi Marksizm için de öğreticidir: işçi sınıfının çıkarlarının 
hegemonik bir ideolojiyle evrensellikten arındırılmasının sonucudur bu. Bu noktada 
ben, geleneksel Marksist siyasetin hegemonya stratejilerinden hala öğrenebileceğimiz 
şeyler olacağını ve patriyarkal yapıların tahakküm ve sömürü uğraklarını başarısızlığa 
uğratmanın onun sınıfsal kodlarını gösterebilmemiz koşuluyla gerçekleşeceğini 
düşünüyorum. Yeni bir sınıf siyasetine ihtiyacımız var, tam da varolan yeni başarısız 
olduğu için. Ve bunu devrimci geleneği tekrar öğrenerek yapmaya ihtiyacımız var (bu 
geleneğin daha heretik bir gelenek olabileceği de hatırlanmalıdır). Bu çalışmanın 
başlatmak istediği tartışmanın belirtik stratejisi burada ortaya çıkmaktadır: sınıf 
siyasetinin çelişkilerini nasıl ontolojik farklar ve fenomenolojik yatırımlar olarak 
görmemiz, bu (kendinde) çelişkileri ne yolla (kendi için) siyasal yarıklara 
götüreceğimizin üstünden geçilmiş izlerini ikinci kez icat etmemiz gerektiğini anlamak, 
şu an, her zamankinden daha fazla önemlidir. Bu noktada işçi sınıfının bilincinin, sınıf 
olmayanın bilinci olarak, kritik rolü önümüzde durmaktadır. Hatırlamamız gerekir ki, 
sınıf-ötesi tahakküm biçimleri (cinsiyet, ırk vb.) ancak sınıfsal yüzeylere kaydedilerek 
yaşayabilirler ve sınıfsal mücadeleler de ancak diyalektik olarak sınıf-olmayanın 
ideolojik yapılarında çözümlenebilir. Sonuç önermemiz bu yüzden kendiliğinden ortaya 
çıkarılmıştır: işçi sınıfı mücadelesinde gerilemelerle bu gerilemelerin işçi kültüründeki 
yansımaları, sınıf-ötesi tahakküm biçimlerinden biri olarak neo-patriyarşinin gelişim 
karakterinde gözlemlenebilir. Böylece ideografik olarak şunu söylememiz artık 
kaçınılmazdır: işçi sınıfı siyasetinin yeniden güç kazanabilmesi için, ideolojik savaş 
cephemizi, en azından patriyarşiye kadar geliştirmemiz gerekecektir. 

Hegel G. (1986) Tinin Fenomenolojisi, Çev. Aziz Yardımlı, İdea 

Lukacs, G. (1998) Tarih ve Sınıf Bilinci, Çev. Yılmaz Öner, Belge 

Laclau, E. (2007) Popülist Akıl Üzerine, Çev. Nur Betül Çelik, Epos 

Laclau ve Mouffe (1992), Hegemonya ve Sosyalist Strateji, Çev. Ahmet Kardam ve 
Doğan Şahiner, İletişim 

Ranciere, J. (2009) Filozof ve Yoksulları, Çev. Aziz Ufuk Kılıç, Metis 

Sennett, R. (2014), Karakter Aşınması, Çev. Barış Yıldırım, Ayrıntı 

Williams, R. (2017) Kültür ve Toplum, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, İletişim 



 

 76 

 

Örgütlenmesinde Güçlük Çekilenlerin Örgütlenmesi: İmece Ev İşçileri 
Sendikası, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası ve Sokak Atık Toplayıcılar 

Derneği Örnekleri 

Aslı Kaykısız 

“Örgütlenmesinde Güçlük Çekilenler”in Örgütlenmesi:  

İmece Ev İşçileri Sendikası, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası ve Sokak Atık 
Toplayıcılar Derneği Örnekleri 

İşçi sınıfının tarihe karıştığı yerini kimlik, ideoloji, cinsiyet gibi değişkenliklerin aldığı ve 
buna bağlı olarak sendikacılığın bittiği düşüncesi yaygınlaşırken 1970’lerin ikinci 
yarısından itibaren Güney Kore, Brezilya, Filipinler, Güney Afrika, Arjantin, Hindistan 
gibi ülkelerde “Toplumsal Hareket Sendikacılığı” olarak adlandırılan yeni bir 
örgütlenme biçimi ortaya çıkmıştır. 2000’lerle birlikle bu hareketler yeni şekiller almış 
ve işsizler, topraksızlar hareketi gibi hareketlerden katı atık toplayıcıları, ev eksenli 
çalışanlar, sokak satıcıları gibi enformel istihdamın yoğun olarak gözlemlendiği 
çalışma biçimlerinde örgütlenme hareketleri haline dönüşmüştür. Örgütlenmenin 
önünde; kişiye özgü, işletme türüne özgü ve işe özgü engellere işaret eden ILO, kişisel 
özellikleri, yaptıkları işin türü, imzaladıkları sözleşme türleri veya çalıştıkları işletmenin 
türü sonucunda sıklıkla sendika temsili, sosyal diyalog ve toplu pazarlık 
mekanizmalarının dışında kalan bu grupları “örgütlenmesinde güçlük çekilenler” olarak 
kavramsallaştırmaktadır. Bu kavram ayrıca sorgulanması gereken bir ifade 
taşımaktadır. Sorgulanması gereken enformel çalışanların, sendikalar tarafından 
örgütlenmemiş mi yoksa örgütlenememiş mi olduklarıdır. Bu kişilerin örgütlenmemiş 
olmalarında örgütlenmenin önündeki engellerden önce örgütlenmenin gereklerini 
yerine getiremeyecek olmaları yatmaktadır. Nitekim sendikanın finansmanı aidatlarla 
gerçekleşmekte iken enformel kesimler bu üye aidatlarını düzenli ödeyebilecek 
konumda bulunmamaktadır. Bu kapsamda “Örgütlenmesinde Güçlük Çekilenler” 
kavramsallaştırmasının bu kesimi ne kadar yansıttığı tartışma götürmektedir. 

İşgücündeki yapısal değişiklikler, Teknoloji, demografik ve ekonomik özellikler gibi 
farklı değişkenlerin etkili olabildiği kayıt dışı istihdam, özellikle azgelişmiş ülkelerin 
gerçekliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Katı atık toplayıcıları, sokak satıcıları, ev 
hizmetleri çalışanları gibi emek kesimlerinde kayıtdışı istihdamın yaygın olduğu 
görülürken son yıllarda katı atık toplayıcıları, sokak satıcıları, ev eksenli işçiler gibi 
çalışanların dernek, sendika gibi oluşumlar altında hak arayışlarına da katıldıkları 
görülmektedir. Bu kapsamda kayıtdışı çalışanları, kayıtdışı ekonomide yer alan 
çalışanları ve aynı zamanda standart olmayan istihdam sözleşmesine sahip olan 
çalışanların örgütlenmelerini kapsayan örgütlenmesinde güçlük çekilenlerin 
örgütlenmesi tartışması önem kazanmaktadır. Sınıf tabanlı örgütlenmelerinin önemini 
yitirdiği iddialarına somut bir karşılık olarak duran bu örgütlenmeler örgütlenmenin 
yalnızca sendikal örgütlenmeden ibaret olmadığını gözler önüne sermektedir.  

Son yıllarda Türkiye’de de ev hizmetleri çalışanları, katı atık toplayıcıları gibi enformel 
istihdamın yaygın olarak görüldüğü çalışma biçimlerinde örgütlenmelerin 
gerçekleştiğine tanık olunmaktadır. Bu kapsamda araştırma, bu kesimlerin 
Türkiye’deki sendikalaşma deneyimlerinin nasıl gerçekleştiğine ve bu deneyimin 
güney ülkeleri ile benzer ve farklı yönlerine odaklanmayı amaçlamaktadır. Bu 
örgütlenme biçimlerinin 2000’lerden sonra yaygınlaşmasının nedenleri ise 
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araştırmanın asıl iddiasını oluşturmaktadır. Nitekim gerek dünyada gerek Türkiye’de 
enformel istihdam biçimleri yeni bir olgu olmamakla birlikte örgütlenme deneyimleri 
yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıllardır örgütlenmeyen ve örgütlenmesinin 
önünde ILO’nun belirttiği üzere bir takım engeller olan bu kesimler neden şimdi 
örgütlenmektedir? Araştırma kapsamında bu soruya cevap aranmaktadır. Araştırma 
bu hareketlerin yalnızca bir sonuç belirtmediği aynı zamanda örgütlenmenin 
nedenlerini de ortaya koyduğu iddiasını taşımaktadır. Nitekim Dünyadaki örneklere 
bakıldığında işsizlik problemi, su, elektrik gibi temel kaynaklara erişimin engellenmesi 
gibi nedenlerin örgütlenme üzerinde oldukça önemli olduğu görülmektedir. Başka bir 
ifade ile temel yaşam ihtiyaçlarının az gelişmiş ülkelerin gerçekliğinde hala geçerliliğini 
koruması yönüyle bu hareketlerin; ücretlerin yükseltilmesi, çalışma şartlarının 
geliştirilmesi gibi taleplerdense daha temel, yaşam hakkına dair talepler olduğu 
görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’deki örgütlenme biçimlerinin oluşum şekilleri, 
deneyim ve pratikleri bu nedenselliğin anlaşılması konusunda önem taşımaktadır.  

Araştırma kapsamında, öncelikle belirtilen çalışma biçimlerinin dünyada ve 
ülkemizdeki yapısı ve yasal zemini tartışılacaktır. Daha sonra ise Türkiye’de ev 
hizmetleri çalışanlarının örgütlendiği; İmece Ev İşçileri Sendikası ve Ev İşçileri 
Dayanışma Sendikası ile ve katı atık toplayıcılarının örgütlendiği; Sokak Atık 
Toplayıcılar Derneği’nin yönetim yapısı, örgütlenme deneyimleri ve mücadele pratikleri 
hakkında mülakat ve gözlem teknikleri ile bilgi toplanacaktır. Bu mülakatlar sendika 
yöneticilerinin yanı sıra sendika üyelerini de kapsamaktadır. 

 

Yeni İşçi Disiplininin Niyet Edilmeyen Sonuçları 

Ebru Işıklı 

Yeni kapitalizmde iş yeri disiplini için kurulan bürokrasi çelişkili prensiplerle işler. İşçiyi 
kontrol mekanizmalarının çelişkilerle işlemesinin nedeni iş piyasasında çeperde yer 
alan, düşük ücretli, kolay değiştirilebilen emek gücünü yönetmek ve “kötü” işlere razı 
etmektir. 

Bürokrasi Fordist döneme ait görülür ancak bugün daha yoğun olarak kullanılır. 
Performans yönetim sistemleri diyebileceğimiz yeni bürokrasinin araçları kişileri aynı 
anda hem ayırır hem de birleştirir. Yeni tip bürokrasi eskisinden farklı olarak zıtlıkları 
barındırma kapasitesine sahiptir. Yeni iş yeri yönetiminde otonomi-karşılıklı bağımlılık, 
bireysellik-merkeziyetçilik, kuralsızlık-aşırı kurallılık, standartlaştırma- farklılaştırma 
aynı anda, çelişkili bir biçimde değil sentez biçiminde bir arada bulunur.  

Bugün işe alımda diploma tek başına bir kriter değildir. Diplomayla beraber davranış 
eleme kriteri olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme yeni bürokrasi araçları ile 
yapılır. Aranan toplum içinde genel kabul gören davranışlar değildir işi maksimize eden 
davranışlardır. Kredi kartı satan birinin manipülatif olması örneğinde olduğu gibi aranan 
özellikler toplum içinde onaylanmayabilir. Doğal eğilimleri ve pozisyon için beklenen 
davranış arasındaki mesafeyi en az gösteren aday işe alımda en iyi performansı 
gösteren adaydır. Asıl olarak bu performansın başarısı işe alımı belirler.  

Sistem hem kişiyi bireysel olarak tanıyan hem de kişiyi diğerleriyle ilişkileri içinde 
değerlendiren bir yapıya sahiptir. Kişiyi bireysel olarak tanıyan sistemin ideolojisi işi iş 
yeri ile ilgisi olmayan bir mesele olarak çerçeveler. Bu ideolojinin prensibi kişinin 
bireysel özelliklerini kullanarak kendini gerçekleştireceği bir işin mutluluk getireceğidir. 
Bu ideoloji sayesinde işyeri-iş ilişkisi koparılmıştır. Karakter-iş örtüşmesinin mutluluk 
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getireceği söyleminin niyet edilmemiş bir sonucu da olmuştur. Bu çalışanların işlerinde 
mutlu olup olmadıklarını düşünmelerine yol açmıştır. Aynı zamanda işlerinin mutluluk 
getirmediğini fark etmelerine de yol açmıştır. Bu sunumda duyguları işe koşulan işçinin 
yabancılaşmaya karşı direncinin küskünlük, içe kapanma ve hayal kırıklığı yerine 
kolektif hareket üretip üretemeyeceğini sorgulayacağım.  

 

Küresel Kapitalizmde Göçmen Emeğini Kavramsallaştırılmak: 
Büyüyen Prekarya mı, Göreli Artık Nüfus mu? 

Şebnem Oğuz 

Ana akım göç literatüründe, küresel göç ve emek arasındaki ilişki genellikle itici ve 
çekici faktörler (push-pull factors) bağlamında ele alınmaktadır. Bu yaklaşıma göre 
işçiler kendi ülkelerindeki çalışma koşullarının “iticiliği"" ve başka ülkelerdeki çalışma 
koşullarının “çekiciliği"" nedeniyle göç ederler. Rasyonel ve kendi çıkarlarını maksimize 
eden bireyleri varsayan bu liberal yaklaşım, küresel göçü olumsal faktörlere bağladığı 
ölçüde günümüz göç dalgasının kendine özgü yapısal dinamiklerini, özellikle kriz ve 
kapitalizmin farklı coğrafyalarda geçirdiği dönüşüm ile ilişkisini görmezden gelir 
(Hanieh, 2019). Oysa günümüzde küresel göçün emek açısından özgünlükleri ancak 
sermaye birikiminin farklı ölçeklerde yeniden yapılanması bağlamında anlaşılabilir. 
Örneğin daha önceki göç dalgaları genellikle güneyden kuzeye doğru iken günümüzde 
güney-güney arasındaki göçün de çok hızlandığı bilinmektedir. Bunun nedeni sermaye 
birikimi sürecinde Doğu Asya gibi yeni bölgesel güç merkezlerinin ortaya çıkmasıdır.  

 

Küresel göç literatüründe alternatif yaklaşımlar ise daha çok göçmen emeğinin ırkçılık, 
yabancı düşmanlığı ve sağ popülizmin yükselişi ile bağlantısı üzerinde durmaktadır. 
Bu bağlantının analizi politik olarak kritik öneme sahip olmakla birlikte sermaye birikim 
süreci ile içsel olarak ilişkilendirilmeksizin ele alındığı ölçüde sınıf mücadelesi 
açısından yanıltıcı önermelere yol açabilir. Bu bağlamda bu çalışmanın temel sorusu 
şudur: Göçmen emeği farklı ölçeklerdeki sermaye birikim süreci ile içsel bağlantıları 
dikkate alınarak nasıl kavramsallaştırılabilir? Bu bağlantıların açığa çıkarılması 
özellikle kriz dönemlerinde belirli bir toplumsal formasyonda yerli ve göçmen işçiler 
arasındaki sınıfsal karşılaşmalar ve sınıf mücadeleleri açısından nasıl bir politik 
stratejiye işaret eder? Bu tartışmanın Türkiye’deki Suriyeli göçmen işçilerin sınıf 
mücadelesindeki konumu açısından politik uzantıları neler olabilir?  

Bu sorulara yanıt ararken Guy Standing’in prekarya kavramı betimleme anlamında 
önemli olgusal değişimlere işaret etmekle birlikte analitik ve politik açıdan yanıltıcıdır. 
Prekarya kavramı 2000’lerin başında tartışılmaya başlandığında hem vasıflı ve yüksek 
ücretli kafa emekçilerini hem de vasıfsız işlerde düşük ücretle çalışan kol emekçilerini 
güvencesizlik temelinde birleştirerek kapsamaktaydı. Standing’in daha sonraki 
formülasyonları bu iki kesimi birbirinden ayırarak ilkini “profesyoneller” kategorisi adı 
altında ele almakta, prekaryayı ise daha çok ikinci kesim üzerinden tanımlayarak 
göçmen işçileri de bu kategoriye dahil etmektedir. Bununla birlikte prekaryayı 
proletaryadan farklı bir kategori olarak tanımladığı ve çözüm olarak temel vatandaşlık 
geliri gibi sınıf mücadelesinden kopuk bir strateji önerdiği ölçüde politik olarak yanıltıcı 
olmaya devam etmektedir. Güvencesiz çalışmaya ilişkin ana akım literatürde kullanılan 
kategoriler, özellikle ILO’nun kategorileri ise ölçüme ve istatistiksel sınıflandırmaya 
dönük işlevsellik taşımakla birlikte güvencesizliğin farklı boyutlarını gizleyebilmektedir. 
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Alternatif bir analiz Marx’ın Kapital’de kullandığı göreli artık nüfus (surplus population) 
ve bunun bir alt kategorisi olan yedek işgücü ordusu kavramları çerçevesinde 
yapılabilir. Zira Marx’ın Kapital 1.Ciltte formüle ettiği göreli artık nüfus kavramı 
“sermayenin kendisini genişletmesi için gerekli olan nüfustan daha fazlası” olarak 
tanımlandığı için de tam da sermaye birikimi ile göçmen emeği arasındaki içsel ilişkileri 
kurmak açısından anlamlı bir kategori olarak karşımıza çıkmaktadır. Marx Kapital’de 
yedek işgücü ordusu olarak göreli artık nüfusun üç farklı biçimi (akıcı, saklı ve durgun 
artık nüfus) ile yoksul artık nüfus kategorilerden bahseder. Akıcı artık nüfus kategorisi 
sermayenin değerlenme koşullarına göre işlerinden çıkarılıp ihtiyaç halinde yeniden 
işe alınanlara denk düşerken, saklı artık emek kategorisi özellikle tarım gibi sermaye 
birikimine dâhil olmayan alanların kapitalistleşmesi sürecinde proleterleşen işçilere 
karşılık gelir. Durgun artık nüfus ise, aktif işgücü içinde yer almakla birlikte düzensiz ve 
kötü çalışma koşullarına razı olma durumunda olan, işçi sınıfının ortalama yaşam 
koşullarının altında yaşayan emekçileri kapsar. Son olarak yoksul artık nüfus, “lümpen 
proleterya” ile geçimini emek gücünü satarak sağlayamayacak durumda olan 
kesimlerden oluşur (Oğuz,2016). Günümüzde güvencesizlik kıskacındaki göçmen 
işçileri, durgun artı nüfus kategorisi ile ilişkilendirerek kavramlaştırmak mümkündür 
(Duggan, 2013). Böyle bir kavramlaştırma, aktif işgücü içinde güvenceli işlerde çalışan 
işçiler ile durgun artık nüfus kategorisindeki işçiler arasındaki ilişkiyi işçi sınıfının kendi 
içindeki bir dinamik olarak ele almamıza yol açacağı ölçüde, yerli ve göçmen işçiler 
arasında sınıf oluşumu açısından birleştirici bir ilişki kurmayı mümkün kılar. Böylelikle 
prekarya-proletarya ikiliğinin bir uzantısı olan temel vatandaşlık geliri gibi önerilerin 
yerini, yerli ve göçmen işçilerin uzun vadeli ortak mücadelesine dönük stratejiler 
alabilir. Bu tür bir kavramsallaştırma, kriz dönemlerinde işçi sınıfı içinde göçmenlere 
yönelen tepkinin nasıl bir yanlış bilinçten kaynaklandığını göstermeyi de olanaklı kılar. 
Zira kriz koşullarında güvenceli işler azalırken akıcı artık nüfus kategorisi büyür. Bu 
durumda akıcı artık nüfus içindeki yerli işçilerin güvencesiz işlere dönük talebi ve 
dolayısıyla durgun artık nüfus kategorisine katılma eğilimi artar. Bu süreçte yerli işçiler 
karşılarında aynı işlerde çalışan göçmen işçileri bulurlar. Ancak burada yerli ve 
göçmen işçiler arasındaki rekabet, durgun artık nüfusa dahil olmaya ilişkindir ve 
dolayısıyla göçmen karşıtı tepkiler güvenceli işleri geri getirmeyecektir. Çünkü genel 
olarak yedek işgücü ordusundaki artışın nedeni göç değil kapitalist rekabetin 
kendisidir. 

 

Zorunlu Göçte Nitelikli Olmak: Eğitimli Suriyeli Göçmenlerin İstanbul 
Emek Piyasasındaki Deneyimleri 

Nur Üstündağ 

Bu çalışma, Suriye’den zorunlu göçle gelen Suriyeli göçmenlerin Türkiye’deki emek 
piyasasına katılım süreçleri ve çalışma koşullarını incelemektedir. Bu bağlamda, 
Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’de yaşayan, üniversite mezunu Suriyelilerin 
emek piyasasına katılımına bakılacak ve Türkiye emek piyasalarında, eğitim 
düzeylerine denk düşen bir işte çalışabilme ve kendi mesleklerini devam ettirebilme 
imkanları sorgulanacaktır. Çalışmada, daha kırılgan olan göçmen emeğinin, istihdama 
en çok katılan yaş kesiminin, esnekleşen emek piyasasında, ne ölçüde talep edilebilir 
olduğu ve talep edildiği durumlarda, nitelikleriyle eşleşip eşleşmediği incelenecektir. 

Suriye’den diğer ülkelere sığınanların sayısı ise, 6 milyonu aşmış olup; Suriyeli 
sığınmacıların 3.5 milyondan fazlası Türkiye’de “geçici koruma statüsü” altında 
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bulunmaktadır. Bu nüfusun büyük bir kısmı, kentlerde yaşamaktadır. Bu sebeple 
çalışma alanı, Türkiye’de iş imkanları ve çeşitliliği en fazla olan ve aynı zamanda 
Suriyeli göçmenlerin en fazla yaşadığı il olan İstanbul olarak belirlenmiştir. Çalışma, 
İstanbul ölçeğinde, eğitimli göçmenlerin emek piyasasına girerken yaşadıkları 
deneyimleri tespit etmenin yanı sıra; buna etki eden, göç öncesi niteliklerinin 
tanınması, dil becerisi ve sosyal ağ gibi faktörleri irdelemektedir. Aynı zamanda zorunlu 
göçün, bireyin hem ekonomik hem de sosyal yaşantısındaki etkisine odaklanan, nitel 
verilere dayanan bir kesit sunmaktadır. İstanbul’da yaşayan ve çoğunluğu çalışan 27 
göçmenle yapılan, yarı yapılandırılmış mülakat formuna dayanan saha araştırması ile 
göçmenlerin mesleki olarak aşağı gitme deneyimi ve buna etki eden hususları 
tartışmaktadır. Göçmenlerin emek piyasasına katılımları ve çalışma koşulları da bu 
anlamda incelenmektedir. 

Göçmenler sıklıkla göç ettikleri ülkede, kendi eğitim düzeylerine karşılık gelen işlerden 
ziyade, geçimlerini sağlayabilmek adına vasıfsız işlerde çalışmak zorunda kalarak, 
enformel sektörde istihdama dahil olmaktadır. Bununla birlikte, üniversite mezunu olan 
ve nitelikli göçmen olarak tanımlanan kesimin istihdama katılabilmesi ve niteliklerini 
kullanabilmesi; yalnız bireylerin kendisine değil, ülke ekonomisine de katkı sağlayacağı 
için mevcut durumda göçmenlerin mesleki konumlarını tespit etmek önemli 
görünmektedir. Bu sebeple çalışma, göçmenlerin göç öncesi sahip olduğu dil bilme, 
diploma sahibi olma ve tecrübe gibi niteliklerinin, iş bulmalarına ne biçimde etki ettiğine 
bakacaktır. Bu bağlamda çalışma, göçmenlerin niteliklerine uygun bir işe girebilme 
kapasitelerini ve nitelikli işlerde çalışabilme durumlarını anlamaya çalışmaktadır.  

İkinci olarak, özellikle neoliberal politikalar sonucu artan niteliksizleşme olgusunu 
göçmenler bağlamında ele almaktır. Yeni küresel iş bölümünde, ekonomik yeniden 
yapılanmayı mümkün kılmak adına uygulanan politikaların, niteliksizleştirme yolu ile 
kendini sürdürebileceği düşünülmektedir. Bu durum, teknolojik gelişmeler ve buna 
bağlı olarak açığa çıkan işsizlikle birlikte; yalnız göçmenlerin değil, eğitimli tüm kesim in 
problemi olacak gibi görünmektedir. 

Göçmenlerin istihdama katılımında hukuki statüye sahip olma işgücüne girilen 
kademeyi etkilemektedir. Bu anlamda göçmenler mültecilere ya da sığınmacılara 
kıyasla görece daha iyi işlerde, daha yüksek maaşlarla çalışsalar da; göç ettikleri ülke 
vatandaşları ile aynı statüye ulaşmaları ve uyumları uzun zaman almaktadır. Bu 
anlamda göçmenlerin de mülteciler ile birlikte, niteliklerine uygun olmayan işlerde 
enformel olarak istihdam edildiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla herhangi bir 
göçmen grubu için niteliksizleşme deneyimi yüksek olasılıklıdır. 
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C7 Oturumu: Komünist Enternasyonal’in 100. 
Yıldönümü 

Yürütücü: Canan Kaplan 

Katılımcılar: Alp Altınörs, Haluk Yurtsever, Fırat Sözeri, Emel Akal 

Amaç: Komünist Enternasyonal'in 100. yıldönümünde, proletarya ve ezilen halkları 
birleştiren bu büyük deneyimi olumlu ve olumsuz yanlarıyla, başarı ve 
başarısızlıklarıyla, yenilgi ve zaferleriyle ele almak; faşizme karşı mücadelede 
Komintern'de yürütülen tartışmaların ve Komintern'in içinde yer aldığı mücadelelerin 
referanslarını anımsamak ve değerlendirmek; kapitalizmin varoluşsal bir bunalım 
içinde olduğu günümüz şartlarında işçi sınıfı ve ezilenlerin "biçimde ulusal ama özde 
enternasyonal" bir mücadeleye duyduğu yakıcı ihtiyacın altını çizmek. 

Ele alınacak konular:  

Komintern’in kuruluşunun tarihsel şartları  

Komintern’in örgütsel yapısı,   

Komintern’in dünya devrimi fikri,  

Komintern’in ezilen halklara çağrısı  

Bakü Doğu Halkları Kurultayı 

İspanya İç Savaşında Komintern,  

Komintern’in Latin Amerika ve Afrika politikası, 

Komintern’in Çin politikası, 

Komintern’in Faşizme karşı mücadelede strateji, taktik ve pratiği, 

Komintern’in seksiyonları olarak sanatsal, siyasal, bilimsel ve spor örgütleri, köylü, 
sendika enternasyonalleri ve uluslararası kızıl yardım. 

Komintern’in feshedilmesi (1943 kararı) arka planı, gerekçeleri, sonuçları 

Komintern ve TKP ilişkileri 

Yeni bir Enternasyonal’in gerekliliği ve olanaklar. 

Sınıf mücadelesinin enternasyonal bir çerçeve içerisinde ele alınması,  

Komintern deneyiminin ele alınması ve incelenmesi, bu konudaki tartışmaların ele 
alınması, günümüzde bir enternasyonale ihtiyacın altının çizilmesi.  

Özünde enternasyonal, biçimde ise ulusal olan sınıf mücadelelerinin tarihsel 
gelişiminde önemli bir uğrağın ele alınarak değerlendirilmesi. 
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B8 Oturumu: Akademinin Krizi 
Yürütücü ve Çerçeve Sunuş: Özlem Özkan 

 

Marksizm mi Marksiyoloji mi? Akademi ve Marksizm İlişkisi Üzerine 
Bir Tartışma 

Doğan Emrah Zıraman 

Lenin “Ne Yapmalı?” kitabında Engels’in “sosyal-demokrasinin büyük mücadelesinin” 
üç alanda olduğunu aktarır: politik, [pratik] ekonomik ve teorik mücadele (Lenin, 
2003, 31). Lenin’in de atıf yaptığı “Köylüler Savaşı” çalışmasında Engels “[Alman İşçi 
Sınıfı için] Bütün teorik sorunlarda gittikçe daha çok aydınlanmak, ... yani incelenmesi 
gerektiğini sürekli göz önünde tutmak, özellikle önderlerin görevi olacaktır. Görev, 
böylece elde edilen, gittikçe netleşen görüşleri işçi kitleleri arasında artan bir 
gayretle yaygınlaştırmak, parti ve sendika örgütlerinin saflarını daha sağlam bir 
biçimde sıklaştırmak olacaktır.” der (Engels, 2003, 20, boldlar bana ait) 

Marksizm’in üçüncü “büyük mücadele” alanı olan “teorik alan” öncelikle parti 
görevidir. Ancak bununla birlikte dünya çapında da akademi içinde de kendisini ve de 
çalışmalarını “Marksist” olarak tanımlayan akademisyenler olduğu gibi “Frankfurt 
Okulu” gibi kendisini bütünüyle Marksizm içinde tanımlayan akademik gruplar da 
ortaya çıkmış ve de çıkmaktadır. 

Akademide Marksizm ile ilişkili olarak ilk olarak ele alınması gereken şey Marksizm’in 
ne olduğu tartışmasıdır. Bu tartışma aynı zamanda akademisyenlerin kendi sınıfsal 
konumlarını belirlemesi açısından belirleyici olacaktır. Akademisyenin sınıflı 
toplumdaki konumunun belirlenmesi özellikle Marksist Akademisyenler’in Engels ve 
Lenin’in işaret ettiği üçüncü büyük mücadele alanındaki konumlarını  tartışmaya ve 
belirlemeye de olanak sağlar. Ayrıca akademisyenlerin sınıfsal konumlarının tarif 
edilmesi sayesinde genel olarak bir akademisyenin özel olarak  Marksist 
Akademisyenler’in de Marksizm’den ne anladığı, nasıl anladığı da kendisini daha 
belirgin bir şekilde gösterecektir. 

Akademisyenler en genel olarak “aydın” kategorisi içinde yer alır. Marx ve Engels’in 
Alman İdeolojisi’nden itibaren  “işbölümü eşittir sınıflı toplum” temelinden 
baktığımızda akademisyenler aydınlar gibi iş bölümünde kafa emeği içinde yer 
alırlar.  Sınıflı toplumun iş bölümü üzerinden tarif edilmesinden dolayıdır ki Lenin 
Marx ve Engels’i “toplumsal konumları itibariyle burjuva aydınları” içinde tanımlar. 
(Lenin, age, 36) 

Aydınların sınıflı toplum içindeki konumunu ister Lenin’in “aydın kendi sınıfının 
temsilcisidir” sınırları içinde istersek Gramsci’nin “geleneksel-organik aydın” sınırları 
içinde ele alınsın aydın kavramının içinde yer alan akademisyenler  her şeyden önce 
ücretli çalışanlar olarak hiç bir muğlaklığa izin vermeyecek bir şekilde sınıflı toplumda 
konumlanırlar. 

Akademisyenler ağırlık olarak üniversitelerde çalışırlar. Üniversiteler dışında 
akademik alanlarına bağlı olarak araştırma kurumlarında ve/veya kurumların 
birimlerinde yer alırlar. Elbette akademik titri olup eğitimini aldığı alan dışında 
çalışıyor olanlar konumuz dışındadır. Ancak hayatını idame edecek gelire sahip olan 
bir aristokrat veya burjuva olup kişisel keyfine, merakıyla akademisyen olanlar hariç, 
akademik titri olduğu halde işsiz akademisyenler de hem genel ekonomi-politik içinde 
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hem de özel olarak üniversite ya da bir başka kurumla ilişki olarak sınıfsal bir ilişki 
içindedir. 

En genel anlamda akademideki Marksist çalışmalar en dar anlamda ise Marksist 
Akademisyenler’i her şeyden önce Engels ve Lenin’in işaret ettiği üçüncü büyük 
mücadele alanı olarak “teorik alan”la ilişkileri içinde ele alınmasına olanak verir. 

Bağlamından çarpıtılan Marx’ın  “ben Marksist değilim” cümlesine bir an için sadık 
kalalım ve Marksizm kavramını yok sayalım. Marx ve Engles “Alman İdeolojisi’nde 
“Komünizm, bizce, oluşturulması gereken bir durum, gerçekliğin kendisini uydurmak 
zorunda kaldığı bir ideal değil, günümüzdeki [kapitalist] durumu ortadan kaldıran 
gerçek hareketi komünizm olarak adlandırıyoruz...[G] erçekten de pratik materyalist 
açısından, yani komünist açısından sorun, mevcut dünyayı köklü biçimde 
dönüştürmek ve verili şeyleri pratikte ele alıp değiştirmektir.” derler (Marx-Engels, 
2013, 43, 49; italikler yazarlarına, boldlar bana ait) 

Bu bağlamda Marx’ın izinden giden herhangi bir akademisyen her şeyden önce 
Marksist değil “pratik materyalist-komünist” olmak zorundadır. Çünkü Alman İdeolojisi 
başta olmak üzere Marx ve Engels kendilerini “kapitalizmi yıkmak”, “verili şeyleri 
pratikte ele alıp değiştirmek” olarak “pratik materyalist-komünist” olarak tanımlarlar. 
Onların tüm teorik çalışmaları da bireysel anlamda değil tersine işçi sınıfı başta 
olmak üzere kapitalizme karşı kolektifliği zorunlu kılan “pratik materyalist-komünist” 
hareket içindir. 

Detayları tartışmaya ve de çatışmaya açık olmakla birlikte, Marx ve Engels tarafından 
üretilen “pratik materyalist-komünist hareketin” teorisinin ismidir, tek başına pratiğini 
içermez. Pratiğin değerlendirilmesi sırasında onun Marksist bir karakter taşıyıp 
taşımadığını ölçmemizi sağlayacak bir ölçü işlevini görür sadece. Bu bağlamda bir 
Marksist her şeyden önce Marx ve Engels’in tanımladığı bağlamda “pratik 
materyalist-komünist” olmak zorundadır. 

Serdal Bahçe “Mülkiye Dergisi”nde yayınlanan “Marksoloji mi Marksizm mi? Kapitalin 
İzinde” makalesinde Marksoloji’yi  “Marx külliyatını analiz etmeyi görev edinen bir 
uzmanlık alanı olarak” tanımlar.  (Agm, 150). Ancak Bahçe, Marksoloji’nin “Marx 
külliyatını analiz” etmekten çıkıp “Marksizmi sıradan bir “iktisat”,  sıradan bir 
“ sosyoloji”, sıradan bir “felsefe” okuluna dönüştürmeyi amaçlayan, acıkası onu 
içeriğinden soyundurup sıradan pür bir bilime dönüştürme projesi...” olarak ifade 
eder. (agm, 150). Bahçe çalışmasında özetle Marksoloji’nin sınırlarını nerelere doğru 
değiştirdiğini ve genişlettiğini göstermeye çalışır. 

Bu noktada Bahçe’nin Marksoloji’nin Marx’ın “yapıtlarını inceleme” çeperinden 
çıkarak, sınırlarını “iktisat”, “sosyoloji”, “felsefeye” doğru genişletirken aynı zamanda 
Marksizm’i “yeniden bir felsefeleştirmeye tabi tutma çabasını”na dair düşüncesine 
katılıyorum. Ancak Marksoloji’nin  “Marx külliyatını analiz etme” için kullanılan terim 
olarak kullanılmasına devam etmekle birlikte Bahçe’nin Marksizm’in “pür bir bilime 
dönüştürülmesinine, felsefeleştirilmesine” akademiyi de içine katacak biçimde 
Marksoloji yerine, Marksiyoloji terimi ile kavramlaştırılmasını öneriyorum. 

Bu bağlamda Marksoloji “Marx’ın külliyat bilgisi” iken , Marksiyoloji “Marx’ın 
kavramları  ile üretilen bilgi”yi ifade eder. Marksiyoloji kavramı Bahçe’nin işaret ettiği 
“pür bilimi ve felsefeyi” de  içerdiği gibi çalışmanın ana ekseni bakımından 
akademiyle ilişkilendirilme olanağını da içerir. 

Marksizm ile Marksiyoloji’nin arasındaki bir ayrımın yapılması her şeyden önce 
Marksizm bağlamında şarttır. Marx’ın ürettiği bilginin bir şekilde kullanılması elbette 
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kimsenin tekelinde değildir, olamaz da zaten.  Ancak bir bilgi Marksizm sınırlarında 
tanımlanıyorsa, tanımlanacaksa  en başta işçi sınıfının kapitalizmi yıkmak için 
gerektiği bilgiyi içermesi, tam da bu nedenle en başta işçi sınıfı için “mevcut dünyayı 
köklü biçimde dönüştürmek ve verili şeyleri pratikte ele alıp değiştirmek” ile ilişkili 
olması gerekir. Bunun dışında Marx’ın kavramları ile ilişkilendirilen her türlü bilgi 
Marksiyoloji içinde yer alır. Bu durum aynı zamanda Marksist Akademisyen ile 
Marksiyolojist Akademisyen arasında da bir ayrımı da zorunlu kılar. 

Marksiyolojist bir bilgi Marksist bilgi olmadığı için kendiliğinden değersiz, işe yaramaz 
bir bilgi anlamına elbette gelmez. Bu nedenle de Marksiyoloji ile tanımlanacak bir 
çalışma sırf bu nedenden dolayı anti-Marksist olarak tanımlanamaz. Ancak 
Marksiyoloji Marksizm’i “pratik materyalist-komünist hareket”ten ayırarak, Bahçe’nin 
işaret ettiği biçimde, Marksizm’i  “pür bilime dönüştürme”, felsefeleştirme” eğilimine 
girerse ve/veya bunu iddia ederse Marksizm, Makrsiyoloji ile hiç vakit kaybetmeden 
doğrudan sınıf savaşıma girmek zorundadır.  Çünkü bu tür bir durumda Marksiyoloji 
kendi sınırlarından çıkarak doğrudan Marksizm karşısında anti-Marksist konuma 
geçmiş olur. 

 

İstanbul Akademisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: 
Yönetmelikler Ne Anlatıyor? 

Pınar Eldemir 

Akademisyen kimdir? Akademide çalışmak ne anlama gelir? Akademisyenin hakları 
nelerdir? Akademisyenin çalışma saati olur mu? Bu ve bunun gibi pek çok sorunun 
yarım ağızla yanıtlandığı bir yapısal belirsizliğin içerisinde bu belirsizliğin aslında işin 
doğasında olduğuna dair mitler kendisini akademisyen olarak addeden kişiler 
tarafından her geçen gün yeniden üretilmekte. Meşrulaştırma mekanizmaları oldukça 
çeşitli ve kendisini hissettirmez durumda. Eğer akademisyenliği bilgi üretmek ile eş 
tutuyorsak, o zaman elbette bunu yapmanın ne zamanı ne de yeri olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu çalışma akademi düşüncesinin başta üniversiteler olmak üzerine 
kurumlar yoluyla nasıl inşa edildiğinin izini sürmeyi amaçlamıştır. Aslında başlıktan da 
görülebileceği üzere bu araştırma kurumların yönetmelikler yoluyla sistemleri nasıl 
söylemsel düzeyde kurduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır.  

Araştırma bu izi sürerken iki temel noktanın gözden kaçırılmaması gerektiğini savunur. 
Bunlardan birincisi her bir akademi deneyiminin kendine özgü bireysel bir yanı vardır 
ve bu özgünlükler siyasetten, ekonomiden, ideolojiden ve kültürden beslenmektedir. 
Bununla birlikte bu deneyimlerin aynı zamanda ne biçimde sistematikleştirilip kurumsal 
seviyede geçerlilik sağladığı da gözden kaçırılmamalıdır. Açacak olursak 
üniversitelerin yönetmeliklerinde yer alan Araştırma ve Öğretim Görevlilerinin çalışma 
koşullarının belirsizlik ve esneklik üzerinden oturduğu karşılığa metinsel anlamda 
yönetmeliklerden ulaşmak mümkündür.  

Çalışmanın Yöntemi: 

Yöntemsel açıdan çalışmada nitel araştırma yöntemleri perspektifi benimsenmiştir ve 
yukarıda bahsedilen içerikler Nvivo-12 programı kullanılarak incelenecek ve bu veriler 
üzerinden eleştirel söylem analizi yapılacaktır. Çalışmanın ele almayı planladığı grup 
İstanbul’daki üniversitelerde meslek hayatına yeni başlamış Araştırma Görevlileri ve 
Öğretim Görevlilerinden oluşmaktadır. Bu iki unvan kimi ilgili metnin içerisinde “öğretim 
görevlisi” veya “öğretim elemanı” olarak geçmektedir. Bununla birlikte bu çalışma 
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kapsamında incelenecek bir diğer unsur da vakıf üniversitelerinde çalışan burslu 
yüksek lisans/doktora öğrencileridir. Bu öğrenciler de çoğunlukla öğretim 
elemanlarının çalıştığı yoğunlukta çalışmaktadır ancak bağlı oldukları yönetmelik burs 
yönetmeliği olmaktadır.   

Analizin yapılacağı metinler şu şekildedir: (a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, (b) 
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, (c) Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No:2), (d) Yükseköğretim kurumları 
öğretim elemanlarının kadroları hakkında Kanun Hükmünde Kararname, (e)YÖK’ün 
resmi sayfasında yer alan ilgili yönetmelikler, (f) 44 vakıf ile 12 devlet üniversitesinin 
ilgili yönetmelikleri ve (g) vakıf üniversitelerinin burs yönetmelikleri.  

Çalışmanın Kısıtları:  

Metin üzerinde yer alan iş tanımlamaları her zaman güncel durumu yansıtmakta yeterli 
olmayabilir. Mesleğe yeni başlamış genç öğretim elemanlarının deneyimlerinin bu tip 
konularda nasıl bir tablo çizdiğini anlamak adına detaylı bir etnografik çalışma yürütme 
yapmak gerekmektedir. Bu çalışma böyle detaylı bir tabloyu vermekten ziyade 
kurumsal düzeyde nasıl bir iş bölümü tablosunun inşa edildiğini görmeyi amaçlamakta 
ve kendisinden sonra gelecek araştırmalar için de ön çalışma olma niteliğine sahip 
olmayı hedeflemektedir. Ek olarak da, bu çalışma sadece İstanbul’a odaklanmaktadır. 
Her ne kadar 2547 sayılı kanun Türkiye geneli için incelenebilse de bu çalışmanın 
eğildiği diğer yönetmelikler bütüne dair bir beyanda bulunma konusunda söz sahibi 
değildir. Buradan hareketle bu ön araştırmayı yalnızca İstanbul resminin bir renk temsili 
olarak görmek mümkündür. 

 

Davetli Konuşmacı: Tuna Altınel 
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B9 Oturumu: Sınıf Mücadelesinin Önündeki Teorik 
Açmazlar ve Enternasyonalizmin Olanakları 

Yürütücü: Serap Sarıtaş 

 

Katılımcılar: Ramazan Türkmen, Mehmet Özyiğit, Selçuk Yetik 

21. Yüzyılla beraber işçi sınıfının toplumsal mücadelenin ve devrimci dönüşümün 
öznesi olmadığı tartışmaları, bilimsel alanda egemenliğini artırmıştır. Diğer taraftan 
uluslararasında sömürü ilişkilerinin üstünkörü değerlendirmeleri işçi sınıfının 
enternasyonalist birliğinin kurulmasının önünde teorik-pratik bir engel olarak 
çıkmaktadır. Aynı zamanda 2008-9 küresel krizi, dünya kapitalizmini derin bir 
bunalımın içine sürüklemiş ve bu süreçte işçi sınıfı ve sınıf mücadelesi kavramlarıyla 
birlikte, işçi sınıfının bilimi olan Marksizm’in pek çok kavramı yeniden tartışılmaya 
başlanmıştır. Bu oturumun amacı işçi sınıfı mücadelesinde sınıf kavramı, kriz ve 
özellikle gelişmiş ülkelerin işçi sınıflarının az gelişmiş ülkelerin işçi sınıflarının 
sömürüsünden pay alma tartışmaları gibi temel kavramların bu mücadelenin önünde 
yol açtığı teorik ve pratik açmazları tartışmak ve bu bağlamda enternasyonalizmin 
olanakları üzerine bir tartışma geliştirmek, işçi sınıfı mücadelesi içinde yürütülen teorik 
tartışmalara Marksizm üzerinden katkı koymaktır. Oturumu nalana katkısı, işçi sınıfının 
bilimi olarak Marksizmin temel kavramlarının muğlak tanımlamalarının ve teorik 
sapmalarının, yine işçi sınıfının eylem kılavuzu olan Kapital ekseninden tartışılmasını 
sağlamaktır. 

Oturumda ele alınacak temel sorular:  

İşçi sınıfı ve işçi sınıfının görünüm biçimleri arasındaki ayrımlar üzerinden bilimsel 
olarak bir sınıf tahlili nasıl yapılmalıdır? 

Kapitalizmin tarihsel krizleri ile konjonktürel krizler ve kriz teorileri arasındaki tutarlı bir 
bağlantı nasıl kurulabilir? 

Uluslararasında artı değer transferi ve gelişmiş ülkelerin işçi sınıfları az gelişmiş 
ülkelerin işçi sınıflarının sömürüsünden pay alır mı? Bu durum işçi sınıfının 
enternasyonal birlikteliğinin gerçekleştirilmesinin önünde nasıl bir teorik-pratik engel 
oluşturmaktadır? 
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