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Kongre	Programı	
 

1 Eylül Çarşamba 
 
13.30 Açılış Konuşmaları 
 

Özcan Gülhan – Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu 
Tunç Soyer – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ulaş Yasa – Eğitim Sen 3 No’lu Şube Başkanı 

 
14.00 Açılış Oturumu: Pandeminin Krizi, Kapitalizmin Krizi  
 Yürütücü: Özlem Özkan  

Ø Ertuğrul Kürkçü – Metabolik Uçurumun Eşiğinde: Enternasyonalizm 
veya Yokoluş 
Ø Özgür Öztürk – Pandemi, Kriz, Kapitalizm 
Ø Beyza Üstün – Krizler Sarmalında Yaşam  
Ø Onur Hamzaoğlu – Salgınlar ve Kapitalizmde Sağlık: COVID-19 
Pandemisi Bir Sağlık Sorunu mu? 
 

16.30 A1 Oturumu: Kapitalizmin Kara Vebası: Faşizm 
Yürütücü ve Çerçeve Sunum: Özay Göztepe 

Ø Orhan Dilber – Reformist ve Devrimci Stratejiler Bakımından Faşizm 
Tespitleri 
Ø Barış Yıldırım – Faşizm ve Kolonyal Faşizm 
Ø Bahadır Özgür – “Devlet Baba”dan “Devlet AŞ”ye: Türkiye’de Rejimin 
Dönüşümü 
Ø Dinçer Demirkent – Türkiye’nin Anayasal-Siyasal Rejimi 
Ø Eylem Şen – Sinemada Anti-Faşizmin Estetiği 

 

2 Eylül Perşembe 
 
10.00 A2 Oturumu: Pandemi, Afetler ve Yerel Yönetimler 
Yürütücü ve Çerçeve Sunum: H. Senem Doyduk  

Ø Yusuf Ekici – Afetler Karşısında Dirençli Kentleri Nasıl Planlama(ma)lı? 
Deprem Sonrası İzmir  
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Ø İlker Kahraman – İklim Değişikliği, Afetler ve Covid-19 Salgınının 
Mekâna Etkisi 
Ø Yücel Çağlar – Orman Yangınları ile Su Taşkın ve Baskınları “Doğal 
Afet” midir; Değilse “Ne Yapılmalı?” 

 
B1 Oturumu: Yenilmeyen Şarkılar: Politik Müziğin Çoğul Yolculuğu 
Yürütücü: Ruşa Sabur 

Ø Latife Canan Kaplan – Yenilgi Çağında Politik Müzik 
Ø Serdar Türkmen – Türkiye’de “Eylem Müziği” 
Ø Barış Yıldırım – Umut Şarkıları (Şarkılara sordum: Umut nereden gelir?) 

 
13.00 A3 Oturumu: Akademinin Krizi ve Olanakları 
Yürütücü ve Çerçeve Sunum: Mehmet Kuyurtar 

Ø Gülçiçek Dere – Akademik Proleterleşme ve Dayanışmanın 
Örgütlenmesi  
Ø Ecem Güzel – Yeni Kayyum Rejimi ve Boğaziçi Direnişi 
Ø Adem Kurtar – Akademinin Görünmeyen Emekçileri 

 
B2 Oturumu: Doğanın Metalaşması Ekolojik Yıkım  
Yürütücü ve Çerçeve Sunum: Beyza Üstün  

Ø Emet Değirmenci – Covid-19 İnsanlığın Uyanmasına ve Antroposferin 
İyileşmesine Nasıl Katkıda Bulunabilir? 
Ø İrfan Mukul – Toprak ve Kentin Metalaşması: Eşitsiz Coğrafi Gelişme  
Ø Özgül Saki – ‘Extractivismo / Kazıp Çıkarmacılık’a Karşı Mücadeleye 
Dair... 

 
 

16.30 A4 Oturumu: Pandemide Sosyalist Feminist Politika 
Yürütücü: Elif Karaçimen  

Ø Özlem Özkan – Covid-19 Pandemisinde Kadın Sağlık Emekçileri ve 
Derinleşen Eşitsizliklere Yanıtları 
Ø Melda Yaman – Pandemide Yaşamı Yeniden-Üretmek: Feminist 
Mücadele, Sınırlar ve Olanaklar 
Ø Yasemin Özgün – Otoriter Sağ İklimlerde Feminist Politika 
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3 Eylül Cuma 
 
10.00 A5 Oturumu: Sokağın Bilgisi (Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'in Anısına)  
Yürütücü: Doğan Emrah Zıraman  

Ø Zeynep Kadirbeyoğlu – Demokratik ve Özerk Üniversite Mücadelesi: 
Boğaziçi Üniversitesi Örneği 
Ø Halit Büyük – Taşeron İşçinin Zaferi: PTT Direnişi 
Ø Başaran Aksu – Yerin Altını Üstüne Getirmek: Soma'dan Ermenek'e 
Madenci Direnişleri 
  

13.00 A6 Oturumu: Devlet, Muhafazakarlık ve Artan Otoriterleşme  
Yürütücü ve Çerçeve Sunum: Zerrin Kurtoğlu   

Ø Ümit Akçay – Otoriter Konsolidasyon Dinamikleri ve Karşı Eğilimler  
Ø Ömer Faruk Gergerlioğlu – Muhafazakarlık ve Artan Otoriterleşme 
Ø Ahmet Gire – Pandemide Devlet: Çıplak Yaşamın ve Çıplak Birikimin 
Üretimi 

 
B3 Oturumu (Çalışma Grubu Sunumları): Türkiye’de Gıda Egemenliği: 
Temel Sorun Alanları ve Mücadele Olanakları (1. Bölüm: Değişen Yapılar 
ve Karışan Kavramlar) 
 
Yürütücüler: Fatih Özden ve Umut Kocagöz 
 

Ø İzmir’den Kır Araştırmacıları – Korona Günlerinde Tarım ve Gıda 
Politikalarını Yeniden Düşünmek 
Ø  Özge Güneş – 3. Gıda Rejimi ve Gıda Egemenliği 
Ø  Mesut Yüce Yıldız – Gıda Egemenliği ve Agroekoloji 
Ø Fatma Genç – Gıda Egemenliği Perspektifinden Tarımda Metalaşma 
Ø  Uygar D. Yıldırım – Tarımda Değişen Emek Biçimlerinin Gıda 
Egemenliği Bağlamında Değerlendirilmesi 
Ø  Duygu Avcı ve Gökçe Yeniev – İklim Değişikliği Bağlamında Tarım-
Gıda Sisteminin Politik Ekolojisi 

 
16.30 A7 Oturumu: Kapitalizmin Salgınları ve İşçi Sınıfı  
Yürütücü: Mehmet Türkay 

Ø Mert Büyükkarabacak – Pandemi, Yeni(den) Devletçilik ve Sınıf 
Hareketi   
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Ø Şeyda Tuğgen Gümüşay ve Ayça Tezerişir – Eylem Özgürleştirir: 
Covid-19 Pandemisinde İşçi Kadınların Direnişi 
Ø Sedef Öztürk – Emeğin Kendini Yeniden Var Etmesi ve Çalışmanın 
Ruhsallığı Bağlamında Dayanışma Ekonomileri  
Ø Mehmet Yusufoğlu – Platform Kapitalizmine Karşı Dijital Bir Aktivizm 
Mümkün mü?   
Ø Zeynep Özsoy – Dayanışma Ekonomisi Örneği Olarak Yeni Nesil 
Kooperatifler 

 
B4 Oturumu (Çalışma Grubu Sunumları): Türkiye’de Gıda Egemenliği: 
Temel Sorun Alanları ve Mücadele Olanakları (2. Bölüm: Özneler, 
Mücadele Olanakları ve Stratejiler) 
Yürütücüler: Fatih Özden ve Umut Kocagöz 

Ø Zerrin Çelik – Tohum Hakkı ve Köylü Pratikleri 
Ø Murat Büyükyılmaz – Yerel Yönetimler ve Gıda Egemenliği 
Ø İrem Soysal Al – Kentteki Ekolojik Gıda İnisiyatiflerinin Gıda Egemenliği 
Mücadelesindeki Yeri 
Ø  Abdusellam Kutlu – Mevsimlik Tarım İşçilerinin Durumu ve Örgütlenme 
Olanakları 

Ø Adnan Çobanoğlu – Çiftçilerin Örgütlenme Haklarının Gıda 
Egemenliğiyle İlişkisi 

 
 

4 Eylül Cumartesi 
 
10.00 A8 Oturumu: Marksizmin Güncelliği (İşçi Sınıfının İlk General’ine)  
 Yürütücü: Ahmet Haşim Köse 

Ø Haluk Yurtsever – Sınırda Güncelleme 
Ø Erkin Özalp – Marksizm ve Yeni Teknolojiler 
Ø Melda Yaman – Marx’tan Engels’e, Etnoloji Defterleri’nden Köken’e 

Ø Ozan Mutlu – 11 Avrupa Ülkesinde Klasik-Marksgil Kategorilerin Nicel 
Büyüklükleri Üzerine Gözlemler  

 
B5 Oturumu: Hapishanelerde Hak İhlalleri ve Pandemi (Tutsaklarla 
Dayanışma İnisiyatifi Oturumu) 

Yürütücü: Aslı Davas  
Ø Emrah Topaloğlu – Pandeminin Hapishanelere Yansıması 
Ø Gökhan Soysal – Pandemi mi? Hapishanelerde Hukuksuzluk ve 
Kuralsızlık mı? 
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Ø Kerim Altınmakas – Pandemide Tutsak Ailesi Olmak 
Ø Ali Haydar Keleş – Pandemide Tutsak Olmak 

 
13.00 A9 Oturumu: Türkiye Siyasetinin Mevcut Durumu  

Yürütücü: Erkin Başer 
Ø Tayip Temel 
Ø Aykut Erdoğdu 
Ø Filiz Kerestecioğlu  
Ø Perihan Koca  
 

17.00 Kapanış Oturumu: Mülksüzler: Ne Yapmalı?   
Yürütücü: Yasemin Özgün 

Ø Özgür Müftüoğlu – Mülksüzlerin Hali Pür Melali 
Ø Volkan Yaraşır – Kapitalist Kriz: İsyan ve Umut  
Ø Ayşe Erdem – Toplumsal Mücadele Alanlarının Ortak Zemini: Sınırlar, 
Olanaklar 
Ø Üstün Reinart – İnsanlığımızı Sınayan Krizler 
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Düzenleme	Kurulu	
 
 

Ahmet Haşim Köse 
Prof, Dr.,  

 
Aydın Arı 

Dr, İzmir Dayanışma Akademisi 
 

Barış Yıldırım 
Yazar, Çevirmen 

 
Dilek Karabulut 

Doktora Öğrencisi, ODTÜ 
 

Doğan Emrah Zıraman 
Dr., İzmir Dayanışma Akademisi 

 
Emel Yuvayapan 

Doktora Öğrencisi, İzmir Dayanışma 
Akademisi 

 
Erkin Başer 

Dr.,  
 
 
 

 

 
 
Mehmet Türkay 
Prof. Dr.,  
 
Melda Yaman 
Doç. Dr., Karaburun Gündelik Yaşam, 
Bilim ve Kültür Derneği  
 
Nihat Koçyiğit 
Doktora Öğrencisi, DEÜ 
 
Onur Hamzaoğlu 
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma 
Akademisi 
 
Ömer Selvi 
Dr. 
 
Özcan Gülhan 
Mühendis, İzmir Dayanışma Akademisi 
 
Özlem Özkan 
Doç. Dr., Kocaeli Dayanışma 
Akademisi 
 
Yasemin Özgün 
Doç. Dr., Ankara Dayanışma Akademisi

 
  



Bildiri Özetleri – 15. Karaburun Bilim Kongresi – 1-4 Eylül 2021 – Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir 

 12 

Hakem	Kurulu	
Adem Yeşilyurt, Doktora Öğrencisi, 

Kocaeli Dayanışma Akademisi 
Ahmet Haşim Köse, Prof. Dr., 

Ali Rıza Güngen, Dr., 
Aydın Arı Dr., İzmir Dayanışma 

Akademisi 
Aykut Çoban, Prof. Dr., 

Aynur Özuğurlu, Doç. Dr. Kocaeli 
Dayanışma Akademisi 
Beyza Üstün, Prof. Dr., 

Doğan Emrah Zıraman Dr., İzmir 
Dayanışma Akademisi 

Ecehan Balta, Dr.  
Erkin Başer, Dr.  

Ezel Ünal, Araş. Gör. Kocaeli 
Üniversitesi 

Fatma Gök, Prof. Dr., Boğaziçi 
Üniversitesi 

Ferda Dönmez Atbaşı, Doç. Dr., 
Ankara Üniversitesi 

Gül Köksal, Doç. Dr., Kocaeli 
Dayanışma Akademisi 

Hanifi Kurt, Dr., TİHV Akademi 
Hülya Kendir, Dr., Kocaeli Dayanışma 

Akademisi 
Işıl Ünal, Prof. Dr. Ankara Dayanışma 

Akademisi 
Lülüfer Körükmez, Dr., TİHV Akademi 

Mehmet Türkazy, Prof. Dr.  
Mehmet Zencir, Prof. Dr., 
Melda Yaman, Doç. Dr., Karaburun 
Gündelik Yaşam, Bilim ve Kültür 
Derneği 
Meryem Kurtulmuş, Dr. Öğretim Üyesi, 
Marmara Üniversitesi 
Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr., Kocaeli 
Dayanışma Akademisi 
Ömer Furkan Özdemir, Araş. Gör. 
Kocaeli Üniversitesi 
Ömer Selvi, Dr.  
Özgür Müftüoğlu, Dr.,  
Özgür Öztürk, Doç. Dr., Karaburun 
Gündelik Yaşam, Bilim ve Kültür 
Derneği 
Özlem Özkan, Doç. Dr. Kocaeli 
Dayanışma Akademisi 
Ruhi Demiray, Dr. Kocaeli Dayanışma 
Akademisi 
Seçkin Özsoy, Dr., Ankara Dayanışma 
Akademisi 
Şebnem Oğuz, Prof. Dr., Başkent 
Üniversitesi 
Vahdet Mesut Ayan, Dr. 
Yasemin Özgün, Doç. Dr., Ankara 
Dayanışma Akademisi 
Yasin Durak, Doktora Öğrencisi 
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Teşekkürler	
 
 

- İzmir Büyükşehir Belediyesine, 
- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına, 
- Karaburun Belediyesine, 
- KESK Yürütme Kuruluna, 
- DİSK Genel Merkezine, 
- TTB Merkez Konseyine, 
- Eğitim Sen Genel Merkezine, 
- Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şubeye, 
- Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Şubeye, 
- Mülkiyeliler Birliğine, 
- TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuruluna, 
- İzmir Tabip Odasına 
- Kongremizin Hakem Kurulu üyelerine ve davetimizi kabul edip gerek oturum 

başkanlığı gerekse konuşma yapan değerli hocalarımıza ve dostlarımıza, 
- Kongremizin görsellerini yaratan Suzan Orhan, Sercan Kuhak ve Perçem Uğur 

Yıldızbaş’a, 
- Kongrede bildiri sunanlara ve tartışmalara katkıda bulunan tüm katılımcılara, 
- 15 yıldır bizi takip eden ve yanımızda olan Karaburunlulara ve tüm Karaburun 

Bilim Kongresi dostlarına…   



Bildiri Özetleri – 15. Karaburun Bilim Kongresi – 1-4 Eylül 2021 – Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir 

 14 

Bildiri	Çağrı	Metni	
Karaburun Bilim Kongresi 2020 yılında gerçekleşmesi planlanan kongre için “ve 

Mülksüzler ve Bitmeyen Kavga” başlığıyla çağrı yaptı. Çağrı metnimizin ilk saptaması 
“tarihin mülksüzlerin tarihi, mülksüzlerin bitmeyen kavgasının tarihi olduğu”ydu. 2020 
yılı insanlık ve elbette kapitalizmin tarihinde özel bir yere sahip oldu: COVID-19 
pandemisi birkaç ay içinde 200’den fazla ülkeye yayılarak, 2021 Mart ayı sonu itibariyle 
“resmi verilere” göre yüz otuz milyona yakın insanın hastalanmasına, üç milyona yakın 
insanın da doğrudan ölümüne neden oldu. Salgın olanca hızıyla sürüyor… 

Hiçbir salgın toplumsallıktan bağımsız düşünülemez. Nasıl ki Boccaccio’nun 
Decameron Hikayeleri’nde anlatısını bulan kara veba, Orta çağ dünyasından ve 
salgının merkezi Avrupa feodalitesinden bağımsız düşünülemezse, COVID-19 
pandemisi de kapitalizmden ve bugünün kapitalist dünya sisteminden bağımsız 
düşünülemez. 

Salgınlar çoğu zaman iktidarlar açısından ayrımcı ve suçlayıcı bir tavırla 
uzaklardan gelen “doğal felaketler” olarak görülmüştür. David Harvey’in salgın için 
yaptığı saptama doğrudur: “Konu salgınlar olduğunda doğal felaket diye bir şey 
yoktur…” Bugün yaşamakta olduğumuz pandemi de an itibariyle hem kapitalizmin 
krizinin hem de küresel düzeyde yarattığı ekolojik yıkımların aynı zaman diliminde 
buluşmuş olmasının ürünüdür. 

Pandemi nedeniyle ölenlerin büyük çoğunluğunun yoksul emekçiler olması hiç de 
rastlantısal değil. COVID-19’un etkeni olan virüsün bulaşma yolları da dahil olmak 
üzere, hemen bütün özelliğinin bilimsel olarak ortaya konmasının ardından sermaye 
ve hükümetler tarafından pandemiye sınıfsal bir karakter kazandırıldı. Kendilerini hem 
etkene hem de pandeminin her türden sonuçlarına karşı korurken, mülksüzleri 
hastalığa ve hastalığın bütün olumsuz sonuçlarına karşı korunmasız bıraktılar. 
Pandemi, kapitalizmin emekçi sınıflar için gerçek sonucu olan yoksullaşma ve 
mülksüzleşme dinamiklerini tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Siyahıyla, kadınıyla, 
göçmeniyle tüm ötekileştirilmiş yoksul emekçi kitleler yalnızca hastalanarak değil 
salgının yarattığı iktisadi çöküşün de gerçek mağdurları olarak yıkımın toplumsal 
maliyetlerini üstlenmişlerdir. 

Kapitalizmin uygarlık krizi tüm çıplaklığıyla gözlerimizin önündedir. Küresel 
sermayenin salgına karşı yanıtı az sayıda ilaç şirketinin “vampir susuzluğu”na 
terkedilmiştir. Pandeminin temel nedeni olan sermaye, pandeminin yarattığı tahribatı 
da kendisi için bir kâr arayışına dönüştürmüştür. Az sayıda küresel şirket tarafından 
kontrol edilen aşı üretimi ve dağıtımı, kapitalist mülkiyet haklarının devletler ve insanlar 
arasındaki ayrımcı doğasını açıkça ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla salgın, kapitalist üretim ilişkilerinin eşitsiz ve sömürüye dayalı 
doğasını bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Lâkin salgın bir yandan da emeğin 
yegâne yaratıcı güç olduğunu, esas olanın ihtiyaçlar için üretim olduğunu, kadınların 
hane içinde sarf ettikleri emeğin yaşamsal önemde olduğunu ortaya koyarak, bir başka 
toplumun, ataerkil ve kapitalist eşitsizliklerin, emek sömürüsünün ortadan kalktığı, 
eşitlikçi bir toplumun olanaklı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. 

2020 yılında yaptığımız çağrı bugün ete kemiğe bürünmüş bir gerçeklik olarak 
karşımızda. Çağrımızı COVID-19 pandemisinin ortaya çıkardığı “yeni” dinamiklerle 
tekrarlıyoruz: 
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Ayağının altındaki yerküreyi, başının üstündeki “yıldızlı gökleri” fethe çıkan 
insan, çok uzun süredir kendi emeğine ve başkasının emeğine, doğanın bedenine ve 
kendi bedenine sömürge olarak davranıyor. Sömürenler, başımızın üstünde ve 
ayağımızın altındaki her şeye dokunarak daha çok insanı mülksüz, çok daha az 
insanı mülk sahibi kılıyor. Bugün, sermayenin yönetimi ve kuşatması altında mülk 
sahipleri, yığınların kanını canını pazara çıkarıp yaratıcı gücünü bir vampir gibi 
soğurmakla kalmıyor; derelere, topraklara, hatta rüzgâra bile göz dikiyor. Her biri 
doymak bilmez Midas’a benziyor; dokunduğunu altına çevirme telaşında, her şeyi 
yeniden yeniden kendi suretinde yaratmaya yelteniyor. Fakat öykü burada bitmiyor, 
esas burada başlıyor: Mülksüzlerin mülk sahiplerine karşı beş bin yıldır bitmeyen 
kavgası en az sömürü ve tahakküm kadar gerçek ve tarihin tam ortasından bize 
bakıyor. 

Salgının yarattığı yıkımlar kavgada saflarını insanlıktan yana koyanların ne kadar 
haklı olduklarını haykırıyor. İşte bu nedenle, 15. Karaburun Bilim Kongresi’ni … Eylül 
2021 tarihinde “Kapitalizmin Salgınları ve Bitmeyen Kavga” temasıyla gerçekleştirmeyi 
öneriyoruz. Kongre yaşadığımız pandeminin yarattığı toplumsal tahribatı kapitalizmin 
yıkıcı doğasıyla ilişkilendirerek ele almayı hedefliyor. Elbette salgın, bir an ya da durak 
değildir; yaşadığımız kapitalist toplumsallığın doğa ve insan ilişkileri içinde yarattığı 
sürekliliğin, tüm sorunların bir dışavurumudur. Kapitalizmle mücadele etmeden 
COVID-19 pandemisiyle mücadele etmek, yeni pandemilerin ortaya çıkmasını 
engellemek mümkün değildir. 21. Yüzyıl’ın daha başında birbiri ardınca gelen salgınlar, 
bu tespitimizin doğruluğuna delalet ediyor. O yüzden, bugünün salgını bizim açımızdan 
kapitalizmle mücadele tarihinin bir parçası niteliğindedir. Kongremiz, bugün 
kapitalizmin doğa ve insan ilişiklerinde salgınla açtığı çatlağı mücadele ve kavga 
tarihimizin bir parçası olarak tartışmaya açıyor: Kapitalizm ve salgınlar, yoksulluk ve 
mülksüzleşme, doğanın metalaşması ve ekolojik yıkımlar, salgının sınıfsal niteliği, 
cinsiyet ayrımcılığı, göçmenler, salgının insanın toplumsallaşma pratiklerinde yarattığı 
sosyal ve psikolojik yıkımlar, otoriterleşme eğilimleri ve yeni sağın yükselişi ve tabi, ki 
ülkemiz, ülkemizin içinde bulunduğu özel politik ve toplumsal koşullar kongremizin ana 
temaları arasında yer alacak. 

Kongremizin düşünsel omurgası dün olduğu gibi bugün de praksis geleneğinin 
izinde şekillenmektedir. Yalnızca düşünmek değil, değiştirmektir amacımız. Bugün bu 
gereklilik düne göre çok daha çıplak bir gerçekliktir. Bu nedenle Karaburun Bilim 
Kongresi, sizleri bir kez daha birlikte düşünmeye ve dönüştürmeye çağırıyor. 

Elbette pandeminin birlikte olma pratiklerimiz üzerine yarattığı sınırlamaların 
bilincindeyiz. Karaburun düşün sofrasının pandeminin yarattığı sağlık koşullarını 
dikkate alarak düzenlemesi birinci önceliğimiz olacaktır. Bu amaçla, Bedreddin’in, 
Börklüce Mustafa’nın, Torlak Kemal’in mekânı Karaburun’da toplantı ortamları 
mümkün olduğunca gökyüzü cennetinin olanaklarıyla düzenlenmeye çalışılsa da 
depremin kongreyi yaptığımız binalara hasar vermesi, kongreyi yapacak uygun 
mekânlar bulamamamız ve pandemi nedeniyle kongreyi İzmir’de yapmaya karar 
verdik. 15. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin evsahipliğinde 
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekliyor. 

O zaman gelin, Karaburun Bilim Kongresi’nde mücadelemizi örmenin, itinayla 
besleyip büyütmenin yol ve yordamlarını birlikte arayalım, arayışımız ışıltılar olsun, 
yolumuzu açsın, güçlenelim, beraberce çağlayalım. 
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Açılış	Oturumu	
1 Eylül 2021 Çarşamba – 14:00 

 
Yürütücü:	Özlem	Özkan	

 

Metabolik	uçurumun	eşiğinde:	Enternasyonalizm	veya	yok	oluş	
Ertuğrul	Kürkçü	

1. COVID 19 salgını, kapitalizmi dünya ölçeğinde sarsalamaya devam eden 
“küresel buhran”ın yeni dalgasının ortasında, 2008 finansal krizinden beri sermaye 
değersizleşmesini ötelemekte kullanılan yöntemlerin de artık işe yaramadığı bir mali-
ekonomik iklimde seyrediyor. Üretici güçlerin virüs döngüleri içinde kapitalist 
merkezlerde gitgide büyüyen toplumsallaşmasıyla özel mülk sahipliği arasındaki 
çatışma şiddetleniyor. İnsanlık bir kez daha varlığını sürdürebilmek için “toplumsal 
devrim” ile “kıyamet” arasında.  

2. Çoklu kriz dinamikleri eş anlı olarak çalışıyor, iç içe geçiyor, birbirini tetikliyor, 
birbirine bulaşıyor ve üzerinde yaşadığımız toprakları da önüne katarak bütün kıtaları 
kat ediyorlar.  Buhranın, bütün potansiyellerini dışa vurduğunda nasıl bir şeye 
benzeyebileceğini 1873-1896 “uzun depresyon”u , 1929-35 “büyük depresyon”u ve 
onları takip eden I. ve II. Dünya Savaşları ve sonrasından biliyoruz. Ancak bu kez 
kapitalizmin işleyişi dünya çapında bir devrimle -ya da kapitalist iktisadın kendiliğinden 
işleyişine son verecek güçte sosyo-ekonomik dönüşümlerle- sona erdirilmedikçe, 
insanlığın bu “üçüncü buhran”dan kapitalizmin başka bir varyantına ricat ederek de 
olsa çıkamayacağı apaçık. Buhran bu kez, yaşamın nesnel koşullarının geri 
dönüşsüzce yıkıma uğraması olasılığını kapsayan müzmin bir küresel ekolojik krizin 
bağrında seyrediyor, onunla içiçe geçiyor. Ekolojik krizin akla gelebilecek bütün 
unsurları, insan ile doğa arasında kapitalizmin doğayı tasarruf tarzıyla eş anlı olarak 
açılmış olan “metabolik çatlak”ta vücut buluyor.  

3. Bu ölçekteki buhranlardan hiçbir zaman kapitalist iktisadın “otomatik işleyişi” 
ile çıkılmadı. Rosa Luxemburg’a “ya sosyalizm ya barbarlık dedirten” bizzat kapitalist 
buhranın doğasıydı. Savaşlar, soykırımlar, uygarlığın bütün alametlerinin ve doğanın 
yıkımı; göçler, salgın hastalıklar, açlık, yokluk, yoksulluk, faşizm, din savaşları, göçler, 
yıkım, yok oluş tehdidi gene kapıda. Önceki buhranlardan da kapitalist merkezlerde bir 
devrimle çıkılamasa bile kapitalist çalışma ve üretim süreçlerinde bir dönem boyunca 
sürdürülebilecek yeni bir modele sıçramak –“New Deal”- sermayenin hazır planlarına 
değil, kapitalistler arası rekabet kadar emek ve sermaye arasındaki çatışma ve/veya 
uzlaşmanın nasıl tecelli etmekte olduğuna bağlıydı. Tayin edici mücadeleler henüz 
sahnede görünmemişken COVID 19 krizi sırasında kapitalist devletlerin toplumsal 
üretimin asgari hadlerde de olsa sürdürülebilmesi -çarkın döndürülmesi- için 
üstlendikleri “acil durum tedbileri”ni şimdiden “buhran”ın sermaye eksenli “devası”, bir 
tür “yeni-Keynesçilik” tezahürü olarak takdim etmek ve bundan medet ummak  
buhranın kuşatıcı tabiatı karşısında bir yanılsamadan öteye gidemez.  
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4. “Üçüncü büyük buhran”ın henüz başındayız. Kapitalist üretim tarzının bugünkü 
gibi işlemeyi sürdürmesi halinde, ekolojik krizin ekonomik ve toplumsal krizlerin üstüne 
binerek buhranı daha da vahimleştireceği; büyük ya da küçük bütün devletleri aynı 
şiddette etkileyeceği; kapitalist enerji üretim yordamlarının, kapitalist tarım ve 
hayvancılığın, kentlerin kırları ve yabanıl yaşamı yutmasının ekolojik sonuçlarından 
hiçbir ülkenin kendi başına sıyrılamayacağı görülüyor. Mevcut eğilimlerin sürmesi 
halinde biyosferin -ve dolayısıyla gezegenin- geri dönüşsüzce yıkıma uğraması 
olasılığı her geçen gün büyürken milli devletlerin “sosyal Darwinci” hayallere 
sığınmaları için dahi bir maddi zemin kalmıyor.  

5. “Buhran”ın değişen mahiyeti ve onu da kuşatan ekolojik krizin ve sonuçlarının 
sınır tanımayan karakteri bütün ülkelerin ve bütün insanlığın varlık koşullarını eş anlı 
olarak tehdit ediyor: Kıtasal orman yangınları, eriyen kutup buzulları, çözülen tundralar, 
kuzeye ve güney doğru genişleyen ekvator kuşağı, yabanıl yaşam alanlarını yutarak 
insanların habitatlarını patojenlerin habitatlarıyla içiçe sokan kentleşme ve sınai tarım 
ve hayvancılık, selleri, kuraklık, çölleşme ve salgın hastalıkları yerel veya bölgesel 
görüngüler olmaktan çıkarıyor. Yalnızca son 20 yıl içinde Akdeniz’de suların 6 cm. 
yükselmiş olması doğal ve maddi yaşamdaki daha büyük çaplı çöküntülerin 
uluslararası karakterini ele veren çarpıcı bir gösterge olarak değerlendirilebilir.   

6. “Yaklaşan felaket”le başa çıkmak, bu ölçek ve mahiyeti dolayısıyla, insanlığı 
çok daha geniş bir enternasyonalizm tanımına, eylemli küresel eşgüdüme, 
havsalamızda yurdun yeryüzüyle yer değiştirmesine, insanlığı doğanın bilinci ve 
hayvanlar, bitkiler ve diğer her şeyden üstün olmayan bir bileşeni olarak kendisini 
doğaya iadesine davet ediyor. “Buhran” Sermayenin, şirketlerin ve devletlerin mülkiyet 
ve hükümranlık haklarının sorgulanmasını yalnızca devrimci sınıf değil, tüm insanlık 
için bir hak ve yükümlülük kılarak sınıf mücadelesini ve mücadele biçim ve zeminlerini 
insanlığın tamamına açacak bir derinlikte yeniden tanımlamaya davet ediyor. 
“Metabolik çatlak”ın onarılmasını “insanlık”ın küresel ölçekte ortak varoluş kavgasının 
hedefi kılarak kapitalizmi ve kapitalist sınıfı “insanlık” bağlamının dışına atıyor. Böylece 
önümüzde açılan çağın kurtuluşçu ilkesi kendisini insanlığın varoluş koşullarından 
kendiliğinden türetiyor: “Ya enternasyonalizm, ya yokoluş!” 

 

 

Pandemi,	Kriz,	Kapitalizm	
Özgür	Öztürk	

Sunuşta dünya kapitalizminin genel yapılanışı, Türkiye’nin dünya üretim ilişkileri 
sistemi içindeki yeri, pandeminin bu yapılar üzerindeki etkileri ve önümüzdeki dönemin 
muhtemel gelişmeleri ana hatlarıyla değerlendirilecektir. Dünya üretim ilişkileri sistemi 
iki eksen üzerinden, emek-sermaye ilişkileri ve sermayenin uluslararasılaşması 
eksenleri üzerinden incelenmektedir. Sermayenin uluslararasılaşması ekseni de 
finans, üretim ve ticaret boyutları açısından tahlil edilmektedir. Bu genel yapı içinde 
Türkiye’nin dünya üretim ilişkileri sistemine bir emek yoğun imalat ülkesi olarak 
eklemlendiği görülmektedir. Böyle bir eklemlenme biçiminin demokratik siyasal üstyapı 
biçimleriyle pek uyuşmadığı öne sürülecektir. 

Covid-19 pandemisi, sistemin genelinde var olan kriz eğilimlerini güçlendirmiştir. 
Pandemi sona erse dahi, kısa bir ekonomik canlılık dönemini muhtemelen yine şiddetli 
ekonomik çöküşler izleyecektir. 2008 yılında başlayan yeni büyük depresyonun, 



Bildiri Özetleri – 15. Karaburun Bilim Kongresi – 1-4 Eylül 2021 – Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir 

 18 

önümüzdeki yıllarda uzun bir stagflasyon biçiminde derinleşerek devam edeceği 
söylenebilir. 

 

 

Salgınlar	ve	Kapitalizmde	Sağlık:		
COVID-19	Pandemisi	Bir	Sağlık	Sorunu	mu?”	

Onur	Hamzaoğlu	
İnsanın sağlıklı olabilmesi ve sağlığının bozulmaması yaşamakta olduğu 

toplumsal yaşantının belirleyiciliğine bağlıdır. Söz konusu saptama, sağlıklı olmanın 
kişisel bir durum olmayıp, toplumsal yaşantının bir sonucu olduğunun bulgusudur. 
Bununla birlikte, biyomedikal faktörler söz konusu durumun küçük bir istisnasına 
sahiptir.  

Kapitalist üretimde insan, daha uzun süre, daha yoğun, üretken ve olabildiğince 
az ücretle çalıştırılmalıdır. Aksi durumda kâr edilmez ve sonuçta üretimi sürdürmeye 
gerek kalmaz. Tanımlanan dinamikten anlaşılabileceği gibi, kapitalist meta üretimi ile 
toplumun çalışan sınıflarının sağlık durumları arasında uzlaşmaz bir çelişki vardır. Bu 
çelişkinin bir sonucu olarak, hem kapitalist üretimin gelişkinlik düzeyi hem de bu 
üretimin gerektirdiği emek-gücünün niteliği sunulan sağlık hizmetinin temel 
belirleyicisidir. Söz konusu bu durum nedeniyle sağlık hizmetlerinin örgütlülüğünde ve 
içeriğinde ülkeler ve bölgeler arasında farklılıklar mevcuttur.  

Neoliberal politikaların uygulanmasının da bir sonucu olarak kapitalizm, 21. 
yüzyılın ikinci dekatında, belirtileri ilk dekatda görünür olan, “Yaşamın Krizi”ni yarattı. 
Söz konusu uygulamalar sonucunda 80’li yıllardan itibaren hem boyut hem de hız 
olarak büyük ivme kazanan; doğanın talanı ve tahribatıyla ortaya çıkan; iklim krizi ve 
ikincil etkilerinin yanı sıra, endüstriyel çiftlikler dışında neredeyse yasaklanan bitkisel 
ve hayvansal tarımdaki uygulamalar, aynı yıllarda kapitalist ve kapitalistleşmekte olan 
ülkelerin tümünde eş zamanlı ve içerikli olarak gerçekleştirilen reformlar sonucu sağlık, 
eğitim, kentleşme, ulaştırma, enerji vb. sistemlerde de krizlerin ortaya çıkması, çalışma 
yaşamında emeğin sahibini neredeyse yok sayan düzenlemeler; sınıflar ve ülkeler 
arasındaki eşitsizlikleri daha da derinleştirdi, yoksulluğu “insanlık onurunu” yok sayan 
bir hale getirdi. Artık gezegenimizde insanlar insan, hayvanlar hayvan, bitkiler bitki, 
böcekler böcek vb. olarak yaşayabilme olanağını neredeyse yitirdi.  

“Yaşamın Krizi” olarak adlandırdığımız bu koşulların sonuçlarından birisi halen 
karşı karşıya olduğumuz COVID-19 pandemisidir. Gelinen aşamanın, kapitalist 
sistemin sahiplerinin alışık olunduğu biçimiyle, ekonomi ve finans alanlarında 
yapacakları düzenlemelerle bir kez daha “yoluna girebilme” olanağı kalmadı. “Yaşamın 
Krizi”nin, gezegenimizdeki her bir türün kendisi olarak yaşayabilmesinin yeniden 
sağlanmadan çözülebilecek bir kriz olmadığı da ortada. O nedenle, kapitalizmle 
mücadele etmeden pandemiyle mücadele edebilmek de mümkün görünmüyor. 

COVID-19 pandemisi, kapitalizmin neden olduğu “Yaşamın Krizi” sonucu ortaya 
çıkmış olmakla birlikte, ilerleyen zaman içinde ayrımcılıktan, işsizliğe ve yoksulluğa, 
özgürlüklerin kısıtlanmasında demokrasinin çiğnenmesine, hak kayıplarından 
hizmetlere erişememeye, eşitsizliklerin derinleşmesine ve açlığa vb. kadar bir çok 
başlık altında hem “Yaşamın Krizi”ni ortaya çıkartan koşulların hem de bizzat “Yaşamın 
Krizi”nin daha da derinleşmesine neden oluyor. 
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Söz konusu verili durum, “COVID-19 pandemisi bir sağlık sorunu mu?” sorusunu 
sormayı ve yanıtlamak için çaba göstermeyi bir ödev olarak önümüze koyuyor. 
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A1	Oturumu	-	Kapitalizmin	Kara	Vebası:	Faşizm	
1 Eylül 2021 Çarşamba – 16:30 

 
Yürütücü	ve	Çerçeve	Sunum:	Özay	Göztepe	

 

Reformist	ve	Devrimci	Stratejiler	Bakımından	Faşizm	Tespitleri	
Orhan	Dilber	

Faşizm ekseri ırkçılık, şovenizm, «aşırı milliyetçilik» gibi kavramlarla 
özdeşleştirilir ve bir bakıma bu kavramlarla izah ve tarif edilir. Hatta çoğu zaman bu 
kavramlar birbiriyle özdeşleştirilip birbirine de karıştırılır. Böylece bu farklı kavramlar 
birbirlerine karıştığı gibi faşizmin ayrı bir kavram olarak tarifi de imkansız hale gelir. 
Oysa ırkçılığa ırkçılık, şovenizme şovenizm, milliyetçiliğe de milliyetçilik demek icap 
eder. Ancak bu takdirde faşizmin ne idüğü ortaya konabilir. 

Beri yanda faşizm bir de daha çok sonuçlarına bakılarak ve önüne «en» vurgusu 
eklenerek baskı katliam toplu kırım vb. icraatlarıyla tarif edilir. Böylelikle de başlıbaşına 
bir faşizm tarifi yapılmış olmaz. Bilakis başka burjuva diktatörlüğü türlerine kıyasla ve 
hepsinden daha kanlı ve baskıcı ve ilh. bir rejim olarak tarif edilir. Açıktır ki böyle 
yapıldığında da münhasıran faşist bir rejim hakkında bir şey söylenmiş olmaz. 

Elbette faşizmin bir karşı devrimci hareket ve rejim olarak tarif edildiği de vakıadır. 
Ama böylelikle asli işlevi burjuva toplumunu tehdit eden gelişme ve hareketleri önlemek 
ve bastırmak olan tüm burjuva diktatörlüklerinden faşizmi ayırdetmek mümkün değildir. 
Daha kötüsü bazı burjuva diktatörlüklerinin karşı devrimci olmadığı hakkında bir 
yanılsama doğmuş olur. Bu ise sadece kavramsal bir muğlaklık yaratmaktan ibaret bir 
yanılgı değildir. Bilhassa faşizme karşı mücadele strateji ve yöntemleri bakımından bir 
yanılgıya varılması kaçınılmaz olur.  Karşı devrimci bir karakter taşımayan burjuva 
diktatörlüklerinin olabileceğine dair bir yanılsamayı da peşinden getirip başka burjuva 
akım ve hareketleriyle ittifak edilebileceğine dair bir tutuma hayat verir. Böylece 
burjuvazi ile ve kimi burjuva akımlarıyla barışık/uzlaşan bir siyasi çizgi buradan neşet 
eder. Halbuki burjuva toplumunu «tahammül edilebilir» kılmak için öne sürülen 
sosyalist etiketli akımlara Komünist Manifesto’dan beri burjuva sosyalizmi denir. 

Burjuva toplumu radikal bir tehditle karşı karşıya geldiğinde son çare olarak 
sosyalizm kisvesi altında kimi yollara muhtaç olduğu defalarca görülmüştür. Bu 
bakımdan belki faşizm hakkında en isabetli tarifler de bunun bir «son çare» olduğuna 
işaret eder. Mussolini’nin bir eski sosyalist olması, Hitler’in partisinin Nasyonal 
Sosyalist etiketini taşıması boşuna değildir. Ama daha önemlisi ve devrimcilerle 
emekçiler bakımından daha tehlikelisi ise faşizme karşı mücadelenin «burjuva 
sosyalizmi» çerçevesine sıkıştırılmasıdır. Böylelikle «faşizme karşı mücadele» 
görüntüsü altında hakim sınıf olarak burjuvazinin emekçiler ve sosyalizm iddiası 
taşıyan akımlar tarafından kurtarılması bahis konusu olur. 

Faşizm tahlilleri ve faşizme karşı mücadele perspektifleri esas itibariyle 
yönetenlerin eskisi gibi yönetemediği, yönetilenlerin de eskisi gibi yönetilmek 
istemediklerini belli ettiği koşullarda peydah olan ve hakim sınıfın muhtaç olduğu ve bir 
bakıma da maruz kaldığı bir «son çare»dir. Böyle olduğu için de devrim ve karşı devrim 
kavram/olguları çerçevesinde ele alınması gerekir. O nedenle faşizm sorununun ve 
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faşizme karşı mücadelenin devrimci ve reformist stratejiler açısından ele alınmasından 
iki karşıt ve uzlaşmaz perspektifin doğması kaçınılmazdır.  

Soruna devrim/karşı devrim açısından yaklaşıldığı takdirde açıktır ki faşizm 
esasen bir proleter devrime önderlik etme iddiasını taşıyan akımların yenilgiye uğradığı 
takdirde gerçekleşir. Bu itibarla faşizm olgusu saptandığında devrim iddiasını 
taşıyanların yenilgiye uğradığı da eş zamanlı olarak saptanmak zorundadır. Yani bu 
yenilgiye neden olan hata ve zaafların da saptanıp dosdoğru ortaya konması gerekir. 
Bu yapılmadan ortaya konan faşizm tespitleri ne kadar doğru görünseler de esasen ve 
öncelikle bu sorumluluğun üzerini örtmek için icat edilmiş mazeretçi teorilerdir. 

 

 

Faşizm	ve	Kolonyal	Faşizm		
Barış	Yıldırım	

Faşizm tartışmaları en az yarım yüzyıldır Türkiye solunun en önemli gündem 
başlıklarından birini oluşturuyor. "Faşist diktatörlük", "sömürge tipi faşizm" gibi 
kavramlar kullanan Türkiye Devrimci Hareketi'nin ana gövdesi 1970'lerden bu yana 
Türkiye'de faşizm olduğunda bir iki istisnayla hemfikirken özellikle 2000 sonrasında, 
Troçki'den Poulantzas'a, Arendt'ten Nolte-Payne-Griffin'e Avrupa merkezli literatüre 
dayanan bir damar, Türkiye'de (belki de ikinci dünya savaşı sonrası dünyanın hiçbir 
yerinde) faşizmin ya hiç olmadığını ya da askeri darbelerle sınırlı olduğunu ileri sürdü. 
Akademide görünürlüğü daha fazla olan bu damar faşizm konusundaki teorik (sadece 
teorik) zeminde daha görünür de oluyor. 

Faşizmin varlığının veya yokluğunun tespiti neden önemlidir? Karşısında 
mücadele edilen sistemin adı neden bu kadar önemli olsun? Bu soruya cevap 
vermeden faşizm tartışmalarını yürütmek bir miktar zihinsel alıştırmalar olarak kalmaya 
mahkûm. 

Faşizmin olması en az üç veçheyi belirler: 
1. İktidara karşı mücadele yol ve yöntemlerini 
2. Bu mücadelede kimlerin müttefik, kimlerin hasım sayılacağını  
3. Bu mücadeleyi yürütecek örgütsel yapıları. 
Faşizm tespiti yapan bir siyasi yapılanma devrimci şiddeti benimseyebilir, başka 

bağlamlarda gerici roller oynayabilecek ama anti-faşist niteliklere sahip olan sınıf, 
tabaka ve kesimleri müttefik kabul edebilir ve örgütsel yapısında cephelere şu veya bu 
önemde bir rol biçer. Bu tespiti yapmayan bir siyasi yapılanma ise temel olarak 
barışçıl/parlamenter mücadele biçimlerini benimseyebilir, müttefiklerini çok daha dar 
bir sınıfsal zeminden seçebilir ve her tür cephesel örgütlenmeden uzak durabilir. 

Türkiye sosyalist solunun özgün bir faşizm teorisi vardır. Bu teoriyi en olgun 
haliyle sunan isimse "sömürge tipi faşizm" tespitiyle Mahir Çayan'dır. Fakat 
sömürgelerde faşizmin tezahürlerini ele alan ne ilk ne tek kişidir Çayan. Gerek SBKP 
çizgisindeki komünist partiler, gerekse Küba etrafında bir araya gelen ve Tricontinental 
gibi dergiler yayımlayan gerilla odaklı hareketler İkinci Paylaşım Savaşı sonrasında 
birçok ülkede faşizmin olup olmadığını tartışmış ve birçok durumda da bu soruya 
olumlu yanıt vermiştir. Ülkedeki faşizm tartışmalarının en önemli eksiği kendisini iki 
savaş arası faşizm analizleriyle dogmatik biçimde sınırlamak ve sömürgelerde faşizm 
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tartışmalarına dikkat yöneltmemektir. Bu sunumda Çayan ve Türkiye içi ve dışından 
başka sömürge devrimcilerinin faşizm konusundaki yaklaşımlarına değinilecek ve 
"kolonyal faşizm" diyebileceğimiz bir teorik hattı anlamanın önemi tartışılacaktır. 

 

 

Türkiye’nin	anayasal-siyasal	rejimi	
Dinçer	Demirkent	

Türkiye’de siyasal rejimin adına dair tartışmalar uzun zamandır sürmektedir. 
Rejime ilişkin farklı kavrayışların olması, muhalefetin her kesimi için belirli/farklı siyasal 
stratejilerin birlikte var olması anlamına gelir. Dolayısıyla rejimi adıyla çağırmanın böyle 
bir önemi vardır. Günümüz siyasal hükmetme yapılarının tanımlanması için Burjuva 
devlet aygıtının tarihsel formları bağlamında faşizm, totaliter ya da otoriter rejim, 
popülizm gibi kavramların yaygın olarak kullanıldığı; dünya genelinde biçimsel 
demokrasinin araçlarının askıya alındığı ya da sürekli saldırı altıda bulunduğu, burjuva 
demokrasi içinde ezilenlerin eşitlik mücadelelerinin yarattığı dengelerle ortaya çıkan 
kurum ve ilkelerin içinin boşaltıldığı bir konjonktürün içindeyiz. Türkiye’de devlet klikleri 
içinde 2010’lu yılların başlarından itibaren yoğunlaşan siyasal çatışmanın 2015 yılında 
bir darbe girişimiyle sonuçlanması; ardından ilan edilen OHAL ve OHAL’in içinde 
kurumsallaştırılan yeni siyasal rejimin niteliklerini anlamak için bu tebliğde rejimin 
biçimlenişi bakımından iki ana öğeyi inceleyeceğim. Birincisi yürütmenin anayasal 
dengeleri bütünüyle baypas eden olağanüstü güç kullanma araçlarını edinmesi ve 
bunları hem çeşitlendirmesi hem de genişletmesi. İkincisi, rejimin niteliğini anlamak için 
siyasal parti ve seçim kurumunun incelenmesi. 

 

 

Anti-Faşizmin	Estetiği	
Eylem	Şen	

Sinema; faşizmi, faşizme karşı yürütülen mücadelelerin direnişini, bastırılmış veya 
gerçekleşememiş olan devrimin tutkusunu; içerik ve biçim olarak bir film ile 'hatırlatma' 
imkânı sunar. Faşizmin yeniden dirilme olasılığının, ezilenlerin-emekçilerin 
özgürleşme olasılığının önüne geçme ihtimalinin hala diri tutulduğu bir çağda bu 
konuda filmler yapılmasına duyulan ihtiyaç her zamankinden çoktur. 

‘Anti-faşizmin Estetiği: 1945 Sonrası İtalyan Sinemasında Faşizm Eleştirisinin 
Estetik Politikası'  başlıklı bu çalışma, faşizmin bir doktrin olarak kurumsallaştığı ve 
anti-faşist mücadelelerle yenilgiye uğratıldığı İtalya’da, Yeni Gerçekçilik sonrası 
faşizmle yüzleşen filmlerin estetik politikası üzerine araştırma ve analizleri 
içermektedir.  

Rossellini'den sonra da İtalyan sinemasının her döneminde, faşizmle yüzleşme ve 
anti-faşist mücadele, yönetmenlerin tercih ettiği konuların arasında ön sıralarda yerini 
almıştır. Faşizm eleştirisinin estetik politikasını oluşturduğunu düşündüğümüz filmlerin, 
faşizmi doğrudan yaşayan bir kuşağın değil; geçmişe belirli mesafe ile bakabilen yeni 
bir kuşağın film yaptığı, 1970’li yılları kapsadığı görülmüş, bu nedenle II. Dünya Savaşı 
sonrası yapılan filmler tercih edilmiştir. 1900 (Novecento, Bernardo Bertolucci, 1976), 
Konformist (Il Conformista, Bernardo Bertolucci, 1970), Özel Bir Gün (Una Giornata 
Particolare, Ettore Scola, 1977), İsa Eboli'de Durdu (Cristo si è fermato a Eboli, 
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Francesco Rosi, 1979) filmleri, estetik politika, sinema ve faşizm bağlamında 
çözümlenmiştir. 

Geçmişin otoritesine meydan okuyacak bir estetik politikanın ortaya çıkması için 
geçimisin sinemasına meydan okuyan filmlerin izini sürmek gerekir. Faşizmin 
argümanlarını ve bu argümanlar üzerinden geliştirdiği içi boşaltılarak şişirilmiş 
'değerler sistemini' eleştiren bu dört filmin çözümlemeleri ile sinemanın, toplumların 
geçmişleri ile yüzleşmesinde olumlu bir rol oynayabileceği ve böylelikle kuşaktan 
kuşağa aktarılan görme-düşünme biçimlerinin değişmesine ön ayak olabileceği film 
analizleriyle ortaya konmuştur.  

“Sinemanın imkânları, belgeler toplama, felsefeler sunma veya hayatın bazı 
görüntülerini aktarma yeteneğinde yatar.” (Brecht, 2012: 30) Sinema, felaketleri 
engelleyemez ya da dünyayı değiştiremez ama dünyayı değiştirmek isteyen insanlara 
bir görme alanı sunar, görgü tanıklığı sorumluluğu verir, geçmiş mücadelelerinin 
kolektif hafızada yer edinmesini sağlar, bu mücadelelerden dersler çıkartmayı salık 
verdiği özneye sorgulama ve eyleme geçme gerekliliğini hatırlatır. Geçmişin kefaretini 
omuzlarında taşıyan tarihsel maddeci sinemacı bu sorumlulukla film yapar. Bu 
sorumluluk boyun eğdirmenin bir aracı olarak siyasi erkin inşa edilmesinden bugüne 
dek insanlar arasında süregiden kavganın tarafı olmayı ve bu kavgada tutum alan 
filmler yapmayı gerektirir. 
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A2	Oturumu	-	Pandemi,	Afetler	ve	Yerel	Yönetimler	
2 Eylül 2021 Perşembe – 10:00 

 
Yürütücü	ve	Çerçeve	Sunum:	H.	Senem	Doyduk	

 
 

Afetler	Karşısında	Dirençli	Kentleri	Nasıl	Planlama(ma)lı?		
Deprem	Sonrası	İzmir	

Yusuf	Ekici	
Dünyada depremlerin yoğun yaşandığı tek ülke Türkiye değildir. Ülkemiz, diğer 

deprem ülkelerinden farklı olarak önceki depremlerden ders almayan, aynı ölçekte can 
ve mal kaybı yaşayan, bu can ve mal kayıplarını önlemek için etkin ve yeterli bir sistem 
geliştirmeyen ve şehircilik faaliyetlerini bu sistemi de gözeterek yürütmeyen bir 
konumdadır. 

Ülkemizde şehircilik faaliyeti denince akla; barınma amacıyla üretilen konut ve 
kent hakkı anlayışıyla üretilen kamusal, kültürel ve ticari alanlardan ziyade, 
zenginleşme amacıyla üretilen ve değeri, kullanımı değil mülkiyet değişimi ölçeğiyle 
belirlenen yapıların oluşturduğu yoğun inşaat faaliyetleri gelmektedir. Öyle ki, 
yatırımcısından çiftçisine, patronundan ücretli çalışanına kadar neredeyse herkes, 
ekonomik olarak daha yüksek bir kazanç elde edebilmek için, arsasının imara 
açılmasını, konutlarına ilave kat hakkı tanınmasını istemektedir.  

Şehircilik faaliyetine ilişkin bu anlayış ve afet riskleri yönünde yeterli sistem 
geliştirme konusunda adım atmayan devlet politikası birleştiğinde bir bütün olarak 
kentlerimizi tehdit etmekte, rant dışında bir şeyi gözü görmeyen fırsatçı sermaye için 
kentlere saldırma olanağı tanımaktadır. 

30.10.2020 tarihinde yaşanan deprem İzmir'in afetler karşısında ne kadar 
savunmasız olduğunu güçlü bir şekilde gün yüzüne çıkarmıştır. Kentimiz, hatalı 
planlama süreçleri, imar afları vb. gerekçeler dikkate alındığında yapı yoğunluğunun 
oldukça yüksek olduğu; sosyal ve teknik altyapı alanlarının ise yetersiz olduğu kentsel 
bir yapıya sahiptir. Bu haliyle afet riskleri değerlendirilmeksizin kontrolsüzce ilerleyen 
şehircilik faaliyetlerinin somut örneklerini İzmir'de sıklıkla görmek mümkündür. 

Deprem sonrası merkezi ve yerel idarelerin sunmuş olduğu "çözümler" kentimizi 
bütünlüklü bir şekilde dikkate almayan, bilimsel olarak da hatalı "çözümler"dir.   

Sorumluluk almayan ve sermayenin kar hırsıyla, vatandaşları ve kentlerimizi baş 
başa bırakan bu tutum, afet öncesinde olduğu gibi afet sonrasında karşımıza 
çıkmaktadır.   

Oysa ki depremin yarattığı can ve mal kayıpları esasen önlenebilir veya 
azaltılabilir. Hem afet öncesinde zararın önlenmesi hem de afet sonrasında 
gerçekleşmiş maddi zararın onarımı, ancak devletin şehircilik faaliyetlerini deprem 
riskini göz önünde bulundurarak planlı şekilde yürütmesi, binaların yer seçimi, 
üretiminde, kullanımında ve denetimi hususunda aktif rol alması ve zararların 
sorumlusu olduğunun bilinciyle politika üretmesiyle mümkündür. 
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İdarelerce sarf edilen “Devletin yeterli kaynağı yok, o yüzden vatandaşın kendi 
başına yapacağı bir dönüşümün önünü açtık” gibi ifadelerle karşımıza çıkan ve 
vatandaşları fırsatçı sermaye ile baş başa bırakan bu anlayış kabul edilebilir değildir. 

Kentlerimizin toplum ve doğa yararı dikkate alınarak planlanması mümkündür!  
Sermayeye can suyu olarak sunulan büyük ölçekli kentsel projelere (çocuklarımızı dahi 
borçlandıran projeler) ayrılan kamu kaynakları ile kentlerimizde var olan sorunların 
önemli bir kısmının çözülebileceği tartışmasız bir gerçektir.  

Sonuç olarak toplumcu ve kamucu çözümler yaratılmadığı sürece vatandaşın 
müteahhitle baş başa bırakıldığı hiçbir “çözüm” afetler karşısında dirençli kentler 
oluşturamaz. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de yukarıda belirtilen 
konuları ele alarak "Afetler Karşısında Dirençli Kentleri Nasıl Planlama(ma)lı ?/Deprem 
Sonrası İzmir" bağlamında bir tartışma yürütecektir. 

 

 

İklim	Değişikliği,	Afetler	ve	Covid-19	Salgınının	Mekâna	Etkisi	
İlker	Kahraman	

Guy Debord’a göre “Gösteri Toplumu haline getirildik. Böylece kapitalim ile 
şekillenen tüketim ilişkileri, ülke ve insan ayırt etmeksizin bir gösteri biçimi yaratıyor”.  

Bu gösteri biçimi inanmadan, sorgulamadan sadece “‘-mış gibi’ yapma geleneğini 
yaratıyor”. Bu “-mış gibi” yapma durumu ve bu durumu çeşitli şekillerde görünür kılmak 
çoğunluk için en önemli olgu oluyor. 

Yaşam sanal yalanlar üzerine kuruluyor. Bu durumda neden yaşanıldığı 
bilinmeden yaşanılıyor. Sorgulamadan çekiniliyor ya da en azından sorgulama ile elde 
edilen düşüncenin söylenmesinden korkuluyor. Oysa Vedat Türkali’nin dediği gibi 
“Düşündüğünü söylemekten korkarsa bir kişi düşünmekten de korkmaya başlıyor.”  

O halde insanoğlunun korkunun üstüne gitmesi ve değişmesi gerekiyor.  
Nietzsche Zerdüşt’ünü şöyle konuşturuyordu: “Aynı hatayı yaşayıp durursan, bu 

seni nasıl değiştirecek?” 
Bu durumda hatayı bulup, hatayı değiştirmemiz; bu sayede bizlerinde 

değişmesini sağlamamız gerekiyor. 
İnsanlık uzun bir süredir aynı hataları tekrarlıyor. Sunumumda bu hataların neler 

olduğuna dikkat çekmek, yaşam ve düşünce biçimimizi değiştirmek gerektiğini 
anlatmak üzere ilk olarak iklim değişikliğinden başlayacağım. İklim değişikliğinin 
sistemin getirdiği tüketim alışkanlıkları ile ilişkini aktaracağım. 

Yoğun ve adaletsiz yaşamlarımızın salgın ve afetler ile sınanması üzerine aklın 
ve bilimin bize nasıl yol gösterebileceğini yaşanmış çeşitli problemler ışığında ortaya 
koymaya çalışacağım. 
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Orman	yangınları	ile	Su	Taşkın	ve	Baskınları		
“Doğal	Afet”	midir;	Değilse	“Ne	Yapılmalı?”	

Yücel	Çağlar	
“Doğal afet” nedir? Bana kalırsa, genel olarak insanlığın her dönemde yaygın 

olarak yeğlediği yaygın bir yanılsamadan kaynaklanan bir söylemdir. İlk evrelerinde 
çaresizlikten kaynaklanan bu yanılsama giderek bilgisizliğin, bilinçsizliğin, kolaycılığın, 
aldatmacılığın neredeyse büyük bir içrahatlığıyla benimsendiği, giderek kimi 
sınıflarınsa bilerek ya da bilmeden ama yetkinlikle kullandığı bir söyleme, dahası bir 
inanca dönüştü. Öyle ki, kimi dinsel inançlar da bu yanılsamanın hem tarihsel hem de 
güncel besleyicilerinden birisi oldu. İlginçtir: Nicelik ve nitelik olarak artan bilgiye, 
yükselen bilinç düzeyine, hızla gelişen bilgiden ve gelişkin teknolojiden yararlanma 
olanaklarına karşın bu yönelim günümüzde de geçerli, üstelik de son derece etkin. Her 
türden iktidara olumlu dışsallıklar da kazandırıyor çünkü. Gündeme gelme olasılığını, 
yanı sıra, yol açabileceği her türden yıkımı en aza indirme, kimi durumlardaysa tümüyle 
önleme olanaklarına karşın “doğal afet” olarak adlandırılan oluşumların günümüzde bu 
denli yaygınlaşmasının, yıkıcı olabilmesinin çok boyutlu olarak tartışılması gerekmiyor 
mu? Bu oluşumların çoğunlukla, sözgelimi “kader” ya da “takdir-i ilahi” yahut “küresel 
iklim değişikliği” vb tümüyle toplumsal yaşama dışsal nedenlerle açıklanmasının 
siyasal iktidarlara sağladığı sorumluluktan kaçınma olanaklarını düşünebiliyor 
musunuz? Söz konusu tartışmaların ülkemizde gerektiğince yapılmadığını, çoğunlukla 
“doğal afet popülizmini” yeğlendiğini, bu nedenle de yaşanan yıkımlardan çoğumuzun 
doğrudan ya da dolaylı olarak az ya da çok sorumlu olduğunu düşünüyorum. Örneğin, 
son orman yangınları ile su taşkın ve baskınları sırasında, yanı sıra, sonrasında 
yapılan öncekilerden pek de farklı olmayan çoğunlukla soyut, genellemeci, 
tartışmalardan aklınızda ne kaldı? Sözgelimi; söz konusu “sorunların” gündeme gelme 
olasılığı ileyol açabileceği yıkımları en aza indirebilmenin ekolojik, toplumsal, kültürel, 
hukuksal, kurumsal, yönetsel, teknik olanakları mı? 

Orman yangınları ile su taşkın ve baskınları az ya da çok yıkıcı olarak ülkemizde 
de her zaman gündeme gelebilecektir. Yanıtlanması gereken temel soru “sorunların” 
gündeme gelme olasılığı ile yol açabileceği yıkımların nasıl en aza indirilebileceği, nasıl 
tümüyle önlenebileceğidir. Çoğu kişiye şaşırtıcı gelebilecektir: Dünyada, bu kapsamda, 
ülkemizde bu soruya yanıt olabilecek son derece varsıl bilgi ve deneyim birikimi 
oluşmuştur. Yapılması gereken bu birikimin daha da varsıllaştırılabilmesi, kamusal bir 
alan olarak gerektiğince değerlendirilmesidir. Bildiride bu gereğin yerin yerine 
getirilmesine katkıda bulunabileceğini düşündüğüm tartışmalar yapacağım. 
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B1	Oturumu	-	Yenilmeyen	Şarkılar:	Politik	Müziğin	
Çoğul	Yolculuğu	

2 Eylül 2021 Perşembe – 10:00 
 

Yürütücü:	Ruşa	Sabur	

 

Yenilgi	Çağında	Politik	Müzik		
Latife	Canan	Kaplan	

Politik müzik üretenlerin halkların ardı ardına daha da büyük cenderelere 
sokulduğu bir çağda, yenilginin çağında umut cephanesini direnenlere sağlayabilmek 
ve hepsinden önce sanatçının kendisinde ideolojik üstünlük, meşruiyet bilinci 
yaratması nasıl mümkün olabilir? Eski şarkıları daha çok seven sol melankoliden ve 
nostaljiden nasıl kurtulunur? Sokaklarda daha çok protestoculukla hemhal kitlelere 
neşe, öfke ve direnişin ışığı müzikle nasıl yansıtılır? Bu bildiri, coğrafyamızda politik 
müzik üretenlerin kolektif ve bireysel üretimlerine kısa bir bakış sunduktan sonra, politik 
müzik üretenlerin krizleri, üretim niteliği ve örgütlenme sorunlarına dair güncel analiz 
ve öneriler sunacaktır.  

 

 

Türkiye’de	‘Eylem	Müziği’		
Serdar	Türkmen	

Bu çalışma, Türkiye’deki muhalif müziğin içerisinde ele alınabilecek olan bir izlek 
olarak ‘eylem müziği’nin işlevini ve özelliklerini, çeşitli örneklerle açıklamayı 
amaçlamaktadır. 

‘Eylem müziği’, bu çalışmada bir toplumsal özgürleşme eylemi olarak protesto 
gösterisinin içinde hemzemin olarak var olan performanslar, müzisyenler, gruplar, 
repertuvarlar ve müziksel tercihlerin bir toplamı olarak ele alınmaktadır. 

Bu izleğin Türkiye’deki seyri, belirgin anlamdaki ilk temsilcisi olan Grup Yorum ile 
başlatılacaktır. Buradan Gezi İsyanı sürecindeki barikat müziği, Kürt Özgürlük 
Mücadelesinin eylemlerindeki erbane grupları, Bandista ve de İzmir’deki eylemlerde 
müzikleriyle var olan Praksis, Sokak Orkestrası, Bandosol, İzmir Müzisyenler Derneği 
gibi belirgin örnekler aktarılacaktır. 

 

 

Umut	Şarkıları	
Şarkılara	sordum:	Umut	nereden	gelir?		

Barış	Yıldırım	
Pandeminin puslu havasının insanları sardığı günlerin birinde, sosyal medyada 

“Şarkılarda geçen en umutlu söz?” diye bir soruşturma yaptığımda bu kadar yanıt 
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beklemiyordum.  70 binden fazla insana erişen soruya anket ilk paylaşıldığında 
doğrudan veya alıntılama yoluyla 400’e yakın yanıt geldi, 200’den fazla şarkının adı 
geçti. Bugün bile yeni cevaplar gelmeye devam ediyor. Bildiri, ilk yapıldığı dönemde 
bu ankete verilen cevapların ışığında bize umut veren şarkılar, müzisyenler, şairler ve 
idelerin neler olduğu sorusunu soracak ve bu soruya verilen cevapların politik müzik 
açısından ne anlama geldiğini tartışacak. Umut ve mutluluk arasındaki ilişkiyi Engels’in 
perspektifinden tartışacak ve özellikle doğa imgelerinin neden bize umut taşıdığını ele 
alacak. 
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A3	Oturumu	-	Akademinin	Krizi	ve	Olanakları	
2 Eylül 2021 Perşembe – 13:00 

 

Yürütücü	ve	Çerçeve	Sunum:	Mehmet	Kuyurtar	

 

Vakıf	Üniversitelerinde	Emeğin	Durumu	ve	Dayanışmanın	
Örgütlenmesi		
Gülçiçek	Dere	

4 Kasım 2020 tarihinde Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu şubede, Eğitim Sen İstanbul 
Üniversiteler Şubesi ve çeşitli vakıf üniversitelerinden emekçilerin katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda vakıf üniversitelerinde çalışan eğitim ve bilim 
emekçilerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara karşı yürütülebilecek mücadele 
biçimleri tartışıldı. Mart ayından bu yana ise bu toplantıların devamı niteliğinde düzenli 
olarak çevrimiçi toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantıların neticesinde vakıf 
üniversitelerinde çalışan akademisyenler olarak, vakıf üniversitelerinde yaşanan 
sorunlar, hak ihlalleri ve eşitsizliklerle mücadele etmek için "Vakıf Üniversiteleri 
Dayanışma Meclisi (VÜDAM)" çatısı altında çalışmalarımızı yürütme kararı aldık. Bu 
meclisin vakıf üniversitelerinde çalışan tüm emekçilerin ve öğrencilerin birlikte 
mücadele edeceği bir platform niteliğinde olmasını hedefliyoruz. 

Kâr amacı gütmemesi gereken vakıflara ait üniversitelerde yaşanan hak 
ihlallerine, özellikle pandemi ile birlikte katmerlenen sömürü koşullarına, belirsiz ve 
genişleyen görev tanımlarına, artan iş yüküne ve akademik özgürlüğü sınırlayan her 
türlü baskıya karşı üniversitenin tüm bileşenleri olarak bir araya gelmenin ve 
dayanışma içinde olmanın önemine inanıyoruz. 

Diğer bütün toplumsal alanlarda olduğu gibi üniversitelerde de bileşenlerinin 
iradelerini ve taleplerini yok sayan her türden anti-demokratik karar alma süreçlerini ve 
üniversite bileşenleri arasında akademik unvanlar yoluyla yaratılan hiyerarşiyi 
reddediyoruz. 

Toplum ve doğa yararına bilgi üretmek ve bilimsel çalışma yapmak isteyen 
akademisyenler olarak, birer ticari şirket gibi faaliyet yürüten ve kâr amacı güden 
üniversite anlayışını, öğrenciyi müşteriye, emeği maliyete indirgeyen üniversite 
yönetimlerini reddediyoruz. 

Pandemi süreci boyunca birçok arkadaşımız ücretsiz izin dayatmasıyla işsiz 
kalmış, çalışmaya devam edenler için çalışma saatleri konusunda olması gerekenin 
üzerinde saatlerce çalışmaya zorlanmış ve kanunla belirlenmiş maaş iyileştirmesi 
birçok üniversite tarafından göz ardı edilmişti. Bu sorunların çoğunun hala devam 
ettiğini söyleyebiliriz. Üniversite patronları ve onların temsilcileri tarafından uygulanan 
mobbing ve görev tanımının dışında çalıştırma pratikleri yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Maliyetleri düşük tutmak için az sayıda idari personel çalıştırılması, hem mevcut 
idari personelin ağır bir iş yükü altında ezilmesine hem de akademik personelin -
özellikle araştırma görevlilerinin- çoğunlukla idari işlerle boğuşmasına sebep oluyor. 

Hali hazırda örgütlenme çalışmalarımız sürerken internet haberleri ile kamuoyu 
yaratmaya ve bir araya gelmenin yollarını aramaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 
vakıf üniversitelerinde akademik, idari ve çeşitli hizmetleri gören bileşenleri, üniversite 
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patronlarının karşısında daha güçlü hale getirmeyi ve ortak hareket edebilecekleri bir 
zemini kurmayı hedefliyoruz. Bu anlamda vakıf üniversitelerinde örgütlenmenin 
zorluklarının karşısında bu zorlukları aşmanın yöntemlerini bulmak, önümüzde duran 
esas görevlerden biri haline geliyor. 

 
 

Yeni	Kayyum	Rejimi	ve	Boğaziçi	Direnişi		
Ecem	Güzel	

2016'daki darbe girişiminin ardından her alanda baskı ve otoriteyi arttıran AKP 
Hükümeti toplumsal ve siyasal hayat için yeni bir süreç başlatmış oldu. Halihazırda 
antidemokratik uygulamalarla yönetilmekte olan üniversitelere yapılan kayyum 
atamalarıyla da akademideki baskıyı da daha çok arttırdı. Yeni kayyum rejimi olarak 
adlandırabilceğimiz bu dönemde birçok belediye gibi üniversitelere de atanan 
kayyumlar lokal ve genel birçok direniş başlattı. Bunlardan en önemlilerinden biri de 
hiç şüphesiz Boğaziçi Direnişi oldu. 

Boğaziçi Direnişi yıllar sonra öğrenci-gençlik hareketinin en önemli olaylarından 
biri olarak tarihe geçerken sürekliliği ve ısrarı ile de eşine zor rastlanır bir tecrübe oldu. 
Kayyum rektör Melih Bulu'nun görevden alınması ile hükümete uzun zamandır 
atmadığı geri attırabilen gençlik hareketi kaybetmekte olduğumuz umudu bize geri 
verdi. Ancak bu direnişin en önemli noktalarından biri de ilk gününden itibaren 
mücadelenin tüm kayyumlara karşı başlatılmış olması. Yeni kayyum rejimine karşı 
gençlik hareketini ve tüm üniversite bileşenlerinin kayyumlara karşı tek vücut olarak 
verdiği mücadeleyi yükseltmek ise hepimizin tarihsel görevidir. 

 
 

 

Üniversitede	Görünmeyen	Emek	
Adem	Kurtar	

Yükseköğretim emekçileri bir süredir, kamu personel rejimindeki dönüşüme paralel 
olarak farklı kadro ve unvan türleriyle esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerine mahkûm 
edilmek istenmektedir. Esnek ve güvencesiz çalıştırma ile birlikte taşeronlaşmaya dayalı bu 
dönüşümün üniversitelerde en çok etkilediği kesim ise idari ve teknik personel olmuştur. 

Bir yandan kadrolu istihdam edilen üniversite emekçilerinin ekonomik ve sosyal hakları 
fiili olarak elinden alınmak istenirken; diğer yandan, benzer işleri yapan emekçiler taşeron işçi, 
sürekli işçi, kadrolu ve sözleşmeli memur, şirket ve vakıf çalışanları gibi farklı statü ve 
koşullarda istihdam edilerek emekçiler arasındaki ortak mücadele zemini ortadan kaldırılmakta 
ve sendikasızlaştırma yaygınlaştırılmaktadır. 

Bu sorunlara ek olarak üniversitelerde çalışan idari ve teknik personelin kolektif bir 
emeğin ürünü olan eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel üretim süreçlerindeki emeğinin göz 
ardı edilmesi, üniversitenin idari kurullarında bile karar alma süreçlerine dahil edilmemesi 
üniversite bileşenlerinin önemli bir kesiminin üniversiteye yabancılaşmasına neden olmaktadır. 
İdari ve teknik personelin üniversite bünyesindeki eğitim olanaklarından sosyal imkânlara 
kadar karşılaştığı ayrımcı ve ötekileştirici uygulamalar ise bu sorunları katmerleştirmektedir.  
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Bu çalışmanın, üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel üretime sundukları 
katkıların yanı sıra, “insan, doğa ve toplum yararına üniversite” mücadelesinin de bir parçası 
olan idari personelin üniversitelerde görünmeyen emek ve mücadelesini görünür kılmaya katkı 
sağlaması beklenmektedir. 
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B2	Oturumu	-	Doğanın	Metalaşması	Ekolojik	Yıkım	
2 Eylül 2021 Perşembe – 13:00 

  

Yürütücü	ve	Çerçeve	Sunum:	Beyza	Üstün	

 

Covid-19	İnsanlığın	uyanmasına	ve	Antroposferin	iyileşmesine	nasıl	
katkıda	bulunabilir?	
Emet	Değirmenci	

Tanrı'ya inandım; ama insanlar arasında bu kadar büyük bir 
eşitsizlik görünce, insanı yaratanın tanrı olmadığını, tanrıyı yaratanın 
insan olduğunu gördüm. 

- Emma Goldman 
Artık insan merkezli yaşam (Antroposen) çağındayız. Marksist Ekolojist Ian 

Angus'un belirttiği gibi: Mayıs 2019'da, birden fazla olasılığın kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilmesinden sonra, Antroposen Çalışma Grubu üyelerinin yüzde 88'i 20. 
yüzyılın ortalarında yeni bir çağın başladığına oy verdi (Angus, 2020). Bir sismolog 
olarak deprem gibi dünya yüzeyindeki herhangi önemli bir değişikliğe neden olacak 
olayın tonlarca enerji gerektirdiğini biliyorum. Dünyamızın tahribatı İnsanlık tarihinin 
son 200 yıllık endüstriyel dönemde daha da hızlandı. Buna Altıncı Yokoluş veya 
Antroposen Yokoluşu deniyor. Bu Antroposen Yokuluşunun öncekilerden oldukça 
farklı bir durum olduğunun altı çiziliyor. Çünkü doğa artık insanları sikleyip atarak kendi 
yoluna devam edemeyecek kadar yorgun. 

Kuraklık nedeniyle 2019 yılında Avustralya ve Kaliforniya’daki gibi aylarca 
södürülemeyen yangınları anımsayalım. Diğer taraftan buzulların erimesi nedeniyle 
beklenmeyen hortumlar ve sel felaketleri de sıkça dünyanın her yerinden duyuluyor. 
Artık sigorta firmaları dahi durumu öngörüp maddi varlıkları sigortalamak istemiyor. 
Doğal sayılamıyacak bu durum ise Covid-19 sürecini yarattı. Nasıl küresel iklim 
değişimi Küresel Güney’in fakir insanlarını daha çok vuruyorsa koronavirüs de 
dünyada koyu derilileri, yoksulları, etnikleri, azınlıkları daha fazla çok kırdı. Asıl nedeni 
biyolojik çeşitliliğn kaybı olan bu kırılganlık yıllardır işaret ettiğimiz ekolojik krizin ve 
elbette ki beraberinde getirdiği toplumsal kriizn kendisidir. Bu gidişle Covid-19 gibi 
sağlık krizleriyle daha çok karşılaşabiliriz.  

Doğanın kırılganlığı tüm canlıların direncinin kırılması demek oluyor. Bunun 
insanın sağlığına yansıması olağan. Kapitalist sistemin sağlığı metalaştırması ise 
Covid-19 salgını sırasında yaşlıların atık gibi görülmesi ve bakım evlerinin ilk terkedilen 
yerler olmasına şaşırmamak gerekir. Canlıların yaşam döngülerini besleyen can 
damarlarından koparılması belki de yalnızca endüstriyel döneme ait değil. Erken 
Antroposen gibi köklerini daha da ötelerde aramak gerekiyor. Bu durum yalnızca 
insanın kendisini doğadan koparması yol açmadı. Aynı zamanda doğayla kurduğu 
ilişkinin de simbiyotik değil parazitik olması endüstriyel kapitalizm öncesine de 
dayanıyor. İçinde bulunduğumuz sosyal sistemlerin de insan doğasına etkisi olduğu 
bir gerçek. Öyleyse bu duruma hem Antroposen hem de Kapitalosen açısından 
bakmak gerekiyor. İkisi arasındaki bağın insanın en temel gereksinimi olan gıda 
üretiminden yola çıkarak ele almak gerekirse erkeken Antroposen atalarımzın tarım 
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yapmada arazi kullanma ve hatta avlanma biöimlerine bakarak neden megafaunanın 
yok olduğunda aramak gerekir. Bir başka deyişle dünyanın bu hale gelmesi nüfus 
artışından ziyade kaynakları ve çareleri kontrol altında tutan tahakkümcü yapılara 
bakarak değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda günümüzün iklim krizine Küresel Güneyin 
yoksul insanları Sorunu yeşil kapitalizmin öne sürdüğü gibi ‘sürdürülebilir nüfus’ adı 
altında da arayamayız. Sorunun kaynağını erken Antroposen den itibaren insanlığın 
tahakküm mirasında aramak gerekir. Dolayısıyla İnsan ve doğa arasındaki ilişkide 
aramak gerekir. İnsanın evriminde materyal birikim amaçlı doğayı kullanması Murray 
Bookchin’in söz ettiği birinci doğadan kopuşu gerektirmiştir (2015, Bookchin) İnsanları 
ve doğayı kaynak birikimi olarak kontrol altına alan zihniyetin kökeni Neolitik döneme 
kadar uzanıyor. Dolayısıyla erken Antroposenden itibaren insanlık tarihi boyunca 
doğayla nasıl bir ilişki kurduğuna bakmak gerekiyor. Dolayısıyla konu yalnızca insanın 
herşeyi kendi tarafına yontması (Antroposen) olduğu kadar sistem sorunu olarak 
Kapitalosendir. Çünkü insanlar sosyal sistemler kurarak evrimleşti.  

Son yaşadığımız sistem kapitalizmin sadece ekonomik bir sistem olmadığını da 
vurgulamak gerekir. Bir yönetim sistemi olarak kapitalizm, aynı zamanda insanlar 
arasındaki ilişkileri düzenlemeyen bir sistem olduğunu unutmayalım.  

Bu yüzden sosyal sistemlerin insanları nasıl yönettiğine odaklanmalıyız. Covid-
19 nedeniyle İnsanların ve diğer canlı türlerin yaşadığı katman olan Antroposfer'in nasıl 
iyileştirileceğine dair insanın içindeki yaratıcı potansiyeli nasıl onarıcı potansiyel haline 
getirebileceği hakkında yerli (indigenous) konsept üzerinde durmanın yerinde 
olduğunu düşünüyorum. İnsanın dünyayı olumlu yönde değiştirme potansiyelini nasıl 
ortaya çıkarabiliriz? 

 

 

Toprak	ve	Kentin	Metalaşması:	Eşitsiz	Coğrafi	Gelişim	
İrfan	Mukul	

"Yaşadığımız olağanüstü hal istisna değil, kuraldır." 
(Walter Benjamin bu sözü İkinci Dünya Savaşı'nın patlak 

vermesinden hemen sonra söylemiştir.) 
K. Marx ve F. Engels Komünist Parti Manifestosu'nda, burjuvanın, bütün üretim 

araçlarının hızla gelişmesi ve son derece kolaylaşmış iletişim ile, bütün ulusları kendi 
suretinde bir dünyaya dönüştürmekle kalmayıp, kırı, kentin hakimiyeti altına sokarak 
koca koca kentler yarattığını söylemiştir. Her ekonominin birbirine bağlanan, ancak 
farklı düzeylerde yer alan alanlarının bütünlüğünü bize hatırlatan bu sözlere; "... Tıpkı 
kırı kente bağımlı kıldığı gibi, barbar ve yarıbarbar ülkeleri uygar ülkelere, köylü ulusları 
burjuva uluslara, Doğu'yu Batı'ya bağımlı kıldı." şeklinde devam etmiştir. Biz de bu 
sözlere bağlı kalarak, dünya ekonomisinin, aslında burjuva sınıfı tarafından bir araya 
getirilen bireyselleşmiş mekânların bir toplamı olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
değerlendirme, konumuz olan eşitsiz coğrafi gelişim açısından kritik bir öneme sahiptir. 

Öte yandan günümüzde kapitalizm; giderek derinleşen iklim krizi ve gittikçe 
sıklaşan virüs salgını krizleriyle, doğanın metalaştırılarak sermayenin -dolayısıyla onun 
temsilcisi olan sınıfın- ihtiyaçlarına yönelik kullanılmasının yarattığı yıkımın bir 
sonucuna evrilmiştir. Hiç kuşkusuz bu süreç doğanın ya da toprak ve kentin metalaşma 
süreçlerini de içine almaktadır. Başka bir ifadeyle, sermaye ve onun temsilcisi olan 
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burjuva sınıfının, tüm ulusları kendi suretinde bir dünyaya dönüştürmeye 
başladığından beri vardığı konak burası olmuştur, başka bir seçeneği kalmamıştır. 
Çünkü "kâr makinesi" olarak tanımlanan sermayenin temel niteliği, işçi yaşamına 
olduğu kadar doğaya ve bütün canlılığa karşı da duyarsız olmasıdır. Başka türlüsünü 
düşünmek yanıltıcıdır. Walter Benjamin'in sözüne dönersek, "Yaşadığımız olağanüstü 
hal istisna değil, kuraldır".  

Gelgelelim sermayeye dayalı üretimin ön koşullarından biri, durmadan 
genişleyen bir dolaşım alanı yaratmaktır. Böyle olduğu için; üretim, tüketim ve dolaşım 
süreçlerini içinde barındıran ve dünya piyasasına hakim olamayan bir sermayeden söz 
etmek mümkün değildir. Dünya piyasası yaratmanın sermayenin doğasından 
kaynaklandığı, ancak bunu yaparken aynı zamanda yeni türde mekanlar yaratmak 
zorunda kalacağı da ortadadır. O halde, sermayenin coğrafi mekâna etkisi, daha önce 
farklılaşmamış mekânları farklılaştırmak olmuştur. Eşitsiz coğrafi gelişim adı verilen 
olgu budur. Tarihsel olarak sermaye; mekan üzerindeki ilk güçlü hakimiyetini, bir yerde 
ucuza aldığını başka bir yerde pahalıya satarak, büyük zenginlik ve güç yaratarak 
kazanmıştır. Bu ilişkilerin yarattığı eşitsiz coğrafyaların varlığı, bütünsel bir sistemin 
ortaya çıkışına yol açmıştır. İşte doğanın, toprak ve kentin metalaşması bu yolla 
gerçekleşmektedir. 

Bununla birlikte, "mekânın zaman tarafından yok edilmesi" anlamına da gelen 
"eşitsiz coğrafi gelişim" sermayenin temel niteliklerinden dolayı elzemdir. Sermaye 
birikimi için, her yönüyle üretim organizasyonuna olanak sağlayan fiziki bir ortamın 
yaratılması şarttır ya da gereklidir. Bu durum da dolaşım, üretim, değişim ve tüketim 
bakımından verimli mekan biçimleri yaratma isteği yaratır. Kapitalist üretime, değişime 
ve tüketime olanak sağlayan oluşturulmuş fiziki ortam yani kent, kapitalist üretim biçimi 
ile bir kontak noktası oluşturur. Eğer durum böyle ise, kurulu ortam ya da kent, sermaye 
birikimi yapısına ve kapitalizmin doğasına ilişkin çok şey söyleyecektir. 

Öte yandan toprağın ve kentin metelaşma sürecine dair ilk değerlendirmelerden 
birini yapan Engels’in, mekânsal gelişmenin ana hatlarını ortaya koyduğu 
çalışmasındaki anlatı, sadece erken dönem endüstri kentleri için değil, gelecek 
yüzyılları da içeren nitelikler taşır. Ancak kentlerin Engels'in anlattığı özelliklerinin 
anlaşılması ya da kabul görmesi için, rekabetçi kapitalizmin etkisindeki kentsel 
problemlere yönelik yaklaşımlara kıyasla, yeni koşulların ve yeni gelişmelerin 
yaşanması gerekiyordu. İkinci dünya savaşı sonrasında kapitalizmin aldığı biçime 
bağlı olarak ortaya çıkan kentleşme süreci, bu koşulların ortaya çıkmasına neden oldu. 
Böylece ortaya çıkan yeni koşulları anlatan güçlü bir literatür oluştu. 

Bununla birlikte ortaya çıkan literatürde; "Şehir, sadece sanayi üretiminin ve 
birikim merkezi olma rolüyle değil, kapitalist toplumun işgücü, mübadele ve tüketim 
alışkanlıkları üzerinden yeniden üretildiği bir kontrol noktası olarak da görülmeye 
başlandı. Kentsel planlama, sermaye birikimi ve kriz yönetimi yararına kentsel mekanı 
hakim sınıflar için örgütleyen ve yeniden örgütleyen bir devlet aygıtı olarak şehir, 
eleştirel bir şekilde incelendi." 

Kent; Harvey'in, "Emek etrafında inşa edilen, sermayenin dolaşımının zamansal 
süreci içerisinde kullanıma sokulan üretici güçlerin bir kümesidir." şeklindeki tanımıyla 
tanımlanmaya başlandığında birçok şey görünür olmaya başlar. “Sadece işyerindeki 
(üretim noktasındaki) çelişkiler değil, konut ve yapılı çevre üzerine yaşanan sınıf 
mücadelesi, kamu hizmetlerinin devlet eliyle tedariki ve konumlandırılması, topluluk ve 
mahalle düzeyindeki iktisadi gelişme, finans örgütlerinin faaliyetleri, mekânın tüketim 
ve yeniden üretim için toplumsal olarak nasıl örgütlendiği gibi konular etrafında dönen 
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başka nedenler de büyük önem taşımaya başlar. Kentsel toplumsal hareketlerin 
dinamiklerine dahil edilmiş, belirli bir biçimde kentsel bir mekansal problematik, 
böylece hem teorik değerlendirme hem de radikal toplumsal eylem adına gündeme 
gelmiş olur." 

Bununla birlikte, sermayenin kentlerdeki işleyiş biçimini veya kentlerdeki kapitalist 
gelişimi meşru kılan mekânsal ilişkilerin nasıl bir araya getirildiğini göstermeye çalışan 
Harvey, şöyle bir akıl yürütür: "Kapitalizm kenti yaratır, kent çeşitli gerçekliklerini 
yansıtan bir bilinç yaratır; ama bu bilinç dikkatleri kapitalist üretim biçiminin, kentlerin 
üretiminin ve işleyişinin altında yatan, başlıca güçlerinden başka yönlere çevirir. Bu 
kapitalist sosyal düzenin büyük sırrıdır. Kent, sadece birikim sürecine mekânsal 
düzeltmeyi güvence altına alma kapasitesini vermez, aynı zamanda sınıf 
mücadelelerini 'fetişistik' boyutlara yönelterek deforme eder." 

O halde kapitalizm ile mücadelede öncelik, kapitalizmin yarattığı kentlerdeki 
çelişkileri, eşitsiz coğrafi gelişimin yaratıcı biçimleriyle birleştirerek kapitalizm eleştirisi 
ve sosyalizm propagandası yapmak ve bütün mücadele alanlarını kapsayan sınıfsal 
kimliklere seslenmek olmalıdır. 

 

 

‘Extractivismo/kazıp	çıkarmacılık’	a	karşı	mücadeleye	dair...	
Özgül	Saki		

15. Kongrenin yeni çağrı metninde “bugünün salgını bizim açımızdan kapitalizmle 
mücadele tarihinin bir parçası niteliğindedir. Kongremiz, bugün kapitalizmin doğa ve 
insan ilişkilerinde salgınla açtığı çatlağı mücadele ve kavga tarihimizin bir parçası 
olarak tartışmaya açıyor” deniliyor. İlk çağrı metninde de “Mülksüzlerin mülk 
sahiplerine karşı beş bin yıldır bitmeyen kavgası en az sömürü ve tahakküm kadar 
gerçek ve tarihin tam ortasından bize bakıyor.” denilmişti. Bu bakışın en somut biçimde 
yoğunlaştığı coğrafya: Latin Amerika salgın ile birlikte patriyarkal kapitalizmin yıkıcı 
sonuçlarıyla en keskin bir biçimde karşı karşıya kalmış durumda. Bu topraklarda uzun 
yıllardır çok uluslu şirketler, bölge devletleri ve paramiliter güçler işbirliği içinde bir 
bütün olarak toplumsal yaşamın ve doğanın yıkımına yol açan uygulamalarını ne 
pahasına olursa olsun sürdürüyorlar. Covid-19 salgını ile birlikte bu ölüm ve yıkım 
politikaları yeni bir boyut kazanarak daha da şiddetlendi. Covid-19 sürecinde ölüm 
oranları açısından sıralanan ilk 15 ülkeden 10’nun latin Amerika ülkesi olması,bu ölüm 
oranlarında en büyük payı işçi sınıfının , göçmenlerin, evsizlerin, yoksulların 
oluşturması, ayrıca dünyada yapılan her bin doz aşıya karşılık Latin Amerika ülkelerine 
iki aşının bile düşmüyor olması başlangıçtaki yorumların aksine virüsün tüm toplumsal 
kesimleri aynı biçimde etkileyen eşitlikçi bir virüs olmadığını tüm çıplaklığıyla ortaya 
koyuyor. 

Kıtanın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının emperyalist –kapitalist güçler tarafından 
yağmalanmasına, neo-liberal politikalara, patriyarkaya meydan okuyan hareketler, 
pandemi sürecinde de bu çok boyutlu saldırılara karşı Kolombiya, Şili, Ekvador, 
Meksika, Brezilya başta olmak üzere kıtanın tamamında isyanlar, direnişler ile 
mücadele etmeye devam ediyorlar. 

15. Kongre programı çerçevesinde, bu mücadele dinamiklerinden Brezilya, 
Kolombiya ve Meksika’daki sırasıyla Topraksız işçiler hareketi (movimento dos 
trabalhadores sem terra) , Nehirler Yaşasın Hareketi (movimiento ríos vivos ) ve 
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Zapatista Hareketi’nin topraklarında geçirdiğim yaklaşık bir yıllık zaman diliminde (ki 
son 1,5 ay pandemi dönemini kapsıyor) tanık olduklarım, yaşadıklarım ekseninde 
“Başka Bir Dünya”nın olanaklılığını, mülksüzleştirenleri mülksüzleştirmek için 
girişilecek savaşın politik, örgütsel inşasının gerektirdiklerini tartışmaya açmak 
istiyorum.Subcomandante Marcos bir konuşmasında “Dünya sistemi olarak neo-
liberalizm yeni bir toprak fethi savaşıdır.”diyor. Ekonominin toplumsalı ele geçirme 
mantığına göre örgütlendiği ifade edilen bu savaşı Raul Zibechi, ‘kazıp 
çıkarmacılık’(extractivismo) olarak, adlandırıyor. Ve kazıp çıkarmacılığın halklar için bir 
ölüm modeli olduğunu ifade ediyor. 

2014’te Kolombiya’da, Latin Amerika’nın farklı ülkelerinden ‘Extractivismo’ya 
karşı yaşam savunucuları, aktivistler, kadın grupları, ekolojist hareketlerin katıldığı 
toplantının sonunda yapılan ortak açıklamada kazıp çıkarmacı politikaların 
militarizasyonu arttırdığını, coğrafyanın neredeyse tamamına yayıldığını belirtiliyor. 

Amazon ormanları, Cauca vadisi, Mayaların kadim topraklarını tehdit eden 
Hidroituango, Tren Maya gibi sayısız ‘mega projeler’ ile kazıp çıkartmacı uygulamalar 
bugün en stratejik ekosistemleri tüm doğal kaynakları vahşice yıkıma uğratır iken aynı 
zamanda varlığı onları barındıran ekosistemlere bağlı olan halkların ve toplulukların 
maddi ve kültürel varlıklarını da tehdit ediyor. 

Son on yılın en açıklayıcı kavramı diye anılan ‘extractivismo’ üzerine kuramsal 
tartışmalar halen devam ediyor. Guido Pascual Galafassi ve Lorena Natalia Riffo 
“extractivismo nedir?” başlıklı yazılarında ‘Kazıp çıkarmacılığın’ emperyalist kapitalist 
sistemin kendi krizini aşmada taşıdığı öneme vurgu yapıyorlar. Onlara göre 
‘extractivismo’ kapitalist birikim için sadece bir araçtır yeni teknolojilere ve birikim 
sürecindeki değişim dinamiklerine bağlı olarak çeşitli biçimler alabilir. 

Bu nedenle extractivismo’nun Latin Amerika’da yalnızca emperyal bir strateji 
değil, aynı zamanda “halkçı” iktidarlarca (Chavez, Correa ve özellikle de Morales) bir 
“kalkınma” stratejisi olarak kullanıldığı göz önünde bulundurularak kongre heyetinin ilk 
başvuru yazısına getirdiği öneride belirttiği gibi “extractivismo” ile “kalkınmacı” 
politikaları birlikte değerlendirmek gerekiyor. 

Bölgede son dönemde yaşananlara bakıldığında “halkçı” iktidarların üretim 
ilişkilerini değiştirmeden bölüşüm ilişkilerinin değiştirme çabalarının yerli halklar ve 
mülksüzleştirilenler nezdinde hiçbir inandırıcılığı kalmadığını gösteriyor. 

Sorunun bir diğer boyutunu ise exractivismo karşıtı hareketlerin en fazla 
başvurdukları söylem olan doğa ile kadın bedeni ve emeği arasında kurulan ilişki 
oluşturuyor. Üstelik bu hareketin en kararlı en radikal en militan kesimini de kadınlar 
oluşturuyor. Pandemi sürecinin patriyarkayı güçlendirmesi, kadınların yaşam 
alanlarının izolasyonu ile birlikte feminist hareketin exractivismo karşıtı mücadele 
dinamikleri ile kuracağı ilişkinin niteliği fazlasıyla önem taşıyor. 

Benim bu sunumda pandemi sürecinin etkilerini de içerecek biçimde tartışmak 
istediğim üç ana eksen; Latin Amerika ülkelerinde yoğunlaşan ancak tüm ülkelerde 
‘kazıp çıkarmacılık” kavramı altında toplayabileceğimiz faaliyetlerin kapitalist üretim 
ilişkilerine etkisi, feminist hareket ile ilişkisi ve farklı mücadele yöntemleri. 

Bu üç ana konuyu Topraksız işçiler hareketi, Nehirler Yaşasın Hareketi ve 
Zapatista Hareketi’nin politik eksenlerine bağlı olarak irdeleyebileceğimiz bir oturumda 
buluşmak dileğiyle... Teşekkürler... 
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A4	Oturumu	-	Pandemide	Sosyalist	Feminist	Politika	
2 Eylül 2021 Perşembe – 16:30 

 

Yürütücü:	Elif	Karaçimen	

 

COVID-19	Pandemisinde	Kadın	Sağlık	Emekçileri	ve	Derinleşen	
Eşitsizliklere	Yanıtları		

Özlem	Özkan,	Kocaeli	Dayanışma	Akademisi	

Kadın sağlık emekçileri (KSE), mevcut kapitalist üretim ilişkilerinde ve onu biçimlendiren sağlık 
sisteminde esnek üretim stratejileri, eş zamanlı sağlık reformları, tarihler boyunca devam eden ataerki 
ve muhafazakârlık politikalarıyla karşı karşıyadır. Bu politikalar sermaye sınıfının kârını maksimize 
etmesinin en önemli araçları olup, KSE’nin gerek emek sürecinde, gerekse gündelik yaşamında sosyal, 
ekonomik, siyasi, sağlık, kısacası yaşamın tüm alanlarında eşitsizliklere ve ayrımcılıklara maruz 
kalmasına neden olmuştur. Yaklaşık iki yıldır devam eden ve kapitalizmin açmazlarını tüm çıplaklığıyla 
ifşa eden COVID-19 salgınını KSE böyle bir mirasla karşılamıştır. Kapitalist devletlerin, hükümetlerin 
ve beraberinde sağlık sistemlerinin salgına yönelik herhangi bir hazırlığının olmadığı, uluslararası ve 
ulusal düzeyde gerekli halk sağlığı önlemlerinin alınmadığı ve sağlık sisteminin organize edilmediği 
göz önüne alındığında, COVID-19 pandemisi KES’nin uzun süredir devam eden eşitsizliklerini ve 
ayrımcılıklarını büyük bir hızla artırmıştır. Bu pandeminin etkileri ve sonuçları bakımından sağlık 
alanında da sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk ve göçmenlik kesişimi daha da somutlaşmıştır. KSE, bir yandan 
COVID-19 pandemisi nedeniyle, bir yandan ekstra finansal destek almadan uzun, yoğun, hızlı ve ağır  
iş temposu artmıştır. Öte yandan, sokağa çıkma yasakları, toplumsal hareketlilik kısıtlılıkları, kreşlerin 
ve tüm eğitim kurumların kapanmasıyla daha fazla sayıda kişinin sürekli evde olması sonucu 
hanedekilerin yeniden üretim gereksinimlerinin karşılanması ve temas korkusuyla evlerine dönüp 
temizlik gibi ev işleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durum onların çifte iş yüklerini orantısız biçimde 
artmıştır. Bu sunumda, KSE’nin maruz kaldığı eşitsizlikler, ayrımcılıklar ve mekanizmaları kısaca ele 
alınırken, ülke örneklerine dayalı olarak, KSE’nin bunlara yanıtları kapsamlı olarak tartışılacaktır. 

 

 

Pandemide	Yaşamı	Yeniden-üretmek:		
Feminist	Mücadele,	Sınırlar	ve	Olanaklar		

Melda	Yaman		
Yaşamla ölüm arasındaki sınırın bu denli inceldiği pandemi koşullarında, 

yaşamın - yaşamın yeniden üretiminin her şeyin üzerinde olduğunu, esas olanın 
yaşam olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu koşullar bize, kadınların hane içinde 
“yaşamı üreten etkinliklerinin” hayatı, kapitalizmi, dünyayı döndüren başlıca emek 
etkinliği olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kadınlar yoksullaşan haneleri ayakta 
tutabilmek için türlü stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Bu da, ekonomik krizlerde 
olduğu gibi, hem sınıfsal hem de ataerkil çelişkileri keskinleştiriyor. Öbür yandan 
çelişkiler keskinleştikçe yeni mücadele olanakları da açılıyor kuşkusuz. Bu yanıyla 
pandemi, sınıfsız, her türlü emek sömürüsünün ortadan kalktığı, kadınlarla erkeklerin 
eşit olanaklara kavuştuğu, kadınların emekleri, bedenleri, cinsellikleri üzerinde tek 
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başına söz sahibi olduğu eşitlikçi ve dayanışmacı bir dünya ufku üzerine düşünmeye 
vesile olabilir. Gelin birlikte bu sosyalist feminist ufku yeşertmenin yollarını konuşalım. 

 

 

Otoriter	Sağ	İklimlerde	Feminist	Politika	
Yasemin	Özgün	

Son yıllarda başta Orta ve Doğu Avrupa olmak üzere tüm dünyada otoriter 
popülist siyaset tarzını benimseyen hükümetlerin yükselişi ve nüfusun azalmasına, 
geleneksel aile değerlerinin yozlaşmasına ve çocukların geleceğine yönelik ahlaki kaygılarla 
beslenen ve anti-feminist ve anti -LGBTİQ+ boyutlarıyla öne çıkan toplumsal ve politik 
çatışmalarla karşı karşıyayız. Türkiye'de ise erkek şiddetinin can yakmaya devam 
ettiği, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edildiği iklimde AKP, sürece feminizm karşıtı, nefret 
söylemiyle, İslamcılık ve Sünni-Türk milliyetçiliği beslenen politikalarıyla ile öncülük 
ediyor. Bu bildiride dünyada ve Türkiye’de son dönem yaygınlaşan feminizm ve 
toplumsal cinsiyet karşıtı muhafazakar politikalar ve bunlara karşı yürütülen feminist 
politika ve kadın mücadelesinin genel hatları üzerinde duracağım. 
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A5	Oturumu	-	Sokağın	Bilgisi		
Tahir	Çetin	ve	Ali	Faik	İnter'in	Anısına	

3 Eylül 2021 Cuma – 10:00 
 

Yürütücü:	Doğan	Emrah	Zıraman	

 

Demokratik	ve	Özerk	Üniversite	Mücadelesi:	Boğaziçi	Üniversitesi	
Örneği	

Zeynep	Kadirbeyoğlu	
Bir kamu üniversitesi olduğu 1971 yılından itibaren, Boğaziçi Üniversitesi’nin 

öğretim üyeleri kurumsal özerkliği korumak ve bu sayede akademik özgürlüğü güvence 
altına almak için çaba harcamıştır. Elbette kimi zaman özerklik ciddi darbeler almıştır. 
Bunlardan en önemlisi 1981 yılında YÖK’ün kurulmasıdır. Yıllar içerisinde üniversiteleri 
bir güvenlik sorunu olarak gören zihniyet ne yazık ki değişmemiş, çeşitli dönemlerde 
farklı gruplar değişik gerekçelerle üniversitenin özerk hareket etmesinin önüne 
geçmeye çalışmıştır. Konuşmada Boğaziçi Üniversitesi özelinde yıllar içinde 
geliştirilmiş olan katılımcı mekanizmaları ve 2 Ocak'tan bu yana yürütülen direniş ve 
mücadeleyi ele alacağız. 
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A6	Oturumu	-	Devlet,	Muhafazakarlık	ve	Artan	
Otoriterleşme		

3 Eylül 2021 Cuma – 13:00 
 

Yürütücü	ve	Çerçeve	Sunum:	Zerrin	Kurtoğlu			

 

Otoriter	Konsolidasyon	Dinamikleri	ve	Karşı	Eğilimler	
Ümit	Akçay	

Türkiye’nin siyasi rejimi ve devlet biçimi üzerine yapılan tartışmalar özellikle 
2018’deki yönetim biçimi değişimi ve hemen ardından gelen döviz krizinden sonra 
yoğunlaşmıştır. Bu tartışmalarda iki temel yaklaşım tespit edilebilir. Bunlardan ilki olan 
liberal yaklaşım, 2000’li yılların başındaki AKP hükümetleri ile 2010’lu yıllardaki AKP 
hükümetleri arasında bir kopuş olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaklaşım, ilk dönemdeki 
AKP hükümetlerini askeri vesayete karşı demokratikleşmenin motoru olarak görürken, 
aynı dönemde uygulanan özelleştirmeler ve merkez bankasının özerkliğinin 
sağlanması ile ekonomik liberalleşmenin sağlandığı ileri sürmektedir. Aynı yaklaşım, 
geç dönem AKP hükümetlerini ise giderek artan otoriterleşme ile tanımlamakta, 
ekonomideki liberal olmayan (illiberal) uygulamalar ile siyasetteki baskıcı yapının bir 
arada geliştiğini ileri sürmektedir. Ancak bu açıklama biçiminde ilk dönemden ikinci 
döneme nasıl ve neden geçildiği ile ilgili bir neden-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. Bu 
nedenle bu yaklaşım analitik değil betimleyicidir. Eleştirel siyasal iktisat çalışmaları ise, 
AKP hükümetleri dönemindeki kopuşlardan çok sürekliliklere vurgu yapmaktadır. 
Ancak bu yaklaşımda da üzerinde uzlaşılmış tek bir açıklama bulunmamaktadır. 
Örneğin, N. Poulantzas’ın devlet teorisinden hareketle geliştirilen otoriter devletçilikten 
istisnai devlet biçimine geçiş argümanı, A. Gramsci’den hareketle geliştirilen yaygın 
hegemonyadan sınırlı hegemonyaya geçiş tezi ya da Türkiye kapitalizminin yapısal 
koşullarının bir yansıması olarak AKP iktidarlarının mutlak artı-değer sömürüsünden 
nispi-artı değer sömürüsüne geçmedeki başarısızlığın otoriterleşmenin temel 
katalizörü olduğu yaklaşımı, bu tartışmadaki yaklaşımlardan bazıları olarak 
sıralanabilir.  

Bu çalışmada, eleştirel siyasal iktisat geleneği içindeki tartışmalardan hareketle, 
otoriter rejimlerin ekonomi politiğini ve daha somut olarak da otoriter konsolidasyon 
süreçlerini açıklamak için dört sütun üzerinde duran bir çerçeve ileri sürülecektir. Buna 
göre otoriter konsolidasyon, basitçe prosedürsel demokrasiden demokratik olmayan 
bir rejime geçiş ve bu yeni rejimin kalıcılaşması olarak tanımlanabilir. Böylesi bir süreç 
için yönetici siyasi elitin (i) iktidar bloğu içindeki hakim fraksiyon ile diğer sermaye 
fraksiyonları arasındaki dengeyi sürdürebilmesi, (ii) iktidar bloğu dışındaki sınıfların 
sosyal ve finansal içerilme mekanizmaları ile kapsayabilmesi ve (iii) siyasi söylem 
bağlamında kutuplaştırma siyasetini başarıyla uygulayabilmesi gerekir. Bu üç unsur, 
rejimin kendi meşruiyetini kurması açısından kritiktir. İkinci sütun, iktidarın despotik 
gücünün kullanımına dayanır. Bu hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığının 
kaldırılması, kurumsal denge mekanizmalarının altının oyulması ya da ifade 
hürriyetinin sınırlanması gibi siyasi demokrasi alanındaki kısıtlamalar yanında otoriter 
bir emek rejiminin pekiştirilmesi anlamına da gelmektedir. Üçüncü sütun, otoriter 
konsolidasyon süreçlerinin aynı zamanda bir devlet-kurma süreci olmasına vurgu 
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yapmaktadır. Devletin kurumsal mimarisinin yeni rejimin ihtiyaçları doğrultusunda 
yeniden düzenlenmesi ve buna uygun bir devlet kapasitesinin geliştirilmesi, herhangi 
bir rejimin yerleşikleşmesi açısından elzemdir. Son olarak, uluslararası planda oraya 
çıkan yeni ‘küresel ara rejimin’ ve bunun yükselen kapitalist ülkelere tanıdığı manevra 
alanının nasıl kullanıldığı önemli hale gelmektedir.Bu dört unsur, otoriter rejimin 
kalıcılaşmasının temel dinamiklerini açıklamaktadır. Ancak aynı zamanda yine bu dört 
ayak üzerinden otoriter konsolidasyon girişimlerinin sınırları ve hatta olası 
demokratikleşme dinamikleri de tespit edilebilir. Dolayısıyla çalışmada hem otoriter 
konsolidasyon dinamikleri hem de buna karşı gelişen eğilimler tartışmaya açılacaktır. 

 

 

Muhafazakarlık	ve	Artan	Otoriteleşme	
Ömer	Faruk	Gergerlioğlu	

"Muhafazakarlık ve Artan Otoriterleşme Toplumların binlerce yıllık evriminde acı 
olaylar yaşanmıştır. Devletin keşfinden sonra yöneticiler genellikle hükümranlıklarını 
devam ettirebilmek için hak gasbı, özgürlük kısıtlanması ile otoriterleşmiştir. Çağların 
dönüm noktalarının nedeni ve konusu olan otoriter anlayışlar yeni yönetim biçimlerinin 
bulunması ve uygulanması ile değişime uğrayabilmiştir. Konuya geniş bir perspektiften 
yaklaşıldığında denilebilir ki, tarih boyunca toplumsal ve siyasal iktidarlar/güçler 
meşruiyetlerini sağlayarak kendilerini meşru bir iktidar hâline getirmek ve bu yolla 
kullandıkları yetkileri bir ‘hak’ olarak tanımlamak ve güce itaati diğer insanlar için de bir 
‘görev’ hâline getirmek için farklı araçlar kullanmışlardır .Siyasi yönetimler erkin 
kim(ler) tarafından ve nasıl kullanılacağına göre sınıflandırılmasına göre rejimleri 
demokrasi, otoriterizm, totalitarizm, oligarşi, teokrasi (dindar rejim) pretoryenizm 
(askeri rejim) gibi türlere ayırabiliriz. Yönetim tarihsel süreçte Krallıktan, demokratik 
seçimlerin olduğu yüzyıllara doğru evrilse de otoriterleşme yönetici olanın gönlünde 
hep yanan bir ateş olmuştur. Modern dünyada otoriter rejimler, “makbul olmayan” 
rejimler arasında yer almaktadır, oysa “otorite” kavramın kökenine baktığımızda 
“meşru olmak”, “köklü olmak, geçmişe dayanıyor olmak bu nedenle de makbul olmak” 
anlamına gelmektedir . Günümüzde otoriter rejimler toplumlara büyük sıkıntılar, 
savaşlar yaşatsa da genel değişim yönetimin paylaşılması arzusuna doğrudur. Bu arzu 
çoğunlukla sert tedbirlerle dizginlenmeye çalışılmaktadır.Bir üst güce itaat, bütün 
siyasal rejimlerim ortak noktasıdır. İtaat etmek, devletin meşruiyeti çerçevesinde güç 
kazanır. Otoritenin biçimine göre, korku veya karşılıklı kabul çerçevesinde şekillenir. 
Son dönemin hakim liberal demokratik rejimlerinde ise itaat ülkenin yasaları ile sınırlıdır 
ve devlet meşruiyetini bu yasaların hakkaniyetli ve adil uygulanması ile sağlar. Ancak 
her zaman devletin yasalarının uygulanması adil bir sonuç doğurmaz . Otoriterlik 
kültürümüzde pek ayıplanan bir özellik değildir. Yönetimin asıl olduğu, tartışma ile 
doğrunun bulunamayacağını düşünen birey, aile ve toplumlar otoriteyi arzulamış, itaat 
edecek yer aramıştır. Otorite ve itaat ilişkisi kutsanmış ve sorgulanamaz olmuştur. 
Ancak sultanlık döneminin bitmesi, cumhuriyetin kurulması, uygulansın veya 
uygulanmasın demokrasinin bir kriter haline gelmesi otoriter yönetimlerin esaslı darbe 
yemesine yol açmıştır. Bu darbeler yeterli içselleştirilemeyince benzer döngüler 
Türkiye’de de cumhuriyet tarihi boyunca devam etmiştir. Aslında eskiden sorgusuz 
sualsiz uygulanan otoriteye itaate karşı şu anda en azından koşulsuz itaat edilmemesi 
ideali vardır. Demokratik bir hukuk düzeninde devletin meşruluğu ve devamı, devletin, 
onu oluşturan bireylerin istekleri ve seçimleri doğrultusunda hareket etmesine bağlıdır. 
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Bu noktada bireyin/toplumun iktidarın keyfiliğini engelleyebileceği ve haklarını 
savunabileceği yollar ortaya çıkmaktadır . Hakkın eksen olmaktan çıkıp, Erk eksen 
olduğunda oriterleşme başlar. Demokrasi vaadiyle gelenlerin kriterini güce 
çevirmesiyle otoriterleşme başlar. Koruma mekanizmaları da olmazsa otoriterleşme 
hızla artar. Güç eksen olduktan sonra, hesap vermemek için daha güçlü olmak 
zorunluluğu kısır döngüye dönüşür.Siyasi literatürümüzde muhafazakârlık” kavramı, 
özellikle dindarlık ve geleneklere bağlı olma şeklinde algılanmıştır. Oysa Batı, 
muhafazakârlık kavramını kullandığında anlatmak istediği şey radikal değişimleri 
istemeyen, özellikle toplumsal yapıdaki sınıfsal ayrımların muhafaza edilmesinden 
yana olan bir siyaset ideolojisidir . terim siyasi literatürde 19. yüzyıldan beridir 
kullanılmaktadır , en kısa ve öz olarak ""mevcut hukuki durumun (status quo) 
muhafazası""nı savunan ve toplumsal yaşamda radikal değişimlere kuşku ile bakan bir 
düşünce olarak tanımlanabilir . Bu açıdan bakıldığında Devrimler bile kısa sürede 
statükoculaşabilmiştir. Değişimin değişmez evrensel bir kural olduğu unutulmamalıdır. 
Yoksa her ırktan, düşünceden, siyasetten otoriter çıkabilir. Muhafaza etmek isteyen 
eksiyi göremez. Yeniyi aramaz. Bu yüzden otorite muhafazakarlık döngüsünden 
çıkamaz. Otoriterleşmenin tarihi, siyasi, etnik bölümlerine girmeden önce bilinmeli ki, 
adalet ve demokrasi talebi zaten otoriterleşmeye engeldir. Bu çark işletilirse otoriter 
liderler zaten ayakta kalamaz. Sistemsel değişimler sağlanmadan isimler, partiler, 
ırkların hakimiyeti değişse bile önemli demokratik gelişme sağlanamaz. Sistem 
oluşmazsa cumhuriyet ve demokrasi görüntüsü altında krallıklar oluşabilir . Rönesansı 
yaşayan batı, sistemik değişimleri büyük sancılarla da olsa yapmış, insan hakları ve 
demokratik değerler üzerine bir bina ideali oluşturmuştu. Uygulamasında çifte standart 
olsa da günümüzde insani ve hukuki gelişmişlik endekslerinde ön sıradadır. Ortadoğu 
bu evrimleri yaşamaktan kendi hatalarından dolayı gecikmiş, sömürülen olmuştur. 
Çaresizce, çırpınışa ve aksiyona sarılmış, aradığını bulamayınca, derin bir muhasebe 
yapması gerektiğini anlamıştır. Ortadoğu’da sadece dini açıdan değil, kültürel ve etnik 
açıdan da benzer sorunlar yaşanmaktadır. Dini, milli, siyasi kamplaşmalar Ortadoğu 
ülkelerini otoriterliği sorgulatmaktan uzaklaştırmıştır.Osmanlı’da da otoriter ve haksız 
uygulamalara isyanlar olmuştur. Ancak köklü bir sistem değişikliği talep edilmemiş ve 
yenilenme oluşamamıştır. Batının ilerleyişi, muhafazakarlık güç kısır döngüsünü 
arttırmıştır.. İmparatorluğun büyük çöküşü yeni kurulan devlette travma olarak 
algılandı. Ermeni, Kürt, sekülerizm, din tartışmasıyla yeterli tartılmadan yaşanan 
değişim önemli krizlere neden oldu. Muhafazakarlar daha muhafazakarlaştı. Otorite 
daha da otoriterleşti. Cumhuriyet tarihi bu gerilimlere çözüm üretmeyince sadece 
dindarlara atfedilen muhafazakarlaşma, aslında her kesime sirayet etti ve 
muhafazakarlaştı. Ortadoğu’da, Kaddafi ve Saddam’ın acı sonlarında da anlaşılacağı 
üzere otoriterleşmenin sonu yoktur. Yıllarca sahte cennet içinde baskıyla sorunları 
görünmez kılan yönetimler, güçlerinin zirve anında umulmadık bir tepki refleksi ile 
yıkılmıştır. Güçlü liderler kendilerinden sonra da topluma büyük kötülük yapmış, 
demokrasi kültürü eksikliğinden dolayı iç savaşlar bitmemiştirMuhafazakarlık ve 
Otoriteleşme ekseninde mesele sadece muhafazakarın değişik otoriteyi sorgulaması 
değildir. Parti içi demokrasiyi umursamayanların tiranları eleştirmesi önemli değildir. 
Kutuplaşmanın devamıyla muhafazakarları otorite karşısındaki rolünden 
alıkoyamazsınız. Ortak payda uzlaşma, vicdan çok zordur. Muhafazakar kurtulmasa 
da Z kuşağı demokrasi ve özgürlükleri talep ediyor. Önemli olan muhafazakar için 
görevli bir değişimi yenilme duygusu yaşamadan başarmasıdır. 
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Pandemide	Devlet:	Çıplak	Yaşamın	ve	Çıplak	Birikimin	Üretimi	
Ahmet	Gire,	Yıldız	Teknik	Üniversitesi,	Doktor	Adayı	

"Pandemi sürecinde işçi sınıfı her türlü koruyucu düzenlemenin dışında bırakıldı. 
Hem yasaklardan muaf tutuldu hem de aşılama benzeri hiçbir koruyucu önleme 
ulaşamadı. 

İşçi sınıfının her düzenlemenin dışında bırakılması nasıl anlaşılabilir? 
Foucault’nun 1976 yılındaki derslerinde iktidara yönelik başka bir anlama biçimi de var. 
Burada Clausewitz’in meşhur “Savaş politikanın başka araçlarla sürdürülmesidir.” 
önermesini alır ve tersine çevirir, böylece politika savaşın başka araçlarla sürdürülmesi 
olur. Böylelikle gündelik hayata bakıldığında politika; gruplar arasındaki savaş 
taktikleri, stratejiler, saldırılar ve savunmalar olarak anlaşılır.  

Böylece her politik grubun aktör olma potansiyelinin baştan önü tıkanmamış olur. 
Foucault’nun savaş üzerinden mevcut iktidar dağılımını tarihselleştirmek için 
başvurduğu bu kavrayış, pandemi boyunca yaşananlara bakmak için kullanabilir. 
Böylece iktidarın politikalarının belirli modellerle ilişkisini değil, bir amaç uğruna 
denediği, başarıya ulaştığı, beceremediği, geri çektiği, bir daha öne sürdüğü hamleler 
olarak görebiliriz. Böylece işçilerin nasıl Foucault’nun yönetim modelleri dediği 
modellerin hepsinin kapsamı dışında bırakılabildikleri anlaşılır hale gelir. Hükümet için 
ana hedef, birçok kez birinci ağızdan ifade edildiği gibi üretimin kesintiye 
uğramamasıdır. Böylece sermaye pandemi süreci boyunca artı değeri vakumlamaya 
devam edebilecektir. Bürokratik elit ve yönetim açısından da vergiler toplanmaya 
devam edecektir. Yani bütün devlet politikalarını bu amaca yönelik stratejideki taktikler 
olarak okuyabiliriz. Özellikle kapsam dışı bırakılanlara bakıldığında bu hamleler çok 
daha iyi anlaşılır.  

Bilindiği gibi Türkiye’de pandemi sürecinde işçiler her şeyden istisna tutuldular. 
Eğer şirketler ellerinde iş yoksa işlerini kapattılar. Devlet herhangi bir yaptırım 
açıklamadı, yayınladığı bütün düzenlemelerden işçileri muaf tuttu. İşçiler neredeyse 
pandemi öncesiyle aynı koşullarda yaşıyorlar. Bütün karantina uygulamalarının 
istisnaları oldular, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelirken işçi olan 20 yaş altı 
insanlar bu sınırlamadan yasak tutuldular, nüfusu belirli kategorilere ayırarak ona 
müdahale eden güvenlik teknolojisinin de dışında bırakıldılar. İş akışlarına pandemi 
nedeniyle müdahale edilmedi. Şehirler arası yolculuk yasağı iş sebepleri dışında 
yasaklandı. Bunun gibi birçok muaf tutulma sonucu salgın işçiler arasında üç kat daha 
hızlı yayıldı. Yayınlanan kanunlarda, ekonomik paketlerde ya da başka buyrukların 
hiçbirinde işçinin biyolojik bedeninin korunmasına yönelik bir amacın izi görünmüyor. 

Bu çalışmada Türkiye devletinin pandemi politikaları, bir sınıf savaşımında 
kamusal otoritenin konumunu anlamak için incelenecektir. Agamben'in homo sacer 
kavramı Türkiye'deki işçilerin konumuna benzerdir. Homo sacer nasıl ki dinsel ve 
dünyevi alandan dışarı atılmış çıplak yaşama indirgenebilmişse Türkiye'deki işçi sınıfı 
da benzer şekilde, çıplak çalışmaya indirgenmiştir.  

Ancak bu durumu Agamben gibi sınıfsal ilişkilerden arındırılmış bir egemen-
çıplak yaşam ikiliğiyle açıklamak mümkün değildir. Bu durum bizatihi bir sermaye 
birikimi stratejisinin eseridir. Hapishane-fabrika komplekslerinin Naomi Klein'in Şok 
doktrini kavramında vurguladığı gibi bir felaketle meşrulaştırılması, yan yana çalışma 
rejiminden ödün verilmemesi ve özellikle kamusal otoritenin pandemi başlangıcında 
açık olarak ifade ettiği ihracat hedefleri gibi birçok unsur düşünüldüğünde, işçi sınıfının 
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homo sacerleştirildiği, harcanabilir bedenler olarak, yaşamlarıyla sermaye birikimine 
dahil edildiği görülür.  

Bu çalışmada devletin kamusal alana dair düzenleme biçimleri incelenecektir. Bu 
düzenleme biçimlerinin üretimi nasıl kurguladığı vurgulanacaktır. Böylece pandemi 
koşullarında Türkiye'nin sermaye birikiminin karakteri analiz edilecektir. Buradan yola 
çıkarak devlet, sermaye ve işçi sınıfı arasındaki ilişki sorgulanacaktır. Bu ilişkide her 
şeyden muaf olan sermaye ve işçilerin konumları gösterilecek, bu iki sınıfın muaflığının 
nasıl bir birikim stratejisini mümkün kıldığı araştırılacaktır. 
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B3	Oturumu	(Çalışma	Grubu	Sunumları)	
Türkiye’de	Gıda	Egemenliği	

3 Eylül 2021 Cuma – 13:00 
 

Yürütücüler:	Fatih	Özden	ve	Umut	Kocagöz	

 

Türkiye’de	Gıda	Egemenliği:		
Temel	Sorun	Alanları	ve	Mücadele	Olanakları	
1.	Bölüm:	Değişen	Yapılar	ve	Karışan	Kavramlar	

1980 sonrasının neoliberal tarım politikalarını ve sermaye birikim süreçlerini 
nitelemek için kullanılan 3. Gıda rejiminin açıkları, kırılganlıkları ve yarattığı tahribat, 
yaşanan pandemi süreciyle birlikte çok daha görünür hale gelmiştir. Kapitalist, 
endüstriyel tarım-gıda sistemine karşı ilk olarak 1990’lı yılların ortalarında uluslararası 
köylü hareketi La via Campesina tarafından gündeme getirilen Gıda Egemenliği 
kavramı köylüleri, kır ve kent emekçilerini tarım-gıda politikalarının öznesi kılmaya 
yönelik ilkeleri ve savunusuyla öne çıkmıştır. Buna karşılık gıda hakkı, gıda egemenliği, 
müşterekler, agroekoloji gibi alanlarda Türkiye’deki hareketlere katkı sunan 
tartışmalarda ciddi eksiklik olduğu, gıda-tarım-ekoloji rabıtasında yapılan tartışmaların 
politik ekonomi ve politik ekoloji damarlarından pek fazla beslenmediği, bu bağlamda 
sistem eleştirisini kapsamayan, nerede durduğu pek belli olmayan söylem ve 
tartışmaların öne çıktığı söylenebilir. Bu minvalde, 1-3 Eylül 2021’de yapılması 
öngörülen Karaburun Bilim Kongresi’nde “Gıda Egemenliği” üzerine çalışma grubunun 
bu alandaki tartışmalara katkı sunacağını düşünüyoruz. Gıda hakkı, gıda adaleti, gıda 
egemenliği, agroekoloji gibi hususları, bu alanda çalışan araştırmacıların, aktivistlerin, 
toplumsal hareket aktörlerinin tartışmasına açmak. Birçok sebeple aciliyetli olarak 
gördüğümüz bir mesele olarak, Gıda Egemenliği üzerine Türkiye’den açıklayıcı, 
tartışmacı, eleştirel ve deneyimlere dayanan katkılara yer vermeyi amaçlıyoruz. 

 
Ø İzmir’den Kır Araştırmacıları – Korona Günlerinde Tarım ve Gıda 

Politikalarını Yeniden Düşünmek 
Ø  Özge Güneş – 3. Gıda Rejimi ve Gıda Egemenliği 
Ø  Mesut Yüce Yıldız – Gıda Egemenliği ve Agroekoloji 

Ø Fatma Genç – Gıda Egemenliği Perspektifinden Tarımda Metalaşma 
Ø  Uygar D. Yıldırım – Tarımda Değişen Emek Biçimlerinin Gıda Egemenliği 

Bağlamında Değerlendirilmesi 
Ø  Duygu Avcı ve Gökçe Yeniev – İklim Değişikliği Bağlamında Tarım-Gıda 

Sisteminin Politik Ekolojisi 
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A7	Oturumu	-	Kapitalizmin	Salgınları	ve	İşçi	Sınıfı		
3 Eylül 2021 Cuma – 16:30 

 
Yürütücü:	Mehmet	Türkay	

 

Pandemi,	Yeni(den)	Devletçilik	ve	Sınıf	Hareketi	
Mert	Büyükkarabacak		

2008 krizi sonrasında devletlerin kurtarma paketleri ve merkez bankalarının 
hayata geçirdiği nicel kolaylaştırma politikalarıyla ayakta kalabilen neoliberalizm, 
sahneden kovduğu devletin ekonomik müdahalelerine giderek daha geniş bir yer 
açıyor. “Korona virüs krizi geliştikçe dünyadaki bütün kapitalist devletler ekonomik 
müdahaleleri genişletecekler. Pek çok hane halkı ve şirket yaşamlarını sürdürebilmek 
için halihazırda devlete dayanmaktadırlar” (Blakeley, 2020). Neoliberal politikaların 
rıza üretme kapasitelerinin ortadan kalkması, aşırı üretim-eksik talep durumunun 
koşulladığı ekonomik yavaşlamanın kalıcılık kazanması, ABD’nin küresel 
hegemonyasının sarsılması sonrasında çeşitli ulusal sermaye grupları arasında 
rekabetin artması devletlerin etkinliğini ekonomik alanda artırmasını neredeyse bir 
zorunluluk haline getiriyor. 2008 sonrası yavaşlama eğilimleri sergilese de son 40 yıldır 
yakaladığı istikrarlı büyüme çizgisiyle küresel jeopolitikte önemli yeni fay hatları 
yaratan Çin’in ve genelde de küresel ekonominin yeni merkezi olarak belirmekte olan 
Asya’nın belirgin bir fenomeni olan kalkınmacı devletlerin başarı hikayeleri olarak 
görülmesi de devletin ekonomiye belirleyici müdahalelerini olumlu görme eğilimlerini 
güçlendiriyor. Çin’in küresel ölçekte yeni bir güç merkezi olarak belirmesi, devletin 
sermayenin işleyişine kolaylık sağlamakla yetinmeyen, onu yöneten, yatırımlarını 
devletin çıkarlarını gerçekleştirmek için bir araç olarak gören bakış açısını güçlendiriyor 
(McNally, 2020). Devletlerin manevra kapasitelerini arttırmak için kurdukları Varlık 
Fonları’nın sayısal artışı da devletin finansal etkinliğini büyütmeye dönük arayışların 
bir ifadesi olarak okunabilir (Allami ve Dixon,2020). Kamu-Özel İşbirliği ile 
gerçekleştirilen yatırımlar devlet ile kimi seçilmiş şirketler arasındaki ilişkileri neredeyse 
bir ortaklık seviyesine taşıyor, kamu ve özel mülkiyet arasındaki sınırları 
belirsizleştiriyor. Pandemi krizinin kamusal kapasiteleri özelleştirme ve metalaştırma 
politikalarıyla tahrip edilmiş ülkelerde çok daha büyük yıkıma yol açması, devletlerin 
iktisadi alana yeniden nüfuzunu meşrulaştıracak koşulları yaratıyor. Ancak devletin bu 
geri dönüşünün sermayenin etki alanını sınırlamasından ziyade ona istikrar 
kazandırmayı amaçladığı özellikle vurgulanmalıdır (Panitch, 2015: 273). Piyasanın 
tüm toplumsal yaşamı denetim altına almasının yarattığı tahribatı önemsemeden 
liberal ekonomik politikaların daha devletçi alternatiflerini demokrasiye tehdit olarak 
gören bakış açısı yanlış bir ikilik üzerinden hareket etmektedir (bu varsayıma dayalı bir 
devlet kapitalizmi okuması için bakınız: Öniş, 2019). Piyasa ekonomisinin demokrasi, 
devlet kapitalizminin otoriterizm ile eşleştirilmesi ilk bakışta açıklayıcı görünse de 
otoriterleşmenin ve demokratik gerilemenin 2008 krizi sonrasında neo-liberalizmin rıza 
üretme kapasitesini kaybetmesiyle ilişkisini görünmez kılmaya dönük bir hamle olarak 
değerlendirilmelidir. Neo-liberal prensiplerin kalıcılıklarını sağlamlaştırmaya dönük bir 
devlet müdahalesi ile karşı karşıya olduğumuz değerlendirmesi çok daha gerçekçi 
olacaktır. Böylesi bir durumun ortaya çıkabilmesi ise neoliberal sermaye birikim 
rejimlerinin yeniden üretilme zorluklarına rağmen köklü bir alternatif, ufkunu kapitalizm 
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ile sınırlamayan politik proje ile karşı karşıya kalmıyor olmasındandır. Pandeminin 
müşterekler anlamında kamusalı güçlendirecek sonuçlar yaratabilmesi, metalaşmış 
kamusal hizmetlerin yol açtığı yıkımın kendiliğinden bir sonucu olamaz ve mutlaka alt 
sınıfların otonom örgütlenmelerinin anti-kapitalist bir politik mücadele programı inşa 
edebilmesi ile gerçekleşebilir. 

 

 

Eylem	Özgürleştirir:	Covid-19	Pandemisinde	İşçi	Kadınların	Direnişi	
Şeyda	Tuğgen	Gümüşay	ve	Ayça	Tezerişir	

Emek piyasasında kadının durumunu incelerken hem kapitalist üretim ilişkilerine 
hem de ataerkinin ortaya çıkış biçimlerine bakmak gerekmektedir. Kapitalizmin ve 
ataerkinin bir sonucu olarak kadınlar emek piyasasında dezavantajlı bir konumdadır. 
Özellikle son yıllarda Türkiye’de yaşanan tarihsel, siyasal ve ekonomik gelişmeler, 
kadının emek piyasasındaki konumunu kırılganlaştırmıştır. Küresel ölçekte yaşanan 
ekonomik krizin bedeli, işçi sınıfına ödetilmeye çalışılmakta; kadınların omuzladıkları 
ev içi emek sorumlulukları ve yeniden üretim faaliyetleri çifte emek sömürüsünün açık 
halini yansıtmakta; tüm bu koşullarda kadınlar krizin bedelini daha ağır bir şekilde 
ödemektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de ekonomik ve siyasal kriz kendini son yıllarda hissettirdiği 
halde, Covid-19 pandemisiyle başlayan süreç, mevcut krizleri derinleştirmiştir. Bu 
süreç, hem sermayenin saldırılarını hem de işçilerin direnişini yani sınıf savaşımını 
daha görünür kılmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen kesimlerden biri işçi kadınlardır. 
Kadınların yoğun olarak yer aldığı birçok sektörde emek sömürüsü artmış, işyerlerinde 
sağlık koşulları hiçe sayılarak emekçiler risk altında bırakılmıştır. Kadın emeğinin 
değersizliği ve kadınların güvencesiz çalıştırılması, Covid-19 sürecinde kadın emeğini 
daha da kırılgan hale getirmiş; kadınlar ücretsiz izin saldırılarında ilk gözden 
çıkarılanlar haline gelmiştir. Ayrıca yeniden üretim faaliyetlerinde kadınların artan 
sorumlulukları Covid-19’un kadınlar üzerindeki etkisini katlamıştır. 

Covid-19 süreci sermayenin saldırıları ve işçi direnişleri ekseninde ilerlerken, 
dikkatle incelenmesi gereken iki konu vardır. Birincisi, işçi direnişlerinde kadınların 
daha önde yer almasıdır. Covid-19 sürecinden önce işçi kadınların ön plana çıktığı 
direnişlerde, kadınlar birbiriyle yan yana olmaktan güç alarak özneleşirken; bu süreçte 
işçi kadınlar, direnişin yönünü, taleplerini belirleyen; direnişi yöneten özneler olarak 
konum almışlardır. Direnişler bu noktada nitelik olarak sadece bir “kadın” direnişi 
değilken yani toplumsal cinsiyete içkin konular için eyleme çıkmamışken ve kadınlar 
nicelik olarak fazla değilken kendilerini özne olarak var etmektedirler. 

İncelenmesi gereken diğer konu ise işçi direnişlerinin kimlik taleplerini içeren bir 
nitelik taşımasıdır. Son yıllarda neoliberal politikaların çöküşü ve krizin etkisiyle kimlik 
politikalarının manevra alanı daralmış, emek eksenli mücadele hattı ön plana çıkmıştır. 
Covid-19 pandemisinde; işçi direnişlerinde kadınların aldığı pozisyon, bu iki 
mücadelenin birbirini dışlar şekilde konumlanmadığını ortaya koymuş, toplumsal 
cinsiyet taleplerini içeren bir sınıf mücadelesi belirginleşmiştir. Sendika hakkı için 
mücadele eden işçiler, işçi kadınlara yönelik erkek ve patron şiddetine karşı 
mücadeleyi de gündem etmişlerdir. 

Daha önce yapılan çalışmalarda, kadın işçilerin aktif olarak yer aldığı üç önemli 
direniş olan Novamed, TEKEL ve Flormar Direnişi’ndeki kadın işçilerin işçi hareketi 
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içinde nasıl konum aldıkları, hangi deneyimleri elde ettikleri ve tüm bunların Türkiye'de 
işçi hareketi ile kadın hareketine nasıl yansımaları olduğu üzerine değerlendirmeler 
yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde kadınların eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadele 
edebilecek mekanizmalar oluşturmalarının, işçi kadınların bir emek hareketi içerisinde 
aktif olarak yer almasının ve direniş pratikleri geliştirmesinin güçlenme, özneleşme ve 
özgürleşme olarak deneyimlendiği ve toplumsal cinsiyet ilişkileri bağlamında 
dönüşümler yarattığı görülmüştür.  

Bu çalışmada ise işçi kadınların direnişlerin öznesi haline geldiği görülen 
direnişler incelenecektir. SML Etiket, Sinbo, Migros Depo direnişi, Kadıköy Belediyesi 
işçileri ile yapılacak görüşmeler üzerinden kadınların direnişle ilişkilenme biçimi, bunun 
dönüştürücü, güçlendirici etkileri ve günlük hayat pratiklerini nasıl etkilediği 
çalışılacaktır. Araştırma, Covid-19 sürecindeki işçi kadınların kimlik taleplerinin emek 
eksenli mücadeleyle nasıl ilişkilendiğini, kadınların burada oynadığı rolü, Covid-19 
sürecinde toplumsal hareket dinamiklerinin nereye doğru evrildiğini ve nelerin 
gelişmekte olduğunu anlamak için de bir araç olacaktır. 

 

 

Emeğin	Kendini	Yeniden	Var	Etmesi	ve	Çalışmanın	Ruhsallığı	
Bağlamında	Dayanışma	Ekonomileri		

Sedef	Öztürk		
Çalışmada insanın doğası gereği yalnızca kişisel çıkarı doğrultusunda ilerlemeye 

yatkın olmadığı, bu argümanın mevcut ekonomik sistemin işlerliği açısından tüm 
doğaya ve bireylere dayatıldığı, bu dayatmanın dönüştürülmesinin ise emeğin 
dönüştürülmesi yolundan geçtiği savunulmaktadır. Bu yolun en etkili araçlarından olma 
potansiyeli taşıyan dayanışma ekonomileri bu bağlamda incelemeye değer 
görülmüştür.Dayanışma ekonomileri bugün tüm kıtalarda örnekleri bulunan, takas, 
potlaç ve kooperatifçilik gibi geleneklerden beslenen, globalleşen kapitalin yarattığı 
maddi ve manevi ihtiyaçlara yerel düzeyde karşılık gelebilecek, çok farklı yapılarda 
örneklerin teşkil ettiği geniş bir alanın ismidir. Ne olduğu, ne olmadığı, nasıl olması ve 
olmaması gerektiği üzerine henüz teorik çerçeveleri çizilmemiş, her gün sınırları biraz 
daha netleşen ve üzerinde tartışmalar sürmekte olan bir konudur. Dayanışma 
ekonomileri kapitalist üretim, tüketim ve bölüşüm mekanizmalarına yapısal ve uzun 
soluklu bir alternatif olma potansiyeli taşımaktadır. Mevcut potansiyelin gelecekte ne 
kadar güçlü bir alternatif olabileceğini ise bu örneklerin ekonomileri ortaklaştırma 
gayesinin yanında, toplumsal dönüşümü sağlama, ekolojiyi koruma, işyerinde 
hiyerarşik ilişkileri ortadan kaldırma, kimlik temelli ayrımcılığa karşı durma gibi 
kapsamlı hedefleri hangi oranda gerçekleştirebildiği belirleyecektir.Dayanışma 
ekonomisi, teorik zemini üzerinde çeşitli tartışmaların son 20 yılda yoğunlaşarak 
devam ettiği, pratik uygulamaların teorik çözümlemelerden önce ortaya çıktığı ve daha 
hızlı ilerlediği bir kavram. Çalışmamda bu tartışmaları insan emeği, çalışmanın 
ruhsallığı ve neoliberalizm ve kapitalizm eleştirisi gibi konularda alanının öncüsü olan 
düşünürlerin fikirleri ışığında inceledim ve farklı görüşlerin derlemesini ve 
karşılaştırmalarını yaptım. Bu anlamda çalışmamın teorik çerçeveye ve literatüre 
katkıda bulunacağına inanıyorum. Çalışmanın teorik zeminini oluştururken Karl 
Marx’ın emeğin yabancılaşması kavramından, Erich Fromm’un çalışmanın ruhsallığı 
ile ilgili görüşlerinden, Karl Polanyi’nin kapitalizm eleştirilerinden ve Marcel Mauss’un 
insanlık tarihindeki ekonomik aktivite incelemelerinden faydalandım. Literatürde ise 
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konuyla ilgili makaleler ve yapılan kongreler, seminerler, eğitimler ve dergi yazılarından 
bir derleme yapılmıştır. Çalışmanın, dayanışma ekonomileri üzerine yapılan 
tartışmaya emek süreçlerinin ruhsallığı bağlamında bir katkı yapması beklenmektedir. 
Konuya dair günümüze kadar yapılmış tüm tartışmaların bütünlüklü bir dökümü olması 
özelliği önem taşımaktadır. İlerleyen süreçte Türkiye’deki dayanışma ekonomileri 
örneklerinin potansiyeli ve sınırları üzerinde yapılacak bir saha çalışmasına öncül 
olması hedeflenmiştir. 

 

 

Platform	Kapitalizmine	Karsi	Dijital	Bir	Aktivizm	Mümkün	mü?	
Mehmet	Yusufoğlu	

Dijital Platform Kapitalizmi ve Buna Karşı Bir Aktivizm Mümkün mü?  
Bu çalışma dijital ekonomiyi ve dijital platformları incelemek; metalaştırma ve 

paralılaştırma yöntemlerini tespit etmek ve son olarak bundan yola çıkarak dijital bir 
aktivizmin nasıl mümkün olabileceğine dair sorular sormak üzere hazırlandı.  

Arama motorları (Google, Bing, Baidu), sosyal medya platformları (Facebook, 
Instagram, WeChat, Twitter), oyun platformaları (GTA, World of Warcraft) ve Dijital 
Aracısızlastırma (Disintermediation) yöntemi ile çalışan platformalar (Über, AirBnb, 
Bircoin, Spotify) farklı farklı biçimlerde kullanıcı etkileşimleri üzerinden değer 
üretiyorlar. Burada müsteril olan kullananlar degil, reklam verenler ve veri/tahmin icin 
para ödeyenler. Hedefli reklamlama, tahmin ürünleri üretme, tahmin ürünleri üretmek 
için gerekli veri elde etmeye (extraction) dayalı hizmet sunumlarinin birlikte analizi 
yapılarak kavramlastırılmasi gerekiyor.  

Gözetim Kapitalizmi(Zuboff), Platform Kapitalizmi (Srnicek), Davranışsal Artık 
(Zuboff) , Mülksüzlestirma Yoluyla Birikim (Harvey), Ev ici 
emek/Görünmeyen/Ödenmemiş Emek (K. Jarret, L.Fortunati ve bazi feminist iktisat 
kuramcıları), Ag-topluluklarının ve kültürünün oluşturulması (Tim Jordan) farklı 
açılardan digital ekonomiyi açıklamaya çalışırken farklı arastırmacılarca üretilen 
kavramlar. Davranışsal iktisatçılar dijital platformlarda tıklama sayısını arttırmak için 
kullanılan cezbetme ve yönlendirme (tuning, nudge, herding) teknikleri üzerinde 
duruyorlar.  

Platformlar elde ettikleri yüksek çözünürlüklü dijital davranış verisini tahmin 
ürünleri üretiminde, hedefli reklamlamada ve böylece aldıklara reklamalara tıklama 
oranının (CTR) arttırılmasinda kullanıyorlar. Örneğin bilindiği kadarıyla Facebook 200 
boyutlu bir uzayda yani 200 parametre ile tek bir kullanıcısını tanımlamakta. Kişi 
hakkında bilgi edinmeye ve aynı zamanda bu bilgiyi pekiştirecek İlişki ağlarını 
öğrenmeye neden olacak dijital davranışlara yöneltmeye (paylaşımı “begenmek” böyle 
bir davranış) çalışıyor. Sınıflandırmada kullanılan “Derin ögrenme” (deep learning) 
teknikleri bu siniflandirmanin başarısının sınırlarını da gösteriyor. Bu teknikler yüksek 
sayılı ve zamansal olarak tekrar eden veriye göre şekillendirilmiş yüksek işlem gücü 
vezaman gerektiren “yapay sınır aglarının” “egitilmesine” dayalı. 

Peki tüm bu analizler ve veriler çerçevesinde dijjital bir aktivizm mümkün mü? 
Platform verilerinin ve platformlarının kamusallastirilmasi gibi çözümlerin mevcut 
güçler dengesinde ve iktidar ilişkisinde mümkün olmadığı durumda, buna yönelik bir 
aktivism nasıl oluşturulabilir? Platformların gerektiğinde canını yakmak mümkün mü?  
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Digital platformların temel dayanak noktası, Spotify’in dinleyeceginiz şarkıları 
tahmin edip önermesi gibi, tıklayacagimiz reklamların, sevecegimiz paylasımların, 
takip edeceğimiz insanların tahmin edilmesine dayalı. Yani platformlar rastgeleligi 
sevmiyor. Mesela bir dede ve bir torun aynı hesabı kullansa muhtemelen bu hesabın 
neye tiklayacagini tahmin etmeleri imkansız.  

Bu durumda dijital aktivizm gerektiğinde “rastgelik üretmeye” dayanabilir mi? 
Bunun yöntemlerini geliştirmek mümkün mü? Platformların baska zayıf noktaları 
neler? 

 

 

Dayanışma	Ekonomisi	Örneği	Olarak	Yeni	Nesil	Kooperatifler	
Zeynep	Özsoy	

Türkiye’de son yıllarda “yeni nesil kooperatifler” olarak da adlandırılan dayanışma 
temelli örgütlerin sayısı ve popülerliğinin giderek artmakta olduğunu gözlemliyoruz. 
Dünyanın başka birçok ülkesinde olduğu gibi kriz koşulları bu tür yapıların 
yaygınlaşmasında çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Giderek yoksullaşan, 
yalnızlaşan ve kendini çaresiz hisseden kişiler bir araya gelerek hem ekonomik hem 
de sosyal alanda güç kazanmaya çalışıyorlar. Yeni nesil kooperatiflerin en yaygın 
örneği olarak şehirlerde genellikle mahalle ölçeğinde örgütlenen ve gıda alanında 
faaliyet gösteren tüketim kooperatifleri karşımıza çıkmaktadır. Faaliyet gösterdikleri 
özelliklerine ve gönüllülerinin özelliklerine bağlı olarak bu kooperatiflerin her birinin 
yapısı ve işleyişi de birbirinden farklı olmakla birlikte benzer ilke ve değerlerden yola 
çıkıyorlar. Örneğin gıda egemenliği ve gıda güvencesi kavramlarını benimsiyorlar. 
Tüketici ve üretici arasında eşit ilişki kurmaya çalışıyorlar. Tedarik zincirlerini 
kısaltmaya çabalıyorlar. Böylece bir yandan ürünlerin üretimi ve tüketiminde 
yabancılaşmayı azaltırken, öte yandan nakliye için gerekli olan enerji tüketimini 
azaltmayı hedefliyorlar. Toplumsal faydayı gözetiyor, ekolojik üretimi destekliyor ve 
temiz gıdanın üretilerek tarımın dönüştürülmesi için inisiyatif alıyorlar. Üye ve 
gönüllüler arasında da hiyerarşiden uzak, yatay, eşitlikçi ilişkiler kurma çabası 
içindeler. Tüketim ilişkilerini de dönüştürmeye çabalıyorlar. Kent içinde yaygınlaşan bu 
kooperatiflerin birçoğu birbirleriyle de etkileşim halindeler. Ayrıca kendi mekanlarında 
ve başka kamusal alanlarda yaptıkları etkinliklerle ve sosyal medya aracılığıyla 
seslerini duyurmaya çalışıyorlar.Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Eskişehir 
gibi birçok ilde bu kooperatifler hayat buluyor. Ancak gıda dışındaki alanlarda da yeni 
nesil kooperatifçiliğin yaygınlaştığını görüyoruz. Dayanışma temelli bu örgütler başka 
bir yaşamın mümkün olabileceği umudunu canlı tutmamızı sağlıyor. Bu çalışma 
kapsamında gıda dışında faaliyet gösteren yeni nesil kooperatifler ve kooperatif 
girişimleri inceleniyor. Kültür sanat alanından, bilgi odaklı girişimlere; enerji 
sektöründen, rekreasyona; tekstilden, kadın üretici örgütlenmelerine kadar farklı 
alanlarda faaliyet gösteren 9 örgüt temsilcileriyle yüz yüze derinlemesine mülakatlar 
yapıldı. Ayrıca haklarında çıkan haberler, web sayfaları, sosyal medya içerikleri, ana 
sözleşmeleri ve diğer dokümanları da incelendi.Faaliyet kolları, bulundukları coğrafya, 
yaptıkları işler, üyelerin sosyo-ekonomik koşulları ve eğitim düzeyleri birbirinden çok 
farklı olsa da bu örgütlerin temel değerlerde ve yönetişimde benzeştikleri gözlemlendi. 
Kendine yetebilme, kendi sorumluluğunu alma, demokrasi, eşitlik, adalet ve 
dayanışma ilkelerini temel alan bu örgütler tabandan yükselen alternatif bir ekonominin 
temellerini atıyorlar. Kar elde etmenin dışında farklı araçlar ve motivasyonlarla ilişki 
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kurarak, çoğulcu ve kültür bazlı bir anlayışla ekonomin bilinenden çok daha karmaşık 
bir sosyal ilişkiler alanı olduğunu bizlere düşündürüyor. Yasal olarak geleneksel 
kooperatiflerden farklı olmasalar da birçok kooperatifte karşılaştığımız pasif 
demokrasinin aksine dahiliyetçi, kendisini yöneten-güdümlü olmayan, çok paydaşlı 
yapılar oluşturmaktadırlar.Günümüzde insanların ve toplulukların ihtiyaçlarını temel 
alan değer ve prensipleri önceliklendiren dayanışma temelli örgütler başta Avrupa ve 
Latin Amerika olmak üzere farklı coğrafyalarda birçok insanın yaşamının bir parçası 
haline gelmiştir. Dayanışma ekonomisi inisiyatifleri otoriter neoliberal yapılara karşı bir 
direniştir. Türkiye’deki oluşumlar hacim ve etki bakımından henüz bu ülkelerin çok 
gerisinde olmakla birlikte yeni bir gelecek inşa etme çabaları son derece önemlidir. 
Müşterek mülkiyete ve yatay doğrudan-demokratik karar alma bu oluşumların ortak 
özellikleridir. Bu oluşumlar cinsiyet, yaş, engellilik ve göçmenlik gibi alanlarda yüksek 
derecede sosyal dahiliyet içermektedir. Eşitlik, mütekabiliyet, iş birliği karşılıklı 
yardımlaşma, dayanışma ve sürdürülebilirlik önceliklidir. Bu çalışmada kapitalist 
sistemdeki rekabet ve kar maksimizasyonu anlayışının panzehri olarak Türkiye’nin 
öznel koşullarında ortaya çıkan ve yaygınlaşan yeni nesil kooperatifçilik anlayışı 
incelenecektir. 
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B4	Oturumu	(Çalışma	Grubu	Sunumları)	
Türkiye’de	Gıda	Egemenliği	

3 Eylül 2021 Cuma – 16:30 
 

Yürütücüler:	Fatih	Özden	ve	Umut	Kocagöz	

 

Türkiye’de	Gıda	Egemenliği:		
Temel	Sorun	Alanları	ve	Mücadele	Olanakları	

2.	Bölüm:	Özneler,	Mücadele	Olanakları	ve	Stratejiler	
1980 sonrasının neoliberal tarım politikalarını ve sermaye birikim süreçlerini 

nitelemek için kullanılan 3. Gıda rejiminin açıkları, kırılganlıkları ve yarattığı tahribat, 
yaşanan pandemi süreciyle birlikte çok daha görünür hale gelmiştir. Kapitalist, 
endüstriyel tarım-gıda sistemine karşı ilk olarak 1990’lı yılların ortalarında uluslararası 
köylü hareketi La via Campesina tarafından gündeme getirilen Gıda Egemenliği 
kavramı köylüleri, kır ve kent emekçilerini tarım-gıda politikalarının öznesi kılmaya 
yönelik ilkeleri ve savunusuyla öne çıkmıştır. Buna karşılık gıda hakkı, gıda egemenliği, 
müşterekler, agroekoloji gibi alanlarda Türkiye’deki hareketlere katkı sunan 
tartışmalarda ciddi eksiklik olduğu, gıda-tarım-ekoloji rabıtasında yapılan tartışmaların 
politik ekonomi ve politik ekoloji damarlarından pek fazla beslenmediği, bu bağlamda 
sistem eleştirisini kapsamayan, nerede durduğu pek belli olmayan söylem ve 
tartışmaların öne çıktığı söylenebilir. Bu minvalde, 1-3 Eylül 2021’de yapılması 
öngörülen Karaburun Bilim Kongresi’nde “Gıda Egemenliği” üzerine çalışma grubunun 
bu alandaki tartışmalara katkı sunacağını düşünüyoruz. Gıda hakkı, gıda adaleti, gıda 
egemenliği, agroekoloji gibi hususları, bu alanda çalışan araştırmacıların, aktivistlerin, 
toplumsal hareket aktörlerinin tartışmasına açmak. Birçok sebeple aciliyetli olarak 
gördüğümüz bir mesele olarak, Gıda Egemenliği üzerine Türkiye’den açıklayıcı, 
tartışmacı, eleştirel ve deneyimlere dayanan katkılara yer vermeyi amaçlıyoruz. 

 
Ø Zerrin Çelik – Tohum Hakkı ve Köylü Pratikleri 
Ø Murat Büyükyılmaz – Yerel Yönetimler ve Gıda Egemenliği 
Ø İrem Soysal Al – Kentteki Ekolojik Gıda İnisiyatiflerinin Gıda Egemenliği 

Mücadelesindeki Yeri 
Ø Abdusellam Kutlu – Mevsimlik Tarım İşçilerinin Durumu ve Örgütlenme 

Olanakları 
Ø Adnan Çobanoğlu – Çiftçilerin Örgütlenme Haklarının Gıda Egemenliğiyle 

İlişkisi 
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A8	Oturumu	-	Marksizmin	Güncelliği		
İşçi	Sınıfının	İlk	General’ine	

4 Eylül 2021 Cumartesi – 10:00 
 

Yürütücü:	Ahmet	Haşim	Köse	

 

Sınırda	Güncelleme	
Haluk	Yurtsever	

Tarihin son sözü yok. Bilimin de. Sistemler, düzenler ise sonludur. Sonlu bir 
düzen olan ve sonu yaklaştıkça barbarlaşan kapitalizmin teorik-pratik sınırlarını 
tartışmak güncel sınıf mücadelesinin önemli bir önceliğidir.  

Siyaset, bir  “şimdiki zaman” etkinliğidir. Siyasal var oluş ve eyleyiş tarzını bir 
kıyamet uğrağına kilitleyen anlayış, siyaseti bir tür toptancı boykotçuluğa daraltmakta; 
nihai kurtuluş amaç ve hedeflerinden uzak bir güncel mücadelecilik ise dar pratikçilik 
kısırlığına düşmektedir.  

Günümüzde, sistemin sinir uçlarına, Aşil topuğuna yönelen bir siyaset tarzı inşa 
etmek için, sınırdaki kapitalizmin bunalımına odaklanmak gerekiyor.  

Sınır-bunalım ilişkisini tarihsel-teorik, ama aynı zamanda güncel siyasal olgu ve 
dinamikler üzerinden çözümleyebilmek için, dikkati yalnızca bunalıma ya da yalnızca 
sınırlara değil, birbirleriyle ilişkileri içinde ikisine birden yoğunlaştırmak gerekiyor. 

 
 

 

Marksizm	ve	Yeni	Teknolojiler	
Erkin	Özalp	

Marksizmin yeni teknolojilere yaklaşımındaki belirleyici öğe, bu teknolojilerin, 
insanlığın kendi kaderini kendi ellerine alması hedefiyle ve mücadelesiyle ilişkileridir.  

19. yüzyılda, “yeni teknolojiler” dendiğinde, her şeyden önce makineler ve büyük 
sanayi anlaşılıyordu. Marx, Kapital’de, makinelerin insanları boyunduruk altına almak 
için nasıl kullanıldığını çok ayrıntılı olarak ele aldı. Büyük ölçekli makineli üretim, 
bağımsız bireysel üreticiliği olanaksız hale getirerek, insanların yaşayabilmek için 
emek güçlerini sermaye sahiplerine satmasını zorunlu kılmıştı. Kapitalist üretim tarzı, 
insanları makinelerin birer eklentisine dönüştürmüş ve çalışmayı aşırı derecede 
yıpratıcı hale getirmişti. Ama aynı makineler, diğer yandan, kapitalist üretim tarzını 
ortadan kaldırabilecek olan bir sınıfı, yani işçi sınıfını üretiyordu. Ayrıca, makineler, 
herkesin çalışacağı bir toplumda zorunlu çalışma sürelerinin fazlasıyla kısaltılmasının 
ve böylece insanların özgürleşmesinin maddi koşullarını da yaratıyordu.  

Lenin, Emperyalizm adlı eserinde, sermayelerin yoğunlaşma ve merkezileşme 
eğilimlerinin kaçınılmaz bir sonucu olan tekelleşme üzerinde dururken, bunun çürütücü 
etkilerini teşhir etmenin ötesinde, tekelci şirketlerin ortaya çıkışının, üretimi 



Bildiri Özetleri – 15. Karaburun Bilim Kongresi – 1-4 Eylül 2021 – Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir 

 54 

toplumsallaştırmayı, yani toplumsal çıkarlara dayalı planlı bir üretim gerçekleştirmeyi 
kolaylaştırdığını vurgulama gereğini duydu. Devlet ve Devrim’de ise, ölçeğini giderek 
büyüten ve karmaşıklaşan kapitalist üretim sisteminin gereksinimleri doğrultusunda 
milyonlarca işçinin eğitilmiş olmasının, halkın devlet yönetimini doğrudan doğruya 
kendi üzerine almasını mümkün kıldığını saptadı. 

Günümüzde de, yeni teknolojiler, bir yandan, büyük sermaye sahiplerinin 
ellerinde, insanlığı boyunduruk altında tutmanın araçları olarak kullanılıyor. Örneğin, 
işçilerin her hareketlerinin anlık olarak izlenebilmesi ve işten atma tehdidi, çalışmanın 
bir işkenceye dönüşmesine yol açıyor. İnsanların neredeyse her yaptıklarının anlık 
olarak izlenebilmesi, zaaflarının sömürülmesini ve baskı altına alınmalarını 
kolaylaştırıyor. İnsanların kaderlerini ilgilendiren kararlar, daha fazla kâr etme 
amacıyla, güvenilirlikleri sınırlı olan ve nasıl çalıştıkları gizli tutulan (bazen 
geliştiricilerinin bile anlayamadığı) yapay zekâ uygulamalarına aldırılıyor. Ürün ve 
hizmetlerin pazarlama ve satış kanalları üzerinde tekel oluşturan “teknoloji şirketleri” 
(yani, varlıklarını büyük ölçüde internete borçlu olan dev şirketler), toplam kârlardan 
aldıkları payları giderek büyütürken, teknolojilerin hangi yönlerde geliştirileceğini kendi 
dar çıkarlarına göre belirleme gücünü kazanıyor.  

Ama diğer yandan, aynı teknolojiler, üretim sürecinin mutlak olarak insanlığın 
denetimi altına sokulmasının ve tüm insanların zihinsel üretim kapasitelerinin 
toplumsal çıkarlar doğrultusunda kullanılmasının olanaklarını barındırıyor. Dev 
teknoloji şirketleri, güçlerini, başlarında bulunan kişilerin yaratıcılıklarına değil, ücretli 
çalışanlarının ve kendilerine bağımlı bir şekilde çalışanların yaratıcılıklarına borçlu. 
Dahası, teknolojik ilerlemelerin temelinde yatan evrensel bilgi birikimi, insanlığın ortak 
bir eseri. Üretim araçlarının ve insanlığın bilgi birikiminin, gerçek sahiplerine, yani 
insanlığa ait olacakları bir dünyada, teknolojilerin hangi yönlerde geliştirileceği 
toplumsal çıkarlar doğrultusunda belirlenirken, herkes, teknolojik ilerlemelere katkıda 
bulunma ve bunların sonuçlarından yararlanma olanağına kavuşacaktır.  

Marksizm, böylesi bir geleceğe ulaşmanın mümkün olduğuna işaret eden güncel 
örnekleri, özellikle de insanların gönüllülük temelinde birlikte çalışmasına ve kolektif 
zekâya dayanan somut kazanımları önemser ve öne çıkarır. Ama kapitalist üretim 
tarzının egemen olduğu bir dünyada elde edilebilecek olan kazanımların son derece 
sınırlı kalacağını da gösterir ve günümüzün gerçeklerinden hareketle ayrıntılı bir 
gelecek tasarımı üretmekten kaçınır. Çünkü, Marksizm, bugünden tasarlanabilecek 
olan bir gelecek için mücadele etmeye değil, insanların kendi geleceklerini özgürce 
biçimlendirebilir duruma gelmesi için mücadele etmeye çağırır. 

 

 

Pandemide	Yaşamı	Yeniden-üretmek:		
Feminist	Mücadele,	Sınırlar	ve	Olanaklar		

Melda	Yaman	
Yaşamla ölüm arasındaki sınırın bu denli inceldiği pandemi koşullarında, 

yaşamın - yaşamın yeniden üretiminin her şeyin üzerinde olduğunu, esas olanın 
yaşam olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu koşullar bize, kadınların hane içinde 
“yaşamı üreten etkinliklerinin” hayatı, kapitalizmi, dünyayı döndüren başlıca emek 
etkinliği olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kadınlar yoksullaşan haneleri ayakta 
tutabilmek için türlü stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Bu da, ekonomik krizlerde 
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olduğu gibi, hem sınıfsal hem de ataerkil çelişkileri keskinleştiriyor. Öbür yandan 
çelişkiler keskinleştikçe yeni mücadele olanakları da açılıyor kuşkusuz. Bu yanıyla 
pandemi, sınıfsız, her türlü emek sömürüsünün ortadan kalktığı, kadınlarla erkeklerin 
eşit olanaklara kavuştuğu, kadınların emekleri, bedenleri, cinsellikleri üzerinde tek 
başına söz sahibi olduğu eşitlikçi ve dayanışmacı bir dünya ufku üzerine düşünmeye 
vesile olabilir. Gelin birlikte bu sosyalist feminist ufku yeşertmenin yollarını konuşalım. 

 

 

11	Avrupa	Ülkesinde	Klasik-Marksgil	Kategorilerin	
Nicel	Büyüklükleri	Üzerine	Gözlemler	

Ozan	Mutlu	
Geleneksel milli gelir kategorileriyle, klasik-Marksgil makroekonomik kategoriler 

arasında, dayanmış oldukları kavramsal çerçevelerin farklı olmasından kaynaklanan 
bir uyumsuzluk vardır. Uyumsuzluğun en önemli nedeni, iki yaklaşımın üretim 
tanımlarının farklı olması; bir başka deyişle geleneksel milli gelir kategorilerinin, klasik-
Marksgil üretim emeği-üretim dışı emek ayrımını görmezden geliyor olmasıdır. Bu 
sebeple, geleneksel milli gelir kategorilerinden hareketle makroekonomik gelişim 
üzerine yapılan gözlemler yanıltıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sorundan hareket 
ederek pek çok çalışma, geleneksel milli gelir serilerini, üretim emeği-üretim dışı emek 
ayrımını esas alarak dönüştürerek, klasik-Marksgil iktisadın kategorilerini tahmin 
etmeye yönelmiştir. Bu çalışmalar içinde özellikle Shaikh ve Tonak’ın “Milletlerin 
Zenginliğinin Ölçülmesi: Ulusal Hesapların Ekonomi Politiği” başlıklı çalışması önemli 
bir dönüm noktası olmuştur. Bu çalışmanın ardından birçok iktisatçı geleneksel milli 
gelir kategorilerini Shaikh-Tonak yöntemiyle dönüştürerek, klasik-Marksgil kategorileri 
farklı ülkeler için tahmin etmeye yönelmiştir. Dayanmış oldukları kavramsal çerçeve 
ortak olmasına rağmen bu çalışmalar, ülkelere özgü veri sorunlarının çözümü 
sırasında farklı varsayımlar kullanmak zorunda kaldığı için, elde edilen bulgular ülke 
karşılaştırmaları için doğrudan kullanılamaz. Benzer şekilde elde edilen bulguların 
genelliğini göstermek de zordur. Bu sebeple farklı ülkeler için benzer yöntem ve veri 
setlerine dayanarak mümkün olduğunca standardize edilmiş bir biçimde klasik-
Marksgil kategorilerin, ülke karşılaştırmalı bir perspektifle inşa edilmesi gerekmektedir. 
Ancak bu yolla farklı ülkeler için elde edilen bulguların genel bir resim ortaya çıkarıp 
çıkarmadıkları ortaya konabilir.  

Bu tespitten hareketle bu çalışma, klasik-Marksgil kategorilerin nicel 
büyüklüklerini, Avrupa ülkeleri için ortak bir veri seti ve yönteme dayanarak tahmin 
etmeye dönük daha kapsamlı bir projenin ilk bulgularını sunmayı amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda, 11 Avrupa ülkesi için (Almanya, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, 
Danimarka, Finlandiya, İtalya, Portekiz, İspanya, Avusturya, Belçika) veri setleri el 
verdiği ölçüde Shaikh-Tonak yöntemi takip edilerek tahmin edilmiş klasik-Marksgil 
kategorileri; üretim emeği-üretim dışı emek büyüklüklerini, artık değer oranını, artık 
değerin üretim dışı faaliyetlerde tüketilen bölümünü, genel ve net kâr oranını ve 
sermaye bileşimlerini sunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, para birimi olarak Euro 
kullanan ekonomiler esas alınarak, Euro-7 (Almanya, Fransa, Hollanda, Finlandiya, 
İtalya, Avusturya, Belçika) ve Euro-9 (Euro 7’ye ek olarak Portekiz ve İspanya) 
başlıkları altında toplulaştırılmış ölçümler gerçekleştirilmektedir. Ölçümler büyük 
ölçüde 1990’lı yıllardan başlayarak, 2018 yılına kadar getirilmektedir. Elde edilen 
bulgular görece kısa bir zaman dilimini kapsamak gibi bir dezavantaja sahip olmakla 
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birlikte, Avrupa’da kriz öncesinde ve sonrasında temel klasik-Marksgil makro 
dinamikler diyebileceğimiz eğilimlerin baskın olduğu tespitini yapmak mümkün 
görünmektedir. Bu kapsamda Euro-7 ve Euro-9 başlıkları altında toplulaştırılan 
bulgulara göre, artık değer oranında artış görünmesine rağmen sermaye 
birleşimlerindeki yükselmenin etkisiyle genel kâr oranının kriz öncesinde aşağı yönlü 
olduğu ve kriz sonrasında, en azından 2017’ye kadar toparlanma görülmediğini tespit 
etmek mümkündür. Üretim dışı emeğin toplam istihdam içindeki payı genel olarak artış 
sergilemesine rağmen son yıllarda durgunluk görülmektedir. Yine artık değerin üretim 
dışı faaliyetlerde tüketilen bölümüne bakıldığında yukarı yönlü bir eğilim görülmektedir. 
Euro-7 ve Euro-9 başlıkları altında toplanan bu genel gözlemlere ek olarak çeşitli 
istisnaların var olduğunu da not etmek gerekmektedir. Bu sebeple çalışmada ülkeler 
için elde edilen bulgular ülke örnekleri üzerinden de değerlendirilmektedir. Fakat genel 
bir sonuç olarak, klasik-Marksgil makroekonomik dinamiklerin güncel ekonomilerin 
hareketinde belirleyici olduğunu, büyüme, sermaye birikimi, kriz gibi tartışmalar 
gündeme geldiğinde klasik-Marksgil kategorilerden hareket etmenin zorunlu olduğu 
tespitini yapmak mümkündür. Aynı zamanda Avrupa ülkeleri için elde edilen bulguların 
ABD için daha önce yapılan çalışmaların bulgularıyla uyumlu olması, klasik-Marksgil 
makroekonomik dinamiklerin küresel ölçekte işleyen eğilimler olduğu yönünde kanıtlar 
sunmaktadır. 
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B5	Oturumu	-	Hapishanelerde	Hak	İhlalleri	ve	
Pandemi	(Tutsaklarla	Dayanışma	İnisiyatifi	Oturumu)	

4 Eylül 2021 Cumartesi – 10:00 
 

Yürütücü:	Aslı	Davas	

 

Pandeminin	Hapishanelere	Yansıması	
Emrah	Topaloğlu	

Kovid-19 pandemisinin Türkiye’de de yayılım gösterdiğinin açıklanmasının 
üzerinden tam bir yıl geçti. Bu bir yıl boyunca egemenler ve devlet tarafından halk 
sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha deneyimledik. Halkı ve özellikle çalışanları 
kapsayan doğru düzgün bir önlem alınmaması ve aynı zamanda sadece “ayrıcalıklı” 
belli bir kesimi korumaya dönük politikalar nedeniyle ülkemiz halkı bugün daha yoğun 
bir biçimde hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Özellikle son aylarda çok hızlı ve 
yoğun bir artış gösteren salgın karşısında devlet, göz boyama tedbirler ve yaşam 
hakkının ihlali anlamına gelecek yasaklar uygulamaktadır. 

 

 

Pandemi	mi	Hapishanelerde	Hukuksuzluk	ve	Kuralsızlık	mı?	
Gökhan	Soysal	

 
Pandemi sürecinde yaşanan hak ihlalleri diğer dönemlere göre daha artmış 

durumdadır. İç yönetmelikte belirtilmemiş, hiçbir hukuk ve kurala uymamış keyfi 
yaptırım ve dayatmaların pandemiyle birlikte bağlayıcı bir hukuka dönüştüğünü 
görülmektedir. Bu keyfi yaptırımlar ve dayatmalar hapishaneden hapishaneye farklılık 
göstermektedir. Mevcut haliyle zaten birer işkencehaneye dönüştürülen 
hapishanelerde pandemi dönemi tutsaklar için katlanılmaz hal almaktadır. Pandemi ile 
birlikte zaten kırıntı halinde olan tutsak hakları, yeni hak kayıp ve gaspları olarak 
karşımızda durmaktadır. 

 

 

Pandemide	Tutsak	Ailesi	Olmak	
Kerim	Altınmakas	

 
Tutsak aileleri tutsakların en önemli parçalarından birisidir. Türkiye’de 

cezalandırma sadece tutsak alınan kişi ile sınırlı kalmayıp, tutsak ile ilişkide olan 
özellikle tusakların aile yakınlarına karşıda uygulanmaktadır. Tusakların aillerinden 
uzak yerlere gönderilmesinden tutun da telefonda ana dilde görüşmeye kadar her 
alanda bu cezalandırma gerçekleştirilmektedir. Tutsak aileleri pandemi sürecinde ise 
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hapishanelere giriş ve çıkışlardaki kuralsızlıktan, görüş yasaklarına;  hapishane 
yönetimlerinin keyfi yaptırım ve dayatmalarından kısıtlanan haklara kadar pek çok 
bilinçli olarak üretilen sorunlara, engellere maruz kalmaktadır.  

 

 

Pandemide	Tutsak	Olmak	
Ali	Haydar	Keleş	

 
Tutsaklığın esas öznesi doğal olarak bizzat tutsakların kendisidir. Pandemi 

sürecinde hapishanede kalmış ve yeni çıkmış olan eski bir tutsak olarak sürece dair 
içerde neler yaşandığını doğrudan aktaracak. Hapishaneler sorununu içeri ve 
dışarısıyla bağını kurarak ortak mücadelenin zeminleri hakkında önerilerini sunmaya 
çalışacaktır. Tutsaklık ne tutsaklarla ne tutsak aileleri ne de tek başına tutsaklarla ilişkili 
kurumlarla sınırlıdır. Tutsaklık toplumsal bir mesele olduğu için çözümü de kolektif bir 
mücadele ile gerçekleşecektir. 
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Kapanış	Oturumu	-	Mülksüzler:	Ne	Yapmalı?			
4 Eylül 2021 Cumartesi – 17:00 

 

Yürütücü:	Yasemin	Özgün	

 

Mülksüzlerin	Hali	Pür	Melali	
Özgür	Müftüoğlu	

Son 50 yılda küreselleşme, esnekleşme, neoliberal politikalarla sermaye birikim 
rejimi dönüşürken işçi sınıfının nicel ve nitel yapısını da değiştirdi. İşçi sınıfı nicel olarak 
büyürken ve yaygınlaşırken nitel olarak birbirinden farklılaştı, ayrıştı; adeta parçalanıp 
kristalize oldu. Sınıfın mücadele araçları bu kristalize olma halini durduramadığı gibi 
sınıfı yeniden bir araya getirip burjuvaziye karşı mücadeleye de yöneltemedi. Böylece 
emekçiler, mücadelelerle elde edilmiş haklarının pek çoğunu kaybetti; işsiz, 
güvencesiz, örgütsüz ve yoksullaşmış bir işçi sınıfı karşımıza çıktı. Covid-19 
pandemisi, bu tabloyu en yalın haliyle görünür kıldı.  

Peki tüm bunlar, işçi sınıfının ve beraberinde sınıf mücadelelerinin tarihe 
gömüldüğü anlamına mı geliyor? Bu soruya kestirmeden bir yanıt vermeden önce 
emekçilerin/mülksüzlerin/güvencesizlerin halini, kapitalist üretim sistemindeki 
konumlarını da göz ardı etmeden değerlendirmek yerinde olacaktır.” 

 
 

 

Kapitalist	Kriz:	İsyan	ve	Umut	
Volkan	Yaraşır	

2007-2008 küresel krizi, kapitalizmin yapısal ya da genelleşmiş krizi olarak gelişti.  
14 yıl geçmesine rağmen finans kapitalin krize yönelik tedbirleri palyetif kaldı. 

Kendi içinde değişik fazlar yaşayan kriz derinleşerek, yayılıyor. Kriz küresel düzeyde 
olağanüstü bir dönemin ya da tarihsel bir momentumun önünü açtı. Yapısal krizlerin 
en karakteristik özelliği uzun bir dönemi kapsaması ve multi kriz şeklinde gelişmesidir. 
Bugün ekonomik krizin yanında, emperyalist özneler arasında  hegemonya krizinin, 
uygarlık krizinin, siyasi ve toplumsal krizlerin yaşanması tesadüf değildir, sistemik 
krizin doğası gereğidir. Yeni nesil krizler olarak tanımlayabileceğimiz ekolojik kriz ve 
sağlık kriziyle kapitalizmin bir varoluşsal kriz içine girdiğini söyleyebiliriz. 

Böylesi koşullarda sınıfsal antagonizma şiddetlenir ve iki olasılık doğar: İmkan ve 
tehdit... 

İmkan devrimin imkanıdır. İşçi sınıfı ve kitlelerin örgütlü olması ve devrimci 
öznenin varlığı imkanı aktüelleştirir. Tehdit ise faşizmin ya da karşı devrimci sürecin 
gerçek ve sahici bir tehlike olarak ortaya çıkmasıdır. 

Kriz sonrası küresel düzeyde 3 dalga şeklinde gelişen sınıf ve kitle hareketleri, 
isyan ve ayaklanmalar umudun ayağa kalkışını simgeledi. 2011-12-13 yılları Akdeniz 
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havzasını öne çıkardı. Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Rojava (heterodoks devrimi) ve 
Gezi Ayaklanması devrimin imkanını gösteren, aşağıdan devrim olasılığını ortaya 
çıkaran pratikler olarak dikkat çekti. 2016-2018 arasında yaşanan dalgada ise 
Hindistan’da tarihin en  büyük genel grevlerini, sınıfın bir fraksiyonu olarak Sarı 
Yeleklilerin eylemlerini, dünya çapında feminist kadın grevlerini gördük. 2019-2020 
başında 44 ülkeyi saran isyan ve ayaklanma dalgası yeni bir döneme girdiğimizi 
gösterdi. Pandemi bu süreci kesse de salgın koşullarında sınıfın en marjinal kesimleri 
dahil zengin eylemler gerçekleşti. Kadın hareketi ve ekolojik hareket ve LGBTİQ+ 
hareketi önemli ataklar yaptı. Kolombiya’da 28 Nisan 2021 sonrasında  bir anlamda 
devrimci durum oluştu. Şili, Peru, Bolivya, Lübnan’da önemli gelişmeler yaşandı. Bir 
anlamda ayaklanmalar senkronu devam ediyor ve özellikle kent ayaklanmaları yeni 
dönemin en karakteristik özelliği olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde karşı 
devrim ve devrimci gelişmelerin kent savaşları şeklinde biçimleneceğini söyleyebiliriz. 
Bu gelişmeler umudu beslerken öte yandan küresel bir faşist dalga tehdidi altındayız. 
Evet yüksek bir konjonktür içindeyiz. İmkanı gerçeğe dönüştürmek anti- kapitalist 
alanların rezonansı ve enerjilerin kristalize olmasına bağlı. Ancak bu noktada anti- 
kapitalist kopuşlar yaşanabilir. Yoksa bizi bekleyen faşizm tehdidi, eko ölüm, modern 
Auschwitz’ler, yeni işçi cehennemleri, patriyarkal kapitalizmin kadınlar üzerindeki  
yıkımı kısaca olağanüstü bir katastroftur. 

 

 

Toplumsal	Mücadele	Alanlarının	Ortak	Zemini:	Sınırlar,	Olanaklar	
Ayşe	Erdem	

Dünya ve Türkiye’de yaşanan çoklu kriz Covid 19 salgınının etkisiyle büsbütün 
derinleşti. Neo-liberal politikalar, artan işsizlik ve yoksullukla beraber toplumsal bir 
yıkımla karşı karşıyayız. Türkiye’de tüm yetkileri elinde toplayan, tek adamın keyfi 
iradesine dayanan ve neo-faşist özellikler gösteren bir rejim karşısında sisteme karşı 
daha önce de mücadele eden, hak mücadelesi veren dinamiklere yenilerinin 
eklendiğini ve tabandan toplumsal mücadele alanlarının genişlediğini görüyoruz.  

İçinde bulunduğumuz bu karanlığa ve hukuksuzluklara karşı ülkenin dört bir 
yanında, herkes kendi hak talebi üzerinden itirazını yükseliyor. Oysa toplumsal 
mücadele içinde olan kesimlerin karşı oldukları sistem aynı, aynı sistem yüzünden 
mağdur olmalarına rağmen güçlerini birleştiremiyorlar. 

Bu yılın Haziran ayında gerçekleşen Demokrasi Konferansı toplumsal mücadele 
içinde olan 21 alan tespit ederek, bu alanların sorunları ve özneleri üzerine çalışmalar 
yaparak tüm bu toplumsal kesimlerin talepleri arasında bağlantı kurarak ortaklaşması 
ve birlikte hareket etmesine zemin sağlamaya çalıştı.  

Bu sunumda, bu toplumsal mücadele alanlarının neler olduğu ve şu an Türkiye’de 
var olan öznelerinin ortak bir zeminde buluşma olanaklarından bahsedeceğim. 
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Neoliberal	Kapitalizmin	pençesinde	mülteciler…	
Üstün	Reinart	

1980’lerden beri dünyayı saran Neoliberal Kapitalizm kamu hizmetlerini 
özelleştiriyor, devletlerin halklarına ve koruma ihtiyacında olanlara hizmet veren 
yapılarını yıkıyor. 

Bu sistemde insan hakları, ekolojik kaygılar, adalet, eşitlik gibi kavramlara yer 
yok. 

En incinebilir, korumasız kitle: mülteciler. Neoliberal dünya mülteci yaşamı 
değersizmiş gibi davranıyor. 

Savaşlar, ekonomik krizler ve Iklim krizinin etkisiyle mülteci akınları artıyor, 
artacak. 

1951 Cenevre mülteci sözleşmesine Doğu’dan mülteci almama sınırlamasını 
Türkiye koymuş ancak bugün Batı ülkeleri de Müslüman mülteci istemiyor. Türkiye 
şeffaf, erişilebilir başvuru yöntemlerinin yokluğunda, ülkeye gelen milyonlarca mülteciyi 
bir pazarlık aracı olarak kullanıyor.  İnsan kaçakçılığı bir endüstri oluyor. 

Dünyanın birçok köşesinde yerleşik halk mültecileri ucuz işgücü sağlayacak 
ekonomik rakipler, demografik yapıyı değiştirebilecek, kültürel kimlik kaybına neden 
olacak tehditler olarak görüyor.  Medya ve politikacıların ırkçı, ayrımcı söylemleriyle 
yabancı nefreti yaygınlaşıyor. 

Kanada’lı akademisyen Alison Mountz, Sığınmanın Ölümü kitabında bazı batı 
ülkelerinin uzak adalarda mülteci tutuklama kampları oluşturduğunu, gözlerden uzak, 
insan haklarını ihlal ettiklerini anlatıyor. 

Türkiye’de ise ‘geçici koruma sistemi’ gittikçe daha sorunlu oluyor. 
Değiştirilmesi, yerine çoğulcu yaşamı ve toplumsal uyumu ön plana alan bir 

statünün getirilmesi gerekiyor. 
İnsanlığımızı korumak… Neoliberalizmi sorgulamak, her adımda karşı çıkmakla, 

geçici, belirsiz, yardım eksenli programların yerine çoğulcu toplumsal uyum 
stratejilerinin gelişmesini desteklemekle ve dayanışmayla mümkün olabilir. 
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