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Bütün Ülkelerin 
Proleterleri, Birleşin!

Ukrayna krizi sonrası 
dünya

Emperyalist dünyada güç dengeleri

Üç ayı geride bırakan Ukrayna savaşının 
daha şimdiden dünya ölçüsünde çok 
önemli siyasal, iktisadi, sosyal ve kültürel 
sonuçları oldu. Bu onun son otuz yılda ABD 
emperyalizmi ve müttefikleri tarafından 
gündeme getirilen çok sayıda yerel savaştan 
temel önemde farkını göstermektedir. 

ABD ve batılı emperyalist müttefikleri, 
1991’de Irak’a yönelik ilk emperyalist savaştan 
başlayarak, her seferinde güçsüz ve savunmasız 
şu veya bu ülkeye (Irak, Yugoslavya, 
Afganistan, Suriye, Libya vb.) keyfi biçimde 
çullanmışlardı. Fakat bu savaşların etki ve 
sonuçları yerel düzeyde kalmış, en fazla savaş 
alanını çevreleyen coğrafyayı kapsamıştı. Çin 
ve Rusya gibi ülkelerse geleceğe dönük olarak 
taşıdıkları kaygılara rağmen her defasında olup 
bitenleri izlemekle yetinmişlerdi (Rusya payına 
bunun tek istisnası, belirli bir tarihten sonra 
Suriye oldu). 

Ukrayna’da durum bu açıdan tümüyle 
farklıdır. Bunun gerisinde ise savaşta karşı 
karşıya gelen güçler tablosu vardır. Görünürde 
bu kez Rusya kendi emperyalist kaygı ve 
hesapları doğrultusunda Ukrayna’ya yerel bir 
müdahalede bulunmuştur. Gerçekte ise Ukrayna 
üzerinden ABD emperyalizmi ve Batılı 
emperyalist müttefikleri ile Rusya çok yönlü 
ve boyutlu bir savaş halindedirler. Ukrayna 
bu büyük çatışmanın yalnızca bir sahnesi 
ve Ukrayna halkı ise masum bir kurbanıdır. 

Savaş gerçekte Batılı emperyalistler ile Rusya 
arasında sürdüğü içindir ki, yol açtığı önemli 
ve kapsamlı sonuçlar da tüm dünyayı dolaysız 
olarak etkilemektedir. Bunun iktisadi, siyasi 
ve askeri planda ortaya çıkaracağı yeni güç 
dengeleri ve genel dünya tablosu önümüzdeki 
dönemde daha da belirginleşecektir.

Yine de yol açtığı büyük sarsıntılarla 
Ukrayna krizi, günümüz dünyasının temel 
gerçeklerine daha şimdiden önemli yeni 
açıklıklar sağlamıştır. Özellikle de emperyalist 
dünyanın güç dengeleri ve iç ilişkileri 
alanında. Söz konusu olan hiç de temel olgu ve 
eğilimlerdeki yenilik değildir. Fakat bunların 
geniş çaplı bir uluslararası krizin sınamasından 
geçerek böylece daha bir açıklık ve kesinlik 
kazanmasıdır.

Açıklık ve kesinlik kazanan olguların 
başında, emperyalist dünyadaki hegemonya 
krizinin yeni tablosu gelmektedir. ABD, 
batılı müttefiklerinin blok desteğine rağmen, 
Rusya’yı dünyanın geri kalanında tecrit 
etmekte ve böylece görülmemiş kapsamdaki 
ambargolarla ekonomisini çökertmekte 
başarısızlığa uğramıştır. Öylesine ki Asya’da 
güçlü ilişkilere sahip olduğu Hindistan’ı, 
Ortadoğu’daki temel dayanakları sayılan 
İsrail ile Suudi Arabistan’ı bile Rusya’yı 
tecrit çabalarına dahil edememiştir. Latin 
Amerika’dan Afrika’ya gerçekte şu 
veya bu düzeyde emperyalist bağımlılık 
ilişkileri içinde olan bir dizi ülke, ABD 
ve emperyalist müttefiklerinin baskı ve 
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dayatmaları doğrultusunda hareket etmekten 
geri durabilmişlerdir. Tüm bunlar bir arada, 
ABD’nin emperyalist dünyanın hegemon 
gücü olmak konumunu dönüşsüz biçimde 
yitirdiğinin tescili sayılmalıdır. Ukrayna savaşı 
çok kutuplu dünya gerçeğini artık tartışmasız 
bir olgu olarak gözler önüne sermiştir. İkinci 
Dünya Savaşı’nı izleyen Amerikan Barışı 
dönemi tamamen sona ermiştir.

Savaşın ardından Avrupalı emperyalistlerin 
firesiz olarak ABD emperyalizmi ekseninde 
kümelenmesi, NATO’nun belirgin bir tutumla 
öne çıkması ve iki İskandinav ülkesiyle 
genişleyecek olması, Avrupa enerji piyasasının 
giderek Amerikan enerji tekellerinin eline 
geçmesi, NATO’nun yeni bir düzeyde 
silahlandırılmasının Amerikan savaş tekellerine 
çok karlı yeni pazarlar açması vb. gelişmeler 
bu konuda yine de yanıltıcı olmamalıdır. Tüm 
bunlar gerçektir, ama bu gerçeğin yalnızca bir 
yönüdür. Dahası ilk bakışta göze çarpan olduğu 
ölçüde, daha derinde duran ama daha da önemli 
olan asıl gelişmeleri perdelemektedir. 

Özellikle Amerikancılar yukarıda 
sıraladıklarımızı ABD emperyalizminin 
uluslararası liderlik konumuna yeniden 
güçlü bir biçimde dönmesi olarak sunmaya 
çalıştılar. Bunu böyle sunanlar, batılı 
emperyalist dünyanın iç ilişkilerindeki geçici 
bir düzelmeyi, dünya güç ilişkilerinin genel 
tablosuyla karıştırmaktadırlar. ABD’nin batılı 
emperyalist kamp içindeki konumunu bugün 
için yeniden güçlendirdiği bir gerçektir. Fakat 
bu dünya liderliğinden farklı bir konumdur. 
Amerikan emperyalizmi bu ikincisini dönüşsüz 
bir biçimde yitirmiştir. Karşısında artık ona 
açıkça meydan okuyabilen güçler vardır. 
Rusya Ukrayna savaşı üzerinden bu meydan 
okumayı siyasal ve askeri planda sarsıcı 
biçimde somutlamıştır. Çin ise bunu daha 
sakin ve soluklu biçimde ama tüm cephelerde 
halen etkili bir biçimde sürdürmektedir. ABD 
emperyalizminin Uzak Doğudaki kışkırtıcı 
açıklama ve adımlarını Rusya’dan aşağı 
kalmayan bir kararlılıkla karşılamaktadır. ABD 
emperyalizminin izlediği saldırgan politikaların 
bu iki ülkeyi, Rusya ve Çin’i birbirine daha da 
yakınlaştırması bu meydan okumalara ayrı bir 
güç ve anlam da kazandırmaktadır.

 
ABD, Avrupa ve Almanya

Ukrayna savaşının ardından Batıda asıl 
önemli gelişme, Almanya’nın yeniden geniş 
çaplı bir silahlanma yolunu tutmasıdır. Bu 
gerçekte Batılı emperyalist kamp içindeki 
kenetlenmenin orta vadedeki en zayıf 
noktasıdır. Alman emperyalizmi Ukrayna 
savaşını bir fırsata çevirerek bu alanda 
denebilir ki tarihi önemde bir hamle yapmıştır. 
Henüz herhangi bir biçimde dışa vurulmasa 
da, bu adımın daha şimdiden Avrupa’nın 
kendi bünyesinde geleceğe dönük kaygılar 
uyandırdığından kuşku duyulmamalıdır. 

Almanya iktisadi, mali ve elbette politik 
planda çoktandır Avrupa’nın tartışmasız 
lideridir. Fakat Avrupa’nın öteki büyük 
güçleri, özellikle de Fransa ve İngiltere, 
onu askeri açıdan dengeliyor ve tamamlıyor 
olmanın güveni ve rahatlığı içinde idiler. Oysa 
tuttuğu yolda ilerlediği takdirde (ki kuşkusuz 
öyle de olacaktır!) Almanya aynı zamanda 
askeri açıdan da Avrupa’nın lideri konumuna 
yerleşecektir. Halen bir nükleer güç olmaması 
bu konuda yanıltıcı olmamalıdır. Son otuz 
yılda önüne çıkan fırsatları en iyi biçimde 
değerlendirerek, İkinci Dünya Savaşı’ndaki 
ağır suçlarının ürünü bir dizi engeli ya da 
sınırlamayı sıçramalı adımlarla aşmayı 
başarmış bir Almanya var orta yerde.

Kısa vadede tüm AB’yi kendi ekseninde 
hizalamış olmanın mutluluğunu yaşıyor 
görünse de, Almanya’nın yeniden geniş çaplı 
bir silahlanma yolunu tutmasının herkesten 
çok ABD’yi rahatsız edeceği de kesindir. Bu 
çerçevede Sovyetler Birliği’nin dağılmasını 
izleyen tutum ve tartışmaları yeniden 
hatırlamak aydınlatıcı olacaktır. Almanya 
o sıra bugünle kıyas kabul etmez ölçüde 
zayıf bir konumdaydı. Buna rağmen yeniden 
silahlanmasına ilişkin tartışmalarda, özellikle 
ABD ve İngiltere, kesin bir tutumla karşıt bir 
konumda idiler. Bugünlerde hesapsız ve tahrik 
edici adımları nedeniyle Ukrayna krizinde 
sorumluluk taşıdıklarını dile getirerek bizzat 
ABD ve müttefiklerini eleştiren ve uyaran 
Henry Kissinger, ‘90’lı yılların başındaki 
tartışmalarda Almanya’nın silahlanmasına karşı 
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çıkarken, dosdoğru iki dünya savaşına işaret 
ediyor ve şunları söylüyordu: Biz batılılar 
20. yüzyılın iki dünya savaşını hiç de artık 
yıkılan Sovyetler Birliği’ne karşı değil fakat 
tam da kendi aramızda yapmıştık! Böylece 
dünya savaşlarının emperyalist karakterini de 
en veciz bir biçimde dile getirmiş oluyordu. 
Ve bunu tam da Almanya’nın kontrolsüz bir 
silahlanmasına neden karşı durmak gerektiğini 
gerekçelendirirken yapıyordu. 

Başta Kissinger ve Brzezinski olmak 
üzere Amerikan emperyalizminin en etkili akıl 
hocaları, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
Avrupa’da Almanya için yarattığı tarihi 
fırsatları ve dolayısıyla ABD için riskleri daha 
o günden bütün açıklığı ile görüyor, bunun 
dizginlenmesi ve denetim altında tutulması için 
politikalar öneriyorlardı. Her defasında AB 
genişlemesini önceleyen NATO genişlemesi 
bu politikalardan biri, dahası birincisiydi. 
Özellikle İngiltere ve Polonya üzerinden 
Avrupa’da ayrı bir potansiyel güç ekseni 
oluşturmak bunun bir başka örneği idi. Bu 
Almanya-Fransa eksenine karşı Amerikancı 
bir Avrupa ekseniydi. (Nitekim AB dışındaki 
İngiltere halen Ukrayna krizini bu konuda yeni 
bir fırsata çevirme çabası içinde.) Ve nihayet 
Rusya ile Almanya arasında stratejik sonuçları 
olacak türden bir yakınlaşmayı kesin olarak 
engellemeye yönelik politikalar. (Ukrayna 
konusunda ABD tarafından izlenen kışkırtıcı 
politikanın temel hedeflerinden biri başından 
itibaren buydu.)

Ukrayna savaşının ardından ABD’nin 
NATO’da ve Avrupa’da konumunu yeniden 
güçlendirmiş olmasının ise, tersinden 
Almanya’yı (yanısıra özellikle Fransa’yı) 
rahatsız ettiği de gerçeğin öteki yönüdür. Yine 
de bunu görmezlikten gelmek Almanya için 
amaca daha uygundur. Zira onun için bugün 
önemli olan, tam da Ukrayna savaşı sayesinde, 
kendisine yeniden sınırsızca silahlanma 
yolunun açılmış olmasıdır. Bu büyük bir 
stratejik kazanımdır ve Almanya’yı emperyalist 
dünyanın yarınki güç ilişkilerinde daha etkin 
yeni konumlara hazırlayacağına kuşku yoktur.

Bütün bunlardan çıkan sonuç, batılı 
emperyalistler arasında bugün pekişmiş gibi 
görünen ilişkilerin gerçekte yapısal zaaflar 

taşıdığı, dolayısıyla yeni gelişmelere bağlı 
olarak yeniden gevşeme, hatta giderek çözülme 
potansiyeli taşıdığıdır. 

İktisadi ve sosyal sonuçlar

TKİP, Ukrayna savaşının hemen ardından 
yaptığı kapsamlı değerlendirmede, savaşın 
muhtemel iktisadi ve sosyal sonuçları 
konusunda şunları söylemişti:

“11- Öte yandan, günümüzün dünya 
kapitalist ekonomisi, birbirine bin bir bağla 
sıkı sıkıya bağlı organik bir bütündür. 
Dolayısıyla şu veya bu ülkeyi hedef alan 
ekonomik-finansal ambargo, aynı zamanda 
sistemin bütününü de gerisin geri vuran bir 
silahtır. Hele de hedef ülke, ekonomisi önemsiz 
nispeten küçük bir ülke değil de, özellikle 
pazar ve hammadde kaynağı bakımından son 
derece önemli bir büyük ülke olarak Rusya’ysa. 
Rusya’ya uygulanan ambargo Batılı kapitalist 
tekeller kadar özellikle yakıt ve gıda fiyatları 
üzerinden geniş tüketici kitlelerini de derinden 
etkileyecek, böylece sistemin çok yönlü krizini 
de ağırlaştıracaktır.” (Emperyalist Dünya ve 
Ukrayna Krizi, 27 Şubat 2022)

Savaşı izleyen üç aylık tablo bu 
değerlendirmeleri doğrulamıştır. Gelinen 
yerde savaşın kendisinden çok yol açtığı 
iktisadi ve sosyal sonuçlar, özellikle de enerji 
ve gıda fiyatlarındaki sonu belirsiz artışlar 
öne çıkmakta, bu durum dünya ölçüsünde 
çok geniş kitlelerin yaşamını dolaysız olarak 
etkilemektedir. Son iki yıldır pandeminin 
yarattığı yükleri kitlelere fatura eden kapitalist 
hükümetler, bu alanda henüz hiçbir soluklanma 
yaşanmamışken şimdi de buna Ukrayna 
savaşının küresel etkilerinin yarattığı yükleri 
eklemiş durumdalar. Silahlanmaya ayrılan 
devasa mali kaynaklar durumu daha da 
ağırlaştırmaktadır. Batılı hükümetler Rusya’yı 
şeytanlaştırarak bu politikayı kitlelere kabul 
ettirmek doğrultusunda halen hummalı bir 
çaba içindeler. Ama her geçen gün bu çabanın 
etkisini zayıflatmakta, emekçiler arasında 
savaş gerçeğine ilişkin yeni sorgulamaların 
önünü açmaktadır. Bu onları savaşın gerçek 
nedenlerini yanısıra, neden savaşı durdurmak 
için gerçek bir politik-diplomatik çaba 
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yürütülmediğini de sorgulamaya itecektir. 
Savaşın uzaması sosyal krizi ağırlaştıracak, 
böylece sosyal hoşnutsuzluğa yeni boyutlar 
ekleyecektir. Kitlelerin en hayati ihtiyaçlarının 
karşılanması ile militarizm ve savaş karşıtlığı 
arasındaki bağ daha görünür hale gelecektir.

Rusya’ya karşı uygulanan kapsamlı 
ambargonun asıl yıkıcı sonucu, kapitalist 
dünya ekonomisinin işleyişinin belirgin 
biçimde bozulması olmuştur. Finansal ve ticari 
sistemdeki bütünlük ortadan kalkmış, sermaye 
ve meta dolaşımı belirgin biçimde zaafa 
uğramış, bu arada sistemin işleyişinde yerleşik 
ve dokunulmaz gibi görünen uluslararası 
kurallara olan güven yerle bir olmuştur. Batılı 
emperyalistlerin bu alanda sahip oldukları 
üstünlükleri böylesi kriz anlarında birer 
saldırı aracına dönüştürmeleri deneyimi, 
kaçınılmaz olarak daha şimdiden alternatif 
çözüm arayışlarını hızlandırmış, böylece de 
yeni finansal ve ticari bloklaşmaların önü 
açılmıştır. Savaşın bir biçimde sonuçlanmasının 
ardından bu süreçler elbette hız kesecek, 
muhtemelen şimdiki histerinin tahribatı da 
belirli sınırlarda onarılacaktır. Ama artık eskiye 
dönüş olmayacak, olamayacaktır. Ukrayna 
kriziyle birlikte bu alanda yaşananlar hiçbir 
biçimde unutulmayacak, dolayısıyla kapitalist-
emperyalist dünyanın yeni iktisadi düzeni 
bunu gözeten yeni adımlar ve önlemlerle 
biçimlenecektir.

“Batının liberal değerleri” efsanesi!

Ukrayna savaşının daha şimdiden açığa 
çıkan çok önemli ideolojik, kültürel ve moral 
sonuçları da var. Bunlardan denebilir ki en 
önemlisi, batı toplumlarının derinliklerinde 
hep yaşayagelen ırkçılığın Ukrayna savaşıyla 
birlikte kendini Rus olan herşeye düşmanlık 
üzerinden en kaba biçimler içinde açığa 
vurmasıdır. Aynı ırkçı zihniyet aynı kabalıkta 
hükümetlerce izlenen mülteci politikaları 
üzerinden de açığa çıkmıştır. Bugün Ukrayna 
için hiç değilse görünürde histerik bir duyarlılık 
gösteren emperyalist Batı dünyası, bizzat 
sorumlusu ve yürütücüsü olduğu savaşların yol 
açtığı insani sorunlara karşı tam bir ilgisizlik 
içinde olmuştur. Bugün savaştan kaçan 

Ukraynalılara kapılarını ardına kadar açanlar, 
uzun yıllardır bizzat kendilerinin sebep olduğu 
savaşların mağdurlarına kapılarını sımsıkı 
kapatmak için her yola başvurabilmişlerdir.

Ukrayna krizi ve savaşı, emperyalist 
Batının o pek övündüğü liberal demokrasisinin 
gerçek sınırlarını da ortaya koymuştur. Savaş 
patlak verir vermez Rus kaynaklarından haber 
almak hak ve olanağı resmen ve fiilen ortadan 
kaldırılmış, kitleler Batılı kaynakların tek 
yanlı enformasyon ve propagandasına mecbur 
ve mahkûm bırakılmıştır. Tek yanlı olarak 
şartlandırılmış resmi kamuoyunun özel basıncı 
altında, düşünce ve ifade özgürlüğüne de 
büyük darbeler vurulmuştur. İnsanlar düşünce 
açıklamaya ve kendi kabulleri doğrultusunda 
tutum almaya zorlanmışlardır. Siyasal kriz 
ya da savaş durumlarında temel hak ve 
özgürlüklerin anında baskı altına alınması, 
duruma göre tümden ortadan kaldırılması, 
tarihsel olarak Batının o pek övünülen liberal 
geleneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ama 
resmen içinde yer almıyor göründükleri bir 
savaş durumunda bile bunu yapanların, savaşın 
doğrudan tarafı durumuna geldiklerinde daha 
neler yapabileceklerini kestirmek zor değildir. 

Alman İmparatoru II. Wilhelm, baş 
suçlularından biri olduğu birinci emperyalist 
dünya savaşı patlak verir vermez, “artık parti 
ayrımlarını tanımıyorum, hepimiz artık yalnızca 
Almanız!” mealinde sözler sarf etmişti. Bugün 
Batı dünyasında, hele de II. Wilhelm’in 
ülkesinde, durum tam olarak budur. Barış 
hareketlerinden kök alan Yeşiller partisinin 
militarizmin, silahlanmanın ve savaşta aktif 
taraf olmanın en hararetli savunucusu kesilmesi 
bu açıdan yeterince açıklayıcı sayılmalıdır. 
Bu çok şaşırtıcı olmadığı gibi yeni de 
değildir. Yugoslavya savaşı sırasında Alman 
Anayasasında yer alan dış krizlere askeri 
müdahale yasağını sosyal-demokratlarla birlikte 
onlar kaldırmışlardı. Şimdi de Ukrayna savaşı 
patlak verir vermez, yine aynı sosyal-demokrat 
ortaklarıyla birlikte, bu kez Almanya’yı yeniden 
silahlandırmak politikasını onlar uygulamaya 
geçiriyorlar. Alman emperyalizmine ve 
militarizmine yolu düzlemek nedense her 
seferinde “sol”da sayılan bu iki partiye düşüyor. 
Bunun bir rastlantı olduğuna inanmak için 
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budala olmak gerekir.

Ortadoğu ve Türkiye

ABD emperyalizminin kendisine bin bir 
bağla bağlı Ortadoğu devletlerini Rusya’ya 
karşı istediği türden bir tutuma yöneltememesi, 
Ukrayna savaşının açığa çıkardığı önemli bir 
olgu olmuştur. İsrail Rusya’yla güçlü ilişkilerini 
zedeleyecek hemen hiçbir adımın bir parçası 
olmamıştır. Suudi Arabistan ile Körfez ülkeleri 
de ambargolara katılmadıkları gibi halen 
petrol arzının artırılmasına yönelik baskılara 
da direnebilmektedirler. Bu dikkate değer 
tutumları da dünya güç dengelerindeki büyük 
değişime ve bunun bu türden ülkelere açtığı 
geniş manevra alanına bir gösterge saymak 
gerekir. 

Ama yazık ki Ortadoğu’da bunun bedelini 
bir kez daha Filistinliler ödeyecekler. Filistin 
halkının yalnız bırakılması yeni bir durum 
değildir. Önemli bir bölümüyle Arap devletleri 
Filistin davasına açık ihanet safhasına çoktan 
geçtiler. Bu kervana son olarak Tayyip Erdoğan 
Türkiye’si eklendi. İsrail uluslararası ilişkiler 
alanında şimdi her zamankinden daha güçlü ve 
rahat. Ne yazık ki bunun acısını Filistin halkı 
çekmeye devam edecek.

Türkiye’ye gelince. Önce aşağıdaki 
pasajları okuyalım:

“Kriz patlak verdiğinden beri hükümet 
üzerinden resmi çevrelerin takındığı tavır ile 
sermaye medyasının olayı sunuş tarzına bu 
açıdan tam bir yüzsüzlük egemendir. Onlara 
göre, Türkiye bu krizin tarafı olmadığı gibi 
taraflara eşit mesafedeki konumuyla çözümüne 
katkı sağlayabilecek en önemli bölge ülkesidir 
de. Konumu, krizin taraflarıyla rahatça 
konuşmaya ve onları öteki bölge ülkeleriyle 
birlikte ortak çıkarlarda uzlaştırmaya uygun 
biricik ülke de Türkiye’dir. Bu söylem buna 
inandırıcılık kazandırmaya yönelik bazı 
girişimlerle de desteklenmektedir…”

“Kriz patlak verdiğinden beri basında 
sürekli yinelenen bir öteki söylem ise şu 
oldu: Türkiye bu krizin tarafı olmadığı halde 
mağduru olmak riski ile yüz yüzedir. Zira 
Rusya ile yıldan yıla gelişen çok kârlı ekonomik 
ve ticari ilişkileri vardır; krizin büyümesi ve 

kontrolden çıkması bu ilişkilere büyük zarar 
verebilir, Türkiye hak etmediği mağduriyetlerle 
yüz yüze kalabilir...

“İşin aslında güncel planda bütün mesele 
de budur, sergilenen onca yüzsüzlüğün 
gerisinde tüm da bu alandaki sıkıntı vardır. 
Sorun Türk burjuvazisinin stratejik tercihleri ile 
taktik çıkarları arasındaki boğucu sıkışmadan 
doğmaktadır. Rusya güçsüz ve çaresiz 
konumdayken, dolayısıyla da sorunsuzca 
kuşatılırken, bunları bağdaştırmak kolaydı. 
Oysa patlak veren kriz ve bunun Rusya’nın 
meydan okumasına dönüşmesi, bu kolay 
bağdaştırma döneminin de sonu anlamına 
gelmektedir…”

Sanılabileceği gibi bu değerlendirme 
ne yenidir ne de Ukrayna krizine ilişkindir. 
2008’de patlak veren Gürcistan krizi ve 
savaşı sonrasına ilişkindir. Ama dinci-
faşist iktidarın Ukrayna krizi ve savaşı 
sonrası tutum ve girişimlerine olduğu gibi 
oturmaktadır. (Gürcistan Krizi ve Türkiye, Parti 
Değerlendirmeleri- 3, Eksen Yayıncılık, s.273-
74)

Yine de bugünkü krizde AKP iktidarının 
manevra alanının çok daha geniş olduğunu 
eklemek gerekir. Bunun gerisinde yukarıda 
andığımız Ortadoğu ülkelerine o beklenmedik 
tutumu almak olanağı veren aynı gerçekler var. 
Türkiye’nin bir NATO ülkesi olması burada 
bir handikaptan çok ek bir olanak olarak işe 
yarıyor. Rusya bu konumdaki bir ülkenin 
ambargoya katılmamasını her şeye rağmen 
çok önemli bir tutum sayıyor ve elbette haz 
etmediği tüm ötesini böylece sineye çekiyor. 
Öte yandan batılı emperyalist kamp da kendi 
yönünden benzer bir yaklaşımla hareket 
ediyor. Türkiye’nin Rusya’ya karşı izledikleri 
kaba saldırgan çizginin dışında kalmasını 
hoş karşılamıyorlar ama yine de kritik bir 
karşı karşıya gelişte onun kendi yanlarında 
duracaklarından bir kuşku duymayarak duruma 
katlanıyorlar.

Burada şimdilik şu kadarını da 
ekleyelim: Siyonist İsrail’in kullanabildiği 
manevra alanının bedelini nasıl Filistinliler 
ödüyorlarsa, Türkiye’nin dinci-faşist iktidarının 
kullanabildiği manevra alanının bedelini de 
bölgesel düzeyde halen Kürtler ödüyorlar.
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Sınıf hareketinin dünü, 
bugünü ve imkanları

A. Murat

Ocak-Şubat eylemlilik dalgası

İşçi hareketi 2022 yılına birbirini izleyen 
fiili grevler ve eylem dalgası içinde girdi. 
Derinleşen ekonomik krizin çalışma ve yaşam 
koşullarında yol açtığı katlanılamaz sonuçların 
ürünü olan bu eylemlilik tablosu gelinen yerde 
hız kesmiş görünüyor. Ama eylemlere yol 
açan bütün sorunlar, daha da önemlisi ortaya 
çıkan dinamikler ve imkânlar olduğu gibi 
duruyor. Buradan hareketle hareketin geçici bir 
duraksama yaşadığını, koşullar böyle devam 
ederse önümüzdeki dönemde daha güçlü bir 
şekilde yeniden ivmeleneceğini söylemek 
mümkün.

Türkiye işçi sınıfı hareketinin nihayet 
başka bir düzeye ulaşarak yeni bir gelişme 
dönemine gireceğine dair umut ve beklentiler 
aslında sadece güncel eylemler tablosundan 
kaynaklanmıyor. İnişli çıkışlı bir seyir içinde 
olsa da işçi hareketinin uzun zamandır içinde 
bulunduğu cendereden bir çıkış aradığı, dahası 
bu çıkışı kolaylaştıracak öfke ve tepkinin alttan 
alta mayalandığı da bir gerçek. Sadece 2000’li 
yılların başından itibaren ele alınsa bile, SEKA, 
TEKEL, Greif, Metal Fırtına vb. onlarca örnek, 
bunlarla karşılaştırılacak ölçekte olmasa da 
gerçekleşen yüzlerce grev, eylem ve direniş, 
sınıf hareketinin göründüğü kadar da durgun 
olmadığını göstermektedir. Bu nedenledir ki 
ileriye doğru her bir gelişme, acaba sınıf hareketi 
yeni bir atılım dalgasının içine mi girdi sorusunu 
yeniden güncelleştiriyor.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 
ve siyasal koşullar, uluslararası planda yaşanan 
ekonomik-siyasal krizler, bunların işçi ve 
emekçiler açısından yıkıcı sonuçları, en azından 
ilerici kesimlerde, sınıf hareketinin kendini 

bugünkünden çok daha güçlü bir biçimde ortaya 
koyacağına dair umut ve beklentileri güçlendiren 
bir diğer faktör. 

Tüm bunlar birlikte ele alındığında, 
yaşanan son eylemlik sürecinin çeşitli biçimler 
kazanarak süreceğini, yılların birikimi ile 
günün ağırlaşan koşullarının yenisini ve daha 
güçlüsünü hazırlayacağını düşünmek iyimser 
bir beklenti olmaktan çok somut olgulara dayalı 
bir belirlemedir. Emperyalist-kapitalist sistemin 
onulmaz çelişkileri, Türkiye kapitalizminin 
mevcut siyasal rejiminin çıkışsızlıkları ve 
sermaye sınıfının durmayacak olan saldırılarının 
er geç Türkiye işçi sınıfını daha güçlü bir 
biçimde sahneye çıkaracağına şüphe yok. 

Ancak yılların birikimi üzerinden önemli 
dinamiklerle ortaya çıkmış olsa da, son 
eylemlilik tablosunun bunun başlangıcı olup 
olmadığı konusunda bir öngörüde bulunmak 
kolay değil. Bu sorunun cevabına dair bazı ön 
fikirler oluşturabilmek için bile, eylemlilikleri 
kendi içinde değerlendirmek, zayıf ve güçlü 
yanlarını ortaya koymak yeterli olamaz. 
Dünyada ve ülkede yaşanan siyasal gelişmeler ve 
bunların muhtemel sonuçları bir yana, uzun bir 
dönemdir yaygın ve genel bir eylem kapasitesi 
ortaya koyamayan işçi hareketimizin bazı sorun 
alanlarını en azından yakın dönemin seyri içinde 
ele alabilmek ve son eylem dalgası ile birlikte 
toplam birikimin bunları çözmek için ne tür 
imkanlar barındırdığına ve ne tür yetersizlikler 
taşıdığına bakmak gerekir.

   
İşçi hareketimiz son kırk yılı 

ve Ocak-Şubat eylemlilik süreci

Emperyalist dünyanın ve yerli 
işbirlikçilerinin ihtiyaç ve kaygılarının ürünü 
olarak gündeme gelen 12 Eylül askeri faşist 
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darbesinin en önemli sonucu, ‘70’li yılların 
gelişip büyüyen işçi hareketinin birikim ve 
mevzilerini bastırıp dağıtması oldu. Kendine 
özgü gelişim sürecinin yol açtığı handikaplara 
rağmen, ‘60’lı yıllardan itibaren yaşadığı 
sıçramayla modern bir düzeye ulaşan işçi 
hareketinin ‘70’li yıllardaki siyasallaşma ve 
devrimcileşme süreci, askeri faşist darbeyle 
birlikte kesintiye uğradı. Darbenin ardından 
büyük bir sarsıntı ve dağınıklık yaşayan işçi 
hareketi, ‘80’li yılların ikinci yarısından 
itibaren yeniden bir gelişim sürecinin içine 
girdi. Ön birikimiyle birlikte 1986’dan 
1991’e kadar uzanan, 1989-91 arası dönemde 
tepe noktasını yaşayan bu gelişim süreci, 
Zonguldak madencilerinin Mengen barikatında 
durdurulması ve Körfez savaşının başlamasıyla 
sona erdi. 

Toplamında bu yeni eylem dalgası, bazı 
ekonomik kazanımların yanı sıra belli siyasal 
sonuçlara da yol açtı. Bunların en önemlisi, bu 
eylemlerin 12 Eylül darbesi öncesinde bizzat 
Turgut Özal tarafından hazırlanan 24 Ocak 
Kararları saldırısına yaklaşık on yılın ardından 
nihayet bir set çekilmesidir. Bu set hareketin 
geri çekilmesinin ardından aşama aşama 
yıkılmış olsa da, o dönem için işçi hareketinin 
önemli bir başarısı olmuştur. ANAP iktidarının 
düşürülmesinde ve o gün için sosyal demagojiyi 
etkin olarak kullanan SHP’nin önce belediye 
yönetimlerine sonra koalisyon ortağı olarak 
hükümete taşınmasında bu eylemler ve sonuçları 
önemli bir rol oynamıştır.

1989-91 Bahar Eylemleri dalgası, örgütlülük 
düzeyi ve dayandığı sınıf katmanları açısından 
Ocak-Şubat 2022 eylemliliğinden oldukça 
farklı özellikler taşıyordu. Sınıf içinde, 
eylem deneyimi ve siyasal bilinç olarak hala 
azımsanmayacak düzeyde sola ve sosyalist 
düşünceye açık bir kuşak vardı. Hareketin ana 
gövdesi kamu işletmelerine dayanıyordu ve 
bunlar Türkiye ekonomisi için önemli işletmeler 
konumundaydı. Harekete geçen bölüklerin kendi 
talepleriyle birlikte, bozulan yaşam koşulları ve 
baskı politikalarına karşı eylemleri, kısa süre 
içinde mevcut hükümete, onun şahsında siyasal 
iktidara yöneldi. İşyerlerine dayalı örgütlülükler, 
eylemlerin gelişiminde ve eylem biçimlerinde 

önemli bir rol oynadı. Bunun da ürünü olarak 
o günün mevcut sendikal yapıları eylemlerin 
önüne düşmek zorunda kaldılar. Ancak 
Zonguldak örneğinde görüldüğü gibi, kritik 
anlarda inisiyatifi elde tutmayı da başardılar. 

Türkiye tarihinin en yaygın grev ve direniş 
dalgası bu dönemde yaşandı. Bu 12 Eylül 
karanlığının aşılmakta olduğu bir dönemdi ve 
yasal haklar hala da çok sınırlıydı. İşçiler bunu 
fiili meşru eylem hattına dayanarak aştılar. Başta 
işyeri komiteleri olmak üzere değişik düzeydeki 
taban örgütlenmelerinin gücü ve inisiyatifi bunu 
başarmalarını kolaylaştırdı.

Yukardaki kısa özetlemeden de anlaşılacağı 
gibi, Bahar Eylemleri, en azından başlangıç 
aşamasında, bu yılın başındaki eylem dalgasına 
benzer yanlar içeriyordu. Ama hem bilinç hem 
de örgütlülük düzeyi olarak, bugünkü hareketi 
aşan özelliklere sahipti. İşçi sınıfı tek tek 
mevzilerde mücadele ederek yola çıkmış olsa 
da, daha başında itibaren genel bir eylemlilik 
sürecinin gidişatı değiştirebileceği ve en azından 
kaybedilmiş hakları geri alabileceği inancı, 
sınıfın ileri kesimlerine hâkimdi. Güçlenen 
eylem dalgasının genel grevi gündeme getirmesi 
bunun en somut göstergesiydi. Yaşanan kendi 
içinde bir ivmelenme, bir yükseliş dönemiydi. 
Ancak iç önderlik sorunlarının yanı sıra ülkede 
ve dünyada yaşanan gelişmeler onun kendi 
gerçek sonuçlarını üretmesini, sınıf hareketinin 
‘80’li yıllarda kaldığı yoldan devam etmesini 
engelledi.

Sovyetler Birliği’nin dağıldığı ve ardından 
neo-liberalizmin işçi sınıfını fiziksel ve ideolojik 
olarak paralize etmeye yöneldiği 1991-99 arası 
dönem, işçi hareketinin bir geri çekiliş süreci 
içinde olsa da birleşik karakterini şu veya 
bu ölçüde yine de koruduğu bir dönem oldu. 
Döneme özelleştirme karşıtı mücadele ve sosyal 
yıkım saldırılarına karşı direniş rengini verdi. 
Kamu emekçilerinin sendikalaşma talebine 
dayalı güçlü eylemleri de bu dönemde ortaya 
çıktı. 

Körfez savaşını (1991) izleyen yoğun 
tensikat saldırısı, tabandaki öncü unsurları 
önemli ölçüde hareketin dışına itmişti. 
Geride kalan öncü kesimlerse, hareketin geri 
çekilmesinin yol açtığı kırılmanın da etkisiyle, 
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hızla bürokratik sendikal anlayışın sol tandanslı 
dayanaklarına dönüştüler. 

Ortaya çıkan tekil mevzi direnişler, ardı 
arkası kesilmeyen sosyal yıkım saldırılarına 
karşı yasal mitingler biçimindeki toplu 
eylemler, hareketi canlı tutmakla birlikte, 
saldırıları püskürtmeyi başarabilecek bir sonuç 
elde edilemedi. Mezarda emeklilik ve tahkim 
yasalarına karşı başlayan eylemlilik dalgasının 
(1999), İzmit Depremi bahanesi ile sendikal 
bürokrasi tarafından ortada bırakılması ise, 
durgunluk ve geri çekilmeden dağılmaya doğru 
gidişin başlangıcı oldu. Bu aynı zamanda 
sendikal bürokrasinin harekete tam hakimiyet 
kurmasının yolunu da düzledi.

2000’li yıllardan bugünlere kadarki süreç 
içinde işçi hareketi TEKEL, Greif, Metal Fırtına 
vb. onlarca önemli mücadele yaşamış olsa da 
içinde bulunduğu parçalı dağınık yapıyı aşamadı. 
Ortaya çıkan önemli mücadele örnekleri 
birbirini tetikleyen ve böylece kendi sınırlarını 
aşarak genelleşen bir mücadele düzeyi ortaya 
çıkaramadı. Bu dönemde yaşanan eylemlerin 
bazılarının toplum nezdinde önemli bir heyecan, 
destek ve dayanışma görmesine rağmen, değişik 
sınıf kesimlerinin ortak bir mücadele zeminine 
evrilemedi. Bunun tek istinası Haziran Direnişi 
oldu. Fakat önemli sayıda işçi ve emekçiyi içine 
çekmeyi başaran bu büyük halk direnişine işçi 
sınıfı kendi istem ve talepleri ile bağımsız bir 
güç olarak katılmadı. Baştan aşağıya AKP ve 
onun tüm toplumu çürüten gericilik politikaları 
ile geçen 2000’li yıllar boyunca ülke sathına 
yayılan ciddi bir eylemlilik dalgası yaşanmadı.

2022 Ocak-Şubat aylarında yaşanan 
eylemleri özgün ve 2000’li yıllar boyunca 
yaşanan diğer eylemlerden önemli ölçüde farklı 
kılan en önemli olgu, iki ay gibi bir kısa sürede 
gerçekleşen eylem yoğunluğuydu. Türkiye’nin 
değişik yerlerine yayılan yüzü aşkın işçi eylemi 
gerçekleşti. Değişik biçimlerde kendini ifade 
eden öteki türden tepkiler ise çok daha fazla 
işletmede kendini gösterdi. 

Alım gücündeki büyük gerilemeye ve 
sürekli ağırlaşan çalışma koşullarına karşı Ocak 
zam döneminde başlayan eylemlerin birbiri 
ardına patlak vermesi aslında bir yanıyla hiç de 
sürpriz değildi. Ardı arkası kesilmeyen zamların 
yaklaşık 20 milyon insanı açlık sınırının altında 

bir gelire mahkûm ettiği, nüfusun yarısından 
fazlasının gelir düzeyinin yoksulluk sınırının 
altında kaldığı bir süreçte, ücret ve çalışma 
koşullarını iyileştirmek için yapılan eylemlerin 
yanı sıra zamlara karşı tepkilerinde yükselmesi 
aslında son derece anlaşılırdı. Şaşırtıcı olan, 
eylemlerin motokuryeler, çorap işletmeleri, 
tekstil fabrikaları gibi alanlardan başlayıp bir 
anda 50’den fazla kente hızla yayılması oldu. 
Genelde ücretlerde artış, çalışma koşullarında 
iyileştirme ve yer yer sendikal örgütlenme hakkı 
talepleri ile başlayan eylemlerin bir kısmı bazı 
kazanımlar elde ederek sona erdi.

Ocak-Şubat eylemlerinin 
bazı özellikleri

Yapılan kimi abartılı değerlendirme ve 
tespitlere karşın Ocak-Şubat eylemleri temelde 
yüksek enflasyon ortamında yoksullukla 
baş etmeye çalışan işçilerin ücretlerinin 
yükseltilmesi talebine dayanıyordu. Bıçağın 
kemiğe dayandığı bir dönemde, görünürde 
yüksek tutulan asgari ücret artışının yarattığı 
beklentinin de etkisiyle, daha iyi bir ücret 
talebinin yön verdiği eylemler, nesnel olarak 
elbette mevcut sömürü düzenine karşı oluşan 
bir birikim ve tepkinin ürünüydü. Ama tek tek 
eylemlere bakıldığında belirgin bir politik yön 
bulmak zordu. Talep ücretlerin yükseltilmesi 
olduğunda, doğal hedef muhatap kapitalistlerdi. 
Kendiliğinden birbirini tetikleseler de eylemler 
arasında (aynı bölgede yaşananlar da dahil) 
ortaklaşma eğilimi zayıftı. Direnişin işyeri 
zemininde kendi dar talepleri ile ortaya çıkması 
bunun en önemli nedeniydi. Eylemlerin bir kısmı 
daha önceden başlayan sendikal örgütlenme 
çabalarına dayansa da baskın özelliği bilinen 
sendikal süreçler ekseninde değil, fakat doğrudan 
sonuç almaya dönük fiili eylemler üzerinden 
şekillenmesi oldu. Bu, yaşanan hareketliliğin en 
önemli ve üzerinde en çok durulması gereken 
yanını oluşturuyordu.

Sendikal örgütlenmelerin şu veya bu 
ölçüde hareketin içinde olduğu alanlarda da 
işçilerin davranış biçimi iş durdurma, işgal gibi 
eylemlerle hızla sonuç almaya çalışmak oldu. 
Bazı eylemlerde siyasal ve sendikal güçlerin 
etkisi olsa da, Yemek sepeti, Trendyol gibi 
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yerlerde komite ve benzeri örgütlenmelerin 
varlığına rastlansa da, eylemler genelde 
örgütlülükten yoksun bir tarzda kendiliğinden 
ortaya çıktı. Sendikalara karşı güvensizlik, 
kendi göbek bağını kesme eğiliminin yaygınlığı, 
hareketin bürokratik çarkın denetimine girmesini 
zorlaştırarak olumlu bir rol oynadı. Fakat öte 
yandan bu durum, özellikle kendi dar talepleri 
ekseninde parlayıp sönen eylemlerin sonrasına 
bıraktığı birikimi örgütsel açıdan sınırladı.

Eylemlerin yol açtığı “yeni” 
tartışmalar

Eylemler bir çıkış zemini arayan toplumsal 
muhalefetin önemli bir kesiminde ve sol 
harekette büyük bir heyecan yarattı. Bunun 
önemli bir nedeni, neredeyse bütün bir 
perspektifi AKP iktidarından kurtulmak olan 
sol hareketin öznelerinin, gelişen hareketin 
bu açıdan belirgin bir rol oynayacağını 
düşünmesinden kaynaklanıyor. Eylemlere dair 
tartışmaların önemli bir kısmının bu çerçevede 
yapıldığını söylemek gerekiyor.

İkinci olarak, eylemlerin motokurye, lojistik, 
dijital satış platformları, kargo gibi nispeten 
daha güvencesiz kesimlerden başlaması, çorap, 
Antep tekstil işletmeleri gibi kendine özgü 
bazı alanlarda yaygınlık kazanması, genelde 
geleneksel sendikal örgütlenmelerden bağımsız 
şekillenmesi, 1990’ların başından bu yana solu 
ve sol akademisyenleri etkisi altına alan “yeni 
işçi sınıfı ve emek hareketleri” tartışmalarını 
alevlendirdi. Geleneksel sendikal merkezlerin 
eylemleri sadece izlemesi, ortaya çıkan 
mücadele dinamiklerini desteklemekten uzak 
durmaları, sendikal örgütlenmenin yeni dönem 
işçi hareketlerine yanıt veremediği gerçeğinin 
yeni bir göstergesi kabul edildi. Emek merkezli 
tartışmaların bitmez tükenmez konu başlığı olan, 
yeni sınıf hareketi ve onun yeni örgütlenme 
modelleri tartışması yeniden gündeme taşındı.

Aslında bu tartışmalar uzun zamandır 
yapılıyordu. Teknolojik gelişmenin ürünü 
olarak fabrika kapitalizmi çağından bilişim ve 
hizmet kapitalizmi çağına geçildiği, buna eşlik 
eden neo-liberal saldırı politikalarının ve yeni 
türden esnek çalışma biçimlerinin farklı bir işçi 
sınıfı yaratmaya başladığı vb. tezler, akademik 

çevrelerde ve solda uzun dönemdir revaçta. Bu 
görüşleri, dayandığı argümanları ve uluslararası 
düşünsel dayanaklarını ele almak burada 
mümkün olmasa da, konumuzla bağlantısı içinde 
birkaç noktanın altını çizmekte fayda var. 

Birincisi, bu tür görüşlerin gerisinde, 
otomasyon sürecinin üretimi basitleştirmesi 
ve üretimde istihdam edilen işçi sayısını 
azaltmasından kaynaklı olarak, kapitalist 
sistem için artık önemli olanın üretim değil de 
dağıtım, pazarlama, ulaşım ağı vb. olduğu bakışı 
yatmaktadır. Bu bakışın sonucu, bu alanlarda 
çalışan işçilerin artık mücadele açısından daha 
stratejik hale geldiğidir. Oysa ki pazarlama, 
satış, reklam vb. gibi alanların ancak ürünlerin 
üretilmesi ile mümkün olduğu tartışma 
gerektirmeyecek denli basit bir gerçekliktir. 
Marksist ekonomi politik esas alındığında, 
bu görüşlerin savunulması mümkün değildir. 
Bu alanlarda yaşanan sermaye yoğunlaşması, 
üretimin öneminin azalmasından değil kapitalist 
sistemin devresel krizlerinin şiddetlenmesinden 
dolayıdır.

Sınıf mücadelesi açısından bakıldığında, 
pandemi döneminin daha da büyüttüğü dijital 
satış platformları, kargo, lojistik gibi alanlarda 
istihdam edilen çalışan sayısının artması 
elbette önemli bir gelişmedir. Ama buralarda 
çalışanların temel davranış biçimlerine 
bakıldığında, bu kesimlerin önemli bir 
bölümünün işçileşme süreçlerinin yeni olduğu, 
sınıfsal kültürün oluşumundan henüz önemli 
ölçüde yoksun oldukları kolayca görülebilir. 
Bu durum yeni bir işçi sınıfı oluşumundan çok 
sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda büyüyen 
bazı alanlarda gerçekleşen yeni işçileşme 
süreçleridir. Bu tür yeni alanların kendine 
özgü istihdam biçimleri yaratması ya da başka 
alanlarda teknik nedenlerle kullanışlı olmayan 
bazı biçimlerin bu alanlarda denenmesi, elbette 
bu alanların örgütlenmesinde özgünlükler yaratır. 
Ama istidam biçimindeki farklılıklardan ya 
da çalışma süreleri ve biçimleri konusundaki 
özgünlüklerden yola çıkarak, bu alanlardaki 
işçileri “yeni işçi sınıfı” vb. tanımlamalar altında 
da olsa işçi sınıfından koparmak, hem bilimsel 
açıdan yanlıştır hem de politik açıdan sorunludur. 

Bir diğer abartılı yaklaşım ortaya çıkan 
eylem biçimleri üzerinden sergilenmektedir. 
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Bu yeni örgütlenme ve eylem biçimlerinin sınıf 
mücadelesi açısından elbette bir anlamı vardır. 
Ancak eğitim düzeyindeki nispi yükseklik, 
işyerlerinin şehir merkezlerinde olmasının 
ve serbest hareket kabiliyetinin getirdiği 
görünürlük, nihayet mücadele ile yeni tanışmanın 
getirdiği esneklik gibi özelliklerin bir araya 
gelmesinin ürünü olan bu eylem biçimlerine 
abartılı anlamlar yüklemek yanlıştır. Bunların 
genelleştirilip, sınıf hareketin önüne “eskiyi aşan 
yeni mücadele biçimleri” olarak konulması da 
mümkün değildir. Zira ne bu biçimler temelde 
yenidir, ne de model olarak sınıf hareketinin 
toplamı için ön açıcı ve sonuç alıcı yollar 
sunmaktadır. Bu eylemleri alanların kendi 
özgünlükleri ve buna dayalı işlevleri üzerinden 
ele almak gerekir.

Popüler, sınıf dışı kitleleri de içerebilen, 
yalnızca üretim süreçlerini değil dağıtım ve 
tüketim süreçlerini de hedefleyen eylem türleri, 
sınıf mücadelesinin bir parçası oldukları ölçüde 
elbette küçümsenemez. Nitekim bu topraklarda 
bunun pek çok örneği vardır. Hemen her 
büyük işçi eylemi kendi özgünlüklerinin ürünü 
değişik eylem biçimleri ve buna dayalı yaratıcı 
yol ve yöntemler geliştirmiştir. (Örneğin, 
sınıf hareketimizin üçüncü önemli yükseliş 
dönemi olan Bahar Eylemlerinin başvurduğu 
biçimler, hareketin popülerleşip toplumun 
diğer kesimlerine yayılmasında epeyce etkili 
olmuştur.)

Bu konuda son olarak söylenmesi gereken 
şudur. Yalnızca Türkiye solunda değil dünya 
solunda da kendini gösteren, mevcut olandan 
ayrı yeni bir işçi sınıfı tanımlaması ve bu “yeni” 
olanı “eski” addedilenin karşına koyma eğilimi 
oldukça yaygındır. Sınıf hareketinin bugünkü 
geri mücadele düzeyinden de beslenen, işçi 
sınıfına ve onun mücadelesine duyulan pratik 
güvensizliğin teorik dışavurumu olan bu bakış 
açısının esas kaynağı ideolojiktir.1 

Gelişen hareketliliğin sendikalara, en 
azından geleneksel sendikal merkezlere 
uzaklığından yola çıkarak, bunun sendikaları 
aşan yeni örgütlenme biçimlerini gündeme 
getirdiği yaklaşımına da ihtiyatla yaklaşmak 
gerekir. Düşük ücret zamlarına ve bu vesileyle 
kötü çalışma koşullarına karşı harekete geçen 

işçilerin hızla sonuç almak için doğrudan eylem 
biçimlerine başvurması, bunu yaparken de 
kendileri için kıllarını kıpırdatmayan sendikalara 
güvensiz yaklaşması anlaşılırdır. Hele ki 
bürokratik sendikal kastın iyice sınıftan koparak 
on yıllardır bütün mücadele dinamiklerini 
dumura uğrattığı bugünün koşullarında... Ancak 
eyleme geçen işçiler, ileri sürülenlerin aksine, 
birçok yerde mevcut sendikal anlayıştan farklı 
olduğunu düşündükleri bağımsız sendikal 
yapı ve oluşumlara yönelmişlerdir. Bağımsız 
sendikaların eylemlerde öne çıkmasının temel 
nedenlerinden biri de budur. 

Son eylemlerin kendi başına bu sektörlerin 
sınıf mücadelesinin yeni dinamikleri olduğu 
tezini kanıtladığına dair görüşlerin, bu eylemlerin 
esas kitlesinin çorap, tekstil ve gemi söküm 
gibi alanlardaki işçilerin “eski işçi sınıfı” içinde 
yer aldığı gerçeğini bu kadar kolay göz ardı 
etmesi akıl almaz bir tutumdur. Üstelik, eğer 
sendikal bürokrasinin ihaneti olmasa, metal toplu 
sözleşme sürecinde bundan çok daha fazlasının 
yaşanabileceği de son derece açık bir gerçek 
iken.

Ortaya çıkan hareketi yerli yerine oturmak 
ile onun ihtiyaç duyduğu öncü müdahale arasında 
doğrudan bir bağ olduğu açıktır. Sınıf hareketinin 
neden son yirmi yılda bir çıkış yapamadığını ve 
gerçekleşen Ocak-Şubat eylemlerinin bu açıdan 
ne tür bir sürece işaret ettiğini ayrıca ele alıp 
değerlendirmek gerekecek.

1 Bunlar arasında en ilginç olanı son 
eylemlerin etkisiyle gündemleşen “prekarya” 
kavramıdır. Diğer post marksist kavramlar gibi 
neyi tanımladığı pek belli olmayan, isteyenin 
istediği gibi daraltıp genişletebileceği bu 
kavramla, son tahlilde güvencesiz çalışan işçilerin 
ve daha çok plazalarda çalışan güvencesiz beyaz 
yakalıların kastedildiği anlaşılmaktadır. Sol 
hareketin bir kesiminin çoktandır kullandığı bu 
kavram, tarihsel mücadele sürecinden bağımsız 
olarak, işçi sınıfını (proletaryayı) güvenceli 
ve düzenli çalışan bir sınıf olarak ele almakta 
ve güvencesiz olarak geleneksel olmayan 
istihdam biçimlerinde çalışanları ayrı bir kesim 
olarak tanımlamaktadır. Sınıf mücadelesinin 
yeni sürükleyici gücü olarak, işçi sınıfının ana 
gövdesinin karşısına koymaktadır.
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Devrimci kitle hareketi ve 
reformizm engeli

K. Ferhat
Emperyalist-kapitalist sistemin her geçen 

gün derinleşen krizi toplumsal fay hatlarında 
ciddi gerilim ve kırılmalara yol açıyor. Krizin 
faturasının emekçilere ödetilmesi için devreye 
sokulan yıkım saldırıları çalışma ve yaşam 
koşullarını alabildiğine ağırlaştırırken, sınıf ve 
kitle hareketlerinin dinamiklerini de besleyip 
büyütüyor. Son yıllarda dünya ölçeğinde gelişen 
kitle hareketlerinin tablosu bunu açıklıkla 
gösteriyor. Önümüzdeki süreçte yeni toplumsal 
hareketliliklerin yükselmesinin imkanları da 
giderek artıyor.

Ancak sistem içinde debelendiği çok yönlü 
krizleri yönetmekte bugün için hala da önemli bir 
“başarı” gösterebiliyor. Bunun gerisinde sermaye 
sınıfının emekçi kitleleri bin bir yol ve yöntemle 
kontrol altında tutması gerçeği yatıyor.

Siyasal gericilik, sermaye sınıfının ve 
siyasal iktidarın elindeki en önemli silahlardan 
biridir. Burjuvazi her türden gerici ideoloji 
ve politikayı emekçi kitlelerin biriken tepki 
ve hoşnutsuzluğunu denetim altında tutmak 
için etkili bir biçimde kullanıyor. Böylece işçi 
ve emekçilerin örgütsüz ve edilgen konumda 
kalmalarını sağlamaya çalışıyor. 

Sermaye iktidarının özellikle kriz ve 
toplumsal kaynaşmalar döneminde yığınları 
ve devrimci güçleri yalnızca baskı ve şiddet 
yöntemleriyle dizginleyip denetim altına alması 
güçtür. Temel politika bu olmakla birlikte, 
bunu tamamlayacak başka araç ve yöntemler 
de kullanılıyor. Kitleleri manipüle etmek ve 
düzene yedeklemek için liberal-reformist sol 
akımlar dahil birçok alternatifi gündemde tutuyor. 
Böylece düzen muhalefetinden umudunu kesen 
ve sola yönelen arayış içindeki güçlerin, yeni bir 
barikat olarak reformist sol kanallara akmasının 
yolu açılıyor.

Düzenin icazet sınırları ve 
parlamentarizm

Düzen içi legalist-parlamentarist eğilim 

giderek solun geneline hâkim hale gelmektedir. 
Solun düzen karşısındaki konumunu, politik-
pratik duruşunu, önemli ölçüde bu çizgi 
şekillendiriyor. Ve bu, son yıllarda çok daha etkin 
hale gelmiş bulunuyor. Devrimci sol güçlerin son 
yıllardaki belirgin gerilemesi ve güç kaybetmesi, 
bu sürecin derinleşmesini daha da kolaylaştırıyor. 

Reformist sol, bilinci henüz düzen sınırlarını 
aşamayan kitlelerin öncü ve ileri kesimlerini 
sahip olduğu imkanlar üzerinden kucaklamaya 
çalışıyor: 

“… Reformist parti ve gruplar yazık ki halen 
bu ülkede sola akan potansiyelin çok önemli bir 
bölümünü kendi denetimleri altında tutuyorlar. 
Ve bunlar kitlelerin karşısına sol adına, her şeye 
rağmen sosyalizm adına, devrim adına çıkıyorlar. 
Böyle çıktıkları içindir ki etkili oluyorlar. Böylece 
sizin devrimci bir çizgide birleştirip devrimci 
sürece kanalize etmeniz gereken güçleri reformist 
bir çizgide bloke edip, gerisin geri kurulu 
düzenin çarkları arasında eritiyorlar.” (H. Fırat, 
Reformizm ve Devrim, tkip.org)

Devrim davasını, devrimci iktidar bilinci 
ve iddiasını uzun zamandır bir yana bırakan 
reformist sol, tüm umudunu ve geleceğini 
büyük ölçüde “seçim başarısı”na endekslemiş 
bulunuyor.

Reformist parti ve çevreler, her ne kadar 
kendilerini seçim ve seçim ittifaklarıyla 
sınırlamadıklarını, seçimle sınırlı bir güç ve 
eylem birliği içinde olmadıklarını, dahası 
devrim ve sosyalizm savunduklarını iddia etseler 
de, tüm pratikleri bu temelde şekilleniyor. 
Seçimleri merkeze alan bir program ve pratiği 
esas alıyorlar. Önümüzdeki döneme ilişkin tüm 
hazırlıklarının temelini bu oluşturuyor. Reformist 
solda oluşturulan seçim ittifakının solun daha 
geniş kesimlerini kapsayacak bir boyuta taşınarak 
büyütülmesi hedefi de bunu gösteriyor. Solda 
liberal-reformist eğilimi hâkim kılmaya yönelik 
bu adımlar aynı zamanda devrimci gelişmenin 
önüne barikat kurulması anlamına geliyor.

Bugünün Türkiye’sinde parlamentarist-



12   EKİM   Sayı: 324

reformist yönelimleri güçlendiren bir dinamik 
işliyor. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin 
daha belirgin bir mahiyet kazanacağı açık. 
Muhalif medya kanalları da (Tele1, Halk TV, 
KRT) bu eğilimi güçlendiren bir rol oynuyorlar. 
Ekranlarını her renkten reformist sol çevreye 
(TİP, SİP-TKP, EMEP ve Sol Parti) cömertçe 
açmaları, onların kitleler nezdinde daha görünür 
hale gelmesini sağlıyor. Böylece kitlelerin 
karşısına düzen muhalefetinin bıraktığı boşluğu 
doldurmak adına düzen içi “sol” alternatif olarak 
çıkmalarının yolları döşeniyor. 

Reformist güçlerin izledikleri sol liberal-
reformist politikalar, arayış içindeki kitlelerin 
kendi kanallarına akmasını kolaylaştıran bir rol 
oynuyor. Birçok legal araç, yöntem ve zemini 
kullanarak, ileri çıkan ama henüz devrimci 
bilinçten uzak güçleri kendi zeminlerinde 
kötürümleştiriyorlar. Devrimci yol, yöntem 
ve araçların kullanılmasına karşı düşmanca 
tutumları da bunu kolaylaştırıyor. Bazı reformist 
parti ve çevreler, grev, direniş ve gösteri 
vb.’lerinde devrimci politika ve pratiklere, araç 
ve yöntemlere karşı sınıf kitlelerinin geri bilincini 
kışkırtarak düşmanlık bile yapabiliyorlar. Böylece 
devrimci temeller üzerinde gelişecek bir sınıf ve 
kitle hareketinin önünde gerici bir barikat olarak 
dikiliyorlar. 

Reformist sola sendikal dayanaklar

Reformist solun temel dayanaklarından bir 
de sendikal bürokrasi ve tam da onun sayesinde 
sendikalar içinde tuttukları mevzilerdir. Bu 
mevzilerine dayanarak sınıfın öncü kesimlerini 
denetim altında tutuyorlar. Sendikal bürokrasi 
ile kurdukları ilişkinin temelini bu oluşturuyor. 
Farklı yönlerden ama birbirlerini tamamlayarak 
hareket ediyorlar. Sendikal bürokrasi ile son 
derece uyumlu hareket ederek, böylece sınıfın 
bilincini ve eylem kapasitesini felç edip 
kötürümleştiriyorlar. 

2022 1 Mayıs’ındaki tutumları ile bunu bir 
kez daha ortaya koydular. Sendikal bürokrasinin 
arkasına dizilerek, onların çizdiği sınırlar içinde 
hareket ettiler. Bu tutum karşısında gösterilen 
politik-pratik her zayıflık, kaçınılmaz olarak 
sendikal bürokrasi ile reformist parti ve çevrelerin 
sınıf kitlelerini denetim altında tutmasını sağlayan 
bir zemin dönüşüyor.  

Reformist sol ile sendikal bürokrasi gelinen 
yerde sınıf ve kitle hareketi önünde ciddi bir 
engele dönüşerek, sınıfın bağımsız devrimci 
konumu üzerinden harekete geçirilmesini ve 
örgütlenmesini zora sokuyor. Buna karşı ilkeli ve 
kararlı bir mücadele yürütülmeden bu cenderenin 
parçalanması mümkün değil. 

Bugün ön plandaki reformist sol çevrelerin 
dışında kalan kimi grupların da legalizm-
parlamentarizm zeminine fazlasıyla eğilimli 
olmaları, bir başka sorun alanıdır. Bu güçler 
politik-pratik duruşları ile iki arada bir dere 
kalmış durumdalar. Konum ve tutumlarının 
kaçınılmaz sonucu olarak, tutarlı ve istikrarlı bir 
duruş sergileyemiyorlar. Aynı anda her zeminde 
var olmaya çalışmaları, ilkeli ve tutarlı bir politik-
pratik duruş ortaya koymalarını engelliyor. Bu da 
sonuç olarak reformist zeminleri güçlendiriyor ve 
devrimci süreçlerin gelişimini zora sokuyor.

Son dönemde kimi yerellerde gerçekleşen güç 
ve eylem birlikleri, seçim odaklı parlamentarist 
eğilimin karşısına farklı bir temelde çıkmak için 
belirli bir zemini sunuyor. Ancak bu zeminin son 
derece kaygan ve kırılgan olduğu, burada yer alan 
ara akımların seçim gündeminin güncelleşmesiyle 
birlikte daha gerilere düşmeleri de şaşırtıcı 
olmayacaktır.  Dolayısıyla düzen içi arayışları 
geriletmek için solun bu güçleriyle birtakım 
gündem ve gelişmelere ortak müdahale çabası 
elbette sürdürülmelidir. Fakat bu zeminin sınırları 
ve tutarsızlıkları da göz önünde bulundurulmalı, 
bundan sonraki süreçlere de bu bilinçle müdahale 
edilmelidir. 

Reformizme karşı etkili mücadele!

İçinden geçtiğimiz dönemde reformist güçlere 
karşı ideolojik-politik ve pratik cephelerde 
etkin ve başarılı bir mücadele yürütme görev ve 
sorumluluğu önümüzde durmaktadır. Bu görev 
ve sorumluluğun gereklerini aşağıdaki bakış 
açısının ışığında ele almalıyız:

“… kitlelerin reformizme yönelmesi geçici 
bir durumdur. Sınıf çatışmalarının keskinleştiği 
tüm kritik aşamalarda reformistler, kitlelerin 
fersah fersah gerisine düşerler. Kitleler 
devrimcileştikleri zaman kurulu düzeni yıkmak 
isterler. Oysa reformist partiler, kapitalist 
sistemi ‘islah etme’nin ötesinde bir mücadeleye 
güç yetiremedikleri için, kitle hareketinin 

(Devamı s.21’de)
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Lise çalışmamızda yeni 
dönemi kazanabilmek için!..

K. Irmak
Liseli gençlik çalışmamız partimizin her 

dönem önemli gündemlerinden biri olmuştur. 
2000’li yılların başından itibaren bu alana daha 
sistematik yönelim gerçekleştirdik. Bunun 
bir sonucu ve ürünü olarak lise çalışmasında 
oldukça zengin bir deneyim ve birikim 
oluşturduk. 

Partimiz, farklı dönemlerde liseli gençlik 
hareketinin durumunu değerlendirmiş, 
ihtiyaçlarını belirlemiş, farklı yol ve yöntemlerle 
yaşanan tıkanmaların önünü açmaya çalışmıştır. 
Esnek platformlardan yerel yayınlara, sınav 
karşıtı şenliklerden Filistin halkıyla dayanışma 
eylemlerine, mesleki eğitim kurultaylarından 
meslek liselileri birliğine kadar, hem 
örgütlenme biçimleri hem de üretilen politikalar 
çerçevesinde zengin bir deneyim ve birikim 
edinmiş bulunuyoruz.

Ancak bu birikimi sonraki dönemlere 
aktarabilmek noktasında benzer bir başarıdan 
söz edemiyoruz. Bunun nedenlerine ilişkin 
birçok etkenin altı çizilebilir. Fakat bugünkü 
durum ne olursa olsun, yaratılan bu birikimin 
boşa gitmediği ve gitmeyeceği, bu deneyimler 
partinin toplam çalışmasında birer zenginlik 
olarak durduğu ve bu alandaki çalışmamıza yol 
göstereceği açıktır.

***
Yaklaşık 20 küsur yıldır temel bir alan 

olarak gündemimizde olan lise çalışmamız, kimi 
dönemlerde gelişen ve güç kazanan, etkin bir 
politik çalışma alanı olarak öne çıkan fakat kimi 
dönemlerde ise son derece zayıflayan bir seyir 
izledi. Liseli gençlik alanının kendine özgün 
yanları bulunmakla birlikte, bu alanda olumlu 
ya da olumsuz tüm deneyimlerimizin altında 
temelde parti örgütlerinin imzası yer almaktadır. 

Dolayısıyla bugün lise çalışmasına dair 
yapılacak tartışmaların temel muhatabı toplam 
parti örgütlerimizdir.

Bununla birlikte, kendisini üretebilen 
bir liseli gençlik çalışmasını var edebilmek, 
toplamda liseli gençlik hareketi içinde anlamlı 
bir yer tutacak, ona önderlik edebilecek kendine 
özgü bir örgütlenmeye sahip olabilmekle 
mümkündür. Bu doğrultuda mesafe alabilmek 
ise “ancak partinin tüm çalışma alanlarının 
meseleye bu gözle bakmasıyla, gerekli önemi 
verip, buna uygun bir pratik yoğunlaşmayla 
bir yüklenme içerisine girmesiyle başarılabilir. 
Bunun sadece liseli güçlerin ya da genç 
güçlerin bulunduğu alanların değil toplam 
çalışma alanlarımızın önünde duran bir 
sorumluluk olduğunu belirtmek ise gerekmiyor. 
Yerel çalışma alanlarına düşen görev, en 
uygun güçleri ayırıp hedef liseler saptayarak, 
buna uygun bir pratik planlama ve çalışma 
düzeyi ortaya koymasıdır. Ayrıca liseli gençlik 
çalışmamızın bugünkü düzeyi, mevcut zayıflık 
tablosu düşünüldüğünde, bu alanda bir parça 
yol alabilmek ve geleceğini güvenceleyebilmek 
için güçlü bir yüklenme içerisine girmek, 
gelinen yerde bir zorunluluktur.” (Liseli gençlik 
çalışmamız üzerine, Ekim, Sayı:284, Kasım 
2012)

Bu noktada, genelde güç ve imkanlarımızın 
darlığının yarattığı sorunların yanı sıra son 
yıllarda bu alana güçlü bir yüklenme içerisine 
girilemediğini de vurgulamak gerekiyor. Daha 
çok, genel faaliyetimiz içerisinde önümüze 
liselilerin çıkması beklenebiliyor. Çıkmadığı 
sürece de lise çalışması gündemini önümüze 
almıyoruz. Ya da belli yerellerde bazı olanaklar 
ortaya çıktığında, her zaman bir biçimde 
karşımıza çıkacak başka “yoğunluklar” 
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nedeniyle gereğince ilgilenilemeyen bir alan 
olarak kalabiliyor. Elbette verili darlığımız, lise 
çalışmasına yönelim ve yüklenme konusunda 
yaşanan zorlanmada temel önemde bir güçlük. 
Bununla birlikte, lise çalışmasının toplam 
çalışmamızın önünü açabilecek imkanlarını 
yeterince görmemekten kaynaklanan bir      
bakış açısı sorunu olduğunu da kabul etmeliyiz.

***
Lise çalışmamızda 2009 yılında ilan edilen 

birlik çalışmasının ardından, 2010 yılında 
Ekim’de “Yakın dönem deneyimleri üzerinden 
liseli gençlik çalışmamızın sorunları” başlıklı 
bir değerlendirme yer aldı. Bu değerlendirmede 
alana dönük bir kavrayış sorunu olduğuna işaret 
ediliyor ve yüklenilmesi gereken halka şöyle 
tanımlanıyor:

“Dolayısıyla sorunun karşımıza çıktığı 
ve çözüme kavuşması gereken boyut en 
başta kavrayış alanındadır. Bu konuda 
söylenmesi gereken her şey söylenmiş 
olduğu için burada yeniden tekrar etmek 
gereği duymuyoruz. Ekim’in yukarıda anılan 
sayısında (Sayı: 264, Mart 2010) ortaya 
konulan çerçeve dahi yeterli bir tartışma zemini 
sunmaktadır. Şu an hiç değilse söz konusu 
metinlerin incelenip tartışılmasının yeni dönemi 
kazanmak için bugün öncelikle yükleneceğimiz 
halkalardan biri olduğunu ifade etmekle 
yetinebiliriz.”

Önümüzdeki dönemde bu sorunun üzerine 
gitmeli, çalışmamızın önünü açacak bir irade 
ortaya koyabilmeliyiz. Yerel örgütlerimiz lise 
çalışmasına ilişkin kongre metinleri üzerinden 
bir tartışma yürüterek, yeni dönemde yeni 
bir başlangıcın ilk adımlarını atabilmelidir. 
Bunun yanı sıra, belli sınırları olsa da, bir 
il çalışmasının çabası ve ısrarıyla varlığını 
sürdüren araçlarımız bulunmaktadır. Bu araçları 
hedeflenen liselere taşımak, bu çerçevede tüm 
alanlarda somut bir yönelimin içine girmek 
mesafe almamızı kolaylaştıracaktır.

***
Lise çalışmamız açısından parti merkezinin 

yönlendirici ve uyarıcı müdahaleleri de yeni 

dönem açısından önemli bir yerde durmaktadır. 
Bu müdahalelerden birisi de, yerellerdeki 
ayakları henüz zayıf ve yetersiz kalacak olsa 
da, lise çalışmasına yön verecek politik bir 
merkezin kurulmasıdır. Zira böyle bir merkeze 
sahip olmak, liseli gençlik mücadelesine 
dönük politikalar üretebilmenin, bunu bütün 
bir partinin önüne koyabilmenin en önemli 
halkasını oluşturmaktadır:

“Ama eğer yöneliminizi alanı politikleştirmek 
ve liseli gençliği kendi sorunları ekseninde 
örülecek bir mücadelenin öznesine 
dönüştürebilmek olarak belirlerseniz, ilk elden 
ürettiği sonuçlardan bağımsız olarak, liseli 
gençlik çalışmasına ilişkin bir yöneliminiz var 
demektir. Bundan sonrası bu yöneliminizi hayata 
geçirecek politikaları belirlemek ve bunları 
hayata geçirecek imkanları yaratmaktır. Bir liseli 
gençlik çalışması geliştirebilmenin tek yolu ve ön 
koşulu da budur.” (Ekim, Sayı: 244, Ocak 2006)

***
Sorunu önümüze koymak, saptadığımız 

hedefler doğrultusunda ilk adımları hayata 
geçirmek, giderek bize bu alanda mesafe 
aldıracaktır. 2003’ten beri kısa süreli 
aksamalarla çıkan lise yayınının da, lise 
çalışmamızın da geleceği bu konuda atılacak 
adımlara bağlıdır. 20 yıllık pratiğimiz ve 
deneyimimizden aldığımız güçle bunu 
başarabiliriz. Dönemsel olarak bunun 
olanaklarına fazlasıyla sahibiz.

Yeter ki, VI. Parti Kongresi’nin bir çağrı 
niteliği taşıyan ve lise çalışmamız üzerinden 
tanımlanan güncel sorumluluklarımızı hakkıyla 
yerine getirebilelim:

“Gençlik çalışması, özellikle de liseli 
gençlik çalışması, geçmiş̧ kongrelerde genişçe 
gerekçelendirildiği gibi, partimiz için aynı 
zamanda sınıf çalışmasına bir ön hazırlıktır. 
Büyük bölümüyle yarının fabrika işçi adaylarını 
barındıran liseli gençlik ile hemen tümüyle 
sanayiye kalifiye işçi yetiştiren meslek liseleri 
ve meslek yüksek okulları için bu özellikle 
geçerlidir. Partimiz gençlik çalışmasına genel 
planda gereken önemi verecek, ama esas 
dikkatini yarının eğitimli genç sınıf yığınlarını 
oluşturacak bu alanlara verecektir.”
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Devrimci eleştiri-özeleştiri 
ve devrimci yöntem

Nilgün Eren

“Bir siyasi partinin kendi yanılgıları 
karşısındaki tutumu, bu partinin ciddi olup 
olmadığını, kendi sınıfına karşı ve emekçi 
yığınlara karşı görevini yerine gerçekten getirip 
getirmediğini saptayabilmemiz için, en önemli 
ve en güvenilir kıstaslardan biridir. Yanılgısını 
açıkça teslim etmek, nedenlerini arayıp bulmak, 
bu yanılgıya meydan veren durumu tahlil 
etmek, yanılgıyı doğrultma yollarını dikkatle 
incelemek; işte ciddi bir partinin işaretleri 
bunlardır, ciddi bir parti için görevlerini yerine 
getirmek, sınıfı ve ardından da yığınları eğitmek 
ve bilinçlendirmek bu demektir.” (Lenin, “Sol” 
Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı)

Lenin’in bu çok bilinen sözlerinde, ciddi 
bir devrimci partinin hata ve zaafları karşısında 
alması gereken tutum son derece açık ve vurgulu 
bir biçimde ortaya konulmaktadır. Mesele 
sadece hata, zaaf ya da yanılgıları tespit etmek 
değil, fakat daha da önemlisi, bunu ortaya 
çıkaran koşulları tahlil edip bunların nasıl 
aşılabileceğini ortaya koyarak, böylece sınıfı ve 
yığınları da eğitmektir.

“Bugüne dek bütün devrimci partiler, 
kendilerini beğenmişlikleri, güçlerinin nerede 
olduğunu göremeyişleri ve eksikliklerini 
ortaya koymaktan korkmaları yüzünden yıkılıp 
gitmişlerdir. Ama biz yıkılmayacağız. Çünkü biz 
eksikliklerimizi ortaya koymaktan korkmuyoruz 
ve onları yenmeyi öğreneceğiz.” (Lenin)

Devrimci bir partiyi zayıf düşüren, hata ve 
zaaflara düşmesi değil, bunları açıklıkla ortaya 
koyamaması, bunları tahlil edip anlayamaması, 
böylece de hatalarından öğrenmeyi 
başaramamasıdır.

Devrimci bir parti üzerinden yapılan bu 
saptamalar doğal olarak devrimci kadrolar için 
de geçerlidir. Devrimcilik iddiası, bir parti 
için olduğu kadar devrimci bir militan için 

de, burada işaret edilen yöntemsel yaklaşım 
üzerinden sınanabilir. Komünist devrimci 
kimlik ancak bu yaklaşım üzerinden geliştirilip 
güçlendirebilir. Ancak eksikliklerini, hata ve 
zaaflarını açıklıkla ortaya koyabilen devrimciler, 
böylece onu yenme başarısını gösterebilirler.

Devrimci bir parti nasıl yığınlar karşısında 
açık davranmak zorunda ise, devrimci bir 
militan da partisi karşısında aynı açıklıkla 
hareket edebilmek durumundadır. Devrimci bir 
gelişmenin, yenilenmenin olmazsa olmaz bir 
koşuludur bu. Sorun yapılan hatalar, sergilenen 
yetersizlikler değil, bunlar karşısında alınacak 
tutumdur. Devrimci özeleştiri silahının işlevine 
uygun bir biçimde kullanılabilmesidir.

Partimizin tarihinden öğrenmeliyiz!

Partimizin tarihi bu açıdan oldukça 
öğreticidir. Komünist hareket, kendisinin de 
bir parçası olduğu geçmiş devrimci hareketin 
köklü bir eleştirisi ve özeleştirisinin ürünüdür. 
Geçmişin kaba bir inkarına değil, devrimci 
bir temelde aşılmasına dayalı bir eleştirel-
özeleştirel süreç olarak yaşanmıştır bu. 
Komünistler, geçmişin devrimci temellerde 
eleştirisine/sorgulanmasına dayanmadan yeni 
dönemde yol almanın mümkün olmadığını 
döne döne vurgulamışlar, bunu yapmayanları 
bekleyen akıbete işaret etmişlerdir. Bugünkü 
sol hareket tablosu, bu tespitlerin ne denli 
isabetli olduğunu yeterli açıklıkta ortaya koymuş 
bulunmaktadır. Geçmişiyle devrimci temellerde 
hesaplaşamayanlar, devrimden tümüyle kopmuş, 
düzenin icazet alanına boylu boyunca uzanan 
akımlara dönüşmüşlerdir. Geçmişle hesaplaşma 
gücü gösterememenin, devrimci özeleştiri 
silahını kullanamamanın kaçınılmaz sonucu, 
devrimciliğin terkedilmesi, düzen sınırlarını 



16   EKİM   Sayı: 324

aşmayan politik bir konumlanış olmuştur.
Bir parti militanı devrimcileşmek/devrimci 

kimliğini geliştirmek sorununa buradan 
bakabilmek, bunu temel önemde bir sorun 
haline getirebilmek durumundadır. Devrimci 
bir partinin saflarında mücadele etmek kendi 
başına devrimcileşmenin bir güvencesi değildir. 
Uzun yıllar sınıf hareketinin ağır ve sancılı 
bir gelişim süreci yaşaması, yaşanan birtakım 
çıkışlara rağmen bir türlü devrimci bir mecraya 
akamaması, devrimci dönüşüm planında 
zayıflık taşıyan devrimciler üzerinde büyük bir 
basınca dönüşebilmekte, zorlanmalar karşısında 
“kırılmalar” yaşanmasına, devrim saflarının 
kolaylıkla terkedilmesine yol açabilmektedir.

Devrimcileşmek, döne döne düzen kimliği 
ile hesaplaşabilmeyi gerektirir. Bu süreçten 
başarılı bir biçimde çıkmak isteyen bir devrimci, 
kendi zaaflarının ve zayıflıklarının bilincinde 
olmak, özeleştiri denilen silahı en etkin ve 
işlevine uygun bir biçimde kullanabilmek 
durumundadır. Yaşadığı zorlanmaları kendi 
dışındaki etkenlerle açıklamaya çalışmak, 
yoldaşlarının, organının ya da partinin 
“yetersizlikleri”ne sığınmak, küçük-burjuva 
kimliği aşamayanların tipik bir davranış 
biçimidir.

Kendisiyle hesaplaşamayan bir devrimci, 
bu düzenle hesaplaşma gücünü gösteremez. 
Kendisiyle hesaplaşamayan bir devrimci, kendi 
dışındaki hata ve zaaflarla mücadele etme 
gücünü bulamayacağı gibi, bunu sergileyenlerle 
de uzlaşma yolunu seçer. “İçinden geçilen 
dönem”, “nesnel koşulların ürünü zorlanmalar” 
öne çıkarılır. Bunlar, bir dizi öznel hata ve zaafın 
açıklaması haline getirilir.

Partimiz sadece geçmişi devrimci bir 
temelde aşmak konusunda değil, bütün bir 
siyasal yaşamı boyunca kendi hatalarını ve 
yetersizliklerini ortaya koymak konusunda 
da olumlu bir pratiğin temsilcisi olmuştur. Bu 
konuda da geleneksel sol kültürle hesaplaşmış, 
zaaflarını, zayıflık alanlarını açıklıkla ortaya 
koyamayan bir partinin bunları aşma iradesi 
sergileyemeyeceği bilinciyle hareket etmiş, 
devrimci kadroları da bu çerçevede eğitmeye 
çalışmıştır.

Partimiz için bu olumlu pratiğe işaret 
ederken, ne yazık ki kadrolarımız payına 
aynı olumluluktan sözedebilecek durumda 
değiliz. Devrimci bir partinin yaşamında 
eleştiri-özeleştiri silahının önemi konusunda 
elbette açıklık taşıyan kadrolarımız, bu soruna 
bakışta değil fakat pratikte tek yanlı bir tutum 
sergileyebilmektedirler. Yoldaşlarını, organını 
veya partiyi rahatlıkla eleştiren yoldaşlarımız, 
özeleştiri denilen ve devrimcileşmenin olmazsa 
olmaz yöntemi olan silahı kullanmak konusunda 
genellikle zayıf davranabilmektedirler. Bu 
zayıflık devrimci kadronun gelişim sürecini 
yavaşlatmakta kalmamakta, partinin gelişim 
sürecini de zora sokmaktadır.

Devrimci dönüşüm ihtiyacının 
bilincinde olmak!

Kapitalist düzenin çok yönlü etkileri altında 
şekillenen bir kişilik ve kimlikle devrimci 
mücadeleye adım atıyoruz. Bakışaçımızdan 
değer yargılarımıza, yaşam alışkanlıklarımızdan 
duygu dünyamıza kadar, bu şekillenmenin 
etkileri uzun bir süreç boyunca varolmayı 
sürdürecektir. “Devrimcileşme süreci” aynı 
zamanda tüm bunlarla savaşma süreci olarak 
yaşanmak zorundadır. Bu özellikle içinden 
geçtiğimiz dönemde sanıldığından da zorlu bir 
süreçtir. Zira hala da devrimci atmosferin zayıf 
olduğu bir dönemden geçiyor olmamız, sonuçta 
daha fazla zorlanmamıza, bu sürecin uzamasına 
yol açmaktadır.

Herşeyden önce bunun bilincinde olmalıyız. 
Yıllardır devrimci mücadele içinde yer alan, 
devrimcilik dışında bir yaşamları olmayan, pek 
çok yoksunluklara katlanan birçok yoldaşımız, 
buna rağmen devrimci dönüşüm planında 
sorunlar yaşayabilmektedir. Devrimci dönüşüm 
ihtiyacını bilince çıkaramamak bunda önemli 
bir rol oynamaktadır. “İç hesaplaşma” olarak 
tanımlayabileceğimiz, düzenin üzerimizdeki 
etkileri ile hesaplaşmanın sağlıklı bir şekilde 
yaşanamamasının gerisinde, bu ihtiyacın bilince 
çıkarılamamasının önemli bir rolü vardır.

Devrimcileşmek kesintisiz bir süreçtir. 
Kuşkusuz, devrimci mücadelenin seyri bu süreci 
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şu ya da bu yönde etkileyecektir. Fakat burada 
önemli olan, bu konuda sergilenecek iradedir. 
Zira devrimcilik herşeyden önce, nesnel koşullar 
ne olursa olsun, “iradi müdahale” çabası 
demektir. Bu, kendi dışımızdaki süreçlere karşı 
olduğu kadar, kendi süreçlerimize müdahale 
açısından da çok önemli bir yerde durmaktadır. 
Ne yazık ki bu ikincisinde zayıflıklar yaşandığı 
ölçüde, bu konuda yapılan müdahaleler, yani 
devrimci eleştiri sonuçsuz kalabilmektedir.

Devrimci eleştiri ancak, dönüşüm ihtiyacının 
bilincinde olan bir devrimci üzerinde etkili 
olabilir. Bu bilinçle “kendi içinde” sağlıklı bir 
çatışmayı yaşayamayan bir devrimci kendisine 
yöneltilen eleştiriyi algılama başarısını da 
gösteremez. Zira onun için hep kendi dışında 
yaşanan olumsuzluklar, zayıflıklar ve zayıf 
devrimciler vardır. Bu noktada kendisinin 
oynaması gereken rolün öne çıkması gerekirken, 
eleştirilere kendisinin dışında olduğu zayıflıklara 
işaret eden açıklamalarla yanıt verilir. Böylece 
asıl zayıflıkların üzerinden atlanmış olunur.

Bir devrimci herşeyden önce kendi 
zayıflıkları ve yetersizlikleri konusunda açık 
olmak zorundadır.

Eleştiri-özeleştiri silahını 
doğru bir biçimde kullanabilmeliyiz

Eleştiri somut, açık ve net olmalı, özeleştiri 
de bu açıklık zemininde ortaya konulabilmelidir. 
Bu, hem parti, organlar, hem de tek tek devrimci 
militanlar açısından son derece önemlidir. 
Nesnel koşullara ilişkin saptamalar öznel 
planda yaşanan zayıflıkların üstünü hiçbir 
biçimde örtmemelidir. Altı döne döne çizilmesi 
gereken bu nokta sanıldığından da önemlidir. 
Zira nesnel koşullar tablosu zaman zaman 
başarısızlıklarımızın bir açıklaması olabilmekte, 
bu da bir rehavete yolaçabilmektedir. Biz 
çalışıyor çabalıyoruz, yoğun bir emek 
harcıyoruz, buna rağmen sonuç bu oluyor, 
dolayısıyla sorun bizim öznel çabalarımızı 
aşıyor! Bu bakışaçısı son derece sakıncalıdır. 
Soruna böyle bakıldığında, öznel planda 
oynamamız gereken rol kararmakta, bu arada 
yolumuzu açmada önemli bir rol oynayacak 

olan eleştiri-özeleştiri silahı da böylece 
etkisizleşmektedir.

Hata ve zaaflarımızdan öğrenmek, öznel 
plandaki zayıflıklarımız konusunda açıklık 
taşımakla mümkündür. Nesnel koşulların 
olumsuzluğuna sığınmak yerine öznel planda 
yapamadıklarımıza, eksiklik ve zaaflarımıza 
yüklenemezsek, mesafe almayı başaramayız. 
Bu noktada da döne döne kendimizle 
hesaplaşabilmek durumundayız. Özellikle 
bugün içinden geçmek olduğumuz dönemde 
devrimcilik, nesnel plandaki olumsuzluk 
üzerinde durmayı değil, bu olumsuzluklara 
rağmen öznel planda yaşanan zayıflıklara 
yüklenmeyi gerektirmektedir. Böyle dönemlerde 
iradi müdahalenin rolü çok daha büyük bir önem 
taşımaktadır.

Bugün biriken bunca tepki, hoşnutsuzluk 
ve çelişkiye rağmen, hala da rüzgâr devrim 
yönünde esmemektedir. Kuşkusuz bunun 
bilincinde olmalı, faaliyetimizin sonuçlarını 
değerlendirirken bunu hep gözönünde 
bulundurmalıyız. Ama bu hiçbir biçimde, 
gerek organ gerekse tek tek kadrolar planında 
yaşadığımız zayıflıkların açıklaması haline 
getirilmemelidir. Zira böyle bir durumda, 
eleştiri-özeleştiri silahını işlevsel bir biçimde 
kullanmak mümkün değildir.

Zayıflatan değil güçlendiren bir eleştiri!

Devrimci eleştiri “hesap sormak” değildir, 
“yargılamak” hiç değildir. “Suçlama”ya 
dönüştüğü yerde ise tümüyle yıkıcı bir rol 
oynayacaktır.

Kapitalizm bireyi yalnızlaştırmakta, 
kişiliğini öğütmekte ve hiçleştirmektedir. 
Komünistler ise bireyin kollektif içinde yeniden 
kimliğini ve kişiliğini kazanmasının yolunu 
açmayı, onun gelişip serpilmesinin önündeki 
engelleri aşmasını sağlamayı başarabilmek 
durumundadır. Devrimci eleştiri tam da bu işlevi 
yerine getirebilmelidir. Devrimci eleştiri kişiyi 
zayıflatmamalı, tam tersine güçlendirmelidir. 
Yargılama, hesap sorma ve suçlama tonu taşıyan 
her eleştiri ise zayıflatıcı bir rol oynayacaktır.

Biz devrimciler olarak büyük bir emek 
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harcayıp büyük fedakarlıklar sergileyerek 
sorumluluklarımızı yerine getiriyor olabiliriz. 
Fakat bu bize, devrimciliğe yeni adım atmış 
olan, devrimcileşmek konusunda zayıflıklar 
taşıyan genç ve deneyimsiz insanları örseleme 
hakkını vermez. Tam tersine, bu konuda çok 
sabırlı olmak, onların taşıdığı zayıflıkları 
konusunda açıklık taşımak, müdahalemizi de bu 
açıklık üzerinden yapabilmek durumundayız. 
Bu elbette liberal bir hoşgörüyle zayıflığı 
meşrulaştırmaya hizmet etmemelidir. Zayıflık 
zayıflık olarak tanımlanmalı, fakat tanımlamanın 
ötesine geçerek çözümlenebilmeli, aşmanın 
yol ve yöntemleri konusunda gerekli yardım 
sunulabilmelidir.

Bu yardımın sunulabileceği biricik alan 
ise, devrimci siyasal pratiktir. Ancak ve ancak 
böyle bir pratik içinde yoldaşlarımızın mesafe 
alabileceğini, sorunun asıl çözümünün buradan 
geçtiğini, asıl yardımın bu alanda verilmesi 
gerektiğini hep gözönünde bulundurmalıyız.

Yoldaşlık ilişkilerini daha da 
güçlendiren bir tarzda...

Kolektivizme dayalı bir davanın 
temsilcileriyiz. Yoldaşlık ilişkileri de bu 
zeminden yeşerir ve güçlenir. Ancak, 
yoldaşlarımızın önemli bir bölümünün 
şekillendiği küçük-burjuva toplumsal zemin 
burada da temel bir güçlük alanıdır. Bireycilik, 
bencillik, “özel yaşam” alanları üzerinden 
yaşanan zayıflıklar vb., ciddi birer sorun olarak 
karşımıza çıkar. Devrimciliğe adım atmakla öyle 
hemen geride bırakılamayacak bir zayıflıktır 
bu. Çok yönlü bir devrimci paylaşımın 
yaşanmasının önünde temel bir engel, 
dolayısıyla yoldaşlık ilişkilerinin gelişiminde 
önemli bir ayak bağıdır. Yoldaşlık ilişkilerinde 
yaşanan zayıflık ise eleştiri silahının etkili bir 
biçimde kullanılmasını zora sokar.

Sorunun bu yönünün bilincinde olmalı, 
yoldaşlık ilişkileri alanında yaşadığımız 
zayıflıklarda belli bir mesafe alamadan eleştiriyi 
etkin bir silah haline getiremeyeceğimiz 
konusunda açıklık taşımalıyız. Kendisine 
yöneltilen eleştirinin önce “savunma” fakat 

giderek de “saldırı” ile karşılandığı örneklere 
çok da yabancı değiliz. Bunun gerisinde, 
eleştiriyi yönelten yoldaşın yoldaşlık 
ilişkileri planındaki zayıflığı, bu çerçevede 
yeterince güven vermemesi de önemli bir 
rol oynayabilmektedir. Güven ilişkilerini 
geliştirecek olan ise bizzat mücadele içindeki 
tutarlı bir pratiktir. Örneğin, kendisi de 
randevulara geç kalan bir partilinin bu konudaki 
eleştirisinin etkili olması mümkün değildir, buna 
getirilecek açıklama ne olursa olsun!

Fakat sorun, önemli olmakla birlikte, basitçe 
“tutarlı bir siyasal pratik”den ibaret de değildir. 
“Yoldaşça güven” ilişkilerinin gelişeceği alan bu 
olmakla birlikte, bu kendi başına yeterli değildir. 
Zira devrimci eleştiride esas olan, sorunun ne 
olduğunun tanımlanması değil, sorunun nasıl 
aşılacağıdır. Genellikle de temel zayıflık burada 
ortaya çıkmaktadır.

Sorunu tanımladıktan sonra, “eleştiri 
silahı”nı kullanarak, yani sorunun ne olduğunu 
“zaaflı yoldaşımız”ın önüne koyarak, ondan bu 
konudaki zayıflığını aşmasını istiyoruz! Sonra 
pratiğine bakıp bu konuda mesafe alamadığını 
gördükçe daha da üstüne gidiyoruz. Bundan 
sonraki süreçte eleştirinin yerini giderek 
suçlamalar alabiliyor. Böylece ilişkiler daha da 
geriliyor. “Eleştiri silahı”nın bu yanlış kullanımı, 
sorunu daha da içinden çıkılmaz bir noktaya 
getirmekle kalmıyor, yoldaşlık ilişkilerini de 
tahrip edebiliyor.

“Eleştiri” denilen silahı kullanırken son 
derece dikkatli ve özenli olmak durumundayız. 
Karşımızdaki “zaaflı kişilik” bir maddi-
toplumsal zeminin ürünü ise, sorunu salt 
“eleştiri” ile aşamayacağımızın, salt 
eleştirilerimiz üzerinden karşımızdakinin 
kendisini değiştirip dönüştüremeyeceğinin 
bilincinde olmalıyız. Ona, tespit ettiğimiz 
zaaflarını aşabileceği bir pratiğin içine 
girebilmesini sağlayabilmek noktasında gereken 
tüm yardımı sunmalıyız. Daha da önemlisi 
bu aynı süreçte “yoldaşça bir hoşgörü”yle 
yaklaşmayı başarabilmeliyiz. Yoldaşlık ilişkileri 
planında gereken güveni veremediğimiz 
ve gereken yardımı sunmadığımızda, 
salt “eleştirilerimiz” üzerinden bir sonuç 
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alabilmemiz mümkün değildir.
Öte yandan, “aynı dava uğruna savaşmak”, 

kendi başına “iyi yoldaşlık ilişkileri” kurmak 
için yeterli değildir. Yoldaşlık ilişkilerinin 
gerçek anlamda gelişebilmesi, ilişkilerde 
saygıyı, büyük bir özeni ve emek harcamayı 
gerektirir. Ortak bir pratiğin içinde yer almak, 
işlere birlikte koşturmak, bu anlamda ortak bir 
emek harcamak da kendi başına sorunu çözmez. 
Zira burada sözünü ettiğimiz dava uğruna 
harcanan emek değildir, bu sorunun sadece bir 
yanıdır. Bunun ötesinde, çok daha incelikli olan 
ve “insan ilişkileri” denilen alan vardır. Bu ise, 
bir devrimcinin küçümsemek bir yana, tersine 
büyük bir hassasiyet göstermesi gereken bir 
alandır.

Kapitalizm insan ilişkilerini döne döne 
yıkıma uğratmakta, yabancılaşma her geçen gün 
boyutlanmakta, insanlar büyük bir yalnızlığa 
itilmektedir. Bunun karşısında komünistler 
kolektivizmde ifadesini bulan insan ilişkilerinin 
temsilcileri olarak hareket edebilmelidir. Bu ise 
öncelikle kendi ilişkilerimizde vücut bulmak 
durumundadır ki, kelimenin gerçek anlamında 
yoldaşlık ilişkileri bunun somutlanmasıdır. Bu 
alanda mesafe aldığımızda, “eleştiri” silahını 
da etkili bir biçimde kullanmayı başarabiliriz. 
Yoldaşça dayanışma ve güvene dayalı 
ilişkiler üzerinden eleştiri, zayıflatıcı değil 
güçlendirici bir rol oynayacak, zaafları aşmayı 
kolaylaştıracaktır.

Burada şu noktanın altını da önemle 
çizmek istiyoruz. Sözkonusu zaafların aşılması 
sadece zaafları yaşayan yoldaşımızın değil, bir 
parçası olduğu kollektif yapının da sorunudur. 
Kollektivizm tam da bu noktada oynaması 
gereken rolü oynamalı, zaafları bireylerin 
kendi sorunu olarak ele almak gibi son derece 
sakıncalı bir bakıştan uzak durmalıdır. Biz 
sorunu ortaya koyduk, tahlil ettik, gerisi 
ilgili yoldaşın kendi sorunudur türünden bir 
yaklaşımla, bir adım bile mesafe alınamaz. 
Yoldaşımız tüm çabalarına karşın zayıflıklarını 
aşmakta zorlanıyorsa, kolektif kendi rolünü 
yeterince oynayamıyor demektir. Zaafları 
tanımlayıp tahlil etmekle yetinilmemeli, bunları 
aşmanın yol, yöntem ve araçları konusunda da 

gerekli tüm yardım sunulabilmelidir.

İdeolojik-siyasal eğitimin önemi

Kendi dünya görüşünü, onun devrimci 
yöntemini kavrayamayan bir komünist 
devrimcinin kendini değiştirme/dönüştürme 
eyleminin zayıflık taşıması kaçınılmazdır. 
Dar pratikçiliğin ötesine geçemeyen bir 
komünist devrimci, hatalarını, zayıflıklarını ve 
eksikliklerini çözümleme gücü gösteremeyeceği 
gibi, yoldaşları/organı tarafından kendisine 
yöneltilen eleştirileri kavramakta da güçlük 
çekecektir.

Kendi dünya görüşünün bilimsel yöntemini 
kavramaya başlayan bir komünist devrimci hem 
bu düzene, hem de bu düzenin kendi üzerindeki 
etkilerine karşı savaşma gücü bulabilecektir. 
Bundan yoksun olan biri ise, dar ve yüzeysel 
bir bakışaçısıyla soruna yaklaşacak, “devrimci 
eleştiri”yi küçük-burjuva bakışaçısıyla 
karşılayacak, “devrimci dönüşüm”ün bu son 
derece etkili silahından yararlanma başarısını 
gösteremeyecektir.

Partimizin özellikle kadrolaşma sorunları 
çerçevesinde döne döne işaret ettiği zayıflık 
alanlarından biri olan ideolojik-teorik eğitim 
sorunu, hala da çok az mesafe aldığımız sorun 
alanlarından biri olmayı sürdürmektedir. 
Pek çok yoldaşımız tarafından önemi sürekli 
vurgulanmakla birlikte, pratikte bunu aşmaya 
dönük çabalar yetersizdir. Bu yetersizliğin 
gerisinde, sorunun yeterince bilince 
çıkarılamamış olması vardır. Pratik-politik 
faaliyetler için harcanan yoğun çaba ve enerji, 
ne yazık ki bu temel önemdeki zayıflık alanımızı 
aşmak konusunda harcanmamaktadır. Oysa, 
sorunun bu yönüne gereken önemi vermeyen, 
dar pratikçilik içinde koşuşturan devrimcilerin 
bir süre sonra soluğunun tükenmesi, ya da o 
ünlü deyimle “kırılmalar yaşaması” örnekleri hiç 
de az değildir.

Devrimci eylem, kapitalist düzenin bilimsel 
eleştirisi üzerinde yükselir. “Devrimci yöntem” 
konusunda kavrayışın derinleştirilmesi, devrimci 
kimliğin geliştirilmesi dahil, pek çok sorunun 
çözüm yolunu açacaktır.

(Ekim, Sayı: 277, Aralık 2011)
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Kadın hareketinde yeni 
arayışlar!

K. E. Rüzgar
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de kadın 

sorunu eksenli mücadele önemli toplumsal 
dinamiklerden biri haline gelmiş bulunuyor. 
Dünyadaki gelişmelerin, özellikle derinleşen 
krizin yansımalarıyla birlikte, bu mücadelede 
belli bir rol oynayan feminist çizginin bazı 
temsilcileri, son yıllarda yeni bir mücadele 
hattı üzerine tartışıyorlar. Açığa çıkan kadın 
mücadelesi ile çözüm arayışları üzerine 
yoğunlaşıyor bu tartışmalar.

Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşan ve 
kitleselleşen kadın eylemlerine bakıldığında, 
mevcut tepkinin ortaya çıkmasında kadın 
cinayetlerinin önemli bir rol oynadığı görülüyor. 
Hak gasplarına, yaşam tarzına dönük saldırılara 
ve ardı arkası kesilmeyen gerici yaklaşımlara 
karşı büyüyen öfke ve tepki, kadınların sokağa 
çıkmasına yolaçan diğer etkenler.

Dünyanın birçok yerinde kadınlar kürtajı 
yasaklayan yasaları protesto eden, yoksulluğa 
karşı çıkan, eşit işe eşit ücret, kadına yönelik 
şiddetin son bulması vb. taleplerin yükseltildiği 
kitlesel eylemlerle alanlara çıkıyorlar. Bu 
gelişmeden alınan güçle ve “kadın grevi” 
söylemiyle, dünya çapında, kadınların yaşamın 
her alanındaki gücünü ortaya koymasını 
hedefleyen eylemler örgütleniyor. Öte yandan 
dünyanın birçok ülkesinde yaşanan toplumsal 
çalkantılarda kadınlar mücadelenin en dinamik 
kesimlerinden birini oluşturuyor.

Kadın eksenli eylemlerde halen feminist 
akımların politik bir belirleyiciliği var. Ama 
kitlesel eylemlerde kadınlar feministlerin 
çizgisine sığmayan talepler yükseltiyorlar. 
Heterojen bir bileşimi olan kadın hareketini, 
kaçınılmaz olarak dönemin toplumsal 
mücadelelerinin düzeyi etkiliyor.

1960’larda ve ‘70’lerde yükselen sosyal 
mücadeleler döneminde, feminist grupların 
bir kesimi, kadın sorununa sınıfsal yaklaşımı 
reddetmek yerine, eksikliklerini ortaya koymaya 
çalışan bir yönelim içerisindeydi:

“60’lı yılların o genel uluslararası kitlesel 
kabarışı döneminde kadın hakları ekseninde 
samimiyetle ortaya çıkan, sosyalizmin bu 
konudaki söylediklerini de anlamaya çalışan, 
sosyalizmin söylediklerinin üstünlüğünü fark 
eden ve bu yönüyle sahiplenen, ama öte yandan 
da geleneksel sosyalist akıma üzerinde pekala 
düşünülmesi gereken bazı haklı ve yerinde 
eleştiriler de yönelten, örneğin kadın sorununda 
devrim indirgemeciliğini eleştiren, nasılsa 
devrim olunca bu iş çözülür diyerek kadın 
eşitliği ve özgürlüğü uğruna kesintisiz biçimde 
sürdürülmesi gereken çok yönlü mücadelenin 
ihmal edilmesini eleştiren feminist gruplar oldu 
zamanında.” (H. Fırat, Tarihten günümüze kadın 
ezilmişliği ve kapitalizm)

Ne var ki, 1980 sonrasında ve özellikle 
de ‘90’lı yıllarla birlikte, bu bakış açısından 
uzaklaşıldı. Neo-liberal karanlık çağın egemen 
olduğu, bunun ürünü ideolojik saldırıların yeni 
bir boyut kazandığı bir dönemdi bu. Dolayısıyla, 
kadın hareketinde yaşanan savrulma, sınıf 
mücadelesindeki gerilemeden, sosyalist 
blokun yıkılmasından, sosyal mücadelelerdeki 
tıkanmadan bağımsız değildi. Devrimci bir 
odağın olmadığı koşullarda, daha heterojen olan, 
ara katmanları içine alan hareketliliklerin bu 
sorunları yaşanması kaçınılmazdı.

Tarih içinde feminizm, burjuva devrimlerinin 
kadınları yok saymasına olumlu bir başkaldırıdır. 
Oy hakkı, seçme ve seçilme hakkı, yasalarda 
kadınların haklarının tanımlanması vb.’ne 
karşı mücadeleler olarak gelişmiştir. Sonrası 
süreçlerde ise “dalga”lar üzerinden tanımlanan 
değişimlere uğramıştır. Bugün de feminist 
hareket yeni bir çıkış arayışındadır. Feminist 
saflarda dünya çapında “4. dalga” tartışmaları 
sürmektedir. 

Kapitalizmin derinleşen krizi, ağırlaştırdığı 
sorunlar, kadınların sorunları eksenli mücadelede 
yeni arayışları beraberinde getirdi. 2008 krizi 
sonrasında gerçekleşen “Wall Street’i işgal 
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et!” eylemlerinin ardından yoğunlaşan bir 
tartışma yaşanıyor. “4. dalga”, bir diğer isimle 
“%99’un feminizmi” olarak da ifade ediliyor. 
Yenilik arayışı işaretleri birçok hareketlilikten 
yansıyor. ABD’de Trump’ın yönetime gelmesi ile 
başlayan kadın eylemlerinin ardından hareketin 
öncülerinin yürüttüğü tartışma bunun bir 
örneğidir.

Bu tartışmalarda işçi sınıfı mücadelesine 
dayanma ve buradan güç alma ihtiyacı dile 
getiriliyor. Kapitalizmin yarattığı sorunları 
bütünlüklü olarak ele alan bir hat çizme 
yönelimi, “yüzde 99’un feminizmi” olarak da 
tanımlanıyor. Ki bu, tüm emekçilerin sorunları 
eksenli bir hareket anlamına geliyor. “Proje 
feminizmi”, “STK feminizmi” noktasına 
gelinmiş olması eleştiriliyor. Bazı kadınların 
kapitalist düzen içerisinde bir yerlere gelmesinin 
çözüm olarak sunulmasının yanlışlığı 
vurgulanıyor, vb...

Feminist hareket bünyesindeki tartışmalara 
birkaç örnek:

Hareketin öncülerinden Nancy Fraser 
soruyor: “Feminizm nasıl kapitalizmin uşağı 
oldu ve onu nasıl geri kazanabiliriz?” 

Ardından ekliyor: “Kadın kurtuluş 
hareketinin serbest piyasa toplumu inşa etmeyi 
amaçlayan neo-liberalizmle tehlikeli bir ilişki 
içinde kesişmiş olmasından büyük bir kaygı 
duyuyorum.”

Hester Eisenstein ise, “özellikle 90’ların 
sonlarından itibaren, kadın emeğini piyasaya 
seferber eden neoliberal politikaların çarpıcı bir 
biçimde feminist argümanların desteği eşliğinde 
meşrulaştırılıyor olmasından” rahatsızlığını dile 
getiriyor.

“Neoliberalizm ve feminist politikada 
‘sınıfsal tutum’ arayışları” başlıklı yazısında, 
Aynur Özuğurlu da, “Son 30-40 yıl içerisinde 
neoliberal politikaların yarattığı çöküntü, 
sosyal mücadele içerisinde sınıf kavramından 
uzaklaşma, kapitalizmin yeniden yapılanma 
sürecinde kadınları (kadın işgücünü) özel bir 
dayanak noktası haline getirmesinden” söz 
ediyor. 

Sorunu bu çerçevede irdeleyen feminist 
hareket, sınıf merkezli bir yenilenme ihtiyacını 
tartışıyor.

***

Cinsiyetçilik, güvencesizlik, gericilik, 
şiddet vb., halen Türkiye›de ve dünyada kadın 
mücadelelerinin hareket noktalarıdır. Kadın 
çalışmamız ve tüm çalışma alanlarımız kadın 
sorununa ilişkin sözünü sistematik olarak 
söyleyebilmeli, taraflaşma yaratabilmeli, 
eylemsel süreçlerin içerisinde yer almalı ve 
bizzat örgütleyebilmelidir.

Feminist hareketteki tartışma süreçlerine de, 
kadın mücadelesine müdahalenin bir alanı olarak 
ilgi göstermeliyiz.

Kadın eksenli eylemlerde feministlerin politik 
belirleyiciliği olsa da, eylemlere katılan kadın 
kitleleri, özellikle Türkiye’deki feministlerin 
çizgisine sığmayan talepler ileri sürmektedir. 
Feministlerle bütünleşmemiş, öfkesi büyüyen ve 
sorunlarına çözüm arayan bir kadın kitlesidir bu.

Komünistler olarak kadın sorunu eksenli 
her talebi mücadeleye çevirmekle yükümlüyüz. 
Her mücadele alanında olduğu gibi bu alanda 
da bizden farklı düşünenlerle, görüşlerini yanlış 
bulduklarımızla yollarımız kesişecek. Buna 
rağmen yan yana yürüdüğümüz örnekler olacak.

Komünistler olarak kadın sorunu eksenli 
tüm mücadele süreçlerinde yer almak ve ileriye 
taşımak sorumluluğu ile yüz yüzeyiz. Kadın 
kitlelerine yön veren, bilinçlerini ileri taşıyan, 
eylemlere kendi sözümüz ile müdahale eden bir 
pratik demektir bu.

devrimcileşmesini önlemeye çalışır, dolayısıyla 
gericileşirler. 

“Reformist akımların düzenle cepheden karşı 
karşıya gelmekten kaçınmalarının, militanlaşan 
kitleleri ‘teskin’ etmek için çaba harcamalarının 
bir rastlantı olmadığını, tersine bunun ideolojik-
sınıfsal bir temele dayandığını, her vesileyle 
emekçi kitlelere anlatmalıyız. İşçi sınıfı ile 
emekçilerin en azından öncü kesimlerini bu 
bilinçle eğitmek, reformizmin cenderesini kırma 
süreçlerini hızlandırmak, devrimci bir sınıf-kitle 
hareketinin gelişimi açısından büyük bir önem 
taşımaktadır.” (Devrim seçeneğini öne çıkarma 
dönemi, Ekim, Sayı:293, Şubat 2014)

(Baştarafı s.12’de)

Devrimci kitle...
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Kadın hareketinin güncel 
tablosu

I. Işın
Dinci-faşist iktidar saldırılarını pervasızca 

sürdürüyor. Kirli savaş, sömürü, rant ve talan 
politikaları ile birlikte kadın düşmanı politikalar 
da hız kesmeden devam ediyor. Her fırsatta 
kadınların kazanılmış haklarına saldırıyor, 
kadın düşmanı söylemlerde bulunuyorlar. 
Tüm bu baskı ve saldırıların karşısında kadın 
hareketi hala toplumsal muhalefetin dinamik 
bir unsuru olmaya devam ediyor. Ancak taşıdığı 
potansiyele ve yarattığı etkiye rağmen hareket 
bünyesinde bir dizi zaaf barındırıyor.

Partimizin VI. Kongresi (Aralık 2018) ilerici-
demokratik bir dinamik olarak kadın hareketinin 
taşıdığı önemin üzerinde özellikle durmuştu. O 
dönemden bugüne bakıldığında, hareketin gelip 
bir sınıra dayandığını görülmektedir. Toplumsal 
muhalefet açısından değerlendirildiğinde, 
kitlesel olma özelliğini hala korusa da, bir 
tıkanma yaşandığı da artık açık bir olgudur. 
Bunda kuşkusuz AKP-MHP iktidarının pervasız 
saldırıları önemli rol oynamaktadır. Pek çok 
eylemde polis terörü devreye sokulmakta, 
Taksim gece yürüyüşlerinde her sokak başı 
tutulmakta, kadınların eylemlere katılımı 
engellenmektedir. Tüm bunlara rağmen yine de 
militan eylemler gerçekleşmekte, kadın hareketi 
meşruluğundan aldıkğı güçle bu türden engelleri 
aşmaktadır. 

Hareketin yaşadığı tıkanma 
ve parçalı tablo

Yaşanan tıkanmada asıl belirleyici olan, 
harekette önemli bir yer tutan feminist 
akımın taşıdığı yapısal zaaflardır. Kadın 
hareketi halen feminist ideolojinin hâkim 
olduğu reformist bir konumda bulunmaktadır. 
İdeolojik bakımdan özünde farklılıkları olmasa 
da, gitgide belirginleşen parçalı bir tablo 
ortaya çıkmaktadır. Bu parçalılık İstanbul 

Sözleşmesi›nin feshi sürecinde daha da 
belirginleşmiştir. Bu tablonun öne çıkan iki 
kesimini, Taksim Feminist Gece Yürüyüşü’nü 
örgütleyen feministler ve Kadın Meclisleri 
oluşturmaktadır. 

İlk ekipte, bağımsız feministlerin ideolojik 
hegemonyası ile birlikte, siyasal olarak HDP’nin 
etkisi belirleyicidir. Tüm kadınların katılabilmesi 
“gerekçesi” ile örgütlerin kendi simge ve 
imzalarıyla eylemlere katılmaları engellenmeye 
çalışılmakta, eylem komitesinde yer alan 
örgütlü unsurlar da bunun savunuculuğunu 
yapmaktadırlar. Geniş kadın kitlelerinin 
katıldığı hareketlilikte örgütlü mücadele yerine 
bireysellik vurgusu öne çıkmaktadır. Bu ekip 
içerisinde yer alan örgütlü unsurlar ise, giderek 
kendi kadın örgütleri üzerinden örgütlenme 
faaliyeti yürütmeyi tercih etmektedir. 

Devrimci iddiadan uzak olanların, geniş 
kadın kitlelerine yayılmış ancak artık gelip 
bir sınıra dayanmış bir hareketi daha ileri 
taşıyamamaları anlaşılır bir durumdur. Fakat 
hareket ileriye taşınamadıkça da, kendi kendini 
tüketme, ideolojik olarak düzen içi, politik 
olarak ise dar bir sınıra hapsolma tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu tablonun kendisi, kadın hareketi 
açısından en kitlesel eylemler olan Taksim 
Feminist Gece Yürüyüşü örgütleyicilerinin 
temel tartışma başlıklarında görülmektedir. 
Son dönemde, çoğu zaman sosyal medya 
platformları üzerinden son derece düzeysiz bir 
şekilde yürüyen tartışmalarda LGBTİ+’larla 
kurulacak ilişki, hareketin neresinde durmaları 
gerektiği öne çıkmaktadır. Tartışmalar çoğu 
zaman bunlara kilitlenmekte ve ayrışmalar, bu 
türden tartışmalar üzerinden yaşanmaktadır.

Kadın hareketi içerisinde öne çıkan bir diğer 
kesim olan Kadın Meclisleri gelince. Bu ekip 
İstanbul Sözleşmesi’nin iptali sürecine kadar 
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kendi eylemlerini yapmayı tercih ediyordu. 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
(KCDP) üzerinden yaratılan etkiye örgütsel 
bir form kazandıran Kadın Meclisleri, ortaya 
koydukları pratikle ve söylemleriyle bir burjuva 
kadın hareketi görüntüsüne sahipti. 

Kadın Meclisleri içerisinde etkin olan siyasal 
yapı, son dönemde, hem oluşumu burjuva kadın 
hareketi görüntüsünden çıkarmak ve hem de 
kadın hareketi içerisinde daha belirgin bir taraf 
olabilmek için müdahalelerde bulunmaktadır. 
Kadın Meclisleri’nin temel farkı, diğer ekibin 
aksine, geniş kadın kitlelerine örgütsel bir form 
kazandırma iddiası taşımasıdır. 

Bu arada dinci-faşist iktidar, KCDP’ye açtığı 
kapatma davası ile, hem kadın hareketine ve 
toplumsal muhalefete gözdağı vermeyi, hem 
de Kadın Meclisleri’nin örgütsel yapısını zaafa 
uğratmaya çalışmaktadır. 

Kadın Meclisleri’ne öncülük edenler, 
“liberal feminizme karşı mücadele” ettiklerini 
savunuyorlar. Bu arada diğerlerinden önemli bir 
farklılıklarını, yasakçı davranmamak üzerinden 
ortaya koyuyorlar. Devrimcilerle yan yana 
gelmek istediklerini, sosyalizm propagandasını 
engellemediklerini, ajitasyon-propaganda 
serbestliğinden yana olduklarını ifade ediyorlar. 

Bu çağrı, HDP’nin dışında olan, ajitasyon-
propaganda yasakçılığına tepki duyan, kadın 
sorununa sosyalist perspektifle baktığını 
söyleyen ama pratikte bundan uzak olan kimi 
siyasetler ile ulusalcı sol eğilime sahip yapılar 
tarafından ilgi görüyor. 

Ortaya çıkan tablonun, ideolojik ve ilkesel 
bir ayrışmadan ziyade, tali konular üzerine 
farklılıkların ve biçimsel tartışmaların bir ürünü 
olduğu söylenebilir. 

İşçi kadın çalışmasının 
özel önemi

Tüm bu gelişmelere rağmen kadın 
hareketinin tablosunda esasa ilişkin bir 
değişiklik söz konusu değildir. Toplumsal 
muhalefetin diri bir kesimini oluşturan kadın 
hareketine ilişkin VI. Parti Kongresi’nin yaptığı 
değerlendirme geçerliliğini korumaktadır. Kadın 

hareketi ilerici-demokratik niteliği ve nispi 
dinamizmiyle hala da toplumsal muhalefetin 
önemli bir bileşenidir. Ancak yaşadığı tıkanma 
ile birlikte zaafları çok daha açık bir şekilde 
görünür hale gelmiştir. 

Komünistler olarak, taşıdığı yapısal zaaflara 
rağmen mevcut kadın hareketiyle ilişkilenmek 
ve olanaklı olduğunca onu daha sağlıklı 
bir çizgiye çekmek üzere çaba göstermek 
durumundayız. Ancak kadın çalışması alanında 
asıl sorumluluğumuzun sınıf alanında olduğunu 
da hiçbir durumda gözden kaçırmamalıyız. 
Ancak bu alanda kat edeceğimiz mesafe 
sayesinde kadın hareketi üzerinde olumlu bir 
etkide bulanabiliriz. 

Son dönemde yaygınlaşan işçi direnişlerinde 
kadın işçilerin ön plana çıkması, kadın 
kimliklerinden kaynaklı sorunları ve talepleri de 
direnişin bir parçası haline getirmeleri rastlantı 
değildir. Mevcut veriler bu eğilimin önümüzdeki 
dönemde daha da güçleneceğini göstermektedir. 
Kadın hareketinin sağlıklı ve etkili bir mücadele 
çizgisine oturmasında bu gelişmenin çok özel 
bir rolü olacaktır.

Komünistler olarak, kadın çalışmamızı sınıf 
çalışmamızın asli bir parçası olarak ele almalı, 
yaratıcı yol ve yöntemlerle işçi kadın dinamiğini 
geliştirmeye özel bir önem vermeliyiz. Öte 
yandan, başta işçi kadınlar olmak üzere tüm 
emekçi kadınlar içinde soruna bakışta devrimci 
alternatifi daha görünür kılmak için çok özel bir 
çaba harcamalıyız. Bu çerçevede, son 8 Mart 
sürecinde olduğu gibi kendi bağımsız eylem-
etkinliklerimizi arttırmalı, bu alandaki iddiamızı 
büyütebilmeliyiz. 

Bu çabayı ortaya koyarken, genel 
kadın hareketine olan ilgimizi yitirmemeli,          
tersine sınıf içindeki kadın çalışmamızın 
yaratacağı etkiden alacağımız güçle, bu 
hareketle de devrimci bir temelde ilişkilenmeye 
çalışmalıyız.

Komünistler olarak sistematik ve ısrarlı bir 
kadın çalışmasını hedefleyebilmeli, feminizmin 
ideolojik hegemonyasına karşı devrimci tutumu 
daha görünür hale getirebilmeli, işçi ve emekçi 
kadınlar arasında taraflaşma yaratabilmek için 
etkin bir çaba ortaya koyabilmeliyiz. 
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Büyük halk direnişi 
9. yılında yol gösteriyor!

 “Haziran Direnişi kendiliğinden bir büyük patlama idi. Ama bu hiçbir biçimde onun 
bilinçten yoksunluğuna bir gösterge değildir. Harekete katılan geniş yığınlar bunu neden 
yaptıklarının fazlası ile bilincinde idiler. Toplumda AKP dönemi üzerinden on yıllık, 12 
Eylül üzerinden otuz yıllık büyük bir tepki birikimi vardı.”

“... Haziran Direnişi, yeni dönemde, alabildiğine heterojen bir tepki birikiminin 
kendini birleşik, kapsamlı, etkili, soluklu ve uzun süreli olarak dışa vurduğu bir ilk büyük 
kitle hareketi oldu. Susturulmuş, sindirilmiş, atomize edilmiş, karşı durmasını bilmeyen 
yığınların beklenmedik biçimde etkin bir ayağa kalkışıydı bu.”

“... Öfkeyle ayağa kalkmış kitlelerin baş hedefi AKP hükümeti, daha çok da hükümetin 
başı olarak Tayyip Erdoğan’dı. Ama Tayyip Erdoğan burada bir politikanın, bir programın, 
bir yönelimin, bir yönetimin de baş temsilcisi, yoğunlaşmış bir simgesidir. Dolayısıyla öfke 
ve tepki kişiye değil fakat onun simgelediği bütün bir politika ve icraatadır.

“Direniş içinde sosyal konumu ve siyasal eğilimleri bakımından heterojen fakat AKP 
karşıtlığı ortak paydasında birleşmiş geniş bir kitle yer aldı.

“Bunun içerisinde AKP iktidarının baskı, sömürü, yıkım ve yağma politikalarına karşı 
yılların hoşnutsuzluğu içinde bulunan başta işçi sınıfı olmak üzere farklı emekçi katmanlar 
var. Direniş bu yönüyle bir sosyal-sınıfsal öfke patlamasıdır.”

(Haziran Direnişi-1, H. Fırat)
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